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Vážení čitatelia časopisu  
Slovenská chirurgia,

dovoľte mi, aby som vám v tomto prvom tohoročnom čísle poprial 
všetko najlepšie do nového roku, hlavne veľa zdravia a pohody strávenej 
v práci alebo aj pri čítaní nášho odborného časopisu.

Týmto ročníkom vstupujeme do 12. ročníka Slovenskej chirurgie, 
súčasne je to štvrtý ročník vydávaný vo vydavateľstve Solen. Toto číslo vychádza o niečo 
neskôr, ako bolo doteraz zvykom. Je to zapríčinené hlavne nedostatkom vhodných odbor-
ných článkov, opakovane na týchto stránkach vyzývam všetkých, ale hlavne väčšie klinické 
pracoviská, aby sa podelili so svojimi skúsenosťami alebo zaujímavými kazuistikami, ktoré 
každodenná chirurgia iste prináša. Nedostatok odborných článkov je aj jedným z dôvodov, 
prečo sa usilujeme, aby náš časopis bol citovaný v citačnej databáze SCOPUS-u. Aké sú kritériá 
tejto databázy? Väčšinu naše periodikum spĺňa – ide o recenzovaný časopis, vydávaný v pra-
videlných intervaloch (podľa edičného plánu) renomovaným vydavateľstvom, časopis musí 
mať ISSN (International Standard Serial Number), obsah by mal byť relevantný a čitateľný aj pre 
medzinárodné publikum (odkazy v latinke, anglické jazykové abstrakty a tituly), medzinárodné 
zloženie redakčnej rady, online dostupný obsah na domovskej stránke časopisu aj v anglickom 
jazyku, citovanosť článkov v databáze SCOPUS-u. Pokiaľ by sa nám podarila akceptácia v tejto 
databáze, výrazne by vzrástla hodnota publikácie v tomto časopise aj pre kritériá napĺňania 
podmienok habilitácie a inauguračného konania jednotlivých adeptov. Časopis je otvorený 
aj pre publikácie v anglickom jazyku, samozrejme so slovenským súhrnom.

Druhým kritériom pre možnosť vydávania časopisu pre celú členskú základňu Slovenskej 
chirurgickej spoločnosti je dostatok finančných prostriedkov. Časopis, ktorý vychádza v náklade 
okolo 900 kusov, je financovaný hlavne z reklám firiem pôsobiacich v segmente zdravotníctva, 
respektíve chirurgie. Vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu situáciu s možnosťami jednotlivých 
firiem, výbor SCHS v minulom roku pristúpil aj na ďalší možný zdroj financovania, ktorý 
predstavuje výnos z organizovania odborných podujatí pod hlavičkou výboru Slovenskej 
chirurgickej spoločnosti. Tieto dva zdroje by mali postačovať na pokrytie nákladov tak, aby 
sme mohli zabezpečiť dostupnosť tohto periodika bezplatne.

Záverom prajem všetkým čitateľom dostatočnú odbornú erudíciu získanú pri čítaní nášho 
časopisu, pevnú ruku pri písaní odborných príspevkov, ako aj veľa trpezlivosti a šťastie pri 
vykonávaní takej náročnej činnosti, akou je chirurgia.

  Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
  prezident Slovenskej chirurgickej spoločnosti 
  a šéfredaktor časopisu



4

Slovenská chirurgia | 2015; 12(1) | www.solen.sk

Obsah

Ďakujeme za podporu tohto čísla Slovenskej chirurgie

Úvodné slovo / Editorial

 3 Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc. 
Úvodné slovo/Editorial

Prehľadové články / Review articles

 7 Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc., MUDr. Stanislav Dolák, MUDr. Martin Huťan, PhD. 
Komplikácie chirurgickej liečby kolorektálneho karcinómu 
Časť II. Pooperačné komplikácie 
Complications of colorectal cancer surgery. Part II. Postoperative complications

Pôvodné práce / Original articles

 12 Doc. MUDr. Marek Čambal, PhD., MUDr. Alexander Škoda,  
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., MUDr. Mária Zemanová, MUDr. Andrea Bolgáčová 
Sledovanie trajektórií pohybov rúk v oblasti laparoskopických 
a endoskopických operácií a možnosti využitia metodiky 
v chirurgickej praxi 
Monitoring of hands movement trajectories in the field of laparoscopic and 
endoscopic operations and options of their use in the clinical practice

 15 Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. 
Ekonomické aspekty liečby stafylokokových infekcií kože a mäkkých 
tkanív protistafylokokovým fágovým lyzátom 
Economic aspects of the treatment skin and soft tissue infections with anti-
staphylococcal phage lyzate

 20 Prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD., doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. 
Chirurgická liečba instabilného hrudníka 
Surgical treatment of chest instability



HydroTerapia
Jednoduchá a účinná 
liečba rán v 2 krokoch

Len 2 produkty na všetky typy rán
Na úspešnú liečbu chronických a nehojacich sa rán teraz 
potrebujete len dva typy vlhkého krytia. Absorpčný vankúšik 
HydroClean ranu dôkladne vyčistí, polyuretánové krytie 
HydroTac ranu ochráni a podporí proces hojenia.  

Viac informácií nájdete na www.hojenieran.sk/hydroterapia
Alebo volajte na infolinku 800 100 333

HydroTerapia prináša výhody 
pre ošetrujúci personál a pacientov.
Dokázateľne urýchľuje hojenie rán 
a zjednodušuje liečbu.



6 Obsah

Pôvodné práce / Original articles

 24 MUDr. Ján Šimo, MBA, prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., MUDr. Mišo Šimek, PhD., 
MUDr. Otília Osifová, MUDr. Tereza Lauková, MUDr. Albert Török 
Vodičom navigovaná chirurgia nepalpovateľných lézií prsníka 
Wire guided surgery of non palpable breast lesion

Kazuistiky / Case report

 28 Prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc., MUDr. Tibor Molčan, MUDr. Igor Duda, PhD., 
MUDr. Jaroslav Pavč 
Infekcie protéz po cievnych rekonštrukčných výkonoch 
Infection of prosthesis after vascular reconstructive procedures

 31 MUDr. Pavel Mráz, ml., MUDr. Milan Darmo, MUDr. Pavel Mráz  
Obrovský submukózny lipóm céka imitujúci zápalovú  
náhlu príhodu brušnú 
Colonic lipoma mimics inflammatory acute abdomen

 34 MUDr. Izabela Bosznayová, MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.,  
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MUDr. Marek Šoltés, PhD. 
Laparoskopické riešenie cholelitiázy v rezíduu žlčníka 39 rokov  
po klasickej cholecystektómii 
Laparoscopic treatment of cholelithiasis in gallbladder remnant 39 years after 
open cholecystectomy

Informácie / Informations

 37 Prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc. 
Jozef Rovenský, Peter Vítek, Július Vajó, Marián Bernadič, Pavel Čech: 
Českí lekári na Slovensku 
Recenzia knihy 
Jozef Rovensky, Peter Vitek, Julius Vajo, Marian Bernadic, Pavel Cech:  
Czech physician in Slovakia 
Book review



7

www.solen.sk | 2015; 12(1) | Slovenská chirurgia
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Komplikácie chirurgickej liečby  
kolorektálneho karcinómu 
Časť II. Pooperačné komplikácie
Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc., MUDr. Stanislav Dolák, MUDr. Martin Huťan, PhD.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava

Chirurgia kolorektálneho karcinómu prináša špecifické komplikácie. Vyskytujú sa intraoperačne, ale aj v pooperačnom období. Poope-
račné komplikácie zahŕňajú komplikácie tesne po operácii (napríklad rozpad operačnej rany, dehiscencia anastomózy, včasné kompli-
kácie stómií, poranenie periférnych nervov), ale aj v neskoršom pooperačnom období (nehojaca sa rana v perineu po amputácii rekta, 
perineálna hernia, urogenitálne komplikácie, neskoré komplikácie stómií). 

Kľúčové slová: kolorektálny karcinóm, pooperačné komplikácie, rozpad rany, dehiscencia anastomózy, komplikácie stómií, perineálna 
hernia, urogenitálne komplikácie. 

Complications of colorectal cancer surgery. Part II. Postoperative complications

Surgery of colorectal cancer may cause specific complications. These complications can occur already during the surgery itself as well as 
during the postoperative period. In the short postoperative course the most serious complications include a breakdown of wound, leaking 
of anastomosis, early stoma complications, peripheral nerves injury. In the later postoperative period patients can suffer from an unhea-
led perineal wound post abdominoperineal resection – APR, perineal hernia, urogenital complications and late stoma complications. 

Key words: colorectal cancer, postoperative complications, breakdown of wound, anastomotic leakage, stoma complications, perineal 
hernia, urogenital complications.

Slov. chir., 2015; roč. 12(1): 7–11

Úvod 
V prvej časti komplikácií chirurgickej liečby 

kolorektálneho karcinómu sme venovali pozor-
nosť intraoperačným komplikáciám. V druhej 
časti upriamujeme pozornosť na pooperačné 
komplikácie. 

Do tejto skupiny zaraďujeme tie kompliká-
cie, ktoré vznikajú v bezprostrednom poope-
račnom období – skoré (včasné) komplikácie, 
ako sú dehiscencia operačnej rany, poranenie 
periférnych nervov, prolongovaný pooperač-
ný ileus, ranové infekcie, komplikácie črevných 
anastomóz a stómií. 

Rovnako tak do tejto skupiny patria kom-
plikácie, ktoré sa prejavujú v neskoršom po- 
operačnom období, ale majú priamu súvislosť 
s chirurgickou intervenciou alebo základným 
ochorením, pre ktoré sa operácia robila. 

Dehiscencia operačnej rany 
v skorom pooperačnom období 

Stredná laparotómia predstavuje najväčšie 
riziko dehiscencie operačnej rany vo včasnom 
pooperačnom období. Ako rizikové faktory 
sa okrem technických chýb uplatňujú: ranová 
infekcia, intraabdominálne komplikácie chirurgie 
kolorektálneho karcinómu (absces, dehiscencia 
anastomózy), malnutrícia súvisiaca so základným 
ochorením, prolongovaný pooperačný ileus 
s vysokým intraabdominálnym tlakom, pľúcne 

komplikácie, opakované laparotómie v strednej 
čiare v minulosti. 

Prevenciou vzniku tejto komplikácie už na ope-
račnom stole je dobre vedená anestézia dbajúca 
na elimináciu vysokých intraabdominálnych tlakov 
pri extubácii pacienta. Rizikovým pacientom mož-
no pred extubáciou naložiť bindu alebo vopred 
odmeraný brušný pás. V bezprostrednom poope-
račnom období včasná mobilizácia a per os alimen-
tácia (ak to pomery umožňujú) urýchľujú obnove-
nie peristaltiky, čo vedie k poklesu vnútrobrušného 
tlaku. Dychová gymnastika a v prípade potreby 
aj medikamentózna supresia kašľa (napríklad pre 
pacientov s chronickou fajčiarskou bronchitídou, 
chronickou obštrukčnou chorobou pľúc a pod.) 
tiež redukujú riziko dehiscencie operačnej rany. 

Možnosti resutúry brušnej steny sú viaceré. 
Na našom pracovisku sa osvedčilo používanie 
odľahčujúceho šva Ventrofil, ktorý znižuje na-
pätie sutúry svalovej fascie. Debridement okra-
jov operačnej rany s precíznou identifikáciou 
okrajov svalovej fascie je nevyhnutnou preven-
ciou ďalšej dehiscencie. Pri väčších defektoch 
a riziku sutúry brušnej steny pod napätím je 
vhodnou alternatívou použitie vstrebateľnej ale-
bo nevstrebateľnej sieťky (Dexon, Prolen), ktoré 
sa bežne využívajú pri beznapäťovej plastike 
podľa Lichtensteina. Ponechať hojenie roz-
padnutej rany „na herniu“ možno len u vysoko- 
rizikových a vhodne vybraných pacientov (1).

Pri infikovanej rane alebo intraabdominálnej 
kolekcii sa v súčasnosti uvedené techniky resutúry 
brušnej steny úspešne kombinujú s metódou VAC (2). 

Poranenie periférnych nervov 
Vzniká počas operácie, ale prejavuje sa až po 

nej. Kombinovaný synchrónny prístup k rektu 
pri abdominoperineálnej amputácii alebo nízka 
predná resekcia vyžadujú uloženie pacienta do 
modifikovanej litotomickej alebo Lloyd-Daviesovej 
polohy. V tejto polohe môže nastať útlak n. pero-
neus v oblasti hlavičky fibuly fixačnými remeňmi 
a jeho paréza. Napriek tomu, že väčšinou dôjde 
k reštitúcii nervu ad integrum, treba sa tejto kom-
plikácii vyhýbať vhodným podložením dolných 
končatín alebo využívaním tzv. Allenových uni-

Obrázok 1. Resutúra brušnej steny po dehis-
cencii operačnej rany s využitím odľahčujúceho 
šva Ventrofil
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verzálnych podpier, ktoré znižujú incidenciu lézie 
tohto nervu, ale aj tromboembolizmu (3). Paréza 
n. peroneus je výsledkom nedôslednosti chirurga, 
ktorý nesie plnú zodpovednosť za polohovanie 
pacienta na operačnom stole. 

Menej častým, ale o to závažnejším iatrogén-
nym poškodením je paréza n. femoralis, ktorá 
vzniká najčastejšie útlakom nervu mechanický-
mi retraktormi pri nízkej prednej resekcii. Útlak  
n. femoralis nastáva pri jeho kompresii retrak-
torom na anteromediálnom povrchu m. iliopso-
as. N. femoralis zabezpečuje motorickú inervá-
ciu m. quadriceps femoris a jeho poškodenie 
vyúsťuje do neschopnosti vykonať extenziu 
v kolennom zhybe. Menší stupeň poškodenia 
nervu obmedzuje chôdzu do schodov a spôso-
buje atrofiu m. quadriceps femoris. Našťastie, aj 
toto nervové poškodenie býva zvyčajne len do-
časné. Prevenciou parézy n. femoralis je časovo 
obmedzené a správne naloženie mechanického 
retraktora bez komprimovania nervu.

Poškodeniu periférnych nervov, za ktoré 
nesie plnú zodpovednosť operatér, možno 
predchádzať dodržiavaním všeobecne platných 
princípov. V opačnom prípade hrozí iatrogénne 
poškodenie, ktoré má medicínske a forenzné 
dôsledky zároveň (1).

Spomalené hojenie rany v perineu 
po proktektómii 

Napriek tomu, že počet abdominoperine-
álnych resekcií – amputácií (APR) pre karcinóm 
rekta za posledné 2 – 3 desaťročia poklesol, ešte 
stále sa táto operácia podieľa aj v najväčších 
koloproktologických centrách 15 – 20 % na 
celkovom počte operácií pre toto ochorenie (4).  
Ďalšími indikáciami APR sú zápalové ochore-
nia hrubého čreva a konečníka a v zriedkavých 
prípadoch aj análny karcinóm. Celkový výskyt 
komplikácií hojenia rany v perineu po APR, ktoré 
sa dnes už takmer rutinne primárne sutúrujú, 
kolíše v rozsahu 20 – 60 %.

Komplikácie hojenia rany v perineu sú malé 
a veľké. Malé komplikácie zahŕňajú: dehiscen-
ciu rany < 2 cm, abscesy okolo švov a sínusy. 

Medzi veľké komplikácie patria: dehiscencia 
rany v perineu > 2 cm, absces v perineu alebo 
hocijaká iná komplikácia, ktorá vyžaduje rehos-
pitalizáciu alebo operáciu. Podľa času vzniku 
rozoznávame skoré a  neskoré komplikácie. 
Skoré, včasné komplikácie rany v perineu sú: 
krvácanie, infekcia, dehiscencia rany. Neskoré 
komplikácie rany v perineu sú: enteroperineál-
ne a vaginoperineálne píšťaly, perineálne sínusy 
a perineálne hernie. Rozdelenie komplikácií rán 
v perineu podľa rozsahu rany a časového inter-
valu jej vzniku uvádzame v tabuľke 1 (1). 

Rizikové faktory komplikovaného hojenia 
rany v perineu sú: diabetes mellitus a iné systé-
mové ochorenia, predoperačná rádioterapia, 
zápalové ochorenia čreva, análny karcinóm, 
inkompletná excízia tumoru, nedostatočná 
hemostáza a kontaminácia operačného poľa 
stolicou. Je zaujímavé, že dvojtímový prístup pri 
APR zvyšuje riziko malých komplikácií hojenia 
rany v perineu.

Na prevenciu lokálnych komplikácií ra-
ny v perineu po APR sa využívali a využívajú 
s rôznym stupňom úspešnosti viaceré metódy: 
gentamicínové guľôčky, vyplnenie dutiny po 
proktektómii vaskularizovaným štepom omenta, 
uzatvorená sukčná drenáž v kombinácii s  iri-
gáciou. 

Spomalené hojenie rany v perineu sa vy-
skytuje v 2 – 40 % prípadov. Polovica týchto 
rán sa neuzavrie ani do 6 mesiacov od operácie 

a 1/4 zostáva nezahojená ešte aj rok po operácii. 
Väčšina chirurgov ešte stále akceptuje názor 
Madoffa a Rotthenbergera, ktorí považujú za 
tzv. nehojacu sa chronickú ranu v perineu 
takú, ktorá sa nezahojí do 6 mesiacov po 
operácii (5). Spomalené hojenie rany v perineu 
je najčastejšou neskorou komplikáciou proktek-
tómie. Vyskytuje sa častejšie po rektálnej forme 
zápalových črevných ochorení, hlavne po zly-
haní pouch-chirurgie alebo proktektómii pre 
karcinóm rekta po neoadjuvantnej rádioterapii. 
Spomalenému hojeniu, respektíve nehoje-
niu sa rán v perineu možno, najmä po ab-
dominoperineálnej resekcii pre karcinóm, 
predísť.

Pacienti s touto komplikáciou dlhodobo 
trpia bolesťami a sedenie je pre nich utrpením, 
často však až nemožné. Takéto rany vyžadujú 
každodennú starostlivosť a ich sekrécia je zdro-
jom mrzutosti a rozpakov pacientov a znižuje im 
kvalitu života. Ak sa stane rana v perineu chro-
nickou, lokálna liečba je len zriedkavo úspeš-
ná. Lokálna liečba pozostáva z debridementu 
a curettage, excízie a primárnej sutúry, ale aj zo 
série debridementov a aplikácie kožných štepov. 
Sú to viacpočetné procedúry, ale napokon vo 
väčšine prípadov lokálna liečba aj tak zlyhá (6). 
Určitou nádejou lokálnej liečby sa v súčasnosti 
javí metóda vacuum sealingu.

Široké otvorenie aktívneho sínusu využitím 
kokcygektómie môže priniesť efekt, ale hojenie 
trvá pri tomto prístupe 2 – 3 roky. Ako alterna-

Obrázok 4. Primárny uzáver perinea po ampu-
tácii rekta so založenými Redonovými drénmi

Obrázok 2. Polohovací a podporný systém 
dolných končatín (Allen Medical systém)

Obrázok 3. Schéma primárneho uzáveru peri-
nea po amputácii rekta

Tabuľ ka 1. Komplikácie hojenia rany v perineu po APR (rozdelenie)

Komplikácia

podľa rozsahu podľa času vzniku

malá veľká skorá neskorá

dehiscencia rany < 2 cm dehiscencia rany > 2 cm krvácanie
enteroperineálna alebo 
vagíno-perineálna fistula

absces okolo švov absces v perineu infekcia rany perineálny sínus

perineálny sínus
rehospitalizácia a/alebo 
operácia

dehiscencia rany perineálna hernia
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tívna liečba, ale aj prevencia nehojacich sa pe-
rineálnych rán po proktektómii, sa v súčasnosti 
odporúčajú omentálne, muskulárne a myoku-
tánne štepy, ktoré slúžia na vyplnenie obrovskej 
dutiny po odstránenom rekte.

Anatomická štruktúra panvy bráni kolapsu 
mŕtveho priestoru, ktorý vzniká po proktektómii. 
Vo väčšine prípadov možno primárne hojenie 
dosiahnuť vyplnením mŕtveho priestoru, na-
príklad pouchom z tenkého alebo hrubého čreva 
(rôzne druhy pouchov z tenkého čreva po prokto-
kolektómii pre colitis ulcerosa; kolonický J-pouch 
ako náhrada rekta po proktektómii pre karcinóm). 
Inou možnosťou je sukčná drenáž s uzáverom 
dutiny sutúrou levátorov vo viacerých vrstvách. 
Ak sa však levátory pri iniciálnej operácii resekujú, 
nemožno túto techniku použiť. 

Omentoplastika. Vyplnenie mŕtveho 
priestoru v panve vaskularizovaným štepom 
z omentum majus na cievnej stopke gastroepi- 
ploickej arkády, častejšie z a. gastroepiploica 
sinistra, je ďalšou alternatívou. Po mobilizácii 
ľavého kolonu, ktorá býva súčasťou resekčnej 
chirurgie rekta, omentálny štep nasmerovaný re-
trokolicky ľahko dosiahne do panvy. Retrokolická 
pozícia štepu sa preferuje, lebo zriedkavejšie 
zapríčiňuje obštrukciu tenkého čreva. Za dôle-
žitú súčasť tejto techniky sa považuje transab-
dominálna sukčná drenáž. Niektorí však tvrdia, 
že výsledky tejto metódy sú variabilné a jej jed-
noznačný benefit sa nepotvrdil (7).

Transpelvický myokutánny štep z  m. 
rectus abdominis. Vážnym chirurgickým pro-
blémom je dutina, ktorá vzniká pri pokročilom 
ochorení a agresívnej chirurgickej liečbe po-
zostávajúcej zo sakro-kokcygektómie a prednej 
pelvickej exenterácie. Predoperačná rádioterapia 
celú situáciu ešte zhoršuje. Po týchto rozsiahlych 
resekciách chýba mäkké tkanivo na uzatvorenie 
panvového dna, čo často končí chronicky otvo-
renou ranou. 

