
Prehľadové články / Review articles
» Konsenzus chirurga a intenzivistu v manažmente kriticky chorého pacienta  

s brušnou sepsou 
Consensus of surgeon and intensivist in managing critically ill patient  
with abdominal sepsis

» Súčasné štandardy chirurgickej liečby slabinových prietrží. Prvá časť 
Current standards of surgical treatment of inguinal hernias. Part one

» Karcinóm pankreasu – diagnostika a liečba 
 Pancreatic cancer – diagnosis and treatment

»  Chirurgická terapia je spojená s lepším prežívaním pri adrenokortikálnom 
karcinóme, dokonca aj pri metastatickej chorobe 
 Surgical therapy is associated with better survival in adrenocortical carcinoma,  
even in metastatic disease

Pôvodné práce / Original articles
» Perkutánna cholecystostómia – naše skúsenosti 

Percutaneous cholecystostomy – our experience
» Aortic annular enlargement with aortic valve replacement 

Zväčšenie aortálneho prstenca pri náhrade aortálnej chlopne
» Panvové a trochanterické avulzie u detských a mladistvých futbalistov 

Pelvis and trochanteric avulsion in children and adolescent football players

Časopis Slovenskej
chirurgickej spoločnosti

Slovenská
chirurgia
SLOVAK SURGERY

1/2018

www.solen.sk ISSN 1336-5975 Ročník 15.

Časopis je indexovaný v Bibliographia Medica Slovaca (BMS)



 

Beriplex-SK-1-2018b

BERIPLEX – NEAKTIVOVANÝ PCC, KTORÝ OBSAHUJE:1,2

•	 Všetky	štyri	vitamín	K	dependentné	koagulačné	faktory	(II,	VII,	IX,	X)		

potrebné	na	rýchle	obnovenie	hemostázy	pri	krvácaní.

•	 Ľudský	antitrombín	III	a	heparín,	ktoré	zabezpečujú	neaktivovaný	stav	koagulačných	faktorov.

•	 Proteíny	C	a	S	(vitamín	K	dependentné	inhibítory	koagulácie).	Nedostatok	proteínu	C	je	spojený		

so	zvýšeným	rizikom	trombózy.

Koncentrát protrombínového komplexu

1. SPC prípravku Beriplex. 2. Kalina U., Bickhard H, Schulte S. Biochemical comparison of seven comercially available prothrombin complex concentrates. Int J Clin Pract. 2008; 62: 1614–1622.
CSL Behring Slovakia s.r.o., Šulekova	4,	811	06	Bratislava,	Slovak	Republic

Skrátená informácia o prípravku 

Názov lieku: Beriplex 500 IU, Beriplex 1 000 IU, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok. Kvalitatívne a kvantitatívne 
zloženie: Beriplex sa dodáva ako prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok a obsahuje ľudský protrombínový komplex. Liek menovite 
obsahuje nasledovné IU ľudských koagulačných faktorov uvedených v tabuľke nižšie:

Názov zložky Obsah po rekonštitúcii (IU/ml)
Beriplex 500 IU 

obsah v injekčnej 
liekovke (IU)

Beriplex 1000 IU 
obsah v injekčnej 

liekovke (IU)

Liečivá
ľudský koagulačný faktor II 20 – 48 400 – 960 800 – 1920
ľudský koagulačný faktor VII 10 – 25 200 – 500 400 – 1000
ľudský koagulačný faktor IX 20 – 31 400 – 620 800 – 1240
ľudský koagulačný faktor X 22 – 60 440 – 1200 880 – 2400

Ďalšie liečivá
proteín C 15 – 45 300 – 900 600 – 1800
proteín S 12 – 38 240 – 760 480 – 1520

Terapeutické indikácie: 1/Liečba a perioperačná profylaxia krvácania pri získanom deficite koagulačných faktorov protrom-
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3Úvodné slovo

Vážení čitatelia časopisu Slovenská chirurgia, 

v takejto forme časopisu sa vám prihováram od roku 2012, keď sme do vydávania 
nášho periodika zapojili  renomované vydavateľstvo Solen. Prešli sme dlhú cestu, počas 
ktorej sa nám darilo zabezpečiť viac-menej pravidelné vydávanie časopisu slovenských 
chirurgov, ktorý dostávate všetci zdarma do svojej poštovej schránky. Meškania boli 
väčšinou zapríčinené nedostatkom kvalitných článkov, ktoré sme často museli naháňať 
hlavne na jednotlivých klinických pracoviskách. Dúfam, že aj v budúcom období sa podarí 
zabezpečiť, aby ste tento časopis dostávali. Zatiaľ sa nám nepodarilo naplniť jeden z na-
šich cieľov a tým je, aby náš časopis bol indexovaný v citačnej databáze SCOPUS. Pre toto 
zaradenie existujú prísne kritériá, ktoré sa nám zatiaľ nedarí naplniť.

Týmto číslom začíname nový ročník a  zároveň nás čakajú voľby do výboru 
Slovenskej  chirurgickej spoločnosti, ktoré sa uskutočnia v júni toho roku. Dovoľte mi, 
aby som aj z tohto miesta vás všetkých vyzval, aby ste sa v čo najväčšej miere týchto volieb 
zúčastnili. Len tak vieme zabezpečiť, aby sme zvolili takých zástupcov, ktorí majú chuť 
a elán pracovať pre dobro všetkých. 

Prechádzame náročným obdobím, keď sa zaktivizovalo aj Ministerstvo zdravotníctva 
SR a rozhodlo sa iniciovať prípravu štandardných diagnostických a terapeutických postu-
pov v jednotlivých odboroch. O dôležitosti týchto dokumentov nie je potrebné polemizovať, 
ale na druhej strane, o to viacej sa musí vynaložiť námahy, aby boli zodpovedne pripravené. 
Často budú predmetom záverov pri posudzovaní kvality poskytovanej zdravotnej starostli-
vosti, ale aj predmetom sťažnosti na starostlivosť poskytovanú jednotlivými  zdravotníckymi 
zariadeniami. Aj na tvorbe týchto dokumentov sa podieľajú viacerí členovia výboru SCHS.

Aj v dôsledku nevhodných legislatívnych zmien v posledných rokoch, sledujeme 
v členskej základni narastajúcu apatiu a nechuť pre angažovanosť pre spoločné napredo-
vanie chirurgickej spoločnosti. Chcem vás všetkých vyzvať, aby sme sa nedali ovplyvniť 
podmienkami a snažili sa o aktivitu aj v oblasti svojho vzdelávania. Jedným z takýchto 
príležitosti je aj návšteva chirurgických kongresov a spoločných podujatí. Dovoľte mi, aby 
som vás pozval aj na tohoročný chirurgický kongres,  ktorým bude už 43. Spoločný zjazd 
slovenských a českých chirurgov, ktorý sa uskutoční v Žiline v termíne 12. – 14. 09. 2018. 
Ústrednou  témou kongresu je  chirurgia tráviaceho traktu, pokroky hrudníkovej chirur-
gie, výkony jednodňovej chirurgie, diagnostické a terapeutické omyly v chirurgii a varia. 

Výbor chirurgickej spoločnosti očakával väčšiu aktivitu od jej členov – vyššiu náv-
števnosť našej internetovej stránky, ktorú nájdete na odkaze http://schs.sk/portal. Tu 
sme očakávali vaše reakcie na dianie v chirurgickej spoločnosti, opakovane sme vyzývali 
našich  členov, aby nám poslali svoje e-mailové adresy, kde by dostávali všetky aktuálne 
informácie o kongresoch, ale aj iných aktivitách v rámci našej spoločnosti. Zasielanie 
materiálov poštou vzhľadom na finančnú náročnosť už nie je možné, ale až na výnimky, 
sme sa nedočkali.

Záverom mi dovoľte popriať všetkým hlavne veľa zdravia, pohody v práci, ako aj 
chuti do spoločnej práce. 

� Prof.�MUDr.�Jozef�Radoňak,�CSc.,�MPH
� prezident�Slovenskej�chirurgickej�spoločnosti�a
� predseda�redakčnej�rady�a šéfredaktor�časopisu�Slovenská�chirurgia
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Konsenzus chirurga a intenzivistu v manažmente 
kriticky chorého pacienta s brušnou sepsou

MUDr. Róbert Mundok, MPH¹, doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.², MUDr. Jakub Hložník, MPH¹, MUDr. Lukáš Mičulík², 
MUDr. Viera Firmentová3

¹Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka 
²II. chirurgická klinika LF UK a UNB , Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka 
3FPML, s. r. o., Stará Ľubovňa

Vnútrobrušné infekcie predstavujú jednu z najčastejších príčin hospitalizácie pacienta na chirurgickej jednotke intenzívnej starostli-
vosti (JIS). Takmer 30 % pacientov s rozvinutou brušnou sepsou môže svojej chorobe podľahnúť, pričom úmrtnosť dosahuje až 50 % pri 
komplikáciách spojených s opakovanými operačnými revíziami, korelujúcimi s progresiou multiorgánového zlyhania (MODS/MOF). So 
zvyšovaním stredného veku populácie pribúda množstvo polymorbídnych a imunokompromitovaných pacientov vyžadujúcich chirurgickú 
intervenciu. Títo pacienti bývajú často vystavení riziku nozokomiálnych infekcií, ktorých pôvodcovia majú vyššiu virulenciu a sú menej 
senzitívni na antimikrobiálnu liečbu. Včasná identifikácia varovných príznakov rozvíjajúceho sa septického šoku (klasifikácia SOFA, 
quick SOFA kritériá), rýchla diagnostika so správne indikovanou operačnou intervenciou a adekvátnou pooperačnou starostlivosťou sa 
považujú za rozhodujúce faktory v prevencii zlyhania životne dôležitých orgánových systémov. Prognosticky výrazne zvyšujú šancu 
pacienta na prežitie. V článku vyzdvihujeme nevyhnutnosť efektívnej a konštruktívnej medziodborovej spolupráce chirurga a intenzivistu 
(anestéziológa) v manažmente komplexnej liečby kriticky chorého pacienta s brušnou sepsou. 

Kľúčové slová: abdominálna sepsa, imunokompromitovaný pacient, septický šok, konsenzus

Consensus of surgeon and intensivist in managing critically ill patient with abdominal sepsis

Intraabdominal infections are one of the most common causes of patient hospitalization in the Surgical Intensive Care Unit (ICU). Nearly 
30% of patients with developed abdominal sepsis can cure their disease, with mortality reaching up to 50% for complications associated with 
repeated surgical interventions correlating with multiorgan failure (MOF). With the increase in the middle age of the population, a number 
of comorbid and immunocompromised patients are requiring surgical intervention. These patients are often at risk of nosocomial infec-
tions, whose agents have higher virulence and are less sensitive to antimicrobial therapy. Early identification of the warning symptoms of 
developing septic shock (SOFA, qSOFA criteria), quick diagnosis with correctly indicated surgical intervention and adequate post-operative 
care are considered to be the most factors in preventing the failure of important organ systems. Prognostically significantly increase the 
patient‘s chance of survival. In this paper, we emphasize the necessity of an effective and constructive interdisciplinary cooperation between 
surgeon and anesthesiologist in the management of complex treatment of a critically ill patient with abdominal sepsis. 