Myokutánny štep z m. rectus abdominis 
a kože prednej brušnej steny na cievnej stopke 
z dolných epigastrických ciev sa núka ako vhod-
né riešenie. Tento kombinovaný štep umožňuje 
rekonštrukciu zadnej steny vagíny alebo uzatvo-
renie rozsiahleho kožného defektu so súčasným 
vyplnením perinea svalom (8).

V prípadoch abdominoperineálnej amputá-
cie rekta po rádioterapii je využitie transpelvic-
kého muskulárneho štepu z m. rectus abdomi-
nis pravdepodobne jednoduchšie, ak sa tento 
spôsob rekonštrukcie využije už pri primárnej 
operácii a nie až pri rekonštrukcii nehojacej sa 
rany v perineu.

Využitie m. gluteus a m. gracilis. Štepy 
z týchto svalov sa takisto hodia na liečbu chro-
nických a na bežnú liečbu rezistentných peri-
neálnych rán. Po debridemente chronického 
sínusu sa vyberie svalový štep podľa toho, či 
bezpečne dosiahne až do oblasti perineálneho 
defektu. Štep sa transponuje do vyčistenej du-
tiny a svojim objemom vypĺňa mŕtvy priestor, 
ktorý napokon obliteruje. Proces hojenia za-
bezpečuje nielen jednoduché vyplnenie dutiny, 
ale aj rezistencia dobre vaskularizovaného šte-
pu voči bakteriálnej infekcii, ktorá takmer vždy 
sprevádza nehojacu sa ranu po odstránení rekta. 
Niektorí odporúčajú využiť štep z m. gracilis už 
pri primárnej operácii alebo ako súčasť operácie 
pre rekurenciu karcinómu rekta s intraoperač-
nou rádioterapiou. 

Ako štepy sa využívajú len tie svaly, ktoré 
po transpozícii nechýbajú v oblasti, z ktorej 
bol štep premiestnený. Výber štepu ovplyvňu-
je veľkosť rany, ale aj rozsah kože potrebnej na 
pokrytie defektu. Dostupnosť svalového štepu 
závisí od polohy pacienta na operačnom stole, 
kvality cievnej stopky a chirurgického prístu-
pu k ošetrovanej rane. M. rectus abdominis je 
prístupný na disekciu pri litotomickej polohe, 

ale m. gluteus maximus len v polohe na bruchu. 
Naopak, m. gracilis a m. gluteus inferior možno 
vypreparovať v oboch týchto polohách. 

Ak chronická rana v perineu nevyžaduje 
súčasné prekrytie kožného defektu, je použitie 
štepu z m. gracilis metódou voľby. Rany, ktoré 
vyžadujú aj náhradu kože, možno uzatvoriť šte-
pom z m. gluteus maximus. 

Dôkladný debridement a vhodný svalový 
štep na cievnej stopke dosahujú až 90 % úspeš-
nosť pri liečbe nehojacej sa rany v perineu po 
amputácii rekta. Spolupráca kolorektálneho 
alebo všeobecného chirurga s plastickým 
chirurgom úspešnosť liečby umocňuje (1).

Komplikácie rany v perineu po APR, najmä 
po primárnej sutúre, zostávajú vážnym problé-
mom. Sužujú pacienta a sú výzvou pre chirurga. 
Prevenciou je prísne individuálny prístup a dô-
kladné zhodnotenie rizikových faktorov. 

Perineálna hernia 
Táto komplikácia vzniká najčastejšie po ab-

dominoperineálnej resekcii alebo po pelvickej 
exenterácii pre pokročilý alebo lokálne recidi-
vujúci karcinóm rekta. Príčinou býva rozsiahla 
resekcia štruktúr panvového dna. Chirurgickú 
liečbu však vyžaduje len 1 – 10 % symptomatic-
kých pacientov s perineálnou herniou (9, 10). Na 
diagnostiku tejto komplikácie slúži anamnéza, 
klinické vyšetrenie a najmä rádiologické zob-
razovacie metódy, ako sú kontrastné vyšetrenie 
tenkého čreva, močového mechúra a ureterov. 
Ak treba, dopĺňame aj USG, CT a urologické en-
doskopické techniky. Benefit operácie by mal 
výrazne prevyšovať jej riziko, ktoré zvyšujú ad-
hézie a radiačná trauma kľučiek tenkého čreva 
ako dôsledok pooperačnej rádioterapie pelvickej 
oblasti. 

Väčšina chirurgov preferuje transabdomi-
nálny prístup, ktorý poskytuje dôkladnú explo-
ráciu panvy, identifikáciu potenciálnej rekuren-
cie a redukuje iatrogénnu léziu intrapelvických 
štruktúr (uretery, močový mechúr, veľké cievy). 
Adheziolýzu možno urobiť pod priamou kont-
rolou zraku. Ak si to stav vyžaduje, je stentovanie 
ureterov užitočnou pomôckou. Kombinovaný 
perineo-abdominálny prístup umožňuje rese-
kovať nadbytočnú kožu perinea.

Na jedno alebo dvojvrstvovú rekonštrukciu 
panvového dna sa využívajú protetické mate-
riály, najmä polypropylénové nevstrebateľné 
sieťky (Prolen). Ich alternatívou sú vstrebateľné 
sieťky (Vicryl alebo PTFE), ale aj myokutánne 
vaskularizované štepy (m. gracilis).

Exaktné ukotvenie sieťky je hlavným pred-
pokladom úspešnej liečby. Na jej fixáciu sa využí-

Obrázok 5. Uzáver nehojacej sa rany v perineu 
po amputácii rekta. Transpozícia vaskularizo-
vaného štepu z m. rectus abdominis do panvy 
(MUDr. M. Príbelský, CSc.)

Obrázok 6. Perineálna hernia po amputácii 
rekta. Kľučky tenkého čreva v prietržovom vaku
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vajú jednotlivé švy z nevstrebateľného materiálu. 
Ventrálne sa sieťka fixuje k vagíne alebo kapsule 
prostaty, dorzálne k Waldeyerovej fascii a peri-
ostu krížovej kosti v úrovni tretieho krížového 
stavca alebo pod ním, vždy však zásadne pod 
úrovňou ureterov. Poranenie presakrálneho 
venózneho plexu môže spôsobiť masívne, ťažko 
zvládnuteľné krvácanie. Chirurg musí pri operácii 
na toto nebezpečenstvo myslieť. Laterálne sa 
sieťka ukotvuje na bočné steny panvy alebo liga-
mentózne štruktúry. Tu sa treba vyhnúť veľkým 
cievam. Ventrálne obchádzame bázu močového 
mechúra, pretože jej dorzálna fixácia spôsobuje 
retenciu moču. Na prevenciu adhézií možno 
využiť vaskularizovaný štep z omentum majus, 
ktorý sa vkladá ako interpozitum medzi sieťku 
a tenké črevo (1).

Drénovanie mŕtveho priestoru pod sieťkou 
urýchľuje jeho obliteráciu a znižuje septické kom-
plikácie procedúry. Antibiotická profylaxia je 
nevyhnutnou súčasťou procedúry, lebo infek-
cia sieťky vyžaduje jej odstránenie. Preto je aj 
správne, ak dôjde k znečisteniu operačného poľa 
stolicou, od rekonštrukcie panvového dna cudzo-
rodým materiálom radšej ustúpiť, ako vystavovať 
pacienta potenciálnemu riziku pelvickej sepsy.

Inou vážnou komplikáciou je parciálne uvoľ-
nenie sieťky od panvových stien s hrozbou in-
karcerácie črevnej kľučky. Tento stav vyžaduje 
urgentnú operáciu. 

Na obrázkoch 7 a 8 je schematické znázor-
nenie sagitálneho a axiálneho pohľadu na im-
plantovanú sieťku. 

Urogenitálne komplikácie 
Resekcia rekta pre karcinóm vyžaduje prepa-

ráciu v intímnom susedstve nervových štruktúr, 
ktoré sú zodpovedné za urogenitálne funkcie. 
Plexus hypogastricus inferior zodpovedá za 
erekciu. Tieto nervy končia bilaterálne približne 
v úrovni promontória. Plexus hypogastricus 
superior, ktorý je lokalizovaný pred dolným úse-
kom abdominálnej aorty, sprostredkúva ejakulá-
ciu cez sympatický nervový systém. V minulosti 
takmer 2/3 pacientov po resekčnej chirurgii 
karcinómu rekta trpeli pooperačnou sexuálnou 
dysfunkciou. Dnes sa tomuto problému venuje 
väčšia pozornosť. TME (totálna mezorektálna 
excízia), ktorú do chirurgickej praxe zaviedli 
a spopularizovali Heald et al., sa v súčasnosti 
považuje za štandardnú chirurgickú procedúru 
liečby karcinómu rekta. Jednou z priorít tejto 
techniky je zachovanie nervov, ktoré zodpove-
dajú za urogenitálne funkcie (11). 

Urologické a sexuálne dysfunkcie sa často 
vyskytujú po rôznych operačných výkonoch 

v panve vrátane nízkej prednej resekcie a ab-
dominoperineálnej resekcie (amputácie) pre 
karcinóm konečníka. Všetky panvové nervy totiž 
ležia v rovine medzi peritoneom a endopelvic-
kou fasciou a sú počas disekcie rekta ohrozené. 
Príčiny poranenia autonómnych nervov sú 
viaceré. Pri vysokej ligatúre a. mesenterica infe-
rior (AMI) môže nastať poranenie sympatických 
nervov, ktoré sa nachádzajú pred aortou. Preto 
sa vysoká ligatúra AMI nakladá asi 2 cm za jej 
odstupom z brušnej aorty. Poškodenie plexus 
hypogastricus superior a hypogastrických nervov 
môže nastať počas disekcie v úrovni promontória 
alebo v presakrálnej oblasti. V takýchto prípadoch 
spôsobuje sympatická denervácia pri súčasne 
intaktných nn. erigentes retrográdnu ejakuláciu 
a dysfunkciu močového mechúra. Nn. erigentes 
prebiehajú na posterolaterálnom aspekte panvy 
a v mieste ich fúzie so sympatickými nervami 
majú intímny vzťah s a. rectalis media. Izolované 
poranenie týchto nervov môže úplne zabloko-
vať erektilné funkcie. Poškodenie plexus pelvicus 
môže nastať pri nadmernom naťahovaní rekta 
smerom laterálnym alebo pri pretínaní laterálnych 
ligamentov rekta príliš blízko bočných stien pa-
nvy. Disekcia v blízkosti semenných mechúrikov 
a prostaty môže zapríčiniť poranenie periprosta-
tického nervového plexu (zmiešané poranenie 
sympatického a parasympatického nervstva), čo 
spôsobuje erektilnú impotenciu a chabú obrnu 
močového mechúra (neurogénny močový mech-
úr). Zachovanie sexuálnych funkcií zabezpe-
čuje disekcia smerujúca od Denonvilliersovej 
fascie smerom dovnútra.

Permanentná paréza močového mech-
úra sa po abdominoperineálnej resekcii rekta 
vyskytuje v 7 – 59 %. Incidencia impotencie 
po nízkej prednej resekcii a APR je približne 15 %,  
respektíve 45 %. Celková incidencia sexuál-
nych dysfunkcií po proktektómii pre malígne 
ochorenia rekta však môže dosiahnuť až 100 %. 

Pre benígne, napríklad zápalové ochorenia sú 
tieto hodnoty oveľa nižšie a pohybujú sa v rozsa-
hu 0 – 6 %. Disekcia bližšie k stene rekta totiž 
znižuje riziko poranenia nervov (1). 

Sexuálne komplikácie po chirurgii rekta 
mávajú častejšie muži. Niektorí autori sa do-
mnievajú, že ženy sú na tom rovnako, ale lézie 
ich sexuálnych funkcií sa menej často diagnos-
tikujú. Po proktokolektómii s ileostómiou udáva 
určitý diskomfort počas koitu a dyspareu-
niu 30 %, respektíve 10 % žien. Viacerí autori 
však tvrdia, že sexuálne funkcie žien sú primárne 
sprostredkované impulzmi prenášanými pu-
dendálnymi nervami, ktoré sú pokryté pevnou 
endopelvickou fasciou, ktorá zabezpečuje lepšiu 
ochranu pred intraoperačným poranením v po-
rovnaní s nn. erigentes mužov. 

Nízku incidenciu sexuálnych a močových 
dysfunkcií možno dosiahnuť šetrením nervov 
jemnou preparáciou v  správnej rovine. 
Skutočnosť je taká, že veľké dysfunkcie močové-
ho mechúra sú po totálnej mezorektálnej excízii 
naozaj zriedkavé. Sexuálne funkcie sú však oveľa 
komplexnejšie a zložitejšie ako funkcie močové-
ho mechúra, lebo zahŕňajú viaceré fyzické a psy-
chosociálne faktory. Sexuálne dysfunkcie majú 
mnohí pacienti už pred operáciou. Len dôkladné 
predopoeračné zhodnotenie sexuálnych 
funkcií dáva možnosť na exaktné posúdenie 
rozsahu ich narušenia, ktoré možno pripísať na 
vrub operácie. Výskyt pooperačných sexuálnych 
dysfunkcií kolíše okolo 25 % aj u pacientov, kde 
bola vykonaná precízna nervy šetriaca operácia 
(12). Naopak, podľa niektorých autorov niet roz-
dielu v kvalite sexuálnych funkcií pred operáciou 
a po nervy zachovávajúcej resekcii rekta.

Problému urologickej a sexuálnej morbidity 
po multimodalitnej liečbe lokálne pokročilého 
primárneho karcinómu rekta a jeho lokálnej re-
kurencie sa vo svojej štúdii venovali Mannaerts 
et al., 2001. V multimodalitnej terapii karcinómu 
rekta využívali napríklad predoperačnú externú 
rádioterapiu vysokých dávok, ktorú kombinovali 

Obrázok 7. Rekonštrukcia panvového dna 
sieťkou (bočný pohľad)

Obrázok 8. Rekonštrukcia panvového dna 
sieťkou (pohľad zhora)
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s rozšírenou chirurgickou liečbou a intraope-
račnou rádioterapiou. Dysfunkciu močového 
mechúra po ukončení multimodalitnej liečby 
zaznamenali u 42 % pacientov s pokročilým 
primárnym karcinómom a 48 % pacientov s lo-
kálnou rekurenciou. Stratu orgazmu po liečbe 
uviedlo 50 % mužov a 50 % žien, čo bolo 45 %  
pacientov s lokálne pokročilým primárnym tu-
morom a 57 % pacientov s lokálnou rekurenciou. 
Na základe výsledkov štúdie sa autori domnie-
vajú, že multimodalitná liečba lokálne po-
kročilého primárneho karcinómu konečníka 
a jeho lokálnej rekurencie prináša ešte stále 
prijateľnú mieru urogenitálnych dysfunkcií, ak 
sa zohľadňuje fakt, že prvoradým cieľom lieč-
by je kontrola malígneho procesu. Zdôrazňujú 
tiež význam predliečebnej konzultácie lekára 
s pacientom, ktorá slúži na vysvetlenie rizika 
pooperačnej urogenitálnej morbidity.

Vo všeobecnosti platí, že sexuálne dys-
funkcie po chirurgii pre karcinóm rekta sa môžu 
zlepšiť do 3 – 6 mesiacov od operácie. Neskôr 
je ich zlepšenie málo pravdepodobné. Pri pre-

trvávaní sexuálnych dysfunkcií 6 mesiacov 
po operácii treba zvážiť vyšetrenie odbor-
níkom na sexuológiu a impotenciu. V súčas-
nosti jestvuje viacero liečebných metód, medzi 
ktoré patria psychosexuálne konzultácie, intra-
kavernózna injekčná terapia, liečba sildefanilom 
alebo penilné implantáty.
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Sledovanie trajektórií pohybov rúk v oblasti 
laparoskopických a endoskopických operácií 
a možnosti využitia metodiky v chirurgickej praxi
Doc. MUDr. Marek Čambal, PhD., MUDr. Alexander Škoda, prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.,  
MUDr. Mária Zemanová, MUDr. Andrea Bolgáčová
I. chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava

V rámci riešenia projektu „Aplikovaný výskum trajektórií pohybov rúk v oblasti laparoskopických a endoskopických operácií“, kód ITMS 
projektu 26240220056, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sme vytvorili 
technické zázemie a algoritmy na sledovanie a vyhodnotenie pohybov rúk operatéra pri laparoskopických a endoskopických operáciách. 
Ide o unikátnu myšlienku a ojedinelý projekt transformovaný do klinickej praxe, ktorý má perspektívne pomôcť pri laparoskopickom 
tréningu a zaradení chirurga/endoskopistu do „zručnostnej“ skupiny na základe vyhodnotenia efektívnosti pohybov jeho rúk.

Kľúčové slová: sledovanie pohybov, laparoskopická zručnosť, learning curve v laparoskopii.

Monitoring of hands movement trajectories in the field of laparoscopic and endoscopic operations and options  
of their use in the clinical practice

Within the project „Applied research trajectory hands in laparoscopic and endoscopic operations“, ITMS Project code 26240220056, 
funded by the European Regional Development Fund and the state budget of the Slovak Republic, we created a technical background 
and algorithms for monitoring and evaluating the hand movements of the surgeon during laparoscopic and endoscopic operations. This 
is a unique idea and unique project transformed into clinical practice, which is promising to assist in laparoscopic training and inclusion 
surgeon/endoscopist to „skilfulness“ group on the evaluation of the effectiveness of movements of his hands.

Key words: movement tracing, laparoscopical skill, learning curve in laparoscopy.

Slov. chir., 2015; roč. 12(1): 12–14

Na pôde Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave sa uskutočnil výskumný 
projekt, v rámci ktorého boli skúmané trajektórie 
pohybov rúk účastníkov z rôznych zručnostných 
tried počas laparoskopických operácií na laparosko-
pickom trenažéri. Cieľom projektu bol vývoj apliká-
cie, ktorá by na základe typizovaných kriviek pohy-
bov rúk operatérov umožnila vytváranie predikcie 
o schopnostiach a zručnostiach operatérov ako pri 
laparoskopických a endoskopických operačných 
výkonoch, tak aj pri iných diagnostických a terape-
utických výkonoch v širokom spektre jednotlivých 
oblastí medicíny. Základnou aktivitou výskumnej 
úlohy bolo vytvoriť záznamový systém trajektórií 
pohybov rúk operatérov kamerou v priestore, ktorý 
mal slúžiť na návrh efektívnejšieho postupu pri 
operáciách. Získané dáta mali byť vyhodnotené 
s vytvorením databázy jednotlivých činností po-
trebných pri laparoskopických operáciách.

Výskumné aktivity v rámci projektu prebiehali 
v troch etapách. V nultej etape sa vytvorili vhod-
né podmienky na realizáciu výskumu v podobe 
zaobstarania technickej infraštruktúry nevyhnut-
nej na uskutočnenie výskumu. V rámci nej sa 
pracovisko vybavilo pokročilou IKT technológiou 
slúžiacou na zaznamenanie, ukladanie a analýzu 
vzniknutých dát novými medicínskymi prístrojmi 
a pokročilým laparoskopickým trenažérom. 

V prvej etape bola vytvorená aplikácia určená 
na zaznamenávanie pohybov rúk operatérov pri 
laparoskopických úkonoch. V tejto fáze sa brali 
do úvahy možné prístupy k zberu dát, medzi 
ktoré patrili vybavenie operatérov rukavicami so 
špeciálnymi čidlami na zaznamenávanie pohybu 
rúk, čidlami na zápästiach alebo špeciálnymi či-
dlami v laparoskopických nástrojoch (tzv. priame 
metódy), alebo možnosť snímania pohybu rúk 
operatérov pomocou sústavy kamier inštalova-
ných na mieste výkonu (tzv. nepriame metódy). 
Ako najvhodnejšia metóda sa javila kombinácia 
využitia kamerového systému vrátane kamery 
s hĺbkovým senzorom v kombinácii so špecific-
kým parametrom v obraze – použitím rukavice 
s jedinečnou značkou – „markerom“. Použitie 
špeciálnych rukavíc so zabudovanými čidlami sa 
javilo ako nevhodné z dôvodu zvýšenia diskom-
fortu operatérov pri chirurgických úkonoch, takis-
to sa ako nevhodné javilo využitie iných metód, 
pretože významné bolo detekovať pohyby ruky 
od zápästia smerom k prstom.

V rámci druhej etapy bola vytvorená databá-
za trajektórií pohybov rúk operatérov, použitá na 
vytvorenie znalostných tried operatérov podľa 
zaznamenaného výkonu. Súčasťou vytvorenia 
tried bola definícia kritérií na zaradenie opera-
térov do daných tried podľa získanej zručnosti.

V tretej etape sa na základe vytvorenej da-
tabázy uskutočnilo testovanie operatérov podľa 
typov trajektórií pohybov rúk z hľadiska optimál-
nosti pohybov. Primárnou úlohou tejto aktivity 
bolo na základe typizovaných kriviek pohybov rúk 
operatérov vytvárať predikcie o schopnostiach 
a zručnostiach operatérov pri laparosko-pických 
a endoskopických operačných výko-noch a takým-
to spôsobom typizovať najvhodnejších operatérov. 

Úlohou inovatívneho prístupu k hodnoteniu 
schopností operatérov bola náhrada zaužívaného 
zdĺhavého systému prípravy chirurgov zao-
berajúcich sa laparoskopiou zväčša priamo na 
operačnej sále, keď lekári spočiatku len asistujú pri 
laparoskopických operáciách, postupne po určitom 
počte odpozeraných operácií začínajú s asistenciou 
pri operačných výkonoch, a až po určitom počte 
asistencií sú podľa zvyklostí pracoviska zaraďovaní 
do operačných programov ako operatéri. 

Realizácia projektu
Na dosiahnutie želaných výsledkov výskumu 

bolo nevyhnutné splniť zadané ciele jednotlivých 
etáp v rámci výskumu. Na základe zvoleného 
metodického postupu bolo možné následne 
vyhodnotiť výskum. V rámci prvej etapy vývoja 
aplikácie určenej na zaznamenávanie pohybu 
rúk operatérov pri laparoskopických úkonoch 
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bolo nutné postupovať podľa vopred definova-
ných krokov. Taktiež bolo nutné zohľadniť špe-
cifické podmienky v prostredí Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského, t. j. rozličné podmienky 
v prípade úloh vykonaných na laparoskopickom 
trenažéri a reálnej operácie (tabuľka 1), ako tiež 
samotný charakter operácie (tabuľka 2). 

Systém zberu dát a ich analýzy musel zo-
hľadniť všetky tieto eventuality a umožniť – ak 
už nie automaticky, tak aspoň semi-automaticky 
spracovať údaje z experimentov. 

Na základe dostupných vstupných informácií 
a obmedzení bola v rámci prvej etapy po vybavení 
priestorov LF UK potrebnou technickou infraštruk-
túrou vytvorená aplikácia na princípe zaznamenania 
obrazu z priestoru, rekonštrukcie dát, selektovania 
rúk operatérov v obraze, identifikácie polohy rúk 
a následného sledovania pohybov rúk operatérov 
v priestore so zaznamenaním časovej značky. Týmto 
spôsobom sa podarilo vytvoriť aplikáciu, ktorá sle-
duje, zaznamenáva a následne vyhodnocuje po-
hyby rúk operatérov počas výkonu. Aplikácia bola 
inštalovaná v priestoroch LF UK a tvorila neoddeli-
teľnú súčasť ďalších etáp predmetného výskumu. 

V druhej etape bolo možné pomocou apli-
kácie a zvoleného postupu vytvoriť databázu vý-
konov na laparoskopickom trenažéri. Definované 
boli tri základné skupiny participantov. Študent 
má skúsenosti s laparoskopickými operáciami 
na teoretickej úrovni, nemá žiadne praktické sk-
úsenosti. Pokročilý má dobré teoretické znalosti 
ohľadom laparoskopických operácií, asistoval pri 
laparoskopickej operácii, no neoperoval. Expert 
má excelentné teoretické znalosti v oblasti lapa-
roskopie. Odoperoval veľa operácií. 

Tieto kategórie bolo možné definovať na 
základe klasifikácie niektorých charakteristík po-
hybov rúk. Kategórie boli definované na základe 
kvality vykonania vopred definovaných úkonov, 
pričom benchmark úkonov bolo vykonanie úlohy 
expertmi – skúsenými operatérmi. Na základe ben-
chmarku sa vytvorila databáza úkonov vykonaných 
ostatnými participantmi so zaradením do prísluš-
nej zručnostnej triedy. Výkon na laparoskopickom 
trenažéri pozostával zo štyroch preddefinovaných 
cvičení, dvoch vo virtuálnom prostredí a dvoch na 
laparoskopickom trenažéri. Na základe trajektórií 
pohybov rúk analyzovaných expertmi sa defino-
vali rozptyly jednotlivých participantov a tí boli 
prerozdelení do jednotlivých zručnostných tried. 

Tretia etapa predstavovala testovanie vybra-
ných participantov v modelových úlohách a ich 
následné zatriedenie do zručnostných tried na 
základe databázy vytvorenej v predchádzajúcej 
etape. Participanti mali za úlohu vykonať jedno 
zo zadaných cvičení, ich výkon bol zaznamenaný 

rovnakou metódou, vyhodnotený a participant 
bol na základe výsledkov výkonu priradený do 
jednej z troch skupín definovaných v predchá-
dzajúcich etapách výskumu.

Výstupom prvej fázy bol vyvinutý mecha-
nizmus zachytávania a zaznamenania pohybov 
rúk operatérov použitím technického vybavenia 
– kamerového systému zachytávajúceho pohyb  
rúk počas manipulácie s laparoskopickým trena-
žérom. V rámci druhej etapy sa vytvorila databáza 
trajektórií pohybov rúk operatérov, ktorá umožňu-
je vytváranie predikcie o schopnostiach operaté-
rov pri laparoskopických operáciách. Výstupom 
tretej etapy bola aplikácia umožňujúca testo-
vanie operatérov podľa typov trajektórií pohy-
bov rúk z hľadiska optimálnosti pohybov.

Výsledky tretej etapy definované podľa 
predchádzajúceho výskumu priniesli záver, že 
prakticky vo všetkých úlohách je možné badať 
zlepšenie vzhľadom na vyššiu kategóriu, čo po-
tvrdzuje predpoklady, z ktorých sa vychádzalo 
pri definícii týchto kategórií. Následne sa overila 
možnosť priraďovať na základe predchádzajúcich 
výsledkov nových participantov do jednotlivých 
kategórií. V prípade úlohy číslo 1 kategorizačná 
funkcia korektne kategorizovala na základe zhody 
s etalónom nových participantov do jednotlivých 
kategórií. Samotný výber charakteristík sa ukázal 
ako správny a predpoklad zhoršovania sa/zlepšo-
vania sa hodnôt vzhľadom na zručnostnú triedu 
účastníka ako opodstatnený. 

Výskum prebiehal na laparoskopickom tre-
nažéri, respektíve vo virtuálnom prostredí, kde 
jednotliví participanti mali za úlohu vykonávať 

rovnaké pohyby, na základe ktorých aplikácia 
vyhodnotila úspešnosť pohybov rúk v porovnaní 
s benchmarkom. V prípade reálnej operácie je 
však systém postavený na danej báze využiteľný 
len vo veľmi obmedzenej miere. Keďže každý 
operačný zákrok je jedinečný, vyžaduje si uni-
kátny prístup k pacientovi a k operačnému zá-
kroku. Z týchto dôvodov nie je možné využívať 
princíp porovnania pohybu rúk operatérov na 
základe porovnávania s existujúcou databázou 
v klinickej praxi. 

Záver
V prípade využitia v rámci reálnej operácie 

je preto nutný ďalší výskum, ktorý by sa zaoberal 
nájdením vhodnejších charakteristík pre katego-
rizáciu práce chirurga, prípadne by sa zameral na 
iné ciele, než je určenie zručnostnej triedy, a to 
napríklad: námaha zápästia v dôsledku nadmer-
ného počtu rotácií rúk, nevhodnosť konkrétnych 
laparoskopických nástrojov a prípadný výskum 
nových, ergonomickejších tvarov týchto nástro-
jov a podobne. 

Článok vznikol vďaka podpore projektu 
„Aplikovaný výskum trajektórií pohybov rúk v ob-
lasti laparoskopických a endoskopických operácií“ 
kód ITMS projektu 26240220056, Operačný pro-
gram: 2620002 Výskum a vývoj, spolufinancova-
ného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, Prioritná 
os 4 – Podpora výskumu a vývoja v BK, Opatrenie 
4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných vý- 
skumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji.

Tabuľ ka 1. Špecifické podmienky prostredia výskumu

Výhody Nevýhody

Trenažér

  Ľubovoľné umiestnenie kamier.
  Ľubovoľné umiestnenie trenažéra 

a participanta vzhľadom na kamery.
 Možnosť opakovania nahrávania  

pri chybe systému.
 Nevyžaduje sa sterilnosť prostredia.

Svetelné podmienky (nerovnomerné 
osvetlenie počas celého testovania).

Operačná 
sála

Svetelné podmienky (relatívne konštantné 
osvetlenie aj po viacerých hodinách).

 Fixne umiestnené kamery.
 Nemožnosť zaručiť jedinečnosť operatéra 

v obraze, ani jeho odchod z obrazu.
 Sterilnosť prostredia.
 Obmedzené možnosti umiestnenia ďalších 

kamier vzhľadom na snímanú oblasť.
 Neopakovateľnosť, unikátnosť zákrokov.

Tabuľ ka 2. Charakter laparoskopickej operácie

Výhody Nevýhody

Laparoskopia

 Ruka permanentne drží nástroj. Spôsob 
uchopenia sa zmení len pri vykonaní 
akcie s daným nástrojom (napríklad 
strihanie), prípadne pri výmene za iný 
nástroj. Nie je preto nutné zaoberať sa 
analyzovaním gest ruky.
 Akcia vykonávaná na nástroji je často 

okom nepostrehnuteľná.
 Nástroj má štandardizovaný tvar.

Farba chirurgickej rukavice nie je v scéne 
unikátna a môže sa meniť (napríklad sa 
zašpiní od krvi).
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Ekonomické aspekty liečby stafylokokových 
infekcií kože a mäkkých tkanív 
protistafylokokovým fágovým lyzátom
Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNLP a UPJŠ LF v Košiciach

Rezistencia S. aureus proti bežne používaným antibiotikám predstavuje výrazný medicínsky i ekonomický problém. Sledovali sme 
nadobúdacie náklady na liečbu infekcií kože a mäkkých tkanív protistafylokokovým fágovým lyzátom a bežne používanými antibio-
tikami. V liečbe S. aureus, ktorý je citlivý na bežné antibiotiká mal nižšiu nadobúdaciu cenu ako protistafylokokový fágový lyzát iba 
kontrimoxazol. Pri modelovaní reálnych nákladov na liečbu 100 pacientov boli nadobúdacie náklady pri liečbe protistafylokokovým 
fágovým lyzátom nižšie ako náklady pri liečbe antibiotikami. Nadobúdacie náklady na pridanie protistafylokokového fágového lyzátu 
v liečbe kožného abscesu, ktorý je vyvolaný MRSA sú efektívne, ak sa 10-dňová liečba vankomycínom skráti o viac ako 1,44 dní a ak sa 
28-dňová liečba linezolidom skráti o viac ako 0,96 dňa. 

Kľúčové slová: infekcie kože a mäkkých tkanív, S. aureus, protistafylokokový fágový lyzát, nadobúdacie náklady, ekonomika liečby.

Economic aspects of the treatment skin and soft tissue infections with anti-staphylococcal phage lyzate

Resistance of S. aureus to common used antibiotics represents big medical and economic issue. Authors measured acquisition cost during 
treatment of SSTI with anti-staphylococcal phage lyzate and common used parenteral antibiotics. Only treatment with cotrimoxazole 
was associated with lower acquisition cost than anti-staphylococcal phage lyzate acquisition cost. During simulation of real expenesies 
of 100 patients with SSTI acquisition cost of patients treated with anti-staphylococcal phage lyzate was lower than acquisition cost of 
antibiotics. Addition of anti-staphylococcal phage lyzate to the treatment of SSTI is effective when duration of total treatment is shorte- 
ned in about 1,44 days in vancomycin regimen and in about 0,96 days in linezolid regimen. 

Key words: S. aureus, anti-staphylococcal phage lyzate, skin and soft tissue infections, acquisition cost, treatment economic aspects. 

Slov. chir., 2015; roč. 12(1): 15–18

Úvod 
Medzi najčastejšie patogény, ktoré vyvo-

lávajú ranové infekcie patria stafylokoky, zlatý 
stafylokok a koagulázo-negatívne stafylokoky. 
Problémom je narastajúca rezistencia stafyloko-
kov proti oxacilínu (meticilínu), ktorý je liekom 
prvej voľby v liečbe stafylokokových infekcií. 
V súčasnosti je dostupná liečba týchto infek-
cií protistafylokokovým fágovým lyzátom (1) 
v monoterapii alebo v kombinovanej liečbe. 
Preto sme analyzovali porovnanie nadobúda-
cích nákladov na liečbu infekcií kože a mäkkých 
tkanív protistafylokokovým fágovým lyzátom 
a konvenčných antibiotických režimov. 

Cieľ práce
Cieľom našej práce bolo 

  porovnať ekonomické náklady vo vzťahu 
k nadobúdacej cene pri liečbe protistafy-
lokokovým fágovým lyzátom s konvečnou 
antibiotickou liečbou v modelových podm-
ienkach štandardného chirurgického odde-
lenia,

  zistiť, kedy prinesie použitie protistafylo-
kokového fágového lyzátu úspory v kom-
binácii s antibiotickou liečbou pri abscese 

a chronickom abscese, ktoré sú vyvolané 
meticilínrezistentným S. aureus (MRSA). 

Materiál a metodika
Analyzovali sme údaje o nadobúdacej cene 

liečby protistafylokokovým fágovým lyzátom 
na jeden deň liečby s najčastejšie používanými 
antibiotikami. Údaje o cenách antibiotík a pro-
tistafylokokového fágového lyzátu sme získali 
z internetovej stránky Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky k 14. novembru 2014 (2). 
Nakoľko v súčasnosti neexistuje porovnávacia 
štúdia medzi protistafylokokovým fágovým ly-
zátom a antibiotikami, modelovali sme náklady 
na liečbu v dvoch klinických možnostiach: 
1. účinnosť oboch režimov bola rovnaká,
2.  účinnosť antiinfekčnej liečby bola o 10 % vyššia. 

Pri rovnakých vstupných parametroch sme 
modelovali denné nadobúdacie náklady na 
liečbu protistafylokokovým fágovým lyzátom 
u 100 pacientov s ranovými infekciami, pričom 
sme predpokladali, že 5 % pacientov má infekciu 
vyvolanú meticilínrezistentným zlatým stafylo-
kokom a 10 % pacientov má v dokumentácii 
alergiu na penicilín. Pri modelovej situácii sme 
predpokladali, že 70 % pacientov bude liečených 

aminopenicilínom s inhibítorom betalaktamáz 
(ampicilínsulbaktám), 15 % pacientov cefalo-
sporínom II. generácie (cefuroxim), 10 % linko-
zamidom (klindamycín) a 5 % glykopeptidom 
(vankomycín). Pri vankomycíne sme do cenovej 
kalkulácie zahrnuli iba priame nadobúdacie ná-
klady. Náklady na monitorovanie sme vzhľadom 
na rozdielny prístup v niektorých slovenských 
nemocniciach, kde sa hladiny vankomycínu ru-
tinne nemonitorujú, nezohľadňovali. 

Ďalej sme zisťovali:
1.  o koľko musí skrátiť pridanie protistafylo-

kokového fágového lyzátu k vankomycínu 
štandardnú 10-dňovú liečbu podkožného 
abscesu, ktorý je vyvolaný MRSA tak, aby 
nadobúdacie náklady na liečbu boli rovnaké, 

2.  o koľko musí skrátiť pridanie protistafylo-
kokového fágového lyzátu k  linezolidu 
štandardnú 28-dňovú liečbu chronického 
podkožného abscesu, ktorý je vyvolaný 
MRSA tak, aby nadobúdacie náklady na 
liečbu boli rovnaké.
Vo všetkých analyzovaných modeloch sme 

predpokladali rovnaké náklady na ošetrovanie 
infikovanej rany, preto sme ich do analýzy ne-
zahrnuli. 
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Pri protistafylokokovom fágovom lyzáte sme 
predpokladali rovnakú efektivitu proti metici-
líncitlivým a meticilínrezistentným stafylokom. 
Protistafylokokový fágový lyzát nemá interak-
cie s parenterálne podávanými liečivami, nie sú 
známe údaje o závažných vedľajších príhodách 
a selekcii rezistencie. Pri antibiotikách sa tieto 
údaje v rôznych publikáciách a vo vzťahu k typu 
nemocnice a imunokompromitácii pacienta líšia. 

Výsledky
V tabuľke 1 sú uvedené denné nadobúda-

cie náklady na protistafylokokový bakteriálny 
lyzát a na najčastejšie požívané antibiotiká pri 
rovnakej účinnosti liečby nekomplikovaných 
bakteriálnych kožných infekcií.

V tabuľke 2 sú uvedené denné nadobúda-
cie náklady na protistafylokokový bakteriálny 
lyzát a na najčastejšie používané antibiotiká 
pri účinnosti liečby, ktorá je o  10 % vyššia 
pri antibiotikách v liečbe nekomplikovaných 
bakteriálnych kožných infekcií.

V tabuľke 3 sú uvedené denné nadobúdacie 
náklady na liečbu protistafylokokovým fágovým 
lyzátom u 100 pacientov s ranovými infekciami, 
pričom sme predpokladali, že 5 % pacientov má 
infekciu vyvolanú meticilínrezistentným zlatým 
stafylokokom a 10 % pacientov má v dokumen-
tácii alergiu na penicilín. Pri modelovej situácii 
sme predpokladali, že 70 % pacientov bude 
liečených aminopenicilínom s inhibítorom be-
talaktamáz (ampicilínsulbaktám), 15 % pacientov 
cefalosporínom II. generácie (cefuroxim), 10 % 
linkozamidom (klindamycín) a 5 % glykopepti-
dom (vankomycín).

V tabuľke 4 sú uvedené denné nadobúdacie 
náklady na liečbu protistafylokokovým fágovým 
lyzátom u 100 pacientov s ranovými infekciami, 
pričom sme predpokladali, že 5 % pacientov má 
infekciu vyvolanú meticilínrezistentným zlatým 
stafylokokom a 10 % pacientov má v dokumen-
tácii alergiu na penicilín. Pri modelovej situácii 
sme predpokladali, že 70 % pacientov bude 
liečených aminopenicilínom s inhibítorom be-
talaktamáz (ampicilínsulbaktám), 15 % pacientov 
cefalosporínom II. generácie (cefuroxim), 10 % 
linkozamidom (klindamycín) a 5 % glykopepti-
dom (vankomycín). Kalkulovaná je 10 % vyššia 
účinnosť antibiotického režimu. 

Ďalej sme vypočítali, o koľko musí pridanie 
protistafylokokového fágového lyzátu skrátiť 
štandardnú 10-dňovú liečbu kožného abscesu, 
ktorý je vyvolaný MRSA a liečený vankomycí-
nom. Protistafylokokový fágový lyzát sme podá-
vali prvé tri dni v dávke 10 ml, v 4. – 6. deň v dáv-
ke 5 ml a od 7. dňa v dávke 2,5 ml. Nadobúdacie 

náklady na 10-dňovú liečbu vankomycínom boli 
251,40 €. Pri pridaní protistafylokokového fágo-
vého lyzátu sme rovnaké náklady dosiahli pri 
liečbe v trvaní 8,57 dňa. Nadobúdacie náklady na 
pridanie protistafylokokového fágového lyzátu 
sú efektívne, ak sa 10-dňová liečba vankomycí-
nom skráti o viac ako 1,44 dní.  

V poslednej modelovej situácii sme vypo-
čítali, o koľko musí pridanie protistafylokoko-
vého fágového lyzátu skrátiť 28-dňovú liečbu 
chronického abscesu, ktorý je vyvolaný MRSA 

a liečený linezolidom. Protistafylokokový fágový 
lyzát sme podávali prvé tri dni v dávke 10 ml,  
v 4. – 6. deň v dávke 5 ml a od 7. dňa v dávke 2,5 ml.  
Nadobúdacie náklady na 10-dňovú liečbu 
linezolidom boli 2 171,12 €. Pri pridaní protis-
tafylokokového fágového lyzátu sme rovnaké 
náklady dosiahli pri liečbe v trvaní 27,05 dní. 
Nadobúdacie náklady na pridanie protistafylo-
kokového fágového lyzátu sú efektívne, ak sa 
28-dňová liečba linezolidom skráti o viac ako 
0,96 dňa.

Tabuľ ka 1. Denné nadobúdacie náklady na protistafylokokový bakteriálny lyzát a na najčastejšie 
používané antibiotiká pri rovnakej účinnosti liečby nekomplikovaných bakteriálnych kožných infekcií

Antibiotikum 
Cena 

protistafylokokový lyzát (€)
Cena 

antibiotikum (€) 
Poznámka 

Ampicilínsulbaktám 3 x 1,5 g 7,65 7,72 
Cefuroxim 2 x 1 g 7,65 10,88 
Klindamycín 3 x 300 mg 7,65 8,73 
Klindamycín 3 x 600 mg 7,65 17,45 
Ciprofloxacín 2 x 200 mg 7,65 11,06 
Kotrimoxazol 2 x 480 mg 7,65 3,58 Nutnosť kombinovať 
Vankomycín 2 x 500 mg 7,65 12,57 Monitorovanie hladín 
Vankomycín 2 x1 g 7,65 25,14 Monitorovanie hladín 
Linezolid 2 x 600 mg 7,65 86,16 

Tabuľ ka 2. Denné nadobúdacie náklady na protistafylokokový bakteriálny lyzát a na najčastejšie 
používané antibiotiká pri účinnosti liečby, ktorá je o 10 % vyššia pri antibiotikách v liečbe  nekom-
plikovaných bakteriálnych kožných infekcií

Antibiotikum 
Cena 

protistafylokokový lyzát (€)  
Cena 

antibiotikum (€) 
Poznámka 

Ampicilínsulbaktám 3 x 1,5 g 8,42 7,72 
Cefuroxim 2 x 1 g 8,42 10,88 
Klindamycín 3 x 300 mg 8,42 8,73 
Klindamycín 3 x 600 mg 8,42 17,45 
Ciprofloxacín 2 x 200 mg 8,42 11,06 
Kotrimoxazol 2 x 480 mg 8,42 3,58 Nutnosť kombinovať 
Vankomycín 2 x 500 mg 8,42 12,57 Monitorovanie hladín 
Vankomycín 2 x1 g 8,42 25,14 Monitorovanie hladín 
Linezolid 2 x 600 mg 8,42 86,16 

Tabuľ ka 3. Denné náklady na liečbu 100 pacientov protistafylokokovým fágovým lyzátom a anti-
biotikami v modelovej situácii chirurgického oddelenia

Liečivo
Cena 

protistafylok. lyzát (€)  
Cena 

antibiotikum (€) 
Poznámka 

Protistafylokokový lyzát 10 ml 765
Ampicilínsulbaktám 3 x 1,5 g 540,40
Cefuroxim 2 x 1 g 163,20
Klindamycín 3 x 600 mg 174,51
Vankomycín 2 x1 g 125,70 Monitorovanie hladín 

Denné nadobúdacie náklady 765 1 003,81

Tabuľka 4. Denné náklady na liečbu 100 pacientov protistafylokokovým fágovým lyzátom a antibioti-
kami v modelovej situácii chirurgického oddelenia pri o 10 % vyššej účinnosti antibiotického režimu

Liečivo
Cena 

protistafylok. lyzát (€)  
Cena 

antibiotikum (€) 
Poznámka 

Protistafylokokový lyzát 10 ml 841,50
Ampicilínsulbaktám 3 x 1,5 g 540,40
Cefuroxim 2 x 1 g 163,20
Klindamycín 3 x 600 mg 174,51
Vankomycín 2 x 1 g 125,70 Monitorovanie hladín 
Denné nadobúdacie náklady 841,50 1 003,81
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Diskusia
Problémom pri stafylokokových infekciách 

je nárast rezistencie na meticilín (v našich podm-
ienkach oxacilín). V súčasnosti zomrie v EÚ ročne 
asi 5 400 pacientov v dôsledku infekcie vyvola-
nej MRSA, pričom veľkú časť tvoria pacienti so 
závažnými infekciami kože a mäkkých tkanív 
(3). Výskyt MRSA v nemocniciach na Slovensku 
u pacientov s najzávažnejšími stafylokokovými 
infekciami – infekciami krvného prúdu v projekte 
EARSnet bola 21,7 %, čo je viac ako je celoeuróp-
sky priemer. V niektorých väčších nemocniciach  
(predovšetkým fakultných nemocniciach) na 
Slovensku je rezistencia S. aureus na meticilín 
vyššia ako 5 % a rezistencia S. epidermidis na 
meticilín je často vyššia ako 80 %.