Key words: abdominal sepsis, immunocompromised patient, septic shock, consensus 
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Úvod
Úzka spolupráca chirurga a anes-

téziológa-intenzivistu je základným 
predpokladom každej úspešnej operácie 
s následným zvládnutím bezprostredné-
ho pooperačného priebehu. V prípade 
ťažkej brušnej infekcie polymorbídneho 
a sekundárne imunokompromitované-
ho pacienta s opakovanými operačnými 
revíziami a progresívnym zlyhávaním 
orgánových funkcií sa význam tejto spo-
lupráce niekoľkonásobne zväčšuje. Do 
popredia vystupuje určitá „medziodbo-
rová závislosť“, pričom hlavnou úlohou 
chirurga je okrem skorého rozpozna-
nia príznakov sepsy (SOFA, quick SOFA) 
a správnej diagnostiky, včasná indikácia 
operačnej intervencie s  chirurgickou 

elimináciou zdroja infekcie. Intenzivista 
(anestéziológ) sa významnou mierou po-
dieľa na správnom manažmente kontroly 
funkcie orgánových systémov, prevencie 
ich zlyhania, adekvátnej nutričnej pod-
pore a adjuvantnej liečbe. Tak významne 
prispieva k úspešnému zvráteniu často 
nepriaznivej prognózy s  následným 
znížením celkovej mortality. Základným 
predpokladom zvládnutia septického šo-
ku je včasné nasadenie adekvátnej anti-
mikrobiálnej terapie. Mnohokrát disku-
tovaná téma správnej antibiotickej lieč-
by sa v klinickej praxi napriek viacerým 
odporúčaniam odborných spoločností 
stretáva s určitými problémami. Týka sa 
prevažne správnej voľby typu antibiotík, 
načasovania, adekvátneho dávkovania, 

kontroly účinku s prípadnou zmenou 
podávaného antibiotika. 

Cieľom práce je čo najjedno-
duchšie poukázať na základné špecifiká 
správneho manažmentu terapie kritic-
ky chorého pacienta s brušnou sepsou 
a vyzdvihnutie nevyhnutnej úzkej me-
dziodborovej spolupráce intenzivistu 
a chirurga.

História a definície
Existuje mnoho definícií sepsy. 

Historicky prvá publikácia pochádza 
z roku 1992 (1). Ďalšie odporúčania na 
diagnostiku a liečbu sepsy prešli inová-
ciami v rokoch 2004, 2008 a 2012 (2, 3, 
4). Najnovšie odporúčania boli upravené 
v roku 2016 a zverejnené v priebehu roka 
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2017 (5). V súčasnosti sa odporúča riadiť 
podľa Tretej konsenzuálnej definície 
sepsy a septického šoku platnej od roku 
2016 (6). Nedostatkom predchádzajúcich 
definícií bolo nadmerné zdôrazňovanie 
zápalu a neprimeraná senzitivita a špe-
cificita SIRS (systemic inflammmatory 
response syndrome) kritérií. Definícia, že 
sepsa sa vyvíja cez ťažkú sepsu do sep-
tického šoku, v praxi vytvárala nejasné 
situácie, ktoré stavy ešte možno liečiť 
na štandardnom oddelení a ktoré už na 
JIS ako ťažkú sepsu. Tiež nejednoznačné 
definície a terminologické výrazy pre 
sepsu, septický šok a dysfunkciu orgá-
nov, viedli k rozdielnym výsledkom čo do 
incidencie a mortality tejto nozologickej 
jednotky. Preto sa skupina expertov do-
hodla, že termín ťažká sepsa je nadby-
točný a nemá sa používať (7). Sepsa je 
aktuálne definovaná ako život ohrozujú-
ce zlyhávanie orgánov, ktoré je spôsobe-
né neprimeranou odpoveďou hostiteľa 
na infekciu. Sepsu má teda ten pacient, 
ktorý má infekciu a stav jeho SOFA skóre 
(tabuľka 1) stúpne najmenej o dva body. 
Septický šok je podmnožinou sepsy, keď 
sú naplnené kritériá sepsy a navyše je 
prítomná porucha krvného obehu s po-
trebou udržania stredného arteriálneho 
tlaku nad 65 mmHg pomocou katecho-
lamínov, pričom je prítomná aj porucha 
bunkového metabolizmu s laboratórnym 
vzostupom laktatémie. Tieto okolnos-
ti významne zvyšujú riziko úmrtia. Na 
zjednodušenie identifikácie septického 
pacienta sa preto zavádza skrátený po-
jem qSOFA (quick SOFA), ktorý vyjadruje 
zjednodušené kritériá vybraté zo SOFA 
a má za cieľ zjednodušiť identifikáciu 
pacienta, u ktorého môže byť zhoršenie 
klinického stavu spôsobené sepsou (7). 
Pri qSOFA sa hodnotí alterácia vedomia 
(GCS < 15bb), respirácia (≥ 22 dychov/
min) a systolický TK (≤ 100 mmHg).

Patofyziológia 
vnútrobrušných infekcií
Vnútrobrušné infekcie sú de-

finované ako prítomnosť hnisu alebo 
obsahu tráviacej rúry v brušnej dutine. 
Predstavujú široké spektrum ochore-
ní s rôznym stupňom závažnosti. Podľa 
rozsahu postihnutia môžu byť procesy 
lokalizované – cirkumskriptná perito-
nitída alebo difúzne – difúzna peritoni-
tída. Zatiaľ čo difúzne procesy sa zvyčaj-
ne rozvíjajú rýchlo a ich klinický obraz je 
evidentný, pre ohraničené zápaly platí, že 
vznikajú pomalšie, ich prejavy nie sú ta-
ké búrlivé, ako pri difúznych procesoch. 
Ich dôsledky však môžu byť pre pacienta 
rovnako závažné ako pri difúznych proce-
soch. Ohraničený zápal v brušnej dutine 
sa vyskytuje vo forme zápalového infiltrátu 
alebo dutiny vyplnenej hnisom, t. j. v po-
dobe abscesu. Rozlišujeme viaceré formy 
abscesov: intraparenchymatózny, intrape-
ritoneálny a retroperitoneálny. V uzavretej 
abscesovej dutine je vysoká koncentrácia 
enzýmov betalaktamázy. Samotná vy-
soká koncentrácia mikroorganizmov sa 
prejavuje tendenciou potláčať fagocytó-
zu, ale aj baktericídny účinok neutrofi-
lov. Okrem nedostatočného prekrvenia, 
prieniku antibiotík do abscesu bráni tiež 
pyogénna membrána. Absces v brušnej 
dutine vyvoláva reakciu susedných orgá-
nov. Organizmus sa snaží zbaviť hnisavé-
ho obsahu a preto po určitom čase môže 
absces perforovať na povrch tela alebo do 
susedného dutého orgánu, najčastejšie do 
niektorého segmentu dutej trubice trávia-
ceho traktu. Takéto čiastočné vyprázdne-
nie abscesu však len zriedkavo vedie k jeho 
vyhojeniu. Skôr predstavuje pre organiz-
mus stály zdroj toxémie. Správna liečba 
je preto mimoriadne dôležitá, lebo jej vý-
sledky významne ovplyvňujú morbiditu 
a mortalitu pacientov na chirurgických 
pracoviskách (9). 

Materiál a metóda (analýza 
ťažkých vnútrobrušných 
infekcií na našom pracovisku)
Retrospektívnou štúdiou zreali-

zovanou na pracovisku oddelenia anes-
téziológie a intenzívnej medicíny v spo-
lupráci s II. chirurgickou klinikou LF UK 
a UN Bratislava, pracovisko – Nemocnica 
sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka 
v období január 2014 – október 2017 s vy-
užitím dát nemocničného informačného 
systému Xanta, sme zhodnotili morbi-
ditu a celkovú mortalitu hospitalizova-
ných pacientov s ťažkou brušnou sepsou 
(SOFA skóre ≥ 12b) (tabuľka 2). 

Išlo celkom o 40 pacientov s veko-
vým priemerom 70,5 roka a tým súvisia-
cimi komorbiditami v zmysle ischemickej 
choroby srdca, arteriálnej hypertenzie, 
diabetes mellitus typ 2, metabolického 
syndrómu, celkovej aterosklerózy, sekun-
dárneho imunodeficitu a pod. Priemerná 
dĺžka hospitalizácie na OAIM bola 10,75 
dňa. Reoperácia bola indikovaná u 15 pa-
cientov (36 % z celkového počtu operova-
ných), z ktorých prežilo 6 pacientov (40 %),  
pričom exitovalo 9 pacientov (60 %  
z počtu reoperovaných). Z globálneho po-
hľadu celkovo prežilo 14 pacientov (35 %  
z  celkového počtu hospitalizovaných) 
a exitovalo 26 pacientov (65 %). Treba 
podotknúť, že sme nehodnotili konkrét-

Tabuľka 1. SOFA hodnotenie (Sequential [Sepsis-Related] Organ Failure Assessment Score) (8)

Orgán / systém 0 1 2 3 4

paO2 /FiO2 v mmHg ≥ 400 (53,3) < 400 (53,3) < 300 (40) < 200 (26,7) s UVP < 100 s UVP

Trombocyty x 100 /mm3 > 150 < 150 < 100 < 50 < 20

Bilirubín µmol/l < 20 20 – 32 33 – 101 102 – 204 > 204

Hypotenzia / katecholamíny MAP ≥ 70 mmHg MAP < 70 mmHg DOP ≤ 5 al. DOB DOP 5 – 15 alebo A ≤ 0,1 al. NA ≤ 0,1 DOP > 15 alebo A > 0,1 al. NA > 0,1

Glasgowské skóre 15 14 – 13 12 – 10 9 – 6 < 6

Kreatinín µmol/l diuréza < 110 110 – 170 171 – 299 300 – 440 alebo < 500 ml/24 hod > 440 alebo < 200 ml/24 hod

Vysvetlivky: MAP – stredný a. TK, DOP – dopamín, DOB – dobutamín, A – adrenalín, NA – noradrenalín (v µg/kg/min počas > 1 h)

Tabuľka 2. Kritickí pacienti s brušnou sepsou 
hospitalizovaní na OAIM Nem. sv. Cyrila a 
Metoda UNB ( január 2014 – október 2017)

Celkový počet pacientov 40

Priemerný vek 70,5 roka

Priemerná dĺžka hospitalizácie 10,75 dní

Reoperovaní pacienti 15 ( 36 %)

Reoperovaní – prežívanie 6 (40 %)

Reoperovaní – exitus 9 (60 %)

Celkové prežívanie 14 (35 %)

Exitus celkom 26 (65 %)

Zdroj: Nemocničný informačný systém Xanta
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nu príčinu septického stavu (biliárny, či 
nebiliárny pôvod a pod.), ale progresívny 
priebeh septického šokového stavu s roz-
vojom multiorgánového zlyhania (pľú-
ca, cirkulácia, obličky, GIT...) a potrebu 
rozsiahlej intenzivistickej intervencie za 
účelom podpory zlyhávajúcich orgánov. 

Veľký podiel na úmrtnosti zo-
hral samozrejme vysoký priemerný vek 
pacientov s celkovo horšou kondíciou. 
Adekvátne indikovaná a načasovaná ope-
račná revízia, ale aj rozsah a charakter 
samotného operačného výkonu zohrali 
dôležitú úlohu pre prežívanie pacientov.

Diskusia
Komplikujúcimi faktormi u pa-

cientov s abdominálnou sepsou naďa-
lej zostávajú: vznik multirezistencie pri 
nevhodnej antimikrobiálnej terapii, či už 
v zmysle oneskoreného začatia liečby, 
nesprávneho výberu empirickej terapie, 
resp. jej poddávkovania. Značný význam 
má včasný záchyt patologického agens, 
či už z biologických, diagnosticky va-
lidných materiálov, správne odobratých 
peroperačne alebo z hemokultúr. Toto 
„medziobdobie” (od empirickej po ciele-
nú antimikrobiálnu liečbu) je veľmi dôle-
žité z hľadiska ďalšieho vývoja ochorenia 
a prognózy pacientov quo at vitam et 
sanationem. 