Preto sa v súčasnosti hľadajú nielen nové 
antibiotiká, ktoré by boli účinné proti multirezis-
tentným kmeňom stafylokokov, ale i iné možnosti 
liečby, ktoré znižujú tlak stafylokokov na vznik 
rezistencie proti bežne používaným antibiotikám 
a taktiež znižujú ekonomickú náročnosť liečby. 
Jednou z klinicky overených možností v liečbe 
lokálnych stafylokokových, najmä kožných infekcií 
a infekcií mäkkých tkanív, je protistafylokokový 
fágový lyzát (protistafylokokový bakteriofág). 
Bakteriofág je vírus, ktorý je schopný infikovať 
baktérie, čo vedie k ich lýze. Výhodou bakterio-
fágov je, že sa množia len v prítomnosti baktérií, 
preto je predpoklad selekcie rezistencie pri ich 
používaní veľmi málo pravdepodobný. Navyše 
účinkujú len na špecifické baktérie. Bakteriofágy 
cielene napádajú baktériu a potom, čo sa v nej 
rozmnožia, dôjde k usmrteniu baktérie a uvoľ-
neniu bakteriofágov. Tie potom napádajú ďalšie 
baktérie v okolí, dokiaľ nedôjde k eradikácii celej 
bakteriálnej populácie. Ak už nie je v okolí bak-
teriofágov žiadna baktéria, ktorá je pre ne zdro-
jom prežitia, bakteriofág zahynie. Fágy sú veľmi 
špecifické, čo je na rozdiel od antibiotík výhodou, 
pretože antibiotiká môžu pôsobiť aj proti prirod-
zenej bakteriálnej flóre (4, 5). Protistafylokokový 
fágový lyzát je určený výhradne na miestnu 
aplikáciu pri infekciách vyvolaných stafylokoko-
vými kmeňmi. Predpokladá sa, že jeho účinok 
nie ovplyvnený rezistenciou stafylokokov proti 
antibiotikám, je účinný rovnako na meticilíncitlivé 
ako i na meticilínrezistentné kmene stafyloko-
kov. Používa sa hlavne na elimináciu pôvodcov 
stafylokokových infekcií z ložísk infekcie (hnisavé 
procesy kože, podkožných a kožných adnex), aj 
potenciálnych zásobární (predovšetkým nosohl-
tanu, črevného a močového traktu). Je tiež dôle-
žitou súčasťou preventívnych opatrení, s cieľom 
zabrániť vzniku superponovaných pyogénnych 
komplikácií po operatívnych intervenciách.

Klinická efektivita protistafylokokového fá-
gového lyzátu v liečbe infekcií kože a mäkkých 
tkanív bola overená v klinických štúdiách, ako 
i počas dlhodobého používania, v Čechách 
a na Slovensku. Efektivita protistafylokokového 
fágového lyzátu v liečbe chronických stafyloko-
kových infekcií bola dokumentovaná už viac ako 
pred polstoročím (6). Potvrdená bola i účinnosť 
v liečbe rekurentnej furunkulózy (7). V liečbe 
550 pacientov s purulentnými bakteriálnymi 
infekciami bola efektivita bakteriofágovej lieč-
by dokumentovaná v 508 prípadoch (92,4 %). 
Liečba bola prechodne účinná v 38 prípadoch 
(6,9 %) a zlyhala iba v 4 prípadoch (0,7 %). V štúdii 
bola u 518 pacientov (94,2 %) zistená rezistencia 
proti antibiotikám (8). Liečba protistafylokoko-
vým fágovým lyzátom bola efektívna u paci-
entov s diabetickou nohou, ktorí mali infekciu 
vyvolanú S. aureus (9). Úspešná kombinovaná 
liečba ciprofloxacínom a protistafylokokovým 
bakteriofágom bola opísaná u troch gruzínskych 
drevorubačov, u ktorých sa vyvinula postradi-
ačná stafylokoková infekcia kože a mäkkých 
tkanív. Všetky predchádzajúce použité liečebné 
režimy boli i vďaka rezistencii proti antibiotikám 
inefektívne (10). Fágové lyzáty boli použité i na 
kontrolu nemocničných infekcií. Pridanie protis-
tafylokokokového fágového lyzátu do umývacej 
emulzie 100x redukovalo počet baktérií MRSA 
v porovnaní s konvenčným roztokom (11). Bola 
opísaná úspešná eradikácia nosičstva MRSA ni-
elen z nosohltanu (12), ale i z čreva (13). 

Ďalšou výhodou protistafylokokového fá-
gového lyzátu je jeho účinok na inhibíciu bio-
filmu, v ktorom sa stafylokoky často nachádzajú. 
Účinnosť bakteriofágov na inhibíciu biofilmu 
bola dokumentovaná v monoterapii (14), ako 
i v kombinácii s antiinfekčnými agensami – s mi-
nocyklínom. Kombinovaná liečba protistafyloko-
kovým fágovým lyzátom MR-10 s minocyklínom 
viedla k efektívnej eradikácii MRSA z „mladšieho“ 
ako i „staršieho“ biofilmu (15).

V literatúre sme našli iba jednu prácu, ktorá 
sa zaoberá ekonomickými aspektmi liečby sta-
fylokokových infekcií bakteriofágmi. Poľskí autori 
si však všímajú iba antibiotiká, ktoré sú určené 
na liečbu MRSA. Nadobúdacia cena protista-
fylokokového fágového lyzátu (483 poľských 
zlotých – PLN) je nižšia ako nadobúdacia cena 
vankomycínu (1 376 PLN), linezolidu (6 235 PLN), 
chinapristínu/dalfopristínu (7 562 PLN) a teiko-
planínu (10 483 PLN). Celkové náklady na lieč-
bu protistafylokokovým fágovým lyzátom boli  
2 096 PLN (16). Na rozdiel od poľských autorov 
sme v našej analýze posudzovali aj parenterálne 
antibiotiká, ktoré sú vhodné iba na liečbu me-

ticilíncitlivých S. aureus (MSSA). Nadobúdacie 
náklady na liečbu protistafylokokovým fá-
govým lyzátom boli nižšie ako pri  všetkých 
porovnávaných antibiotikách s výnimkou kotri-
moxazolu. Ten sa však v liečbe stafylokokových 
infekcií kože a mäkkých tkanív používa zriedkavo 
a zvyčajne v kombinácii. Ak sme predpokladali 
o 10 % vyššiu účinnosť liečby antibiotickým re-
žimom, nákladovo-efektívny sa javil v porovnaní 
s protistafylokokovým fágovým lyzátom aj ampi-
cilínsulbaktám. Pri porovnaní nadobúdacích ná-
kladov na liečbu 100 pacientov s infekciami kože 
a mäkkých tkanív vyvolanými S. aureus je liečba 
protistafylokokovým fágovým lyzátom efektív-
na v oboch prípadoch, pri rovnakej efektivite 
liečby i pri hypoteticky lepšej efektivite liečby 
antibiotickým režimom. Väčšina pacientov však 
pravdepodobne bude užívať súčasne antibiotiká 
aj protistafylokokový fágový lyzát. Preto sme sa 
pýtali, o koľko musí pridanie protistafylokoko-
vého fágového lyzátu k režimu liečby na MRSA 
skrátiť dĺžku liečby tak, aby bolo nákladovo-
efektívne (z hľadiska nadobúdacích nákladov). 
Nadobúdacie náklady na pridanie protistafy-
lokokového fágového lyzátu v liečbe kožného 
abscesu, ktorý je vyvolaný MRSA sú efektívne, ak 
sa 10-dňová liečba vankomycínom skráti o viac 
ako 1,44 dňa. Nadobúdacie náklady na pridanie 
protistafylokokového fágového lyzátu v liečbe 
chronického abscesu vyvolaného MRSA sú efek-
tívne, ak sa 28-dňová liečba linezolidom skráti 
o viac ako 0,96 dňa. Takéto skrátenie liečby je 
pravdepodobne možné pri pridaní protistafy-
lokokového fágového lyzátu podľa izolovaných 
pozorovaní dosiahnuť, na overenie ekonomickej 
výhodnosti je však potrebné vykonať porovná-
vaciu štúdiu alebo aspoň kvalitnú retrospektív-
nu analýzu. V našej analýze sme si všímali iba 
nadobúdacie náklady na cenu liečiv. Výhodou 
protistafylokokového fágového lyzátu môže byť 
neprítomnosť vedľajších príhod počas liečby, 
interakcií s  inými liečivami. Protistafylokokový 
fágový lyzát s veľkou pravdepodobnosťou ne-
selektuje rezistenciu S. aureus a taktiež je účinný 
proti baktériám, ktoré sú lokalizované v biofilme. 

Zdá sa, že používanie protistafylokokového 
fágového lyzátu, či už v monoterapii alebo aj 
v kombinácii, je nielen klinicky ale aj ekonomicky 
efektívne a možno predpokladať i jeho vplyv na 
zníženie rezistencie stafylokokov proti antibio-
tikám. Možno tu dokonca špekulovať o akomsi 
vplyve na kolektívnu imunitu (HERD efekt), po-
dobne ako bol opísaný pri konjugovanej pneu- 
mokokovej vakcíne. Podávanie bakteriofágov pa-
cientom, ale i zdravotníckym pracovníkom, ktorí 
sú kolonizovaní rezistentnými kmeňmi S. aureus, 
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by viedlo k zníženiu ich prenosu medzi pacientmi 
i medzi zdravotníckymi pracovníkmi, čo by mohlo 
viesť k vyššej cirkulácii kmeňov S.aureus, ktoré sú 
citlivé na bežne používané antibiotiká. 
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Chirurgická liečba instabilného hrudníka
Prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD.1, doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.2

1Klinika úrazovej chirurgie LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice 
2Klinika úrazovej chirurgie LF MU a TC FN, Brno

Fraktúry rebier sú najčastejším hrudníkovým poranením po tupom úraze. Instabilita hrudníka (vlajúci hrudník) je bežným nálezom pri 
mnohonásobných fraktúrach rebier. Unilaterálne alebo bilaterálne fraktúry viacerých rebier v prednej alebo zadnej časti spôsobujú 
instabilitu s paradoxným pohybom, rezultujúcu do hypoventilácie na neprijateľnej úrovni. Otvorený prístup a chirurgická stabilizácia 
hrudníka chráni pľúcne funkcie, priaznivo ovplyvňuje bolesti, minimalizuje poúrazovú deformitu a skracuje obdobie hospitalizácie a čas 
práceneschopnosti.

Kľúčové slová: hrudník, instabilita, chirurgická liečba.

Surgical treatment of chest instability

Fractures of the ribs is the most common thoracic injury after blunt trauma. Chest wall instability (flail chest) is a common occurence in 
the presence of multiple ribs fracture. Unilateral or bilateral fractures more ribs anteriorly or posteriorly will produce enough instability 
that paradoxical respiratory motion results in hypoventilation of an unacceptable degree. Open approach and surgical stabilisation of 
the chest preserved pulmonary function, improved pain control, minimized chest vall deformities and shorter back to work time.

Key words: chest, instability, surgical treatment. 
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Úvod
Instabilný hrudník je poúrazový stav s vý-

razne narušenou stabilitou hrudnej steny, ktorá 
obmedzuje kinetiku respirácie s následnou po-
ruchou ventilácie so všetkými dôsledkami. 

V minulosti sa uvedený klinický stav zara-
ďoval pod pojem okienková zlomenina, ktorá 
je v princípe zo širšieho pohľadu tiež instabilný 
typ fraktúry hrudníkovej steny. Názov pochádzal 
z patologického stavu, keď je vylomená určitá 
séria rebier nad sebou. Často sa tejto diagnóze 
hovorilo segmentová alebo bloková zlomenina. 

Základným príznakom vo všetkých uvede-
ných názvoch je klinicky jasné paradoxné dýcha-
nie, čo znamená, že vylomený segment či blok 
sa pohybuje paradoxne. Pri vdychu sa zanára 
dovnútra a pri výdychu sa, naopak, vyklenuje 
navonok. Výsledkom je obmedzená ventilácia, 
znížená inspiračná kapacita (objem vzduchu, 
ktorý môže pacient vdýchnuť) a zhoršená cirku-
lácia krvi v pľúcach za rozvoja stagnačnej hypo-
xie (zo spomalenia prietoku krvi). Klinicky plytké 
tachypnoe či charakteristické dyspnoe vedie 
k cyanóze. Celkovo možno pozorovať tachykar-
diu a hypotenziu zvýraznenú pri polytraume. 
Z klinického pohľadu rozoznávame 3 základné 
formy nestability hrudníka:
1.  Zlomeniny rebier dislokované do hrudnej 

dutiny s vpáčením a možným poranením 
pľúc (obrázok 3a, b).

2.  Flail chest – vlajúci hrudník s paradoxným 
pohybom vylomeného segmentu, čo je 
vlastne spomínaná bloková fraktúra a pred-

stavuje okolo 90 % nestabilných stavov 
hrudnej steny.

3.  Vzácny typ instability po sternotómiách. 
Väčšinou po kardiochirurgických výkonoch, 
kde sa urobila nedostatočná serkláž.
Snaha o stabilizáciu rebier pochádza z me-

dzivojnového obdobia, keď Jones a Richardson 
(1926) použili extenziu za sternum pri sériovej 
zlomenine. Neskôr z obdobia po II. svetovej 
vojne Williams (1948) fixoval bočný pohyblivý 
segment drôtmi a ťahal ho cez extenzné zariade-
nie. Podobne Cohen (1955) používal dômyselne 
Backhausove svorky a ťah. Shefts (1956) odmietal 
extenzie a používal na fixáciu vylomených rebier 
serkláže zavesené na Kramerovu dlahu okolo 
hrudníka (1, 2).

V nasledujúcom období sa problematikou 
operácií vpáčeného hrudníka zaoberal celý rad 
autorov, napríklad Judet (1964) používal na fi-
xáciu rebier Kirschnerove drôty. Metódu tejto 
fixácie používalo mnoho autorov vo Francúzsku 
a neskôr v ostatnej Európe. To už bolo obdobie, 
keď sa preferovala vnútorná pneumatická stabi-
lizácia. Pacientovi na umelej pľúcnej ventilácii sa 
pretlakom stabilizovala hrudná stena z vnútor-
nej strany. Táto konzervatívna liečba mala svoje 
opodstatnenie, ale i nevýhody (1, 3).

Do roku 2003 sme hrudníkové poranenia 
liečili konzervatívnejšie. Informácie z literatúry, 
neveľké súbory prezentované z iných pracovísk, 
ale hlavne nárast pacientov s nestabilnými hrud-
níkmi nás donútil k aktívnejšiemu liečebnému 
postupu (obrázok 1).

Diagnostika
Ľahšie poranenia hrudníka ako pomliažde-

nie hrudnej steny či izolované zlomeniny rebier 
vyšetrujeme zväčša pri zachovanom vedomí 
pacienta. Anamnesticky zistíme bežný pád či 
autonehodu, občas kriminálne násilie. Klinicky 
je evidentné ľahšie dyspnoe. Šetrnou palpáci-
ou zistíme výraznú bolestivosť na postihnutej 
strane. Hematóm alebo subkutánny emfyzém 
je neskorším znamením. Auskultáciou zistíme 
oslabené dýchanie poškodenej strany, neraz 
krepitus. Bežná rtg PA projekcia je dostačujúca 
pri čerstvom úraze. Staršie poranenia, viac ako 
24 hodín, vyžadujú pravú alebo ľavú bočnú rtg 
projekciu hrudníka – pľúc, vzhľadom aj na pred-
pokladaný hemotorax. Treba poznamenať, že 
aj klinicky evidentné známky zlomeniny rebier 
sa nemusia röntgenologicky potvrdiť. Sériová 
zlomenina rebier vyžaduje ústavnú liečbu (4).

Obrázok 1. Náhodná natívna rtg snímka hos-
pitalizovaného pacienta v roku 2012 po operač-
nom výkone z roku 2003. 51-ročný pacient  
v súčasnosti bez klinických príznakov po hrudní-
kovom poranení.



21

www.solen.sk | 2015; 12(1) | Slovenská chirurgia

Pôvodné práce

Závažnejšie poranenia po tupom násilí ako 
sériová zlomenina rebier s instabilným hrudní-
kom, kombinované poranenia či polytraumy, 
často s  bezvedomím, vyžadujú dôslednejší 
vyšetrovací postup. Prítomný hemoragicko-
-traumatický šok treba riešiť ihneď podaním 
dostatočného množstva infúznych roztokov, 
neskôr krvi a samozrejme zaistiť všetky vitálne 
funkcie. Klinicky jasný pneumotorax v akútnej 
fáze možno drénovať aj bez rtg diagnostiky, ak 
hrozí respiračná insuficiencia. Po dešokovaní 
a zvládnutí stagnačnej hypoxie treba vykonať 
špirálové CT. Po ozrejmení si nálezu vieme ciele-
ne drénovať postihnutú stranu, neraz obe strany, 
a prikročiť k eventuálnej brušnej či inej operácii.

Po stabilizácii stavu, prípadne po operácii 
je pacient zväčša na umelej pľúcnej ventilácii. 
Vtedy už máme dostatok času na rozhodnutie 
o definitívnom postupe o hrudnom operačnom 
výkone. Predovšetkým ide o drenáž hrudníka, ne-
raz opakovanú. Instabilné hrudníky sú indikované 
na revíziu, toaletu hrudnej dutiny s prípadným 
ošetrením vnútrohrudných orgánov s cielenou 
drenážou a stabilizačnú operáciu hrudnej steny.

Uvedený opis je modelová schéma plynu-
lých krokov, vyšetrovacích postupov a návrh 
základných liečebných chirurgických proce-
dúr. Treba však vždy mať na mysli, že žiadne 
poranenie nemôžeme hodnotiť izolovane, ale 
vždy treba brať pacienta ako celok, hlavne pri 
polytraumách.

Dôležitou fázou je diagnostický postup 
v pooperačnom období. Dôsledné klinické sle-
dovanie vzdušnosti pľúc auskultáciou či rtg vyše-
trovaním musí byť pravidlom. Bežná rtg snímka 
v stoji má vysokú výpovednú hodnotu, ale pa-
cienti pri umelej ventilácii sú len v horizontálnej 
polohe. Vtedy vyvýšená poloha hrudníka predsa 
len zlepšuje rtg orientáciu. V plnej miere treba 
využiť endoskopickú techniku na diagnostiku 
či toaletu bronchiálneho stromu. Spomínané 
CT vyšetrenia iniciálne či opakované, špirálové 
či cielené na hrudné orgány, by mali byť dnes 
rutinným vyšetrovacím postupom. 

Revízia pleurálnej dutiny  
a stabilizácia hrudnej steny 

Klinicky jasný nestabilný hrudník a pokračuj-
úca dychová nedostatočnosť, hlavne v podobe 
pretrvávajúcej respiračnej acidózy, je indikovaná 
na operáciu. Samostatná instabilita hrudného 
koša bez sprievodných diagnóz či komplikácií 
ako hemotorax, pneumotorax či kontúzia pľúc 
prakticky neexistuje. 

V  iniciálnej fáze diagnostického procesu, 
ak sa podarí urobiť čo najskôr po úraze CT vy-

šetrenie, možno zachytiť izolované poranenie 
hrudného koša bez pridružených diagnóz. Už 
o niekoľko hodín môže byť CT nález rozsiahlejší, 
hlavne v zmysle rozvinutého obrazu kontúzie 
pľúc a hemotoraxu, často bilaterálne.

Ak ide o instabilitu, uvádzali sme, že je po-
trebné správne indikovať operačný výkon, či 
už je to izolované poranenie hrudníka, alebo 
kombinované s iným orgánovým systémom. 

Nestabilný hrudník je charakteristický klinic-
ky jasným paradoxným dýchaním. Výsledkom 
je zhoršená cirkulácia krvi v pľúcach za rozvoja 
stagnačnej hypoxie. Tachypnoe či charakteristické 
dyspnoe vedie k cyanóze. Pri polytraume je v po-
predí klinického nálezu tachykardia a hypotenzia. 

Ak ide o  pacienta, ktorý je pri vedomí 
a vďaka analgéze voľne dýcha, je to klinické 
znamenie ľahšieho, dobre kompenzovaného 
poúrazového stavu. V takom prípade je možné 
zvážiť ďalšiu konzervatívnejšiu liečbu, hlavne 
ak sa orientujeme podľa platnej zásady, že ak je 
výdaj menší ako 200 ml počas 5 hodín, krvácanie 
sa môže spontánne zastaviť (3).

Pacient s respiračnou insuficienciou je indi-
kovaný na umelú pľúcnu ventiláciu. V jej úvod-
nej fáze sa klinické prejavy zmierňujú a ostatné 
respiračné parametre dočasne upravujú. Okrem 
spomínaných príznakov je pomerne zásadným 
indikátorom produkcia z hrudného drénu či dré-
nov, ak ide o obojstranné poranenie. Ventilačnou 
terapiou nie je možné výdaj z hrudných drénov 
ovplyvniť (5, 6).

Naše klinické skúsenosti potvrdzujú, že v ak-
útnom štádiu je absolútnou indikáciou na revíziu 
a stabilizáciu hrudného koša klinicky jasná a CT 
potvrdená deformita hrudníka s vpáčenou hrud-
nou stenou s rizikom poranenia alebo iritácie už 
poškodených pľúc.

Ďalšou včasnou a absolútnou indikáciou je 
pokračujúce krvácanie do pleurálnej dutiny, ak 
je produkcia z jedného drénu vyššia ako 300 ml 
počas 3 nasledujúcich hodín. Ventilačne dobre 
kompenzované stavy sú indikované na revíziu 

práve v závislosti od veľkosti produkcie drénov. 
Progredujúci (zriedkavý) alebo protrahovaný 
niekoľkohodinový, dokonca niekoľkodňový vý-
daj je znamením, že vnútrohrudníkové krvácanie 
pokračuje. Tento stav je indikovaný na revíziu 
pleurálnej dutiny a stabilizáciu hrudnej steny. 
Ak je pacient v rámci celkového ošetrovania vo 
vodorovnej polohe, mierne podložený hrudný 
kôš v kaudálnej časti na postihnutej strane nám 
dovolí urobiť bezpečnú anterolaterálnu torako-
tómiu aj v tejto polohe. 

Torakoskopická revízia pred definitívnou 
torakotómiou je plne indikovaná u hemody-
namicky stabilizovaných pacientov. V ľahších 
prípadoch môže byť endoskopická revízia a eva-
kuácia hemotoraxu definitívnym vnútrohrud-
ným výkonom (7). 

Optimálny čas operačného výkonu je do 48 
hodín po úraze, keď ešte nenastáva kondenzá-
cia pľúcneho tkaniva s následnou hepatizáciou 
a septáciou vnútrohrudného priestoru v mieste 
reziduálnej kolekcie (tzv. septovaný hrudník) 
s trvalou redukciou funkcie pľúc. 

Najlepšou polohou na anterolaterálny či 
posterolaterálny prístup je poloha pacienta na 
boku, polohovaním na vákuovej podložke (ob-
rázok 2a, b). Po tupých poraneniach hrudníka je 
potrebné nájsť a zastaviť zdroj často neveľkého, 
ale pokračujúceho krvácania a evakuovať krvnú 
alebo zmiešanú kolekciu z hrudnej dutiny. Pri 
časovo odloženej operácii šetrným rozrušením 
zrastov a fibrínových nálepov uvoľníme pľúcny 
parenchým. Po dôkladnej revízii a sanácii hrud-
nej dutiny sa rozhodneme o type stabilizácie 
hrudníkovej steny.

Klinický materiál
Počas obdobia 5 rokov (2009 – 2013) sme na 

KÚCH, Košice, operovali 49 pacientov, respektí-
ve 59 pacientov na KÚCH, Brno, s poranením 
hrudného koša, ktorých sme indikovali na reví-
ziu a stabilizáciu hrudnej steny. Všetci pacienti, 
ktorí sa podrobili operácii, mali tupé porane-

Obrázok 2a. Posterolaterálna torakotómia pri 
sériovej zlomenine rebier s masívnym podkož-
ným poškodením mäkkých tkanív hrudnej steny

Obrázok 2b. Stav po revízii – toalete pleurálnej 
dutiny a stabilizácii hrudnej steny dlahovým 
osteosyntetickým materiálom
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nie. V oboch súboroch je len 10 žien (5 a 5).  
V 12 prípadoch, respektíve v 15 prípadoch išlo 
o izolované poranenie hrudníka, ostatní pacienti 
mali pridružené poranenie alebo boli liečení 
v rámci polytraumy. Na operáciu boli najčastejšie 
indikované klinické prípady s impresívnymi frak-
túrami hrudníkovej steny (obrázok 3a, b), alebo 
s unilaterálnymi, či bilaterálnymi segmentovými 
fraktúrami zlomeniny na jednom rebre. V staršej 
terminológii išlo o spomínané tzv. blokové jed-
nostranné či obojstranné zlomeniny hrudného 
koša. Najčastejšie sme operovali strednú časť 
hrudnej steny vo vertikálnej osi v prednej, ale 
i zadnej časti konvexity hrudníka. Bilaterálnu 
stabilizáciu hrudníka sme nerobili. Všetci pacienti 
mali priaznivý pooperačný priebeh. Prevažnej 
väčšine pacientov sa zlepšili ventilačné para- 
metre v bezprostrednom pooperačnom období. 
Vyskytli sa len 3, respektíve 3 exity (6 v oboch sú-
boroch). Z nich 2, respektíve 1 na multiorgánové 
zlyhanie. Neúspech pripisujeme hlavne celkovej 
závažnosti polytráum a odloženej operácii aj 3 
týždne po úraze pri polytraume s váhaním indi-
kácie a premeškaním. Jedna pacientka exitovala 
na pneumóniu 10 dní po operácii. Nevyskytli sa 
žiadne peroperačné komplikácie. Implantáty sú  
detailne prepracované a kotvenie je pevné, cel-
ková stabilita je veľmi dobrá. Určité ťažkosti môže 
spôsobovať osteoporóza skeletu. Vtedy môže 
dôjsť k vytrhnutiu implantátu (to sme zachytili 
v  jednom prípade po exite). Preferujeme po- 
zdĺžnu fixáciu rebier, pretože dokonale rozpína 
hrudný kôš. Vzájomnú etážovú fixáciu rebier nad 
sebou neodporúčame, lebo obmedzuje kinetiku 
hrudníka v horizontálnej rovine, a zamedzuje 
tak odďaľovaniu rebier pri respirácii. Drén za-

vádzame mimo operačného prístupu zvyčajne 
pod torakotómiou a vždy z novej incízie ďalej 
od prípadných pôvodných drenážnych vstupov. 

Diskusia
V 80. rokoch minulého storočia boli sna-

hy o aktívnejší prístup pri úrazoch hrudníka 
i v Československu. Z tohto obdobia sú známe aj 
implantáty domácej produkcie, ktoré sa pomer-
ne pružne dostali na trh. Boli dobre dostupné 
a pomerne lacné a hoci mali svoje nedostatky, 
boli pokrokom v liečbe instabilných hrudníkov 
(obrázok 1).

Prvú stabilizačnú operáciu hrudníka, 
ako sme už uviedli, sme urobili v roku 2003. 
Postihnutý pacient po tupom poranení sa 
podrobil otvorenej revízii, toalete pleurálnej 
dutiny a  fixácii časti vylomenej série rebier. 
Výsledok bol viac ako povzbudivý. Pacient sa 
dostal z respiračnej insuficiencie a po zvládnutí 
polytraumy bol prepustený domov. Neskôr bol 
po 9 rokoch opäť hospitalizovaný na našej klinike 
pre inú diagnózu. Rtg snímka v roku 2012 bola 
urobená v rámci celkového vyšetrenia pri jeho 
kombinovanom poranení (obrázok 1). Prvý súbor 
8 pacientov poukázal na to, že otvorená revízia 
s toaletou hrudnej dutiny a následnou stabi-
lizáciou hrudníkovej steny je vysokoefektívny 
chirurgický výkon. Počiatočná obava pochádzala 
z názoru, že torakotómia je operácia s veľkou 
záťažou a zhoršuje už aj tak vážny celkový stav. 
Opak bol pravdou a všetkým pacientom sa stav 
zlepšil a pooperačne sa upravili ventilačné para-
metre až na 1 exitus pre multiorgánové zlyhanie. 
Poznámky o devastácii interkostálnych štruktúr 

svorkovým mechanizmom implantátu by sa 
zdali logické, ale neboli presvedčivo dokázané. 
Vyššie uvedené operácie sme robili vtedy vý-
berovo v mimoriadne indikovaných prípadoch. 

Záver
Posledný súbor predstavuje vyše 900 hospi-

talizovaných pacientov s hrudným poranením 
na KÚCH, Košice, za 5 rokov (2009 – 2013), re-
spektíve 980 na KÚCH, Brno, za rovnaké obdobie. 
Z operačných procedúr je v počte na prvom 
mieste drenáž pleurálnej dutiny, ktorou riešime 
bežnú komplikáciu sériovej zlomeniny rebier – 
hemotorax. 

Je treba poznamenať, že za posledných 
10 – 15 rokov sa zlepšila diagnostika i  liečba. 
Súvisí to s častejším používaním zobrazovacích 
diagnostických postupov, s používaním endo-
skopickej techniky a s aktívnejším prístupom. 
Okrem celkového počtu ošetrených pacientov 
po úraze hrudníka treba zdôrazniť, že stúpol 
počet instabilných poranení hrudného koša. 
Zastávame názor, že tieto poúrazové stavy sú 
indikované na operačnú revíziu. Toaleta hrud-
nej dutiny a stabilizácia hrudníkovej steny je 
vysokoefektívny operačný výkon, ktorý výraz-
ne zlepšuje respiráciu a ventilačné parametre 
vo včasnom pooperačnom období a znateľne 
znižuje mortalitu.
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Obrázok 3a. Impresívna fraktúra hrudného 
koša dospelého muža indikovaná na revíziu  
a stabilizáciu

Obrázok 3b. Pooperačná rtg snímka týždeň po 
operácii. Na rozvinutie hrudného koša a stabi-
lizáciu bol použitý dlahový aj intramedulárny 
osteosyntetický materiál
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Klinika úrazovej chirurgie LF UPJŠ  
Univerzitná nemocnica L. Pasteura  
Rastislavova 43, 041 90 Košice 
miroslav.kitka@upjs.sk
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Vodičom navigovaná chirurgia  
nepalpovateľných lézií prsníka
MUDr. Ján Šimo, MBA1, prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.1, MUDr. Mišo Šimek, PhD.1, MUDr. Otília Osifová2, 
MUDr. Tereza Lauková2, MUDr. Albert Török2 
1Klinika chirurgickej onkológie NOÚ a SZU, Bratislava 
2Rádiologické oddelenie NOÚ, Bratislava

Autori analyzujú súbor 375 pacientok s nepalpovateľnými léziami prsníka operovaných v období rokov 2010 – 2012 s využitím metódy 
lokalizácie kovovými vodičmi. Táto skupina pacientok predstavuje 25 % všetkých operácií prsníkov operovaných v sledovanom období 
na Klinike chirurgickej onkológie Slovenskej zdravotníckej univerzity a Národného onkologického ústavu, respektíve 6 % všetkých vyko-
naných operácií. U 181 pacientok bola stanovená diagnóza karcinómu prsníka alebo duktálneho karcinómu in situ a u 194 operovaných 
išlo histologicky o benígne lézie. Priemerný vek pacientok s karcinómom bol 58,5 rokov, zatiaľ čo priemerný vek pacientok s benígnym 
nálezom bol 49,7 rokov. Výsledky ukazujú, že navigácia pomocou magnetickej rezonancie zvyšuje pravdepodobnosť včasného záchytu 
a liečby karcinómu prsníka. Vzhľadom na technické, časové a logistické súvislosti manažmentu pacientok s nepalpovateľnými léziami 
prsníka odporúčajú riešiť pacientky s BIRADS 4 a 5 v centrách s existujúcimi personálnymi a materiálno-technickými predpokladmi na 
výkon prsníkovej chirurgie v celom jej rozsahu.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, nepalpovateľné lézie prsníka, vodičom navigovaná chirurgia prsníka.

Wire guided surgery of non palpable breast lesion

Authors analyze a group of 375 female patients who underwent wire guided surgery for non palpable breast lesions in period from January 
1, 2010 to December 31, 2012. This group comprised for 25% of all breast surgery patients and 6% of all surgical procedures performed 
in the Clinic of Surgical Oncology of the National Cancer Institute and Slovak Medical University. Cancer diagnosis (Invasive Carcinoma 
or DCIS) was confirmed in 181 patients. In 194 patients benign lesions were found. An average age of patients with carcinoma was  
58,5 years and 49,7 years in those with benign lesions. The results suggest that localization under magnetic resonance increased pro- 
bability of early breast cancer detection and treatment. Respecting both technical and time as well as logistics aspects of health care 
management for patients with BIRADS 4 and 5 breast non palpable lesions, the authors advocate for managed care in centers with ade-
quate personal, material and technical conditions for breast surgery.

Key words: breast cancer, non-palpable breast lesions, wire guided surgery of breast, managed care.

Slov. chir., 2015; roč. 12(1): 24–27

Úvod
S rastúcim záujmom o prevenciu a včasný 

záchyt nádorových ochorení prsníka sa zvyšuje 
aj počet pacientok, ktoré prichádzajú do chirur-
gickej ambulancie s  nálezmi BIRADS 4 až  6 
nepalpovateľných lézií (1). Okrem mikrokalci-
fikátov detekovateľných pri RTG mamografic- 
kých vyšetreniach sa stretávame aj s nálezmi de-
tekovanými metódami magnetickej rezonancie 
a ultrazvukovým vyšetrením prsníkov. 

Chirurgické odstránenie nepalpovateľnej 
lézie je možné až po navigácii, ktorú vykoná 
rádiológ (2). Štandardnou metódou navigácie 
je predoperačné zavedenie kovového vodiča 
do prsnej žľazy (3). Pri karcinóme prsnej žľazy 
s klinicky negatívnym nálezom v axilárnych lym-
fatických uzlinách je žiaduce, aby bola vyriešená 
aj otázka biopsie sentinelových lymfatických 
uzlín počas jedného operačného výkonu. Na 
naplnenie tohto predpokladu je potrebné 
vykonať tzv. jadrovú biopsiu suspektného ložiska 
v prsnej žľaze za účelom predoperačnej histolo-

gizácie nálezu. Pri bioptickom potvrdení nálezu 
invazívneho karcinómu sú pacientky indikované 
na operačný výkon na prsníku a  axilárnych 
lymfatických uzlinách súčasne. Naším cieľom 
je informovať o výsledkoch chirurgickej liečby 
pacientok s nepalpovateľnými léziami prsníka 
metódou tzv. „wire guided localization sur-
gery“, t. j. chirurgie prsníka navigovanej pomo-
cou kovového vodiča. V sledovanom období 
rokov 2010 až 2012 boli na Klinike chirurgickej 
onkológie Národného onkologického ústavu 
a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 
využívané metódy stereo-mamografickej, sono-
grafickej a MRI navigácie s použitím kovových 
vodičov zavedených predoperačne.

Charakteristika súboru a výsledky
V období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2012 bolo 

na našej klinike operovaných celkom 375 pa-
cientok s nepalpovateľnými léziami prsníka, 
čo predstavuje asi 6 % všetkých pacientov 
operovaných v  sledovanom období a  25 % 

všetkých operácií prsníkov. Z toho u 181 pacien-
tok bola stanovená diagnóza karcinómu prsní-
ka alebo DCIS (duktálneho karcinómu in situ) 
a u 194 operovaných išlo histologicky o benígne 
lézie. Priemerný vek pacientok s karcinómom bol 
58,5 rokov, zatiaľ čo priemerný vek pacientok 
s benígnym nálezom bol 49,7 rokov. Najmladšia 
pacientka operovaná pre nepalpovateľnú 
benígnu léziu mala 22 a najstaršia 84 rokov. 
V prípade žien operovaných pre nepalpovateľný 
karcinóm bol vek najmladšej 34 a najstaršej 78 
rokov.

Vzhľadom na počet pacientok v  našom 
súbore sme analyzovali údaje a porovnali obe 
skupiny pacientok s pomocou dvojvýberového 
Z-testu na strednú hodnotu. Pri hypotetickej 
hodnote rozdielu 6 rokov a hodnote 0,05 dosa-
hujú hodnoty P (Z < = z) (1) = 0,005 a P ( Z < = 
z) (2) = 0,01, pri hodnote z = 2,547.

Grafy 1 a 2 poskytujú celkový prehľad o sú-
bore operovaných pacientok pre nepalpovateľné 
lézie v päťročných vekových intervaloch. Oba 
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grafy ukazujú, že v sledovanom súbore pacien-
tok do veku 55 rokov prevažujú benígne nálezy 
nad malígnymi. Vo vekovej kategórii 56 – 60 
rokov už mierne prevažujú nálezy karcinómov 
a vo vekových intervaloch nad 61 rokov do 80 
rokov dominujú karcinómy.

Definitívne histologické vyšetrenia potvrdili 
diagnózu DCIS alebo invazívneho karcinómu 
v 183 prípadoch pri celkovom počte 181 pacien-
tok, čo predstavuje takmer polovicu (48,67 %) 
z celkového počtu sledovaných operácií. Ročný 
prehľad počtov operácií pre benígne a malígne 
lézie je uvedený v tabuľke 1.

Vzhľadom na rôzne možné kombinácie 
nálezov v  priebehu sledovaného obdobia 
u našich pacientok je potrebné spresniť meto- 
dický postup nasledovne:
1.  V prípade, ak bola tá istá pacientka opero-

vaná pre nehmatnú léziu v inej lokalite (iný 
kvadrant či druhý prsník) počas sledovaného 
obdobia rokov 2010 až 2012, boli započítané 
obidve operácie. Takéto prípady sa v uvede-
nom období vyskytli celkom dvakrát. 

2.  Ak boli u tej istej pacientky počas jednej 
operácie zavedené viaceré kovové lokali-
začné vodiče, bola operácia započítaná iba 
jedenkrát. 

Počty lokalizačných vodičov 
v období rokov 2010 – 2012

Celkom bolo u pacientok hospitalizovaných 
na Klinike chirurgickej onkológie SZU v období ro- 
kov 2010 – 2012 zavedených 440 kovových vodičov.  
Lokalizácia a  označenie lézií pod MRI, USG 
a stereo-mamografiou prebehla teda priemerne 
v počte 1,17 vodiča/operácia. Najvyšší počet – 
štyri vodiče do pravého prsníka súčasne – boli 
pod stereo-mamografiou zavedené u 69-ročnej 
pacientky s multifokálnym karcinómom. Počty 
predoperačne zavedených kovových vodičov 
s rádiodiagnostickou modalitou použitou pri 
lokalizácii a zavádzaní vodiča v jednotlivých ro-
koch sú uvedené v tabuľke 2. Zatiaľ čo v druhom 
stĺpci uvádzame počty vodičov, v treťom až pia- 
tom stĺpci uvádzame počty pacientok. 

V indikovaných prípadoch sa kombináciou 
modalít dosiahla adekvátnejšia chirurgická liečba 
pri viacnásobných nálezoch. V našom súbore 
bolo identifikovaných 19 pacientok, ktorým boli 
viaceré vodiče zavedené v kombinácii modalít. 
U 10-tich pacientok bolo použité na zameranie 
a navigáciu MRI a USG, 4 pacientky podstúpili lo-
kalizáciu pod MRI a RTG a 5 pacientok RTG a USG. 
Takýto postup umožnil identifikovať a chirur-
gicky doriešiť celkom 9 ďalších karcinómov. 
V roku 2010 boli okrem iných diagnostikované 

a úspešne operované tri karcinómy prsníka (2 x 
DCIS a 1 x invazívny) a v roku 2012 jeden (DCIS), 
u pacientok so súčasne zavedenými viacerými 
vodičmi pod MRI a stereo-mamograficky (RTG). 

Podobne kombináciou pod USG a stereo-
mamografiou zavedenými viacerými vodičmi 
súčasne boli v roku 2011 operované dve a v roku 
2012 ďalšie dve pacientky s karcinómom prsníka. 

Graf 1. Kumulatívne rozdelenie podľa 5-ročných vekových intervalov v sledovanom súbore (CA – 
počty prípadov pacientok s karcinómom, BEN – počty pacientok s benígnou léziou)

Tabuľ ka 1. Počty operácií v rokoch 2010 až 2012 – nepalpovateľné lézie prsníka

Rok Počet operácií Malígne Benígne

2010 125 (100 %) 67 (t. j. 53,6 %) 58 (t. j. 4,4 %)

2011 129 (100 %) 51 (t. j. 39,5 %) 78 (t.j. 60,5 %)

2012 121 (100 %) 65 (t. j. 53,7 %) 56 (t. j. 46,3 %)

Graf 2. Porovnanie výskytu karcinómu podľa 5-ročných vekových skupín. Modré stĺpce vyjadrujú 
počty prípadov s benígnym ochorením prsníka, červené stĺpce vyjadrujú počty prípadov s karcinó-
mom prsníka v sledovanom súbore.