Samotná antibiotická terapia pa-
cienta nevylieči, úspech závisí od množ-
stva predvídateľných a nepredvídateľ-
ných faktorov. Dvojaký – kombinovaný 
pohľad chirurga a anestéziológa-inten-
zivistu na celkový klinický stav pacienta 
a priebeh ochorenia s dosiahnutím kon-
senzu v ďalšom terapeutickom postupe, 
predstavuje významný prínos v zlepše-
ní prognózy kriticky chorého pacienta. 
Úlohou chirurga je sledovať pooperačný 
priebeh, hojenie rán, produkciu drénov, 
indikovať ďalšie diagnostické modali-
ty a prípadné operačné intervencie pre 
reálny potenciál pooperačných kompli-
kácií. Anestéziológ dohliada na podporu 
orgánových funkcií, cirkulácie (makro- 
i mikrocirkulácie), ventilačnú podporu, 
výživu (parenterálnu a enterálnu), anti-
mikrobiálnu, prípadne imunomodulačnú 
liečbu. Posudzuje oxygenačné parametre 
a v prípade priaznivého priebehu ocho-
renia začína so šetrným “weaningom” 
od respirátora.

Antimikrobiálna terapia
Na vhodnejšie využitie antibio-

tickej liečby boli vypracované protokoly, 
ktoré stanovujú optimálny terapeutic-
ký postup a výber antibiotika s cieľom 
pomôcť lekárom lepšie a efektívnejšie 
zvládnuť intraabdominálne infekcie. 
Známe sú viaceré odporúčania – gui-
delines. Medzi najkomplexnejšie patria 
guidelines Chirurgickej infekčnej spo-
ločnosti (Surgical Infection Society – 
SIS) a Spoločnosti pre infekčné ocho-
renia v Amerike (Infectious Diseases 
Society of America – IDSA), ktoré do-
pĺňajú aj odporúčania Svetovej spo-
ločnosti pre urgentnú chirurgiu (The 
World Society of Emergency Surgery 
– WSES) (10). Optimálna stratégia an-
tibiotickej terapie intra-abdominálnych 
infekcií (IAIs) zahŕňa nasledujúce fak-
tory:

a) Pôvod infekcie:
Komunitné: extrémny nárast ši-

rokospektrálnych betalaktamáz (exten-
ded spectrum beta-lactamase – ESBL) 
produkujúcich Enterobacteriaceae,�
Streptococcus�sp., anaeróbne mikroor-
ganizmy (obzvlášť Bacteroides�fragilis) 

Nozokomiálne: vysoká preva-
lencia meticilín rezist. Staphylococcus�
aureus (methicillin-resistant St. aureus 
MRSA), vankomycín rezist. Enterococcus�
sp., karbapenem rezist. Pseudomonas�
aeruginosa (PSA), ESBL-produkujúce 
E.� coli, Klebsiella� sp., multirezistent. 
Acinetobacter�sp.,�Candida�sp.

b) Kritický/stabilizovaný pacient 
c) S  rizikom/bez rizika ESBL 

producentov: rizikové faktory výskytu 
ESBL pozitívnych kmeňov: opakované 
užívanie ATB (obzvlášť III. g. cefalosporí-
nov alebo fluorochinolónov), komorbidity 
pacienta vyžadujúce súbežnú ATB tera-
piu, opakovaná hospitalizácia pacienta, 
pobyt v zariadeniach pre dlhodobo cho-
rých, vek nad 65 rokov

d) Spektrum účinku ATB
Betalaktámy�  – inhibujú in vitro 

aktivitu Gram+ (G+), Gram- (G-) a ana-
eróbnych agens 

Ceftolozone/tazobactam�a Cefta- 
zidime/avibactam�sú nové antibiotiká 
schválené na liečbu komplikovaných IAIs 
(v kombinácii s metronidazolom), vrátane 
infekcie spôsobenej ESBL produkujúcimi 
Enterobacteriaceae�a PSA. 

Karbapémy�sú účinné na G+ a G- 
aeróbne a anaeróbne patogény.
-  1. gener. Ertapenem – preukazuje 

aktivitu proti ESBL produkujúcim 
patogénom, neúčinný proti PSA 
a Enterococcus�sp. 

-  2. gener. Meropenem,�Imipenem/ci-
lastatin s aktivitou na nefermentu-
júce G- tyčinky

F lu o roch in o l óny � ( FCH ) :�
Ciprofloxacín  preukazuje aktivitu proti 
aerób. G+ a G- , v kombinácii s metroni-
dazolom na anaeróbne mikroorganizmy. 
Moxifloxacín má rovnakú účinnosť ako 
Ciprofloxacín, avšak preukazuje vyššiu 
aktivitu na G+ a Bacteroides�fragilis, bez 
súčasného podávania antianaeróbnych 
látok. 

Aminoglykozidy� (AMG) účinné 
proti aerób. G- a synergicky proti G+, 
účinné na PSA, neúčinné na anaeróby. 

Piperacillin/tazobactam�(TZP) ak-
tívny proti aerób. G+ (Enterococcus�fae-
calis,�Streptococcus�sp.,�Staphylococcus 
citlivý na meticilín), aerób. G- a anaerób. 
G+ (Clostridium�sp.,�Peptostreptococcus�
sp.), anaerób. G- agens (Bacteroides�fra-
gilis,�Fusobacterium�sp.).

Tigecyklín� (TGC)�– in vitro ne-
preukazuje aktivitu proti PSA a Proteus�
mirabilis, je však účinný na anaeróby, 
enterokoky, rôzne ESBL a karbapene-
mázu produkujúce Enterobacteriaceae,�
Acinetobacter�sp. a Stenotrophomonas�
maltophilia. 

e) Farmakokinetické vlastnosti 
ATB: FCH – rýchla a takmer úplná ab-
sorbcia z GIT-u, excelentná penetrácia 
do tkanív,  AMG – nízka penetrácia do 
kyslého prostredia (môžu byť subopti-
málne pri liečbe abscesov a IAIs), TGC 
– eliminovaný aktívnou biliárnou sek-
réciou, TZP – dobre distribuovaný do 
tkanív a telových tekutín vrátane sliznice 
čreva, žlčníka a žlče.

f) Dávka ATB: odporučené ATB 
je potrebné podávať v dostatočných 
dávkach, pričom je potrebné vziať do 
úvahy imunologický a patofyziologický 
status pacienta (u pacienta v kritickom 
stave je potrebné v dôsledku ,,zrie-
ďovacieho efektu“ podať vyššiu ako 
štandardnú dávku hydrofilného ATB 
(β-laktámy) na dosiahnutie optimál-
nej expozície v mieste prebiehajúcej 
infekcie). 
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g) Dĺžka ATB terapie: predĺžená 
terapia zvyšuje riziko nežiaducich re-
akcií na ATB, prolongovaná a nevhodná 
ATB terapia má za následok selekciu re-
zistentných baktérií (u pacientov s ne-
komplikovanou�IAI�ako nekomplikovaná 
apendicitída resp. cholecystitída s defi-
nitívnym zaistením zdroja infekcie, nie je 
potrebná ATB terapia, pri komplikovanej�
IAI s adekvátnym postupom zaisťujú-
cim zdroj infekcie, je odporúčaná krátka 
ATB terapia v dĺžke trvania 3 – 5 dní). 
Regionálne�epidemiologické�údaje�a profil�
ATB�rezistencie�sú�nevyhnutné�pre�výber�
vhodnej�antibiotickej�liečby�IAIs.�

Z množstva odporúčaní odbor-
ných spoločností za najjednoduchšie 
a najpraktickejšie uvádzame odporúčania 
World Society of Emergency Surgery 
(WSES) (tabuľka 3 a 4).

Záver
Cieľom tejto práce je poukázať na 

najdôležitejšie faktory bezprostredne 
ovplyvňujúce terapiu, priebeh ochorenia 
a výslednú prognózu kriticky chorého 
pacienta s brušnou sepsou a význam 
konštruktívnej medziodborovej spolu-

práce. Je nevyhnutné, aby sa u pacien-
tov so sepsou alebo septickým šokom 
naliehavo určila špecifická anatomická 
diagnóza zdroja infekcie a následne, aby 
sa čo najskôr, ako to dovolia podmienky, 
po stanovení diagnózy vykonala chirur-
gická intervencia za účelom eliminácie, 
či eradikácie zdroja infekcie. 

Na určenie adekvátnej antimik-
robiálnej liečby je nutné zhodnotiť ana-
tomickú lokalizáciu infekcie, typ patogé-
nu, schopnosť antimikrobiálnych liekov 
penetrovať do miesta infekcie, preva-
lenciu patogénov v komunitnej oblasti, 
v nemocnici a na danom nemocničnom 
oddelení. Je potrebné brať do úvahy pre-
javy rezistencie konkrétnych patogénov, 
ale aj prípadné špecifické poruchy imu-
nity, akými sú neutropénia, stav po sple-
nektómii, získaná alebo vrodená porucha 
imunoglobulínov, poruchy funkcie alebo 
tvorby komplementu a leukocytov. 

Taktiež je potrebné zohľadniť vek 
pacienta a jeho komorbiditu, vrátane 
chronických ochorení (napr. diabetes 
mellitus), chronické poruchy orgáno-
vých funkcií (napr. zlyhanie pečene ale-
bo obličiek), aktuálne inštrumentálne 

zásahy (napr. centrálny žilový alebo mo-
čový katéter), ktoré oslabujú rezistenciu 
voči infekcii. Iba zodpovedný prístup, 
hodnotná komunikácia a spolupráca 
chirurga s  intenzivistom umožňujú 
pozitívne ovplyvniť často mimoriadne 
nepriaznivú prognózu kriticky chorého 
pacienta s abdominálnou sepsou. 
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Súčasné štandardy chirurgickej liečby slabinových 
prietrží. Prvá časť 
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Slabinová prietrž je jedným z najčastejších, chirurgicky riešených ochorení. V súčasnosti existujú mnohé etablované chirurgické po-
stupy riešenia slabinovej prietrže, používané v závislosti od kultúrnych rozdielov medzi chirurgmi, od rozličných systémov zdravotnej 
starostlivosti, ako aj možností financovania a logistického zabezpečenia. V záujme zabezpečenia čo najlepšieho možného výsledku 
operácií, existujú viaceré odporúčania, tieto sú však vydané viacerými odbornými spoločnosťami, pričom rozsahom prekračujú stovky 
strán. Snahou autorov bola syntéza jednotlivých odporúčaní a ich stručná a jasná prezentácia v jednotlivých bodov tak, aby bola ich 
implementácia v praxi čo najjasnejšia a najjednoduchšia. Článok je pre svoj rozsah rozdelený na dve časti, pričom prvá časť sumarizuje 
rizikové faktory, diagnostické modality, klasifikáciu prietrží, indikácie operácie, výber operačnej techniky a jej individualizáciu.

Kľúčové slová: slabinová hernia, slabinová prietrž, odporúčania, endoskopia, TAPP, TEP

Current standards of surgical treatment of inguinal hernias. Part one

Inguinal hernia is one of the most common, surgically treated pathologies. Today, large variations in treatments result from cultural 
differences amongst surgeons, different reimbursement systems and differences in resources and logistical capabilities. With intention 
of securing the best possible clinical outcome, several guidelines exist. These guidelines were published by various surgical societies, 
containing hundreds of pages of content. Intentions of the authors was to synthetize current guidelines and present them in a clear and 
simple fashion in order for the easy implementation in practice. Regarding the extent of an article, it was divided into two parts. First 
part addresses risk factors, diagnostic modalities, hernia classification, indications of the operation, choice of the operative technique 
and its individualization. 

Key words: inguinal hernia, recommendations, endoscopy, TAPP, TEP
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Úvod 
Slabinová prietrž je jedným z naj-

častejších, chirurgicky riešených ochorení. 
Prevalencia brušných prietrží v populácii 
je približne 10 % (1), pričom približne 75 % 
z nich tvoria slabinové prietrže (2). Ročne 
podstúpi operáciu slabinovej prietrže pri-
bližne 20 miliónov ľudí (3). V súčasnosti 
existujú mnohé etablované chirurgické 
postupy riešenia slabinových prietrží, pou-
žívané v závislosti od kultúrnych rozdielov 
medzi chirurgmi, od rozličných systémov 
preplácania zdravotnej starostlivosti, ako 
aj možností financovania a logistického 
zabezpečenia. V záujme zabezpečenia čo 
najlepšieho možného výsledku operácií 
spolu s minimalizáciou komplikácií, via-
ceré spoločnosti priebežne vydávajú od-
porúčania, zaoberajúce sa manažmentom 
pacientov so slabinovými prietržami. 

Medzi najdôležitejšie a  najak-
tuálnejšie odporúčania patria odporú-
čania EHS (European Hernia Society) 

z roku 2009 (4) so svojim update z ro-
ku 2014 (5), odporúčania WSES (World 
Society of Emergency Surgery) z roku 
2013, 2016 a posledným update z 2017 
(6), odporúčania IEHS (International 
Endohernia Society) z roku 2011 (7) a od-
porúčania EAES (European Association 
of Endoscopic Surgery) z roku 2013 (8). 
V záujme zjednotenia odporúčaní, tri eu-
rópske spoločnosti (EHS, IEHS a EAES), 
v  spolupráci s  ďalšími pozvanými le-
kárskymi spoločnosťami z celého sveta, 
zaoberajúcimi sa chirurgiou hernií, vy-

tvorili projekt HerniaSurge. Výsledkom 
tejto spolupráce bolo vytvorenie odporú-
čaní „World Guidelines for Groin Hernia 
Management“, ktorý bol publikovaný v ča-
sopise Hernia začiatkom roka 2018 (9).

Vzhľadom na fakt, že tieto doku-
menty rozsahom prekračujú stovky strán, 
orientácia v nich nie je najjednoduchšia. 
V uvedenom článku sa snažia autori ucho-
piť tieto odporúčania a následne v jed-
notlivých bodoch prezentujú tak, aby boli 
stručné a jasné, s ohľadom na praktické 
využitie chirurgmi v každodennej praxi. 

Tabuľka 1. Stupne odporúčania podľa metodológie GRADE (10)

stupeň
odporúčanie/
hodnota dôkazu význam

1 veľmi nízke žiaden klinický dôkaz, nemožnosť zhodnotenia účinku, alebo žiadna istota 
zhodnotenia výsledku

2 nízke obmedzená istota, že účinok odporúčania je rovnaký, ako je reálny efekt 
odporúčania

3 stredné stredne vysoká miera istoty, že účinok odporúčania je rovnaký, ako reálny 
efekt odporúčania

4 vysoké vysoká miera istoty, že účinok odporúčania je rovnaký, ako reálny efekt 
odporúčania
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Metodika
Autori po analýze jednotlivých od-

porúčaní EHS (European Hernia Society) 
z roku 2009 (4) so svojim update z ro-
ku 2014 (5), odporúčania WSES (World 
Society of Emergency Surgery) z roku 
2013, 2016 a posledným update z 2017 
(6), odporúčania IEHS (International 
Endohernia Society) z roku 2011 (7), od-
porúčania EAES (European Association 
of Endoscopic Surgery) z roku 2013 (8), 
odporúčania HerniaSurge z roku 2018 
(9) identifikujú jednotlivé aspekty sta-
rostlivosti o pacientov so slabinovými 
prietržami a priraďujú v závislosti od 
publikácií a metodológie GRADE stupeň 
odporúčania/hodnoty dôkazu 1 – 4 (10). 
Stupne odporúčania sú v tabuľke 1. Podľa 
stupňa hodnoty dôkazu je k odporúča-
niam priradená formulácia silné alebo 
slabé odporúčanie, a to tak na použitie 
odporúčania alebo proti použitiu. 

Jednotlivé hodnotené oblasti sú: 
rizikové faktory, diagnostické modality, 
klasifikácia prietrží, indikácia operácie, 
výber operačnej techniky a jej individuali-
zácia, okultné hernie, jednodňová chirur-
gia, typy sieťok a ich fixácia, antibiotická 
profylaxia, anestézia, prevencia a ma-
nažment pooperačnej bolesti, rekonva-
lescencia, manažment hernií u žien, ma-
nažment femorálnych hernií, prevencia 
a liečba komplikácií a bolestí, rekurentné 
slabinové prietrže a urgentná liečba.

Rizikové faktory
Dôležité vnútorné faktory sú: de-

dičnosť, predošlá kontralaterálna prietrž, 
mužské pohlavie, vek a abnormálny me-
tabolizmus kolagénu. (stupeň 2)

Dôležitými získanými faktormi 
pre vznik primárnej prietrže je predošlá 
prostatektómia a nízky body mass index 
(BMI). (stupeň 2)

Dôležitými rizikovými faktormi 
pre vznik recidivujúcej slabinovej prietr-
že sú faktory vnútorné (anatómia, ženské 
pohlavie, abnormálny metabolizmus ko-

lagénu), získané (obezita) a perioperačné 
(nedokonalá chirurgická technika, nízky 
objem pacientov, neskúsenosť chirurga, 
lokálna anestézia). (stupeň 2)

Je nutné dôsledne zvažovať prí-
tomnosť získaných, chirurgických a pe-
rioperačných faktorov, keďže tieto sú po-
tenciálne ovplyvniteľné a môžu ovplyvniť 
výber operačnej techniky. (stupeň 2, silné 
odporúčanie)

Diagnostické modality
Potvrdenie diagnózy slabinovej 

prietrže je odporúčané samotným kli-
nickým vyšetrením (KV). (stupeň 2, silné 
odporúčanie)

Pre pacientov, ktorí majú neurčité 
opuchy v slabine a možnú okultnú prie-
trž, je odporúčaná kombinácia KV a ul-
trazvukového vyšetrenia (UZV). V prípa-
de, že UZV je negatívny alebo nepriekaz-
ný, je možné zvážiť CT alebo dynamické 
MRI. (stupeň 3, silné odporúčanie)

Za účelom potvrdenia recidivujú-
cej prietrže je odporúčaná kombinácia KV 
a UZV. V prípade, že UZV je negatívny alebo 
nepriekazný, je možné zvážiť CT alebo dy-
namické MRI. (stupeň 2, slabé odporúčanie)

Za účelom diagnostiky príčiny po-
operačnej chronickej bolesti je možné 
použitie UZV navigovaných nervových 
blokov. Použitie CT, MRI alebo UZV je 
užitočné na identifikáciu nie-neuropa-
tických príčin bolesti (patologický ná-
lez v súvislosti so sieťkou, recidivujúca 
prietrž, prítomnosť neurómov). (stupeň 
2, slabé odporúčanie)

Klasifikácia prietrží
V súčasnosti existuje množstvo 

klasifikácií prietrží (Nyhus, Gilbert, 
Rutkow, Schumpelick, Harkins, Casten 
Halverson, McVay, Lichstenstein, 
Bendavid, Stoppa, Alexandre a Zollinger). 

V roku 2007 bola syntézou uvedených 
klasifikácií vytvorená EHS klasifiká-
cia (11), ktorá bola následne v  roku 
2009 zahrnutá do odporúčaní EHS (4). 
Klasifikácia je v tabuľke 2.

V  tabuľke sa zaškrtáva políč-
ko podľa anatomickej lokality podľa 
Aachenskej klasifikácie (12) (mediálna, 
laterálna, femorálna), podľa veľkosti 0 
(bez hernie), 1 (pod 1,5 cm (jeden prst)), 2 
(pod 3 cm (2 prsty), 3 (nad 3 cm), x – ne-
vyšetriteľné (napr. pri vyklenovaní zadnej 
steny bez defektu alebo bez možnosti vy-
šetrenia (napr. L3Fx pri Lichtensteinovej 
plastike slabinovej prietrže). Ako dodatok 
sa prietrž označí ako primárna (P) alebo 
recidivujúca (R).

Za účelom výskumu, prispôsobe-
nia terapie pacientovi, ako aj za účelom 
kontroly kvality, je odporúčané použí-
vanie EHS klasifikácie (stupeň 2, slabé 
odporúčanie).

Indikácia operácie
Muži s asymptomatickými alebo 

minimálne symptomatickými slabino-
vými prietržami majú nízke riziko kom-
plikácií (inkarcerácie alebo strangulácie). 
(stupeň 3)

Akútna operácia inkarcerovanej 
alebo strangulovanej slabinovej prietrže 
u mužov je zaťažená vyššou morbiditou 
a  mortalitou ako plánovaná operácia 
u mužov so symptomatickou slabinovou 
prietržou. (stupeň 3)

Neexistujú dôkazy, ktoré by 
podporili stratégiu „watchful waiting“ 
(WW, pozorné sledovanie) u mužov so 
symptomatickou slabinovou prietržou. 
Neexistujú dáta vypovedajúce o miere 
rizika inkarcerácie alebo strangulácie 
u týchto pacientov. (stupeň 1)

U väčšiny mužov s asymptomatic-
kou alebo minimálne symptomatikou sla-

Tabuľka 3. Operačné techniky slabinových prietrží (prevzaté z HerniaSurge) (9)
bezsieťkové techniky Shouldice 

Bassini (a množstvo variácií) 
Desarda

otvorené sieťkové techniky Lichtenstein 
Trans inguinal pre-peritoneal (TIPP) 
Transrectal pre-peritoneal (TREPP) 
Plug and patch 
PHS (bilayer) 
variácie

endoskopické techniky Totally extraperitoneal (TEP) 
Trans abdominal pre-peritoneal repair (TAPP) 
Single incision laparoscopic repair (SILS) 
robotická hernioplastika

Tabuľka 2. EHS klasifikácia slabinových prietrží 
(pozri komentár v texte)

EHS Groin  
Classification Primary / Recurrent

0 1 2 3 x
Lateral (L)
Medial (M)
Femoral (F)
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binovou prietržou sa v budúcnosti vyvinú 
symptómy a nutnosť operácie. (stupeň 4)

Napriek faktu, že u väčšiny pa-
cientov sa vyvinú symptómy a  bude 
nutná operácia, WW je u asymtomatic-
kých alebo minimálne symptomatických 
prietrží s ohľadom na nízku mieru rizi-
ka komplikácií bezpečné. Rozhodnutie 
o manažmente a operácii je nutné do-
hodnúť medzi lekárom a  pacientom. 
(stupeň 4)

Pri rozhodovaní o  načasovaní 
operácie je nutné vziať do úvahy sociál- 
ne faktory okolia, pracovné zaradenie 
pacienta a celkový zdravotný stav pa-
cienta. Je nutné zvážiť nižšiu morbiditu 
plánovanej operácie oproti vyššej mor-
bidite urgentnej operácie. (stupeň 1, silné 
odporúčanie)

Výber operačnej techniky a jej 
individualizácia
V súčasnosti používané operačné 

techniky sú v tabuľke 3.