Tabuľ ka 2. Nepalpovateľné lézie – počty zavedených vodičov a počty pacientok, ktoré absolvovali 
zavedenie vodiča pod MRI, USG, RTG v období 2010 – 2012

Rok Celkový počet vodičov
Počet pacientok navigovaných pod

MRI USG „RTG“

2010 152 23 73 34

2011 148 27 83 26

2012 140 40 68 20



26

Slovenská chirurgia | 2015; 12(1) | www.solen.sk

Kazuistiky

Posledné dve pacientky podstúpili počas jed-
nej operácie výkony na obidvoch prsníkoch. 
Navyše, u 47-ročnej pacientky bola v roku 2012 
vykonaná operácia na pravom prsníku pod MRI 
navigáciou kovovým vodičom s nálezom in-
vazívneho karcinómu duktov a 2 negatívnymi 
sentinelovými lymfatickými uzlinami v pravej 
axile. Súčasne bol operovaný aj prsník ľavý pre 
benígnu nehmatnú léziu s  navigáciou pod 
USG. Tento príklad demonštruje zložitosť prob-
lematiky, ako aj náročný časový manažment 
realizácie jednodňového protokolu pri biopsii 
sentinelových lymfatických uzlín.

Celkový prehľad o metódach použitých na 
zavedenie navigačných vodičov pod MRI, USG 
a stereo-mamografiou (RTG), ako aj prípady, 
keď boli súčasne použité viaceré modality sú 
uvedené na obrázku 1. Obrázok 2 znázorňuje 
počty vodičov a ich kombinácie u pacientok 
s pozitívnymi malígnymi nálezmi.

Diskusia
Pri nepalpovateľných léziách prsníka 

závisí úspech operácie od viacerých faktorov. 
Predovšetkým je potrebné zdôrazniť 
multidisciplinárny prístup k  starostlivosti 

o  pacientku. Adekvátna súhra gynekológa, 
rádiológa, chirurga, anestéziológa, patológa 
a  onkológa vytvára základný predpoklad na 
výkon prsníkovej chirurgie vo všeobecnosti, 
a pre nepalpovateľné lézie zvlášť. Predoperačnú 
biopsiu sa snažíme indikovať a realizovať u každej 
pacientky s cieľom získať informáciu o charaktere 
lézie a optimálnom pláne operácie. V prípade 
pozitívneho nálezu z jadrovej biopsie nás zaujíma 
nielen odpoveď na otázku, či ide o in situ, či in-
vazívny karcinóm, ale aj status hormonálnych re-
ceptorov a prediktívne faktory. Pokiaľ to okolnosti 
prípadu umožňujú a chirurgovi sú všetky tieto 
údaje dostupné, môžeme vyriešiť stav pacientky 
počas jedného operačného výkonu.

Okrem identifikácie suspektných ložísk pri 
mamografických vyšetreniach vstupuje rádiológ 
do procesu liečby pacientky v deň operácie 
po druhýkrát. Cielené zavedenie vodiča na 
navigáciu chirurga počas operácie ostáva 
kritickým faktorom úspechu.

Patológ sa stáva počas operácie súčasťou 
operačného tímu s rozhodujúcim hlasom. Podľa 
informácií, ktoré chirurgovi poskytne patológ, 
plánujeme ďalší chirurgický postup. Na základe 
vyhodnotenia operačného preparátu sa chirurg 
rozhoduje o dostatočnosti výkonu z pohľadu 
kompletnosti exstirpácie či lumpektómie vrá-
tane resekčných okrajov.

Ďalšou aktivitou rádiológa je v  prípade 
pozitívnej predoperačnej biopsie aj apliká-
cia rádiofarmaka a mapovanie sentinelových 
lymfatických uzlín. V tomto prípade vstupuje 
do procesu liečby aj pracovisko nukleárnej 
medicíny. A opäť, aj tu sa patológ podieľa na 
peroperačnom rozhodovaní o rozsahu výkonu 
v  axile. Peroperačne, vyhodnotením senti-
nelových uzlín z hľadiska možného metasta- 
tického postihnutia. Indikácie na disekciu axi-
lárnych lymfatických uzlín prekonali v posled-
nom desaťročí značný vývoj. V sledovanom 
období sme na Klinike chirurgickej onkológie 
Národného onkologického ústavu a Slovenskej 
zdravotníckej univerzity v Bratislave uplatňovali 
princípy definované konsenzom vychádzajúcim 
z NCCN guidelines.

Špecifickou kapitolou WGL (wire guided 
localization) chirurgie sú komplikácie spojené 
so samotným zavedením kovového vodiča do 
prsníka. Chirurg môže byť konfrontovaný so 
skutočnosťami, ktoré vyplývajú z nasledovných 
udalostí: nemožnosť identifikácie ložiska, ktoré 
bolo pri predchádzajúcom MRI vyšetrení zja-
vné, dislokácia vodiča, vycestovanie vodiča do 
hrudníka a  iné. V publikovanom súbore pa-
cientok našej kliniky sme napríklad zazname-

nali jedenkrát vycestovanie vodiča do hrudníka. 
Túto, inak nepríjemnú komplikáciu sa podarilo 
vyriešiť cez mini-torakotómiu v mieste po vodiči, 
s následnou extrakciou vodiča pod kontrolou 
zraku. Hrudný drén nebol potrebný a pacientka 
sa zotavila bez komplikácií.

Skutočnosť, že v nami sledovanom súbore 
pacientok bol priemerný vek pacientok s kar-
cinómom vyšší ako priemerný vek pacientok 
s benígnymi léziami, považujeme za významnú 
a koreluje s literárnymi údajmi o incidencii kar-
cinómov prsníka (3, 4). 

V sledovanom súbore sa z pohľadu frekven-
cie využitia rádiologických techník pri zavádzaní 
kovových vodičov ako najpoužívanejšia javí USG 
navigácia. Táto metóda umožňuje lokalizovať 
a označiť solídne lézie či opacity detekovateľné 
pod USG ako BIRADS 4 a 5, eventuálne 6. Na 
lokalizáciu mikrokalcifikátov či radiálnej jazvy 
sa používa stereo-mamografia. MRI techniky sú 
využívané na identifikáciu a navigáciu lézií, ktoré 
boli klinicky, sonograficky i stereo-mamograficky 
nedetekovateľné. Najčastejšie uvádzané sú 
radiálne jazvy, opacity, spikulovité masy s adek- 
vátnymi MRI charakteristikami (5). 

Veľký prínos vidíme v možnosti využitia MRI 
pri diagnostike klinicky okultného karcinómu 
prsníka. Na jednej strane, diagnostika pomo-
cou MRI odhalí okultné lézie. Bez nemožnosti 
navigácie by boli pacientky pravdepodobne len 
ďalej sledované. Na druhej strane, naše výsledky 
ukazujú, že pri správnom využití MRI navigácie 
pomocou kovových vodičov sa zvýši záchyt pa-
cientok s okultným karcinómom. MRI v priebehu 
troch rokov umožnilo identifikovať a liečiť 41 
pacientok s karcinómom prsníka. Tieto zistenia 
sú v súlade s viacerými štúdiami publikovanými 
v poslednom desaťročí (6, 7).

Aký ďalší vývoj možno očakávať v tejto oblas-
ti? S rozvojom prevencie, zavádzaním moder- 
ných technológií a uplatňovaním inovatívnych 
prístupov očakávame aj v tejto oblasti okrem 
stúpajúceho počtu pacientok v prvom rade 
nové prístupy. Jedným z príkladov je postupné 
uplatnenie vákuuovej mamotómie (8).

Pre pacientky s biopticky verifikovanými 
nepalpovateľnými karcinómami sa ukazuje 
ako možná alternatíva rádioizotopmi navigo-
vanej chirurgie, označovanej v  literatúre aj 
ako RGL chirurgia. V  rámci RGL chirurgie sú 
definované viaceré techniky. Technika ROLL 
(akronym pre radio-occult lesion localization) 
bola vyvinutá v  European Oncologic Institute 
v Miláne začiatkom deväťdesiatych rokov mi-
nulého storočia. Následne prešla ďalším vývojom 
a zdokonalením a postupne nahradila WGL (wire 

Obrázok 1. Frekvencia jednotlivých zobrazova-
cích metód pri lokalizácii a zavedení navigačných 
vodičov pri chirurgicky relevantných nepalpovateľ-
ných léziách prsníka (benígne aj malígne spolu)
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Obrázok 2. Frekvencia jednotlivých zobrazo-
vacích metód pri lokalizácii a zavedení navi-
gačných vodičov pri chirurgicky relevantných 
nepalpovateľných léziách prsníka (len malígne 
– DCIS a invazívne karcinómy)
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guided localization) chirurgiu. Na identifikáciu 
a biopsiu sentinelových lymfatických uzlín a lo-
kalizáciu okultnej lézie spolu so sentinelovou 
uzlinou sa používa akronym SNOLL (sentinel 
occult lesion localization). Táto technika bola 
prvýkrát publikovaná v roku 2001 Feggim et 
al. (9, 10). Najnovšie je definovaná aj inovatívna 
metóda s  akronymom GOSTT (Guided intra 
Operative Scintigraphic Tumour Targeting). Táto 
technika mení nielen postupy, ale aj paradigmu 
manažmentu nepalpovateľných lézií prsníka (11).

Závery
Chirurgia nepalpovateľných lézií prsníka 

metódou navigácie s  pomocou kovového 
vodiča zavedeného predoperačne je bezpečnou 
technikou s minimálnou mierou diskomfortu 
pre pacientku. Táto metóda je veľmi užitočná 
nielen pri solitárnych, ale aj pri viacpočetných 
léziách prsníka. U pacientok s core-cut biopticky 
verifikovaným karcinómom prsníka umožňuje 
po podaní rádioizotopu riešiť nález na prsníku 
súčasne s biopsiou sentinelových lymfatických 
uzlín v axile. 

Magnetická rezonancia zvyšuje pravdep- 
dobnosť včasného záchytu karcinómu prsníka. 
Na jednej strane prispieva k liečbe pacientok so 

solitárnymi léziami, ktoré nie sú detekovateľné 
röntgenologicky alebo ultrasonograficky. Na 
druhej strane umožňuje identifikovať ložiská 
prítomné pri multifokalite a multicentricite kar-
cinómov prsníka. 

Nové a  inovatívne metódy ako SNOLL 
a GOSTT pravdepodobne zasiahnu aj do tejto 
oblasti chirurgie prsníka na Slovensku.

Vzhľadom na  technické, časové a  lo-
gistické súvislosti manažmentu pacientok 
s nepalpovateľnými léziami prsníka je vhodné 
pacientky s karcinómom prsníka riešiť v centrách 
s  existujúcimi personálnymi a  materiálno-
technickými predpokladmi na výkon prsníkovej 
chirurgie v celom jej rozsahu. 
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Infekcie protéz po cievnych  
rekonštrukčných výkonoch
Prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc., MUDr. Tibor Molčan, MUDr. Igor Duda, PhD., MUDr. Jaroslav Pavč 
Chirurgická klinika FN Trnava 
Katedra ošetrovateľstva FZaSP TU, Trnava

Incidencia infekcie cievnych protéz varíruje od jedného do šiestich percent. Jej zvládnutie je závislé od dobrého stagingu, operačného potvr-
denia rozsahu infekcie s dôkazom virulentných baktérií (5, 6, 8). Autori používajú klasifikáciu infekcie cievnych protéz podľa Szillagyiho (1, 2, 3). 
Infekcia cievnych protéz súvisí aj s celkovým stavom pacienta, typom operácie, prítomnosťou pridružených infekcií v iných lokalizáciách, spô-
sobom antibiotickej profylaxie, ale aj s dĺžkou nutnej hospitalizácie (8, 9). Vyskytuje sa najčastejšie v inguine (60 %), v protézach lokalizovaných 
v tunelizovanom podkoží a po akútnych cievnych ischemických príhodách na končatinách (4, 5, 7). Infekcie sa vyskytujú aj po perkutánnom 
zavádzaní stentov po angioplastike (0,5 %) (2, 9). Autori referujú vlastné skúsenosti – kazuistiku infekcie štepu 58-ročného pacienta, ktorý mal 
urobenú embolektómiu podľa Fogarthyho na inom pracovisku. Pre pretrvávajúcu ischémiu pravej dolnej končatiny bol preložený na naše pra-
covisko. Následne sme mu urobili 17. apríla 2013 bypass AIE (arteria ilica externa), (AFS) arteria femoralis superfitialis l. dx. za použitia lineárnej 
protézy PTFE (Polyfluortetraetylen) 8 mm, ktorú sme reimplantovali do AFP (arteria femoralis profunda), AFS (arteria femoralis superfitialis), 
AP (arteria poplitea) l. dx. Súčasne sme urobili trombektómiu a dezobliteráciu artérie femoralis profundy (AFP), artérie femoralis superfitialis 
(AFS) Fogarthyho katétrom 3 – 4 a tiež ring striperom. Urobili sme aj priamu trombektómiu ATA (arteria tibialis anterior) a tractus tibiofibularis 
vpravo (l. dx.) za použitia Fogarthyho katétra. Opakovaná infekcia cievnej protézy viedla k závažnej sepse s multiorgánovou dysfunkciou, 
s rozsiahlou nekrózou a flegmónou kože a podkožia, čo vyústilo do nutnosti amputácie pravého femoru. 

Kľúčové slová: ischémia končatín, revaskularizácia, infekcia protézy, sepsa, etiológia, kazuistika. 

Infection of prosthesis after vascular reconstructive procedures

The incidence of prosthetic graft infections vary from 1 percent to 6 percent Successful management can be attributed to the develop-
ment of better staging systems, operative delineation of the extent of infection, and a better appreciation of the potential virulence of 
the microbes involved (5, 6, 8). We have used classification system of extracavitary vascular graft infections established by Szillagyi (1, 2). 
Incidence of vascular infections is influenced by patient’s general condition, the type of theprocedure, the coexistence of other simulta-
neous inflammation sites, the type of prophylactic antibiotics given perioperatively and by prolonged operative time and hospitalstay (8, 
9). Infections are much more frequent in the groins (60 % of cases), in grafts placed in a subcutaneous tunnel and after emergency cases 
(e. g. acute arterial ischemia). Infection can also develop after percutaneous stent angioplasty but in low rates (0,5 %) (4, 5, 7). Authors 
report our own experiences with the case of a 58 year-old patient who had undergone a Fogarthy embolectomy with critical ischemia of 
the rigt lower extremity. Vascular graft procedure was created at our service April 17, 2013 bypass AIE – AFS l dx. cum prosthesis lienaris 
PTFE 8 mm reimplantatio AFP ad bypass AFP, AFS, AP l. dx. Trombectomia et desobliteratio AFP, AFS, AP l. dx. cum Fogarthy catheter No 
3,4 et ring stripper, Trombectomia ATA et tractus, tibiofibularis l. dx. directa et cum Fogarthy catheter, repeated infection of vascular 
prosthesis lead to serious sepsis with multiorgan dysfunction and high amputation of right limbs at the femoral level. 

Key words: ischemia of the limbs, revascularisation, infection of the vascular prosthesis, sepsis, etiologia, case report.

Slov. chir., 2015; roč. 12(1): 28–30

Úvod
Napriek dôslednej antibiotickej profylaxii 

môže vzniknúť infekcia cievnej protézy. Infekcie 
po rekonštrukcii ciev sú spojené s vysokou mor-
biditou, až 85 % mortalitou pri ruptúre pseu-
doaneuryzmy aortoilického úseku. Je ťažké ju 
eradikovať. Ak ju včas nediagnostikujeme a ne-
liečime, dochádza promptne k uzáveru štepu 
s rozvojom sepsy, trombózy alebo krvácania. 
Dá sa zvládnuť včasnou diagnostikou, kultivá-
ciou a citlivosťou na antibiotiká. Nezriedka ide 
etiologicky o meticilín rezistentné stafylokoky 
(MRSA) (8, 9). Väčšinou je však multibakteriálne 
osídlenie. Je nutná cielená ATB liečba. Súčasne 
však je potrebné protézu odstrániť, nahradiť 

ju autológnou vénou. Indikovaná je extraana-
tomická rekonštrukcia, pri ktorej sa vyhneme 
infikovanej koži a podkožiu (3, 5). Vzhľadom na 
závažnosť ochorenia je nutná multidisciplinárna 
spolupráca. 

História 
História používania cievnych protéz je spo-

jená s publikáciou Alexisa Carrela z roku 1902 
(Carrelov cievny steh – Nobelová cena). Goyanes 
použil v 1906 roku in situ venu popliteu na rieše-
nie aneuryzmy arteria poplitea, Enderlen v 1907 
urobil end to end anastomózu, Pringle aplikoval 
v 1913 reverznú venu saphenu magnu (1, 2). 
Nezabudnuteľní slovenskí chirurgovia Zdeněk 

a Jaroslav Rozholdovci boli v minulom storočí 
priekopníci slovenskej chirurgie. Zdeněk bol pri-
márom chirurgického oddelenia vo Vojenskej 
nemocnici v Bratislave a neraz zdôrazňoval, že 
paradoxne najväčšie vojny a tragédie ľudstva 
sa podpísali na vývoji cievnej rekonštrukčnej 
chirurgie. Napríklad to bola skúsenosť z kórejskej 
vojny s urgentným riešením cievnych poranení. 
DeBakey zaviedol v 1950 a 1960 roku Dakronové 
protézy, Heyden v 1976 roku PTFE (polyfluortet-
raetylenové protézy). Rekonštrukčnú cievnu chi-
rurgiu obohatili záplaty pri rekonštrukcii artérií. 
V endovaskulárnej chirurgii sa začali používať 
(povlečené endovaskulárne stenty na riešenie 
periférnych artérií EVAR), endovaskulárne stenty 
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na aortu. Neskôr sa vyvinuli polyesterové pro-
tézy, antimikrobiálne upravené cievne protézy 
(2, 4, 5). Rifampicínom napustené protézy pri 
MRSA, Triclosan s antiseptickým + fungicídnym 
účinkom, striebrom napustené protézy (5, 8, 9). 
Najlepším materiálom na cievnu rekonštrukciu 
zostáva autológna vena saphena magna, ktorú 
je však potrebné šetriť ako nenahraditeľnú pri 
rekonštrukcii koronárnych artérií.

Etiológia a patogenéza infekcie 
cievnych protéz

Cievne protézy sa najčastejšie infikujú počas 
operačného výkonu vplyvom nedostatočnej 
sterility. Reoperácie počas tej istej hospitalizácie, 
holenie operačnej rany, drenáž rán dlhšia ako tri 
dni, operačný čas dlhší ako 2 hodiny a urgentné 
operácie sú faktory, ktoré prispievajú k vzniku 
infekcie cievnych štepov. Iným dôvodom môžu 
byť preexistujúce mykotické infekcie v aneu-
ryzmách, ale aj rozšírenie infekcie z povrchu 
hematogénnou cestou. K týmto závažným nozo-
komiálnym infekciám prispievajú aj nepriaznivé 
vnútorné faktory ako vek, obezita, diabetes, lieč-
ba steroidmi a hematómy (3, 4, 5, 7, 8, 9).

Etiologickým agens infekcie bývajú najčastej-
šie stafylokoky (až 50 % SPA), Staphylococcus 
koaguláza negatívny, Staphylococcus epidermidis, 
Meticilín rezistentné stafylokoky (MRSA), strep-
tokoky, G-baktérie (E. coli, klebsiela, Proteus mi-
rrabilis), enterokoky, Pseudomonas aeruginosa), 
anaeróbne baktérie, miešaná flóra, mykotické 
infekcie (7, 8, 9).

Klasifikácia a klinické prejavy 
infekcie cievnych protéz 

Používa sa klasifikácia infekcií cievnych 
protéz podľa Szillagyiho. Rozlišujú sa podľa nej 
včasné infekcie – vznikajú do 4 mesiacov od 
rekonštrukcie, a neskoré, ktoré sa objavia po 4 
mesiacoch po implantácii štepu. Szillagyi uvádza 
tri stupne infekcie podľa postihnutia operačnej 
rany a štepu: 
stupeň I: zápal kože,
stupeň II: zápal podkožia, 
stupeň III: zápal postihuje cievnu protézu.

Včasné infekcie korelujú s  III. stupňom 
Szillagyiho klasifikácie. Sú spôsobené virulent-
nými nemocničnými baktériami (1, 2). Klinicky 
sa prejavujú septickými príznakmi – infekciou 
rany v priebehu protézy s produkciou pusu, fe-
brilitami, môže byť krvácanie alebo uzáver štepu 
s kritickou ischémiou končatiny. Laboratórne – 
zvýšenou hladinou leukocytov, prokalcitonínu, 
C-reaktívneho proteínu. Neskoré infekcie spô-
sobujú menej virulentné mikroorganizmy ako 

napríklad Staphylococcus epidermidis, klinicky je 
miernejší priebeh, ale nie sú zriedkavé aneurys-
ma falsum v anastomóze, osteomyelitídy, alebo 
nehojace sa ulkusy na končatine. 

Diagnostika 
Diagnostika infekcie cievnych protéz sa sta-

noví na základe klinických prejavov, mikrobiál-
nych vyšetrení, rádiologických vyšetrení – CT 
angio-vyšetrenia (computerová angiografia), 
DSA (digitálna subtrakčná angiografia), MRI an-
giografia, nukleárna magnetická angiografia, 
vyšetrenie Technéciom 99 značenými leukocy-
tmi. Materiál na mikrobiologické vyšetrenie sa 
získava priamo zo supurujúcej operačnej rany 
alebo aspiráciou z kolekcie lokalizovanej okolo 
štepu, hemokultiváciou (4, 5, 6). 

Prevencia infekcií cievnych protéz
Podmienkou úspechu rekonštrukčných ciev-

nych výkonov je správna indikácia so zvážením 
rizika vzniku infekcie. („Life before leg“ – „Život 
pred končatinou“) Je nutné dodržiavať zásady 
antisepsy a asepsy, dôležitá je skúsenosť praco-
viska, kritickosť a schopnosti cievneho chirurga 
a celého multidisciplinárneho tímu, najmä ane-
stéziológov. Zásadné je použitie vhodných ciev-
nych náhrad. V profylaxii infekcie pri používaní 
umelého cievneho materiálu podávať cefalo-
sporíny v jednej dávke (one shot, single dosis). 
Odporúča sa krátkodobá profylaxia 1/2 hodinu 
pred operáciou a 1 – 2 dávky po operácii. Výber 
antibiotika sa riadi podľa epidemiologickej, bak-
teriologickej mapy daného pracoviska (8, 9).

Liečba infekcií protéz je: 

a/ medikamentózna
  antibiotická podľa kultivácie a citlivosti 

z rany, hemokultivácie
 kombinácia antibiotík pri sepse
  antimykotiká (najčastejšie sú prítomné 

kandidy)
Pri liečbe infikovaných protéz ATB i. v. liečba 

počas 2 – 6 týždňov (8, 9).

b/ chirurgická 
  stupeň infekcie l a II (koža a podkožie) 

lokálna sanácia, drenáž, preplachy, V.A.C. 
systém, krytie defektu kožnosvalovým 
lalokom

  stupeň infekcie III – infikovaná protéza:
 −  totálne alebo parciálne odstránenie 

protézy (podľa etiológie málo viru-
lentný Staphylococcus epidermidis, 
MRSA, G-, kolibacilárne infekcie)

 −  In situ nahradenie cievnej protézy
Extraanatomické bypassy:
  •  axilobifemorálne
  •  axilopopliteálne
  •  ilikofemorálne, ilikopopliteálne
  •  v obturátorovom kanáli (2, 3, 4, 5)

Výber vhodného materiálu na rekon-
štrukčný výkon 
  Autológna vena saphena magna, vena fe-

moralis superfitialis 
  PTFE, Dacron, polyesterové protézy
  Antimikrobiálne upravené cievne protézy 

(Earnshaw 2008)
	 −  Rifampicínom napustené protézy pri 

MRSA
	 −  Triclosan s antiseptickým + fungicídnym 

účinkom
	 −  striebrom napustené protézy

Ako sme už spomenuli, najvhodnejším ma-
teriálom pri riešení infekcií cievnych protéz je 
autológna vena saphena magna a pri jej ne-
dostatku striebrom a ATB napustené umelé 
protézy (2).

V tabuľke 1 uvádzame počet cievnych re-
konštrukčných výkonov a  infekcie cievnych 
protéz na Chirurgickej klinike FN v Trnave za 
obdobie 2012 – 2013.

Poučná je kazuistika 58-ročného pacienta 
s  infekciou cievnej protézy po embolektómii 
s kritickou končatinovou ischémiou. 

Kazuistika 
58-ročný pacient dňa 2. 4. 2013 preložený 

z iného pracoviska po embolektómii, s kritic-
kou končatinovou ischémiou PDK. Urobená 
Fogartyho trombektómia pravej dolnej končati-
ny. Následne dňa 17. 4. 2013 na našom pracovisku 
bypass AIE – AFS l. dx. cum prosthesis lienalis 
PTFE 8 mm, reimplantatio AFP ad bypass AFP, 
AFS, AP l. dx. Trombectomia et desobliteratio 
AFP, AFS, AP l. dx. cum Fogarthy catheter No 3,4 
et ring stripper Trombectomia ATA et tr. tibio-
fibulr. l. dx. directa et cum Fogarthy catheter. 
Dosiahol sa dobrý efekt revaskularizácie končati-
ny a pacient bol na 5. pooperačný deň prepuste-

Tabuľ ka 1. Počet infikovaných protéz na Chirurgickej klinike FN v Trnave za obdobie 2012 – 2013

Počet arteriálnych rekonštrukcií 68/2012 56/2013 spolu 124 

Počet infikovaných protéz 2/2012 1/2013 spolu 3

Počet infikovaných protéz % 2,9 % 1,7 % spolu 2,4 %
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ný do domácej starostlivosti. Pri preväze – preväz 
na chirurgickej ambulancii v regióne – nájdené 
krvácanie z rany. Opäť bol prijatý na kliniku pre 
krvácanie z dolnej anastomózy bypassu. Z vitál-
nej indikácie sme urobili 29. 4. 2013 operačnú 
revíziu, odber materiálu na kultiváciu a citlivosť 
na ATB a pre nebezpečenstvo z premeškania 
sme nasadili empiricky cefalosporíny (Unasyn 
i. v.). Urobená resutúra anastomózy. Bypass bol 
funkčný (kultivačne vyšiel Proteus mirrabilis).  
13. 5. 2013 sa objavilo masívne krvácanie z rany 
v inguine. Urgentná revízia odhalila krvácanie 
v oblasti inzercie profundy do cievnej protézy. 
Revízia s ligovaním a. profunda femoris, parciálna 
resekcia bypassu. Následne sa zvýraznila infekcia 
podkožia a okolia celej protézy. Urobená evaku-
ácia pusu, výplach + aplikácia Silvercellu. Bypass 
funkčný, bez známok krvácania, ale boli známky 
infekcie protézy. Pokračovali sme v preplachu 
rany Betadinom. Naložili sme V.A.C. (Vacuum 
sealing system) s dobrým efektom, 28. 5. 2013 
realizovaná sekundárna sutúra rany. V stabili-
zovanom stave prepustený domov. 4. 9. 2013 
bol pacient opäť rehospitalizovaný pre známky 
akútnej končatinovej ischémie vpravo s nehmat-
nými pulzáciami na AF i periférne. Cez AP nad 
kolenom urobená trombektómia PTFE bypassu 
s obnovením arteriálneho prítoku a trombek-
tómia časti AP v oblasti kolena a pod kolenom. 
DSA vyšetrenie potvrdilo uzáverové zmeny na 
predkolenných tepnách. 16. 9. 2013 neúspešný 

pokus o spriechodnenie tepien predkolenia. 
Pacient napriek tomu bez pokojových bolestí 
alebo trofických zmien na DK. Nastavili sme ho 
na antiagregačnú liečbu acetylosalicylovou ky-
selinou (Anopyrin) s klopidogrelom. Pokračovali 
sme v cielenej ATB terapii infekcie Proteus mi-
rrabilis v  inguine. Prepustený do ambulantnej 
starostlivosti. Pri kontrole na cievnej ambulancii 
18. 10. 2013 infekcia bypassu. Naložený V.A.C. 
s dobrým efektom. Po 14 dňoch bol prepustený 
do domácej starostlivosti. 10. 12. 2013 reinfekcia 
protézy. 18. 12. 2013 realizovaná extirpácia pro-
tézy infikovaného ilikofemorálneho bypassu. 
V stabilizovanom stave bez bolestí a trofických 
zmien na končatine prepustený na šiesty po- 
operačný deň do ambulantnej starostlivosti. 7. 1. 
2014 bol znova prijatý pre 3-dňovú anamnézu 
zhoršenia s pocitom chladu pravého predko-
lenia, s kritickou končatinovou ischémiou, bez 
možnosti ďalšej cievnej rekonštrukcie. 9. 1. 2014 
urobená amputácia v stehne vpravo, 8 mesiacov 
od našitia prvej rekonštrukcie cievnou protézou. 

Záver
Napriek súčasným možnostiam riešenia  

cievnych uzáverov (minimálne invazívnymi re-
vaskularizačnými, rekonštrukčnými metódami 
s použitím biologických a sofistikovaných ume-
lých cievnych náhrad, ATB, lokálnou liečbou + 
V.A.C. systémom, hyperoxygenáciou, kmeňo-
vými bunkami), ak príde na infekciu cievnych 

protéz, je to väčšinou spojené s  nutnosťou 
ich extrakcie a často s vysokými amputáciami 
končatín, ale aj ohrozením života, krvácaním 
a komplikáciami sepsy. 
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Obrázok 1. Ilustračné foto (vlastný materiál – 
52-ročný pacient s ruptúrou salmonelou infiko-
vanej aneuryzmy aorty)

Obrázok 2. Ilustračné foto (52-ročný pacient – 
úspešný Y bypass/Dakronova protéza 16/8 mm, 
zhojený per primam napriek infekcii v aneuryzme)
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Obrovský submukózny lipóm céka imitujúci 
zápalovú náhlu príhodu brušnú
MUDr. Pavel Mráz, ml., MUDr. Milan Darmo, MUDr. Pavel Mráz 
Chirurgické oddelenie, NsP Brezno, n. o., Brezno

Benígne nádory hrubého čreva sú v populácii pomerne časté. Manažment tohto ochorenia je prevažne v rukách gastroenterológov. Chi-
rurg sa s nimi stretáva pri nemožnosti endoskopickej liečby alebo pri komplikáciách spojených so samotnou endoskopickou procedúrou 
či progresiou ochorenia. V nami dohľadaných publikáciách nás kolegovia chirurgovia najčastejšie oboznamujú s prípadmi invaginácie 
či hemorágie. Naša kazuistika opisuje do určitej miery neobvyklý klinický priebeh u pacientky s veľkým submukóznym lipómom céka.

Kľúčové slová: lipóm hrubého čreva, náhla príhoda brušná, zápalová reakcia, radikalita resekcie.

Colonic lipoma mimics inflammatory acute abdomen

Benign tumors of large bowel are relatively common in current population. The management of this diagnose is usually handled by 
gastroenterologists. Surgical intervention is suitable in cases of inapplicability of endoscopic treatment, occurrence of complications 
related to this treatment, or in cases of tumor progression. The publications from our colleague surgeons mostly confronted us with 
cases of intussusception or hemorrhage. In this paper, we present a specific case report with an uncommon clinical course in a patient 
with giant submucosal lipoma of coecum. 

Key words: colonic lipoma, acute abdomen, inflammatory reaction, resection radicality.

Slov. chir., 2015; roč. 12(1): 31–33

Úvod
Benígne nádory hrubého čreva sa vysky-

tujú u 7 – 20 % populácie, ich výskyt je častejší 
u mužov a incidencia sa zvyšuje priamo úmerne 
s vekom. Niektoré majú malígny potenciál, preto 
je ich odlíšenie a následná dispenzarizácia či od-
stránenie v záujme prevencie rakoviny hrubého 
čreva (1). Vďaka vysokej technologickej úrovni 
súčasnej medicínskej videotechniky a elektro-
chirurgie je suverénnou diagnosticko-terapeu-
tickou metódou kolonoskopia so všetkými mo-
dalitami (chromoendoskopia, endoUSG). 

Tieto benígne lézie HČ môžeme rozdeliť do 
3 skupín: 1) non-neoplastické polypy, 2) neo- 
plastické polypy, 3) mezenchýmové nádory (2, 
3), (tabuľka 1).
1.  Juvenilný polyp a Peutz-Jeghersov polyp sú ha-

martómy tvorené abnormálnou formáciou 
normálneho tkaniva. Nie sú považované za 
neoplázie a nemajú malígny potenciál, ale 
u pacientov s Peutz-Jeghersovým syndrómom 
(polypózou) je zvýšené riziko extraintestinál-
nych karcinómov (mamma, pankreas, pulmo, 
ovárium). Zápalové a lymfoidné polypy obyčaj-
ne nachádzame pri chronických črevných 
zápaloch (IBD), majú nízky malígny potenciál. 
Hyperplastické polypy sa vyskytujú na vrcho-
loch črevných rias a sú tvorené hyperplas-
tickými kryptami z vysokého cylindrického 
epitelu. Nemalignizujú. Predpokladá sa, že ich 
bunky majú pomalšiu rastovú aktivitu a dlhšiu 
životnosť ako bunky okolitej mukózy (2, 3).

2.  Adenómy (polypózne intraepitelové neoplá-
zie) vznikajú na základe epitelovej prolifera-
tívnej dysplázie mukózy. Rozlišujeme tubu-
lárny typ (najčastejší), tubulovilózny a vilózny 
typ. Všetky sú považované za prekancerózy 
– je preukázaná sekvencia adenóm  kar-
cinóm. Malígny potenciál rastie v závislosti 
od veľkosti polypu a stupňa bunkových 
atypií (low/high-grade polyp). Polypy nad 
40 mm majú výrazne vyššie riziko maligni-
zácie, avšak pri vilóznych polypoch sú často 
opisované ťažké dysplastické zmeny už pri 
malých rozmeroch – riziko malignizácie až 
50 %. Obligatórnou premalignitou je famili-
árna adenomatózna polypóza (1, 3).

3.  Lipómy sú najčastejšie intramurálne benígne 
nádory, tvorí ich dobre diferencované tukové 
tkanivo. Väčšinou sú lokalizované submu-
kózne, vzácne subserózne. Asymptomatické 
nevyžadujú liečbu, môžu však malignizovať. 
Leiomyómy sa v HČ vyskytujú vzácne. Ak rýchlo 
rastú, či je prítomná ulcerácia, malígna transfor-
mácia je veľmi pravdepodobná. Hemangiómy 
patria tiež medzi rarity, predpokladá sa ich 
kongenitálny pôvod. Vyskytujú sa v kapilár-
nom a kavernóznom histotype a môžu byť 
príčinou masívneho krvácania do GITu (2).
Gastrointestinálne stromálne tumory (GIST) 

majú do určitej miery osobitné postavenie. Ich 
biologická aktivita sa nedá jednoznačne určiť, 
a preto je k nim nutné pristupovať ako k poten-
ciálne malígnym. Pôvod sa predpokladá z pre-

kurzorových buniek, z ktorých sa diferencujú aj 
Cajalove bunky. Vyskytujú sa najmä v žalúdku 
(60 – 70 %) a tenkom čreve (20 – 25 %), v hrubom 
čreve sú vzácne (5 %) (4). 

Zvyčajne sú tieto tieto benígne lézie asympto-
matické. Ak sa objavia príznaky ako enterorágia, 
bolestivé kŕče, alterácia defekačného algoritmu 
(tenesmy, hnačka, zápcha) či až príznaky neprie-
chodnosti čreva, môžeme predpokladať pokročilú 
veľkosť, či početnosť nádorov, či až malígny zvrat. 
Endoskopické vyšetrenie je dostatočnou diagnos-
tickou metódou, avšak pri pochybnostiach je na 
mieste biopsia a histologizácia nálezu, prípadne 
CT či endoUSG vyšetrenie. Liečba je tiež doménou 
endoskopie, v zálohe však dodnes ostáva chirur-
gické odstránenie nádoru či segmentu čreva bez 
nevyhnutnosti onkologickej radikality.

Tabuľ ka 1. Rozdelenie benígnych nádorov 
hrubého čreva

non-neoplastické 
polypy

hamartómy – juvenilný polyp, 
Peutz-Jeghers sy

zápalový (pseudo)polyp, 
lymfoidný polyp

hyperplastický polyp

neoplastické 
polypy

tubulárny adenóm

tubovilózny adenóm

vilózny adenóm

mezenchýmové 
nádory

lipóm

leiomyóm

hemangióm, lymfangióm

neuróm, neurofibróm



32

Slovenská chirurgia | 2015; 12(1) | www.solen.sk

Kazuistiky

Kazuistika
58-ročná pacientka, hypertonička, po hysterek-

tómii + adnexektómii bilat. (2008), hernioplastike 
(1993) a apendektómii (1984), doteraz bez ťažkostí. 
Vyšetrená v chirurgickej ambulancii pre 24 hodín 
trvajúce stupňujúce sa bolesti v pravom podbruš-
ku a intervalové kŕče, bez zvracania či poruchy 
vyprázdňovania. Objektívne zistená palpačná 
bolestivosť v pravom meso-hypogastriu s lokál-
nym peritoneálnym dráždením, per rectum bez 
patologického nálezu. Paraklinicky zistená elevácia 
CRP na 46, bez leukocytózy, USG brucha s nále-
zom terčovitého ložiska/infiltrátu 3 x 4 cm v oblasti 
colon ascendens, bez výpotku v dutine brušnej.

Stanovená pracovná diagnóza akútnej ne-
perforovanej divertikulitídy v atypickej lokalizácii 
(pacientka je po AE). Liečba začatá kombináciou 
lokálnych a celkových perorálnych antibiotík 
(amoxicilín klavulanát, metronidazol, rifaximín), 
sledovaná ambulantne. V úvode mierna úľava 
a pokles CRP na 24, následne pre pretrvávajúci 
palpačný nález a USG nález výpotku parakolicky 
vpravo prijatá na chirurgické oddelenie.

Realizované CT s nálezom intraluminálneho 
laločnatého útvaru denzity tukového tkaniva  
10 x 6 x 6 cm v colon coeco-ascendes (obrázky 1, 
2, 3) – podľa opisu radiológa imituje ileocekálnu 
invagináciu.

Pacientka indikovaná na laparotómiu – uvoľ-
nené zrasty po predošlých operáciách, ileoce-
kálna oblasť bez invaginácie a bez zápalových 
zmien či výpotku opisovanom v USG. Urobená 
kolotomia coeka na tenia libera, v  blízkosti 
Bauhinskej chlopne (aborálne a laterodorzálne) 
prítomný plošne nasadajúci submukózny žlto 
presvitajúci lipomatózny tumor rozmerov 10 x 
6 x 5 cm s incipientným slizničným dekubitom 
v aborálnej časti (obrázok 4). Prevedená exstir-
pácia cez mukozotómiu s excíziou prebytočnej 
sliznice s dekubitom a sutúra sliznice a kolotomie 
pokračovacím stehom, dutina brušná ďalej bez 
patológie.

Pooperačný priebeh s oneskoreným nástu-
pom pasáže GIT – úprava po konzervatívnej 
liečbe. Pacientka realimentovaná, stravu toleruje 
bez poruchy pasáže. Prepustená do ambulantnej 
starostlivosti. Histologický nález dobre diferen-
covaného lipomatózneho tkaniva.

Ambulantne sledovaná, bez významnejších 
ťažkostí, pre viac ako mesiac pretrvávajúce mier-
ne pobolievanie v oblasti kaudálneho pólu jazvy 
realizované kontrolné CT s nálezom suspekt-
ného granulómu v tejto lokalizácii, kontrastná 
náplň colon bez obturácie či stenózy. Pacientka 
ďalej sledovaná, ťažkosti a granulomatózna rezis-
tencia v dolnom póle jazvy ustúpili. Pre početné 
údaje v literatúre o potencionálnej malignizácii 
veľkých lipómov bude naďalej dispenzarizovaná 
gastroenterológom.

Diskusia
Lipómy hrubého čreva sú po adenómoch 

a hyperplastických polypoch treťou najčastejšou 
benígnou léziou hrubého čreva. Napriek tomu 
je ich incidencia v populácii nízka (0,035 – 4,4 %).  
Väčšina z nich je malých rozmerov, a preto asym-
ptomatická. Asi 25 % lipómov dorastie nad 2 cm, 
keď stúpa pravdepodobnoť klinických prejavov 
– bolestí, krvácania z GITu, zmien defekačného 
algoritmu či až črevnej nepriechodnosti. Možná 
je malignizácia (5, 6).

Väčšina autorov uvádza vo svojich kazu-
istikách invagináciu s poruchami pasáže ako 
komplikáciu väčších intraluminálnych lipómov 
v hrubom čreve bez známok zápalového pro-
cesu (ide o prípady so včasným stanovením 
diagnózy bez rozvinutej ischémie čreva), (5, 6, 
7). V našom prípade bol klinický priebeh odliš-
ný, čo viedlo k stanoveniu vstupnej diagnózy 
divertikulitídy a až CT a následne peroperač-
ný nález nám ozrejmili definitívnu diagnózu. 
Kolonoskopické vyšetrenie nebolo indikované 
práve pre podozrenie na zápalový proces steny 
hrubého čreva. Invaginácia nebola peroperačne 

verifikovaná, pravdepodobne k nej nedošlo pre 
fixáciu ileocéka adhéziami po predošlých ope-
ráciách. Otázkou zostáva príčina zápalových 
laboratórnych a USG zmien v počiatočnej fáze 
prejavov ochorenia – náhodná koincidencia či 
slizničný dekubit v mieste lipómu?

Zahraniční autori odporúčajú peroperačnú 
„frozen-cut“ histologizáciu pri každom tumo-
re GITu pre možnosť malignity (5, 6), v prípade 
nedostupnosti odporúčajú radikálnu resekciu 
s lymfadenektómiou (5). Černý odporúča seg-
mentárnu resekciu pri mezenchýmových be-
nígnych tumoroch hrubého čreva (8). V našom 
prípade bol exstirpovaný tumor dobre ohrani-
čený a na reze makroskopicky z homogénneho 
tukového tkaniva bez nekróz. Peroperačná his-
tológia nebola prevedená z technických príčin.

Záver
Benígne nádory hrubého čreva sú denným 

chlebom gastroenterológov, ale vzácne môžu 
byť aj príčinou náhlej príhody brušnej. Ich dia-
gnostika, dispenzarizácia a väčšinou aj liečba 
je endoskopická, pri komplikáciách sa občas 
nevyhneme chirurgickému riešeniu. 

Lipómy, stojace v tieni majoritného počtu 
adenómov v tejto skupine ochorení, sú pre svoju 
submukóznu až intramurálnu lokalizáciu vo včas-

Obrázok 1, 2 a 3. CT vyšetrenie s nálezom intraluminálneho laločnatého útvaru denzity tukového tkaniva 10 x 6 x 6 cm v colon coeco-ascendes 

Obrázok 4. Operačný nález –plošne nasada-
júci submukózny žlto presvitajúci lipomatózny 
tumor rozmerov 10 x 6 x 5 cm s incipientným 
slizničným dekubitom v aborálnej časti
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ných štádiách prehliadnuteľné a horšie prístup-
né endoskopickej histologizácii. Ich zväčšovanie 
prináša riziko vyššie uvedených „mechanických” 
komplikácií a malignizácie. V diferenciálnej dia-
gnostike zvažujeme GISTómy či sarkómy. 