Bezsieťkové techniky
Technika podľa Shouldicea má 

nižšiu mieru recidív ako ostatné bez-
sieťkové techniky. (stupeň 3)

Z bezsieťkových techník je odpo-
rúčaná plastika podľa Shouldicea. (stu-
peň 3, silné odporúčanie)

Otvorené sieťkové techniky
U špecifických pacientov alebo 

typov prietrží (mladí muži s prietržami 
typu L1 a L2) nie je doteraz použitie bez-
sieťkovej techniky ako alternatívy sieť-
kovej techniky dostatočne preskúmané. 
(stupeň 2)

U pacientov so slabinovými prie-
tržami je odporúčané použitie sieťkovej 
techniky. (stupeň 3, silné odporúčanie)

U pacientov, ktorí odmietnu sieť-
kovú techniku, a/alebo došlo k spoločné-
mu rozhodnutiu s chirurgom o nepoužití 
sieťkovej techniky, môže byť odporúčané 
použiť bezsieťkovú techniku. (stupeň 2, 
slabé odporúčanie)

Miera recidívy a  poope-
račnej chronickej bolesti je me-
dzi plug-and-patch/PHS technikou 
a Lichtensteinovou plastikou porovna-
teľná. (stupeň 3)

Napriek porovnateľným výsled-
kom nie je odporúčané použitie trojdi-

menzionálnych implantátov (plug-and-
-patch, bilayer), a to pre nadmerné množ-
stvo cudzorodého materiálu, nutnosti di-
sekcie a vstupu do predného aj zadného 
priestoru prietrže, ako aj vyššej finančnej 
náročnosti. (stupeň 3, silné odporúčanie)

V súčasnosti nie je odporúčané 
nahradzovanie štandardnej plochej sieť-
ky pri Lichtensteinovej plastike inými 
typmi implantátov. (stupeň 3, silné od-
porúčanie)

Otvorené preperitoneálne sieť-
kové techniky môžu mať v krátkodobom 
horizonte (1 rok) nižšiu mieru poope-
račnej a chronickej bolesti a rýchlejšiu 
rekonvalescenciu. Napriek tomu je nutné 
vziať do úvahy nutnosť disekcie predného 
aj zadného priestoru prietrže. (stupeň 2)

Použitie rozličných sieťkových 
adaptérov spôsobuje vyššie náklady. 
Existujú určité problémy pri použití tzv. 
„memory ring“. (stupeň 1)

Neexistuje dostatok dôkazov na 
to, aby pri otvorenej chirurgii bolo mož-
né odporučiť preperitoneálne sieťkové 
techniky viac ako Lichtensteinovu tech-
niku. Je potrebný ďalší výskum v tejto 
oblasti. (stupeň 1)

Použitie preperitoneálnych otvo-
rených sieťkových techník ako náhradu 
za Lichtensteinovu plastiku je odporúča-
ná iba v podmienkach klinického výsku-
mu. (stupeň 1, slabé odporúčanie)

Endoskopické techniky
TAPP a TEP majú podobnú dĺžku 

operácie, všeobecné riziko komplikácií, 
incidenciu pooperačnej akútnej a chro-
nickej bolesti a mieru recidívy. (stupeň 3)

Aj keď zriedkavo, TAPP má ten-
denciu k  vyššej miere komplikácií 
v zmysle poškodenia vnútorných orgá-
nov. (stupeň 3)

Aj keď zriedkavo, TEP má tenden-
ciu k vyššej miere komplikácií v zmysle 
cievnych poranení. (stupeň 3)

Aj keď vo veľmi nízkej miere, frek-
vencia prietrží v mieste trokáru po TAPP 
je vyššia. (stupeň 3)

Aj keď vo veľmi nízkej miere, frek-
vencia konverzie operačnej techniky je 
pri TEP vyššia ako pri TAPP. (stupeň 3)

TEP aj TAPP majú podobné nákla-
dy na operáciu. (stupeň 3)

TEP má dlhšiu učiacu krivku ako 
TAPP. (stupeň 1)

TAPP aj TEP ako laparo-endosko-
pické techniky majú podobné výsledky. 
Je preto odporúčané, aby rozhodnu-
tie o použitej technike bolo závislé od 
zručností, skúseností a výcviku chirurga. 
(stupeň 3, silné odporúčanie)

V prípade, že je chirurg dosta-
točne skúsený v laparo-endoskopickýh 
technikách, vykonanie laparo-endo-
skopickej operácie netrvá dlhšie ako 
Lichtensteinova plastika. (úroveň 3)

V prípade, že je chirurg dosta-
točne skúsený v laparo-endoskopických 
technikách, miera perioperačných kom-
plikácií, ktoré vyžadujú reoperáciu, nie je 
medzi laparo-endoskopickými metódami 
a Lichtensteinovou plastikou signifikant-
ná. (úroveň 3)

Laparo-endoskopické techniky 
prinášajú pacientovi menej chronickej 
bolesti a rýchlejšiu rehabilitáciu v po-
rovnaní s Lichtensteinovou plastikou. 
(úroveň 3)

Priame operačné náklady na la-
paro-endoskopické techniky sú vyššie. 
Tento rozdiel klesá v prípade, že sa do 
úvahy berú socioekonomické náklady za 
predpokladu dostatočných skúseností 
chirurga v laparo-endoskopických tech-
nikách. (úroveň 3)

Učiaca krivka laparo-endoskopic-
kých techník (najmä TEP) je dlhšia, ako 
v prípade Lichtensteinovej plastiky. Sú 
opisované ojedinelé, ale závažné kompli-
kácie, najmä v skorej fáze učiacej krivky. 
Je preto dôležité, aby v záujme zníženia 
miery komplikácií bola výučba laparo-
-endoskopických techník pod prísnych 
dohľadom. (úroveň 1)

Vzhľadom na nižšiu mieru poope-
račnej bolesti, ako aj nižšiu mieru chro-
nickej bolesti, a predpokladu, že chirurg 
disponuje dostatočnými skúsenosťami, 
a sú k dispozícii dostatočné potrebné 
prostriedky, je u mužov s primárnou uni-
laterálnou prietržou indikovaná laparo-
-endoskopická technika. Sú prípady, keď 
v rámci individualizácie je metódou voľby 
Lichtensteinova plastika, a to v závislosti 
od charakteristiky pacienta a charakteru 
prietrže. (úroveň 3, slabé odporúčanie)

Nie sú známe signifikantné roz-
diely medzi laparo-endokopickými 
a otvorenými preperitoneálnymi tech-
nikami v zmysle miery morbidity, mor-
tality, alebo recidívy. (úroveň 1)
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S ohľadom na perioperačný pre-
hľad, laparo-endoskopické techniky sú 
bezpečné a štandardizované, s možnými 
technickými výhodami oproti otvoreným 
preperitoneálnym technikám. (úroveň 1)

Otvorené techniky s preperitoneál- 
nym uložením sieťky môžu byť akcep-
tovanou alternatívou laparo-endosko-
pickému preperitoneálnemu uloženiu 
sieťky, a to najmä v nízkorozpočtových 
oblastiach a pracoviskách. (úroveň 1)

Vzhľadom na heterogénne a ne-
dostatočné dáta, nie je možné stanoviť 
jasné odporúčanie laparo-endoskopic-
kých techník ako nadradených otvo-
reným preperitoneálnym technikám. 
(úroveň 1)

Individualizácia prístupu
Známou axiómou je, že každá 

technika, ktorá je dobre zvládnutá, je 
často vykonávaná s dobrými výsledka-
mi, je prijateľná. Ak jestvuje množstvo 
použiteľných techník, je možné určiť 
všeobecne najlepšiu techniku, alebo je 
možné techniky individualizovať? Na 
uvedené otázky reagujú odporúčania 
nasledovne. Na schéme 1 je zobrazený 
základný rozhodovací strom operácií sla-
binových prietrží spolu s možnou voľbou 
anestézie. 

U  pacientov s  primárnou bila-
terálnou prietržou, za predpokladu, že 
chirurg disponuje dostatočnými skú-
senosťami a sú k dispozícii dostatočné 
prostriedky, je indikovaná laparo-en-
doskopická technika. (úroveň 2, silné 
odporúčanie)

U pacientov s patologickým pan-
vovým nálezom alebo jazvami po predo-
šlej rádioterapii/chirurgickom zákroku, 
ako aj u pacientov s peritoneálnou dia-
lýzou, je vhodné zvážiť predný prístup. 
(úroveň 2, silné odporúčanie)

Odporúča sa, aby voľba chirur-
gického prístupu bola určená na zák-
lade skúseností, lokálnych/národných 
zdrojov, ako aj charakteristík pacienta 
a slabinovej prietrže. (úroveň 1, silné od-
porúčanie)

Vzhľadom na fakt, že nejestvuje 
všeobecne akceptovaná technika použi-
teľná pre všetky slabinové prietrže, je od-
porúčané, aby chirurg/pracovisko posky-
toval tak prednú, ako aj zadnú možnosť 
prístupu. (úroveň 1, silné odporúčanie)

V súvislosti s uvedenou individua- 
lizáciou, existujú nasledujúce rámcové 
odporúčania:
•  V prípade recidivujúcich prietrží je in-

dikovaný opačný prístup, ako bola pô-
vodná operácia (t. j. predný prístup po 
predošlom zadnom prístupe a obrátene). 

•  U vysokorizikových pacientov s ex-
tenzívnymi komorbiditami je nutné 
zvážiť otvorený prístup za použitia 
lokálnej anestézie. 

•  U pacientov s vysokou mierou pred- 
operačnej bolesti je vhodné zvoliť la-
paro-endoskopický prístup.

•  U mladých, aktívnych pacientov, so 
slabinovou prietržou, je vhodné zvoliť 
laparo-endoskopický prístup.

•  U pacientov s femorálnou prietržou 
je vhodné zvoliť techniku s preperi-
toneálnym uložením sieťky.

•  U  žien so slabinovou prietržou je 
vhodné zvoliť laparo-endoskopický 
prístup za predpokladu, že chirurg 
disponuje dostatočnými skúsenosťa-
mi a sú k dispozícii dostatočné pros-
triedky.

•  U pacientov s bilaterálnou slabinovou 
prietržou je vhodné zvoliť laparo-en-
doskopický prístup.

•  U mužov s veľkou skrotálnou, alebo 
nereponibilnou prietržou, je vhodné 
zvoliť otvorenú sieťkovú techniku 
alebo TAPP.

Tieto rámcové odporúčania budú 
podrobnejšie prebraté v nasledujúcich 
odstavcoch v druhej časti článku. 
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Schéma 1. Rozhodovací strom pri operácii slabinovej prietrže (prevzaté z HerniaSurge) (9) 
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Karcinóm pankreasu – diagnostika a liečba
Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice 

Karcinóm pankreasu je choroba, ktorá má najnižšiu mieru prežívania zo všetkých onkologických ochorení. V súčasnosti je štvrtou 
najčastejšou príčinou smrti na onkologické ochorenia. Pri stanovení diagnózy má väčšina pacientov pokročilé, neresekabilné štádium 
ochorenia (70 – 80 %). Infaustná prognóza je spôsobená neskorou diagnostikou, včasným metastázovaním, komplikovanou operačnou 
liečbou a rezistenciou na systémovú chemo- a rádioterapiu. Približne iba 5 % pacientov bude prežívať 5 rokov po stanovení diagnózy. 
Slovensko je po Českej republike krajinou s druhým najvyšším výskytom rakoviny pankreasu vo svete. Predpokladaný počet novodiag-
nostikovaných prípadov karcinómu pankreasu na Slovensku pre rok 2017 predstavuje 1 018 pacientov. Vzhľadom na uvedené údaje si 
toto ochorenie zasluhuje pozornosť zo strany všetkých lekárov.

Kľúčové slová: karcinóm pankreasu, liečba, prognóza, prežívanie 

Pancreatic cancer – diagnosis and treatment

Pancreatis cancer is a disease, which has the lowest survival from all oncological diseases. It is the fourth most common cause of 
death because of oncological disease nowadays. In the time of diagnostic, the most of the patients suffer from progressive local and 
noresecabile stage of tumor already (70-80%). Infaust prognosis is caused by late diagnostic, early metastatic progression, complica-
ted surgical treatment and resistance to chemo- and radiotherapy. Only five percent of patients have survival 5 years after diagnostic. 
Slovakia is the second country with the highest incidence of pancreatic cancer after Czech republic in the world. Assumed number of 
new diagnostic patients suffering from pancreatic cancer in the Slovac republic for year 2017 is 1018. Because of this, pancreatic cancer 
should be in attention of doctors. 