Naša kazuistika poukazuje na relatívne neš-
tandardný priebeh, ktorý spočiatku imitoval 
zápalovú NPB.
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Laparoskopické riešenie cholelitiázy v rezíduu 
žlčníka 39 rokov po klasickej cholecystektómii
MUDr. Izabela Bosznayová1, 2, MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.1, prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.2,  
MUDr. Marek Šoltés, PhD.2

1Chirurgická klinika LF UPJŠ Košice, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica, Košice 
2I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Cholecystektómia je efektívnou a definitívnou liečbou symptomatickej cholecystolitiázy. Návrat predoperačných ťažkostí, tzv. post-
cholecystektomický syndróm môže svedčiť okrem iného aj o rezíduu žlčníka po predchádzajúcej inkompletnej cholecystektómii. Pri 
potvrdení diagnózy je indikované dokončenie cholecystektómie, ktoré sa môže bezpečne realizovať aj laparoskopicky. Naša kazuistika 
dokumentuje cholelitiázu v rezíduu žlčníka po 39-ich rokoch od klasickej cholecystektómie, úspešne riešenej laparoskopickým prístupom.

Kľúčové slová: rezíduum žlčníka, cholelitiáza, laparoskopia, postcholecystektomický syndróm, cholecystektómia, komplikácia.

Laparoscopic treatment of cholelithiasis in gallbladder remnant 39 years after open cholecystectomy

Cholecystectomy is effective and definitive treatment of symptomatic gallbladder stones. Recurrent postoperative biliary symptoms, so 
called postcholecystectomy syndrome, may arise from gallbladder remnant due to incomplete cholecystectomy. If this occurs, completion 
cholecystectomy is indicated which can be performed safely in laparoscopic way. We report a case of stone recurrence in a gallbladder 
remnant 39 years after open cholecystectomy, successfully managed by laparoscopic approach.

Key words: gallbladder remnant, gall stones, laparoscopy, postcholecystectomy syndrome, cholecystectomy, complication.
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Úvod
Cholelitiáza v rezíduu žlčníka po cholecystek-

tómii predstavuje podľa literárnych údajov kom-
plikáciu diagnostikovanú vo variabilnom časovom 
intervale (2 dni – 25 rokov) od primárnej operácie 
(1, 2, 3). Môže sa vyskytnúť v prípade neúmyselnej 
inkompletnej cholecystektómie (pri laparosko-
pickej operácii prvýkrát referovanej Blackardom 
a Baronom v roku 1995 (4)), nesprávne vykonanej 
subtotálnej cholecystektómie (tzv. fundektómie), 
alebo neúmyselne/úmyselne ponechaného 
zdvojeného (incidencia 1 : 3 – 4 000), či ztrojené-
ho žlčníka (5, 6). Inkompletná cholecystektómia je 
najčastejšie dôsledkom zlej identifikácie spojenia 
žlčník-žlčovod, najmä pri deformácii žlčníka ty-
pu presýpacích hodín alebo konstrikcie žlčníka 
v mieste spojenia tela a infundibula (6). Zatiaľ čo 
v prípade včasnej pooperačnej symptomatoló-
gie ide o ponechané konkrementy, v prípade 
oneskorenej manifestácie ide o novovytvorenú 
litiázu. Naša práca dokumentuje prípad chole-
docholitiázy a cholelitiázy v rezíduu žlčníka po 
klasickej cholecystektómii úspešne riešenej lapa-
roskopickým prístupom v Nemocnici Košice-Šaca, 
a. s., ktorej výskyt s časovým odstupom 39 rokov 
od primárnej operácie je mimoriadne zriedkavý. 

Kazuistika
55-ročná pacientka, 39 rokov po klasickej 

cholecystektómii pre symptomatickú cho-

lecystolitiázu (recidivujúce biliárne koliky), 
bola vyšetrovaná pre 2 roky trvajúce opako-
vané pichavé bolesti v pravom hypochondriu 
a mezogastriu vyžarujúce do chrbta, prevaž-
ne postprandiálne a pocit ťažoby na žalúdku. 
Ikterická nebola. Bolesti reagovali na vynútené 
vracanie, analgetiká a pankreatické tráviace en-
zýmy. Gastroskopické vyšetrenie konštatovalo 
duodenogastrický reflux, abdominálna ultra-
sonografia dilatáciu proximálneho hepatocho-
ledochu. Krvné testy detekovali ľahko elevované 
hodnoty pečeňových transamináz, cholesterolu 
a sedimentáciu erytrocytov, laboratórne známky 
obštrukcie žlčových ciest neboli prítomné. Pre 
podozrenie na možnú choledocholitiázu reali-
zovaná MR cholangiopankreatikografia (MRCP), 
ktorá potvrdila dilatáciu extrahepatálnych žl-
čových ciest na 9 mm, so 6 mm konkremen-
tom v terminálnom úseku ductus choledochus 
a cystický útvar v mieste žlčníka veľkosti 3 x 
2 cm s hypointenzívnymi štruktúrami charak-
teru konkrementov. Vzhľadom na anamnézu 
cholecystektómie v diferenciálnej diagnostike 
prichádzal do úvahy ponechaný dlhý ductus 
cysticus alebo rezíduum žlčníka.

Vzhľadom na MRCP suponovanú choledo-
cholitiázu realizovaná endoskopická retrográdna 
cholangiopankreatikografia (ERCP) – potvrdzujú-
ca dilatáciu ductus choledochus na 13 – 14 mm,  
bez známok stenózy papily – vykonaná papi-

losfinkterotómia a extrakcia konkrementu 8 x 
9 mm so sludge – bez komplikácií. Následne 
indikovaná laparoskopická revízia s nálezom 
plošných zrastov najmä v subhepatálnej oblasti 
po klasickej cholecystektómii, po ich rozrušení 
v lôžku žlčníka identifikovaná štruktúra rozmerov 
3 x 3 x 2 cm s prívodnou artériou a žlčovodom, 
ktoré boli postupne prerušené medzi svorka-
mi, vykonaná exstirpácia uvedenej štruktúry. 
Histologické vyšetrenie verifikovalo diagnózu 
rezídua žlčníka s obrazom chronickej nešpecific-
kej cholecystitídy. Pacientka bola bez komplikácií 
prepustená do ambulantnej starostlivosti na 2. 
pooperačný deň.

Diskusia
Laparoskopická cholecystektómia je v súčas-

nosti považovaná za štandardnú liečbu cholecy-
stolitiázy vedúcu k odstráneniu predoperač-
ných symptómov u 90 % pacientov (5, 7). Avšak 
v komplikovaných prípadoch, akými sú pokročilá 
cholecystitída, empyém žlčníka, rozsiahle vn-
útrobrušné adhézie, cirhóza pečene s portálnou 
hypertenziou, Mirizziho syndróm I. typu alebo 
prítomnosť anatomických variácií a anomálií, 
môže laparoskopický výkon znamenať určité 
nebezpečenstvo (8).

Subtotálna cholecystektómia je definovaná 
ponechaním časti žlčníka in situ a predstavuje 
riešenie poslednej voľby v prípade, že bezpečná 
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identifikácia štruktúr v Calotovom trojuholníku 
nie je možná z dôvodu vysokého rizika iatro-
génneho poškodenia ductus hepaticus com-
munis alebo tepnového zásobenia pečene (9). 
Napriek tomu, že subtotálna cholecystektómia 
predstavuje za daných okolností relatívne jed-
noduché, bezpečné a definitívne riešenie, jej 
indikácia je z pohľadu operujúceho chirurga 
neraz problematická, a to najmä v perspektíve 
možných komplikácií. Pre minimalizáciu rizika 
ich vzniku je nutná dokonalá technická reali-
zácia operácie. Odporúčaný správny postup 
zahŕňa incíziu žlčníka, evakuáciu obsahu, čias-
točné alebo kompletné odstránenie prednej 
steny žlčníka vrátane zadnej časti priliehajúcej 
na parenchým pečene v okolí vyústenia ductus 
cysticus, deštrukciu mukóznej vrstvy ponecha-
nej časti žlčníka diatermiou a vnútornú ligatúru 
ductus cysticus a Hartmannovej výchlipky za 
účelom obliterácie. Nesprávnym postupom 
je primárna sutúra pahýľa po evakuácii (8, 10). 
Samozrejmosťou je potreba ubezpečiť sa o ne-
prítomnosti konkrementov v ponechanej časti 
žlčníka i ductus cysticus (11).

Perzistujúca pooperačná symptomatológia 
pripomínajúca predoperačné ťažkosti v zmy-
sle biliárnej koliky a/alebo biliárnej dyspepsie 
sa nazýva postcholecystektomický syndróm. 
Prvýkrát ho opísali Womack a Crider v roku 1947 
(12). Môže byť spôsobený širokou paletou or-
ganických a funkčných porúch, tak biliárnych, 

ako aj extrabiliárnych. Medzi nebiliárne príčiny 
zaraďujeme gastroduodenálny vred, gastroezo-
fageálny reflux, chronickú pankreatitídu, niektoré 
ochorenia pečene, neurinómy v lôžku žlčníka, 
fibrózu v okolí pahýľa ductus cysticus, syndróm 
dráždivého čreva, ischemickú chorobu srdca, 
úzkosť či onkologické ochorenia rôznych sys-
témov. Biliárne príčiny zahŕňajú choledocholi-
tiázu, traumatickú biliárnu striktúru, dysfunkciu 
Oddiho zvierača, duplicitný, triplicitný či akce-
sórny žlčník a ponechaný dlhý pahýľ ductus 
cysticus, respektíve rezíduum žlčníka (3, 5, 13, 
14). Diferenciácia medzi široko dilatovaným 
pahýľom ductus cysticus (dlhým aspoň 1 cm) 
a rezíduom žlčníka nie je prakticky možná ani na 
základe histologického vyšetrenia. Vzhľadom na 
to Bodvall et al., navrhli opisnú definíciu rezídua 
žlčníka ako „širšiu časť voľného konca zvyšku 
ductus cysticus vytvárajúcu dojem malého žlč-
níka” (15). Konkrement v rezíduu žlčníka alebo 
v dlhom ductus cysticus sa objavuje v menej 
ako 2,46 % prípadov postcholecystektomického 
syndrómu (7), Mohamadnejad et al., však pre-
zentuje štúdiu, kde na základe endoskopických 
ultrasonografických vyšetrení až u 8 % pacientov 
s postcholecystektomickým syndrómom zistili 
konkrementy v uvedených lokalizáciách (v 82 % 
po klasickej cholecystektómii), a to aj pri normál-
nych hodnotách pečeňových testov (82 %) (16).

K efektívnej diagnostike rezídua žlčníka vý-
razne prispievajú zobrazovacie metódy, ktoré 

sú neoddeliteľnou súčasťou diferenciálno-dia-
gnostického algoritmu. Sú nimi abdominálna ul-
trasonografia (limitovaná pri malých rozmeroch 
rezídua a pri neprítomnosti konkrementov), CT 
a MRCP. Diagnostické ERCP je vzhľadom na riziko 
závažných komplikácií v súčasnosti kontraindiko-
vané. Niektorí autori zdôrazňujú význam rutinnej 
peroperačnej cholangiografie pre diagnostiku 
prípadných konkrementov v žlčových cestách, 
ako aj variácií/anomálií ich priebehu (9, 14, 17). 

Operačná liečba rezídua žlčníka – tzv. re-cho-
lecystektómia alebo dokončenie cholecystek-
tómie je jednoznačne odporúčaná u sympto-
matických pacientov (18). Prvý prípad úspešnej 
laparoskopickej re-cholecystektómie referoval 
Gurel et al. (19). Zvýšenie náročnosti operačné-
ho výkonu z dôvodu rizika početných adhézií 
a skreslenia anatomických pomerov je potrebné 
brať do úvahy pri voľbe laparoskopického, respek-
tíve klasického postupu v závislosti od skúseností 
daného pracoviska a operačného tímu.

Existujú aj referencie „konzervatívneho rieše-
nia“, keď u pacienta s ikterom došlo k zmiznutiu 
rezídua žlčníka, ktoré sa vysvetľuje fibrózou po 
opakovaných zápaloch vedúcou v konečnom 
dôsledku k „auto-cholecystektómii“ (10).

Záver
Cholelitiáza v rezíduu žlčníka po cholecys-

tektómii je zriedkavou neskorou komplikáciou 
subtotálnej cholecystektómie. V diagnostike má 
rozhodujúce postavenie MRCP. Pri dostatočných 
skúsenostiach v miniinvazívnej chirurgii je mož-
né operáciu vykonať laparoskopicky, pričom 
v prípade potreby netreba váhať s konverziou 
na klasický postup.
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Po štyroch monografiách a knižnej publikácii 
Slovenskí lekári v zahraničí a Slovenskí lekári 
v zahraničí II. profesora Rovenského a z  jeho 
iniciatívy v spoluautorstve P. Vítek, J. Vajó, M. 
Bernadič, P. Čech v roku 2014 vyšla kniha Českí 
lekári na Slovensku. Na začiatku, v krátkej ka-
pitole „Namiesto úvodu“, za autorský kolektív 
profesor Rovenský čitateľov oslovuje, že „pred-
kladáme Vám skromné dielko, ktoré mapuje 
pôsobenie českých lekárov na Slovensku po 
roku 1918“, a konštatuje, že k jeho príprave nás 
priviedla historická skutočnosť, že po vytvorení 
Československej republiky bolo treba hlavne na 
Slovensku zlepšiť zdravotnú starostlivosť a boli 
to českí lekári, ktorí vybudovali Lekársku fakultu 
Univerzity Komenského v Bratislave, čím prispeli 
k zlepšeniu úrovne zdravotníctva. Snaha pomoci 
českých lekárov slovenskému zdravotníctvu bola 
prerušená v roku 1939 ich núteným návratom do 
českých krajín. Nedostatok lekárov na Slovensku 
bol aj po II. svetovej vojne a niektorí českí lekári 
hneď po skončení štúdia na lekárskej fakulte sa 
dostali na Slovensko na základe umiestenky. 
Mnohí českí lekári na Slovensku uzavreli pria-
teľstvá a dobré vzťahy, viacerí si založili rodi-
ny a svoje poslanie na Slovensku vykonávali 
až do odchodu do dôchodku alebo do smrti. 
Profesor Rovenský knihu s úctou venuje svojim 
českým učiteľom na LF Masarykovej univerzity 
v Brne. Osobné spomienky na českých profe-
sorov pôsobiacich na Slovensku má jeden zo 
spoluautorov publikácie, profesor Vajó, ktorému 
počas štúdia na Fakulte všeobecného lekárstva 
Karlovej univerzity v Prahe prednášal histológiu 
a embryológiu profesor Frankenberger a psy-
chiatriu profesor Vondráček a urobil u nich aj 
rigorosum na výbornú, internú medicínu mu 
prednášal profesor Netoušek a balneológiu pro-
fesor Lenoch. 

V úvode knihy je veľmi cenný syntetizuj-
úci príspevok „Českí lekári na Slovensku a ich 
príspevok na rozvoj slovenskej spoločnosti po 
roku 1918“ profesora PaedDr. Štefana Šutaja, 
DrSc., z  Katedry histórie Filozofickej fakulty 
UPJŠ v Košiciach. V príspevku sa konštatuje, že 

nová Československá republika založená na 
princípoch demokratického parlamentarizmu, 
s moderným volebným systémom, zákonmi 
a duchom, vytvárala podmienky na formovanie 
novej politickej kultúry. Vznik novej republiky dal 
podmienky na rozvoj národného života Slovákov, 
vývoj slovenskej kultúry, jazyka a vzdelanosti. 
Túto skutočnosť si uvedomovala aj nepočetná 
slovenská inteligencia a v spolupráci s českou 
kultúrou a vzdelanosťou sa vytvárali podmienky 
na formovanie silnej vrstvy slovenskej inteligen-
cie na vývoj moderného školstva, následne vied, 
všeobecnej vzdelanosti a kultúry. Formovanie 
slovenského zdravotníctva prechádzalo po vzni-
ku Československej republiky zložitým vývojom, 
ktorý sa svojou podstatou nelíšil od iných sfér 
formovania slovenskej poprevratovej spoločnos-
ti. Po roku 1918 sa postupne unifikoval, moderni-
zoval, demokratizoval a slovakizoval spoločenský 
život a štátne inštitúcie a aparát. Týkalo sa to aj 
zdravotníctva a vysokého školstva. Veľkú zásluhu 
na oživení vysokoškolského a vedeckého života 
na Slovensku mali českí vedci, učitelia a vysoko-

školskí pedagógovia. V júni 1919 Národné zhro-
maždenie zriadilo namiesto bývalej Alžbetínskej 
univerzity v Bratislave Československú štátnu 
univerzitu, ktorá bola v decembri 1919 pome-
novaná Univerzita Komenského. Prvou fakultou, 
ktorá vznikla, bola lekárska fakulta a po nej vznikli 
fakulta filozofie a právnická.

V júli 1919 prezident T. G. Masaryk odovzdal 
profesorské dekréty českým lekárom, ktorí 
boli ochotní ísť do Bratislavy zakladať lekár-
sku fakultu. Jiří Brdlík, Kristián Hynek, Roman 
Kadlický, Stanislav Kostlivý, Gustáv Müller, 
Zdeněk Mysliveček a Antonín Spilka vytvorili 
profesorský zbor a patrili k prvým profesorom 
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Zo 
svojich radov za prvého rektora zvolili internistu 
Kristiána Hynka, prorektora chirurga Stanislava 
Kostlivého a za prvého dekana Lekárskej fakulty 
UK gynekológa Gustáva Müllera. V príspevku sa 
opisuje ďalší vývoj Lekárskej fakulty UK, úloha 
českých lekárov pri vzniku Učenej spoločnosti 
Šafárikovej v Bratislave a organizácia vedecké-
ho života. Poukazuje sa na významný prelom 
v slovenskom vývoji v spojitosti s udalosťami 
z roku 1938 a osudy českých lekárov a profesorov 
v novom Slovenskom štáte. Venuje pozornosť 
práci českej a slovenskej emigrácie na obnovení 
Československa po vytvorení Slovenského štátu, 
vzťahu Čechov a Slovákov, zákonodarným orgá-
nom, Československej vláde a Slovenskej národ-
nej rade a udalostiam vo februári 1948. Napriek 
ideologickým prekážkam rozvoj medicíny na 
Slovensku pokračoval v súlade s európskym 
trendom v odbornej praxi, výskume aj budo-
vaní inštituciálneho zázemia. Lekárska fakulta 
v Bratislave sa stala základom pre zrod ďalších 
lekárskych fakúlt, v roku 1948 vznikla Lekárska 
fakulta v Košiciach a v roku 1961 Jesseniova le-
kárska fakulta v Martine.

Hlavným obsahom publikácie je encyk-
lopedický zoznam 120 českých lekárov, ktorí 
pôsobili alebo pôsobia na Slovensku od roku 
1919 v rôznych odboroch a rôznych pracovných 
zariadeniach a funkciách. Najväčší počet čes-
kých lekárov pracoval v odbore chirurgia – 25 
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a v odbore interná medicína – 21. V odboroch 
psychiatria pracovali siedmi, v odbore pediatria, 
neurológia, pneumológia, dermatovenerológia 
v každom piati, na patológii štyria, na oftalmoló-
gii, balneológii, röntgenológii v každom dvaja, 
v odboroch gynekológia, onkológia, ORL, súdne 
lekárstvo, banský lekár, vojenský lekár, fyziológia 
pracovali v každom dvaja, jeden český lekár pra-
coval v odbore reumatológia, fyzika-biológia, 
farmakológia, histológia a embryológia, pato-
fyziológia, biochemik, toxikológia.

Z uvedeného zoznamu českých lekárov na 
Slovensku 65 z nich popri liečebno-preventívnej 
práci pracovali aj ako vysokoškolskí učitelia s aka-
demickým titulom docent alebo profesor. Siedmi 
z nich boli zakladateľmi Univerzity Komenského 

v Bratislave a jej lekárskej fakulty. Profesor Hynek 
– internista, prvý rektor Univerzity Komenského 
v Bratislave založil aj Spolok slovenských lekárov 
a stál aj za vznikom Bratislavských lekárskych 
listov. Profesor Kostlivý – chirurg, prvý prorektor 
UK a prednosta chirurgickej kliniky sa stal zakla-
dateľom slovenskej chirurgickej školy a z jeho 
kliniky vyšlo sedem profesorov chirurgie. K ško-
le profesora Kostlivého sa hlási 14 profesorov, 
6 docentov a vyše 30 primárov chirurgických 
oddelení na Slovensku. 

Záverom je možné povedať, že kniha Českí 
lekári na Slovensku je cenným faktografickým 
dokumentom o pôsobení českých lekárov na 
Slovensku a  môžeme súhlasiť s  profesorom 
Šutajom, že rozvoj zdravotníctva na Slovensku 

v 20. storočí významným spôsobom pozname-
nala činnosť českých lekárov. Na jeho vzostupe 
sa podieľali českí lekári a univerzitní profesori, 
stáli pri zrode modernej slovenskej medicíny 
a vysokého školstva. Môžeme konštatovať, že 
dobré vzťahy a vzájomné kontakty českých a slo-
venských lekárov nikdy neprestali ani v dobách 
najťažších pre oba národy. Nadobudli však na 
rozdiel od medzivojnového Československa inú 
dimenziu. Dodnes sú výnimočné a napriek mno-
hým problémom zostávajú svetlou stránkou 
česko-slovenských vzťahov. 

Prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc. 
Neurobiologický ústav SAV 
Ulica Šoltésovej č. 4, 040 01 Košice
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