Key words: carcinoma of pankreas, treatment, prognosis, survival
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Zhubné nádory tráviaceho traktu 
predstavujú závažnú kapitolu onkologic-
kých ochorení. Jedným z nádorov, ktorý 
má najhoršie výsledky liečby je karcinóm 
pankreasu. Napriek nesporným pokro-
kom v jeho diagnostike, býva rozpoznaný 
v chirurgicky liečiteľnom štádiu len asi 
v 14 % prípadov. Ani pokroky v operačnej 
technike, ktoré viedli k zníženiu perope-
račnej mortality pod 5 % neviedli k radi-
kálnemu zlepšeniu prežívania pacientov. 
Karcinóm pankreasu je choroba, ktorá má 
najnižšiu mieru prežívania zo všetkých 
onkologických ochorení. V súčasnosti je 
štvrtou najčastejšou príčinou smrti na 
onkologické ochorenia. V prípade, že nič 
nepodnikneme, predpokladá sa, že sa 
v roku 2030 stane druhou najčastejšou 
príčinou smrti na onkologické ochorenia. 
Včasné štádium ochorenia má diagnosti-
kovaných 10 – 14 % pacientov, ktorí pre-
žívajú priemerne 15 – 19 mesiacov, 30 % 
pacientov má lokálne pokročilé ochorenie 
a prežíva 6 – 10 mesiacov a 60 % meta-
statické ochorenie s mediánom menším 
ako 6 mesiacov. Najčastejšou lokalizá-
ciou nádoru je hlava pankreasu a pro-
cessus uncinatus (70 – 80 %), zriedkavej-

šie sa vyskytujú v tele pankreasu (20 %)  
a v chvoste pankreasu (10 %). Etiológia 
ochorenia nie je známa. Rodinný výskyt 
karcinómu pankreasu je pozorovaný 
u 4 – 16 % pacientov. Niektoré z nich 
sú spôsobené mutáciami génov BRCA2, 
p53, p16, DPC4, STK1. Samostatnou no-
zologickou jednotkou je syndróm fami-
liárneho karcinómu pankreasu (mutácia 
génu PALB2) (1, 2). Pacient s diabetom 
mellitus a poruchou glukózovej toleran-
cie má dvojnásobne vyššie riziko vzniku 
karcinómu pankreasu (3). Rovnaké riziko 
predstavuje fajčenie. Obezita zvyšuje ri-
ziko približne v 12 % prípadov pacientov 
s nádorom pankreasu. Ďalšie rodinné 
syndrómy spojené s rakovinou pankreasu 
sú: dedičná pankreatitída, dedičná nepo-
lypózna kolorektálna rakovina, dedičný 
karcinóm prsníka a vaječníkov, Peutz-
Jeghersov syndróm, ataxia teleangiek-
tázia, familiárny syndróm atypického 
mnohopočetného melanómu a syndróm 
Li-Fraumeni. 

Slovensko je po Českej repub-
like krajinou s druhým najvyšším výs- 
kytom rakoviny pankreasu vo svete. 
Predpokladaný počet novodiagnostiko-

vaných prípadov karcinómu pankreasu 
na Slovensku pre rok 2017 predstavuje 
1 018 pacientov. Počet úmrtí v dôsledku 
karcinómu pankreasu v SR u mužov a žien 
spolu sa na základe predikčných modelov 
odhaduje v roku 2017 na 828 prípadov. 
Úmrtnosť na tento druh rakoviny rastie 
napriek zvyšujúcim sa investíciám do 
jeho liečby. Všeobecná zdravotná pois-
ťovňa v roku 2016 zaplatila 6 128 313 EUR  
za liečbu rakoviny pankreasu pre 4 495 
pacientov. Bolo to o vyše 1,2 milióna EUR  
viac, ako stála liečba porovnateľného 
počtu poistencov s  touto diagnózou 
v roku 2015. Rakovina pankreasu podľa 
štatistík tejto poisťovne ohrozuje obi-
dve pohlavia. Podiel žien, ktoré sa liečia 
na karcinóm podžalúdkovej žľazy je len 
mierne vyšší (51,4 %) ako podiel mužov 
s týmto ochorením. Najviac pacientov, 
ktorí v roku 2016 podstúpili liečbu rako-
viny pankreasu, žilo v Banskobystrickom 
(približne 18 %), Nitrianskom (vyše 15 %) 
a Prešovskom kraji (takmer 14 %). Podľa 
dostupných údajov Národného onkolo-
gického registra zhubný nádor pankrea- 
su je na Slovensku ôsmou najčastejšou 
malignitou, tretím najčastejším nádoro-
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vým ochorením gastrointestinálneho 
traktu u mužov i žien (4). V incidencii 
sa za posledné obdobie zaznamenal 
výrazný nárast (v roku 2013 v USA sa 
toto ochorenie diagnostikuje u 45 220 
pacientov s KP, pričom v tom istom roku 
na toto ochorenie v USA zomrie 38 460 
postihnutých (5, 6, 7, 8).

Príznaky ochorenia
Včasné príznaky rakoviny pan-

kreasu nie sú prítomné. Nádory 
nachádzajúce sa v  tele a  chvoste sú 
diagnostikované v pokročilejšom štádiu, 
ako nádory umiestnené v hlave, kde sa 
prejavia hlavne príznakmi obštrukcie žl-
čovodov a/alebo pankreatického vývodu. 
Bežné príznaky rakoviny pankreasu za-
hŕňajú žltačku (pre nádory hlavy), bo-
lesť brucha, strata hmotnosti, steatorea 
a novovzniknutý diabetes. Nádory môžu 
rásť lokálne do dvanástnika (proximálne 
pre nádor hlavy a distálne pre nádor tela 
a chvosta) a majú za následok gastroduo- 
denálnu obštrukciu. Ikterus obštrukč-
ného typu je včasným príznakom iba pri 
karcinóme ampuly, nemusí byť včasným 
príznakom karcinómu hlavy pankreasu. 
Bolesti sú častejšie prvým príznakom ná-
doru lokalizovaného v tele alebo chvoste 
pankreasu. Spôsobené sú prerastaním 
nádoru do nervových pletení a plexus 
coeliacus. Typická je projekcia bolesti do 
chrbta a ústup resp. úľava pri predklo-
ne pacienta. Chudnutie je už príznakom 
pokročilého karcinómu, pacient v čase 
stanovenia diagnózy už udáva výraznej-
ší hmotnostný úbytok presahujúci 10 % 
jeho hmotnosti. Zvracanie je príznakom 
obštrukcie duodena. Jedným z príznakov, 
ktorému je potrebné venovať pozornosť 
je výskyt migrujúcich tromboflebitíd (8).

Diagnostika nádoru pankreasu
Diagnostika ochorenia začína po-

pri základnom vyšetrení využitím zo-
brazovacích techník – ultrasonografia 
môže potvrdiť diagnózu ochorenia pri 
veľkosti nádoru okolo 1,5 cm, ale nie je 
presná pri stanovení resekability nádoru. 
Tu je vhodnejšie využiť endoskopickú 
ultrasonografiu, ktorá umožní presnej-
ší staging ochorenia pomocou zistenia 
invázie nádoru do ciev, ako aj stanove-
nie diagnózy pomocou biopsie nádoru. 
Cieľom použitia ERCP je väčšinou od-

stránenie žltačky, samotná diagnos-
tická validita je v rozmedzí 40 – 87 %.  
Resekabilitu karcinómu vie najlepšie sta-
noviť vyšetrenie pomocou CT s podaním 
i. v. kontrastu, dôležité je, aby rezy boli 
čím tesnejšie (menej ako 3 mm) (9, 10, 11, 
12). Karcinóm sa zobrazí ako ostro ohrani-
čené ložisko, ktoré ma nižšiu denzitu ako 
samotný pankreas. MRI vyšetrenie môže 
lepšie znázorniť postihnutie regionálnych 
lymfatických uzlín, ako CT. Môže potvrdiť 
alebo vyvrátiť CT suspektné postihnu-
tie pečene. Využívame ju aj u pacientov, 
ktorí sú alergický na jódové kontrastné 
látky. Dôležité je aj diagnostikovanie vy-
miznutia tukovej hranice okolo ciev či 
už uzáver cievy v okolí pankreasu, ktoré 
je jedným z kritérií možnej resekability 
karcinómu pankreasu (13, 14). PET CT sa 
využíva skôr na zisťovanie pooperačnej 
recidívy tumoru či metastáz. Dôležitým 
diagnostickým vyšetrením je predope-

račné cytologické vyšetrenie perkután-
nym tenkoihlovým odberom materiálu 
z nádoru pod CT či USG resp. endoso-
nografickým vyšetrením (15, 16, 17, 18). 
Z onkomarkerov má najvyššiu afinitu ku 
karcinómu pankreasu marker karbohyd-
rátový mucínový antigén CA 19-9, ktorý 
predstavuje zlatý štandard medzi tumo-
rovými markermi karcinómu pankreasu. 
Hladina markeru koreluje s veľkosťou 
nádoru. Býva zvýšený až u  90 %  
pacientov s  pokročilým karcinómom 
pankreasu, ale len u  55 % pacientov 
s karcinómom pankreasu menším ako 
3 cm. Nedostatočná špecificita (90 %) 
a senzitivita (80 %) tohto markera bráni 
jeho využitiu v primárnej diagnostike (19, 
20, 21, 22, 23). Vďaka pokrokom v mo-
lekulárnej diagnostike je možné stále 
presnejšie analyzovať genetický profil 
adenokarcinómu pankreasu. Genetické 
zmeny sa dokazujú v  cytologických 

Graf 1. Incidencia a mortalita karcinómu pankreasu v niektorých krajinách
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vzorkách a vo vzorkách zo stolice alebo 
pankreatickej šťavy. Najčastejšie sa zis-
ťuje mutácia K-ras onkogénu (85 – 93 %),  
tumor-supresorového génu p53 (50 – 
70 %) a BRCA2 génu. Na diferenciáciu 
medzi chronickou pankreatitídou 
a  karcinómom pankreasu sa zdá byť 
najpoužiteľnejší gén p53, ktorého mu-
tácia je prítomná až v 50 % prípadov 
rakoviny pankreasu, ale pri chronickej 
pankreatitíde sa táto mutácia nezisťu-
je. Naproti tomu mutácia K-ras génu sa 
zisťuje pri oboch ochoreniach. 

Histologické typy karcinómov 
pankreasu

•  Duktálny adenokarcinóm
•  Adenoskvamózny karcinóm 
•  Koloidný karcinóm (non-cystic mu-

cinous karcinom)
•  Hepatoidný karcinóm
•  Medulárny karcinóm
•  Cell carcinoma signet ring
•  Nediferencovaný karcinóm
•  Nediferencovaný karcinóm s osteo- 

clast-like giant bunkami
•  Acinar bunkový karcinóm
•  Cystoadenocarcinoma acinar cells
•  Intraductal papillary mucinous neo- 

plasm or associated with invasive 
carcinoma

•  Mixed acinar-ductal carcinoma
•  Mixed acinar-neuroendocrine carci-

noma
•  Mixed-neuroendocrine carcinoma 

acinar-ductal
•  Mixed ductal-neuroendocrine carci-

noma
•  Mucinous cystic neoplasm associated 

with invasive carcinoma
•  Pancreatoblastoma
•  Serous cystoadenocarcinoma 

Štádiá ochorenia karcinómu 
pankreasu

Klinické štádium pankreatického 
karcinómu
Lokálny alebo resekabilný (pri-

bližne 10 %, medián prežívania 17 – 23 
mesiacov)
–  Štádium 0 (Tis, N0, M0)
–  Štádium IA (T1, N0, M0)
–  Štádium IB (T2N0M0)
–  Štádium IIA (T3N0M0)
–  Štádium IIB (T1N1M0, T2N1M0, T3N1M0)

Hranične resekabilný (10 %, me-
dián prežívania > 20 mesiacov)
–  Štádium III s veľkosťou tumoru alebo 

< 180° okolia arteria mesenterica su-
perior alebo truncus coeliacus alebo 
krátky segment arteria hepatica ale-
bo vena mesenterica superior, vena 
pulmonalis, confuence týchto vén

Lokálne pokročilý alebo nereseka-
bilný (približne 30 %, medián prežívania 
8 – 14 mesiacov)
– Štádium III (T4, akékoľvek N, M0)

Tumor okružujúci > 180° arteria 
mesenterica superior alebo celiackých 
artérií, akékoľvek nerekonštruovateľné 
venózne postihnutie

Metastatický (približne 60 %, me-
dián prežívania 4 – 6 mesiacov)
–  Štádium IV (akékoľvek T, akékoľvek N, 

M1)

TNM klasifikácia
T: primárny tumor
TX: primárny tumor nie je zistiteľný
T0: bez prítomnosti tumoru
Tis: carcinoma in situ
T1: tumor ohraničený na pankreas, ≤ 2 cm  
v najväčšom rozmere
T2: tumor ohraničený na pankreas, > 2 cm  
v najväčšom rozmere
T3: tumor rastúci mimo pankreasu, bez 
postihnutia truncus coeliacus osi ale-
bo arteria mesenterica superior (alebo 
šírenie do portálnej vény alebo arteria 
mesenterica superior, avšak stále rese-
kabilný)
T4: tumor infiltrujúci celiakálnu os alebo 
arteria mesenterica superior
N: regionálne lymfatické uzliny
NX: regionálne lymfatické uzliny nie sú 
detegovateľné
N0: bez postihnutia regionálnych lym-
fatických uzlín
N1: metastázy v regionálnych lymfatic-
kých uzlinách
M: vzdialené metastázy
M0: bez vzdialených metastáz
M1: vzdialené metastázy

Liečba karcinómu pankreasu  
Jedinou účinnou a kuratívnou 

liečbou je radikálna resekcia pankre-
asu. Prvú úspešnú resekciu ampulárne-
ho karcinómu vykonal Halsted v roku 
1898, prvú duodenopankreatektómiu 
urobil v roku 1898 Codivilla v  Imole. 

Cefalickú duodenopankreatektómiu 
urobil prvýkrát americký chirurg Alan 
Whipple v roku 1934. Operačné výkony 
pre karcinóm pankreasu sú indikované 
iba v prípade, že postihnutie je lokali-
zované na pankreas. Kontraindikáciou�
výkonu je prítomnosť akýchkoľ-
vek vzdialených metastáz (s  výnim-
kou postihnutia lymfatických uzlín). 
Chirurgická resekcia je jedinou te-
rapeutickou metódou s  potenciálne 
kuratívnym efektom. Cieľom liečby je 
kompletné odstránenie tumoru (R0 re-
sekcia) s disekciou lymfatických uzlín. 
Tento spôsob liečby je však možný len 
asi u 11 – 20 % pacientov. Resekabilita 
KP sa za posledné roky významne zvý-
šila. Ovplyvnila to zvyšujúca sa kvalita 
diagnostických metód, lepšia chirur-
gická technika, ale ako sa ukazuje, pre-
dovšetkým skúsenosť pracoviska, resp. 
chirurga (23, 24, 25). Aj u nás sa využí-
vajú kritériá National Comprehensive 
Cancer Network, posledná verzia je 
z roku 2017, ktorá vychádza z výsledkov 
predoperačných vyšetrení pacientov 
(26). Na základe ktorých je nádor pova-
žovaný za jednoznačne resekabilný ak:
1.  nie sú prítomné vzdialené mts
2.  nie je rádiodiagnosticky evidentná 

deformácia VMS alebo vena portae
3.  jednoznačné prítomné tukové teleso 

okolo truncus coeliacus, arteria he-
patica a arteria mesenterica superior

Nádor považovaný za hranične 
resekabilný:
1.  pokiaľ nie sú prítomné vzdialené me-

tastázy
2.  vena mesenterica superior alebo vena 

portae je zúžená alebo deformovaná, 
resp. obliterovaná, ale je možná jej 
resekcia/náhrada, arteria gastro-
duodenalis resp. krátky úsek arteria 
hepatica je zavzatý do tumoru, ale 
bez postihnutia truncus coeliacus

Tabuľka 1. Prežívanie pri KP v závislosti od 
pokročilosti ochorenia

Štádium T N M 5-ročné  
prežívanie

IA 1 0 0 20 – 30 %

IB 2 0 0 20 – 30 %

IIA 3 0 0 10 – 25 %

IIB 1 – 3 1 0 10 – 12 %

III 4 0/1 0 0 – 5 %

IV 1 – 4 0/1 1 –
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3.  prerastanie arteria mesenterica su-
perior do tumoru na menej ako 180° 
obvodu tepny

Za lokálne pokročilý karcinóm 
pankreasu je považovaný:
1.  bez vzdialených metastáz
2.  zavzatie arteria mesenterica superior 

do nádoru na viac ako 180° cirkumfe-
rencie 

3.  zavzatie vén vena mesenterica supe-
rior, vena portae, bez možnosti ich 
resekcie a následnej rekonštrukcie 

4.  infiltrácia aorty

Chirurgická liečba karcinómu 
pankreasu pri postihnutí hlavy pankrea- 
su spočíva hlavne v: 
1.  cefalickej duodenohemipankreatek-

tómii (Whipple) 
2.  pylorus záchovná duodenohemipan-

kreatektómia (Traverso-Longmire) 
Najčastejšou operáciou pri kar-

cinóme hlavy pankreasu je proximálna 
duodenopankreatektómia s odstráne-
ním regionálnych lymfatických uzlín (N1) 
a s disekciou uzlín v oblasti vena cava 
inferior (VCI), uzlín medzi VCI a aortou 
(Ao), pravej a dorzálnej časti AMS. 

Totálna duodenopankreatektómia 
nezlepší prežívanie pacientov a je spoje-
ná s trvalou potrebou náhrady inzulínu.

Chirurgická liečba karcinómu tela 
a chvostu pankreasu sa robí v podobe 
operácie:
–  ľavostrannej hemipankreatektómie 

s disekciou peripankreatických uzlín 
a uzlín v oblasti TC a AMS, 

–  subtotálne Childovej pankreatektó-
mie, 

–  totálnej duodenopankreatektómie.
Adenokarcinóm pankreasu často 

a skoro metastázuje do lymfatických uz-
lín, ktoré sú významným faktorom prog-
nózy, ale ich postihnutie nepredstavuje 
jednoznačnú kontraindikáciu resekcie. 
Zvlášť japonskí autori venujú veľkú po-
zornosť disekcii lymfatickej drenáže. 
Používajú rozšírenú radikálnu operá-
ciu, ktorá spočíva v regionálnej lymfa-
denektómii, disekcii nervových plexov 
retroperitonea s resekciou portálnej vény 
a rozšírenej proximálnej pankreatektómii. 
Tento postup je štandardizovaný spoloč-
nosťou Japanese Pancreatic Society (27).

V súčasnosti najčastejšie využí-
vaná resekcia v Japonsku je doplnená 

en bloc disekciou prvej a druhej skupiny 
lymfatických uzlín, t. j. lokálnych a lo-
koregionálnych: subpylorické, retropy-
lorické, coeliakálne, pankreatikoduo- 
denálne, horné a dolné pankreatické, uz-
liny z hepatoduodenálneho ligamenta, 
uzliny okolo AMS a paraaortálne uzliny. 
Disekcia si vyžaduje starostlivú skeleti-
záciu porta hepatis, truncus coeliacus, 
arteria mesenterica superior, vena cava 
inferior a aorty. Napriek rozsiahlemu 
výkonu dosahujú pooperačnú mortalitu 
iba 5,8 %. Problém v hodnotení výsledkov 
tohto prístupu v riešení karcinómu pan-
kreasu je v tom, že japonskí chirurgovia 
používajú iný systém klasifikácie a nimi 
odporučená chirurgická technika sa ne-
používa v Európe ani v USA a teda nie je 
možné porovnanie výsledkov. 

Je potrebná predoperačná dre-
náž žlčových ciest pomocou ERCP? Jej 
hlavným cieľom by malo byť zmiernenie 
príznakov pruritu a cholangitídy, ako aj 
potenciálne zníženie mortality resekč-
ného výkonu zlepšením stavu pečene 
pred operáciou. Stentovanie žlčových 
ciest predoperačne môže zlepšiť funkč-
nosť pečene, ale nie je jasné, či tieto 
zmeny môžu znížiť úmrtnosť spojenú 
s postupom Whippleho operácie. Tento 
postup je nevyhnutný pokiaľ uvažu-
jeme o možnej neoadjuvantnej liečbe. 
Indikáciou tohto postupu je skôr hra-
nične resekabilný karcinóm pankreasu. 
Adjuvantná chemoterapia je indikovaná 
pri väčšine resekovaných karcinómov 
pankreasu (28, 29,30).

Chirurgická liečba 
neresekabilných karcinómov 
pankreasu
U  pacientov s  neresekabilným 

karcinómom pankreasu je indikovaný 
paliatívny chirurgický operačný výkon 
s cieľom úpravy ikteru či snahou o ob-
novenie pasáže tráviacim traktom.

Výsledky liečby KP
V chirurgickej liečbe KP je mož-

né konštatovať pokles operačnej mor-
tality pod 5 %, zníženie pooperačných 
komplikácií (dehiscencia a krvácanie) 
pod 10 % s tým, že ak vzniknú, sú lepšie 
riešené ako v  minulosti. Tento trend 
v chirurgickej liečbe je trvalý a postupne 
vytláča z operatívy pracoviská, ktoré 

tieto výsledky nie sú schopné dosiahnuť. 
Aj v zmysle kritérií NCCN takéto operač-
né výkony majú byť centralizované na 
pracoviská, kde sa ročne urobí minimál-
ne 20 resekčných výkonov na pankrease.

Päťročné prežívanie pacientov po 
R0 resekcii stúplo na 30 %. Je však otáz-
ne, či k lepšiemu výsledku vedie samotný 
pokles mortality, lepší výber pacientov, 
kvalitnejšia diagnostika alebo samotné 
zlepšenie techniky a taktiky resekcie. 
Čiastočná invázia cievnych štruktúr 
v  rámci lokoregionálne pokročilého 
karcinómu prestala byť jednoznačným 
kritériom neresekability. 

Záver 
Metastatický a lokálne pokročilý 

karcinóm pankreasu je malígne ocho-
renie, ktoré ešte stále sa nedá efektívne 
liečiť a prežívanie pacientov je krátke aj 
napriek súčasným pokrokom v chirur-
gii pankreasu, ako aj v systémovej lieč-
be tohto zákerného ochorenia. Lepšie 
výsledky môžeme očakávať až keď sa 
nám viac podarí pochopiť biologický me-
chanizmus, ktorý sa podieľa na vzniku 
a progresii pankreatických nádorov (1).
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Zdroj: Smola, H. et al. (2014). Hydrated polyurethanes selectively concentrate growth factors from 
complex biological fluids: implications for epithelial wound closure. Wound Rep Reg 2014 22:A9.

Zdroj: Data on file: in-vivo study, 2015, Prof. Dr. med Hans Smola
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Chirurgická terapia je spojená s lepším prežívaním 
pri adrenokortikálnom karcinóme, dokonca aj pri 
metastatickej chorobe

MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava

Adrenokortikálny karcinóm (ACC) je zriedkavý, ale agresívny nádor. Odhady prežívania sa zvyčajne uvádzajú ako prežívanie od doby 
operácie. Odhady podmieneného prežívania bez ochorenia (CDFS) môžu byť klinicky dôležitejšie tým, že sa zohľadní zmena pravdepodob-
nosti prežitia bez ochorenia (DFS) v závislosti od času, ktorý uplynul po operácii. V ACC je chirurgia spojená so zlepšeným prežívaním, 
dokonca aj pri metastatických ochoreniach. Chirurgia by sa mala zvážiť u vybraných pacientov ako súčasť multimodálnej terapie.

Kľúčové slová: adrenokortikálny karcinóm, metastatické ochorenie, chirurgická terapia, prežívanie

Surgical therapy is associated with better survival in adrenocortical carcinoma, even in metastatic disease

Adrenocortical cancer (ACC) is a rare but aggressive tumor. Survival estimates are usually reported as survival from the time of surgery. 
Conditional disease-free survival CDFS estimates may be more clinically relevant by accounting for the changing likelihood of disease-
free survival (DFS) according to time elapsed after surgery. In ACC, surgery is associated with improved survival, even in metastatic 
disease. Surgery should be considered for select patients as part of multi-modality treatment.

Key words: adrenocortical cancer, metastatic disease, surgical therapy, survival
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S rastúcim používaním zobrazo-
vacích metód pri vyšetrovaní brušnej 
dutiny sú častokrát identifikované lézie 
nadobličiek vyskytujúce sa až u 4 až 6 %  
ambulantnej populácie (1, 2). Naopak, 
malígne nádory nadobličiek sú ex-
trémne zriedkavé s výskytom približne  
1 – 2 prípady na milión (1, 2, 3). Napriek 
svojej zriedkavosti sú dôsledky rakovi-
ny nadobličiek veľmi závažné. Takmer 
všetci pacienti majú rozsiahlu metasta-
tickú chorobu a títo pacienti umierajú 
v priebehu pár mesiacov od stanovenia 
diagnózy (1, 2, 3). Malignity v nadoblič-
kovej žľaze nie je možné predikovať, po-
kiaľ neprerastajú do blízkych štruktúr 
alebo nemetastázujú (1, 2, 4). Perkutánna 
biopsia nie je diagnostická, okrem po-
tvrdenia metastatického nádoru extra-
-adrenálneho pôvodu (5). 

Veľkosť nádoru väčšia ako 4 – 6 cm,  
heterogenita štruktúry, nepravidelný 
povrch na zobrazení a hypersekrécia 
hormónov zvyšujú pravdepodobnosť 
malignity. Aj po chirurgickej resekcii je 
malígny potenciál histologicky ťažko 
diagnostikovateľný. Možno ho aproxi-
movať pomocou Weissových kritérií, ale 
malignita sa veľakrát potvrdí len vtedy, 
keď nádor recidivuje alebo metastázuje 
(6, 7). Z toho dôvodu vyvstávajú hlavné 

diagnostické dilemy pri hodnotení pa-
cientov so solitárnymi tumorom nadob-
ličky. 

Kompletná chirurgická resekcia 
zostáva jedinou kuratívnou liečbou ACC, 
zatiaľ čo adjuvantná liečba chemotera-
piou a/alebo žiarením môže dosiahnuť 
mierne zlepšenie prežívania (8). Hlavným 
prediktorom dlhodobého prežívania je 
ochorenie I. alebo II. štádia a možnosť 
úplnej resekcie nádoru (2, 9, 10). Päťročné 
prežívanie sa pohybuje od 16 do 34 % 
celkovo a  iba u  32 – 62 % pacientov, 
ktorí podstúpili „kuratívnu“ resekciu. 
Prežitie v prípade neúplnej resekcie je 
len 9 % (1). Je pomerne komplikované 
hľadať optimálnu liečbu ACC, najmä kvôli 
jeho zriedkavému výskytu. Väčšina od-
porúčaných pokynov sa zameriava na 
hodnotenie a  odstránenie funkčných 
nemetastatických nádorov nadobličiek. 
Bohužiaľ neexistuje štandardizova-
ný prístup k liečbe malígnych nádorov 
nadobličiek, najmä ak sú v čase stano-
venia diagnózy už metastázujúce. Úloha 
chirurgickej resekcie (S) bola považovaná 
viac menej za kontroverznú, ak jej cieľom 
nebol liečebný zámer. Ak sa perioperačné 
riziká považujú za prijateľné, je rozumné 
kvôli zmierneniu príznakov bebulkizovať 
funkčný ACC. Malé série pacientov však 

preukázali možný prínos chirurgickej 
resekcie na prežívanie u lokálne recidi-
vujúcich alebo metastatických ACC (11, 
12). Operácia môže mať určitý prínos, 
aj keď sa nedá dosiahnuť úplná resekcia 
primárneho tumoru a všetkých meta-
stáz, musí sa však zvážiť oproti peri- 
operačnému riziku a oneskoreniu začatia 
systémovej liečby (1). Livhits a kol., vzhľa-
dom na nedostatok údajov o tejto zried-
kavej, ale veľmi agresívnej chorobe, vo 
svojej štúdii zhodnotili výsledky terapie 
pacientov s diagnózou ACC s použitím 
veľkého súboru registrovaných onkolo-
gických ochorení v priebehu desaťroč-
ného obdobia. Cieľom bolo zistiť, ako 
sú uvedené terapie: chirurgia, chemo-
terapia a/alebo radiačná liečba spojené 
s prežívaním jednotlivých štádií ACC. 
Novodiagnostikované prípady ACC boli 
zaraďované z prospektívne zozbierané-
ho kalifornského onkologického registra 
(CCR) v rokoch 1999 až 2008. Záznamy 
boli prepojené na nemocničné a ambu-
lantné záznamy vedené Kalifornským 
úradom pre celoštátne plánovanie a vý-
voj v oblasti zdravia pomocou pacient-
skych identifikátorov. To umožnilo dl-
hodobé sledovanie každého pacienta od 
času stanovenia diagnózy onkologické-
ho ochorenia. Táto štúdia bola schvá-
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lená UCLA (Univerzitou Kalifornia, Los 
Angeles) a CCR inštitucionálnym review 
boardom. Priemerný čas sledovania bol 
18,8 mesiaca a 80 pacientov malo najme-
nej 5-ročné sledovanie. V rokoch 1999 až 
2008 bolo v Kalifornii identifikovaných 
367 pacientov s ACC, ktorí splnili kritériá 
zaradenia do štúdie. Priemerný vek pri 
diagnóze bol 53 rokov a 57,8 % bolo žien. 
Väčšina pacientov bola zdravá s pomerne 
malou komorbiditou, pričom iba 22,3 % 
malo skóre Charlsonovho indexu väčšie 
ako 1 (13). Pri prezentácii mala väčšina 
pacientov ochorenie, ktoré sa rozšírilo 
buď regionálne (17,4 %, n = 64), alebo me-
tastaticky (45,5 %, n = 167). Stredná veľ-
kosť nádoru bola 9 cm pre lokálne ocho-
renie (rozmedzie 0,3 až 34 cm), 12 cm  
pre regionálne (rozmedzie 2 až 28 cm) 
a 12 cm pre metastatické ochorenie (roz-
sah 2 až 34 cm). Priemerný čas od diag-
nózy po liečbu bol 18,9 dní. Iba 18,0 %  
(n = 66) bolo identifikovaných ako funkč-
né nádory a väčšina (77,3 %, n = 51) bo-
la spojená s Cushingovým syndrómom. 
Z pacientov s metastatickým ochorením, 
64,1 % pacientov s funkčnými nádormi 
bolo liečených chirurgicky s alebo bez 
chemorádioterapie (CRT), 25,6 % bolo lie-
čených CRT samotnou a iba 10,3 % nema-
lo žiadnu liečbu. U pacientov s metasta-
tickým ochorením, ktorí mali nefunkčné 
nádory, bolo menej pravdepodobné, že by 
mali operáciu buď s CRT alebo bez CRT 
(34,3 %) a s väčšou pravdepodobnosťou 
boli liečení buď CRT samostatne (31,3 %),  
alebo boli bez liečby (34,4 %) (P = 0,0011). 
Medián prežívania všetkých bol 1,7 roka 
(7,4 rokov pre lokálne ochorenia, 2,6 ro-
kov pre regionálne a u pacientov s me-
tastázami bolo prežívanie výrazne hor-
šie – 0,3 roka (P < 0,0001) (obrázok 1). 
Jednoročné prežívanie bolo 91,8 % pre 
lokálne, 73,4 % pre regionálne a 23,7 % 
pre metastatické ochorenie. Päťročné 
prežívanie bolo 61,7 % pre lokálne, 39,1 % 
pre regionálne a 6,7 % pre metastatické 
ochorenie. Medzi pacientmi s lokálnym 
ochorením (69,7 % pre < 10 cm, 62,9 % 
pre 10 – 20 cm a 60,0 % pre > 20 cm, P = 
0,69) neexistovala súvislosť medzi veľ-
kosťou nádoru a 5-ročným prežívaním. 
Typ liečby bol významným prediktorom 
prežitia v jednozložkovej analýze. U všet-
kých pacientov bol chirurgický zákrok 
s alebo bez systémovej liečby význam-

ným prediktorom zlepšeného prežívania 
v porovnaní so žiadnou liečbou (operácia: 
HR 0,13, P < 0,0001, S + CRT: HR 0,29,  
P < 0,0001). U pacientov s lokálnym ocho-
rením bola operácia spojená so zlepše-
ným prežívaním v porovnaní s nelieče-
ním (HR 0,23, P = 0,0021). U pacientov 
s regionálnym ochorením boli chirur-
gické zákroky (HR 0,20, P = 0,0002) a S + 
CRT (HR 0,19, P = 0,0057) spojené so zlep-
šeným prežitím v porovnaní s neliečený-
mi. Pacienti s metastatickým ochorením 
mali zlepšené prežitie s chirurgickým 
zákrokom (HR 0,42, P = 0,0008), CRT (HR 
0,56, P = 0,0058) a S + CRT (HR 0,24, P 
< 0,0001). Analýza prežitia pre všetkých 
pacientov s použitím Kaplan-Meierovej 
metódy ukázala, že chirurgický zákrok 
buď samotný alebo v kombinácii s CRT 
bol spojený so zlepšeným prežitím. 
Medián prežitia pre skupinu s lokálnym 
ochorením bol 8,6 rokov pre pacientov 
liečených chirurgicky, 3,1 rokov pre 
S + CRT a 1,0 rok pre žiadnu liečbu (P = 
0,0003). Medián prežitia pre regionálnu 
skupinu ochorení bol 3,7 roka pre ope-
ráciu, 4,7 rokov pre S + CRT, 1,1 rokov pre 
CRT a 0,4 rokov pre žiadnu liečbu (P = 
0,0003). Medián prežívania pre meta-
statické ochorenie bol 0,4 roka pre tých, 
ktorí boli liečení chirurgickým zákro-
kom, 0,3 rokov pre CRT, 1,1 rokov pre S + 
CRT a 0,1 rokov pre žiadnu liečbu (P < 
0,001). Podľa špecifickej multivariačnej 
regresnej analýzy pre pacientov s regio- 
nálnou chorobou sa chirurgické výkony 
(HR 0,13, P < 0,001) a S + CRT (HR 0,15,  
P = 0,0079) spájali so zlepšeným prežitím 
v porovnaní s pacientmi bez liečby. Pre 

pacientov s metastatickým ochorením 
obe-chirurgia (CR 0,52, P < 0,02) a S + 
CRT (HR 0,31, P < 0,001) zlepšili prežitie 
v porovnaní s neliečením, zatiaľ čo CRT 
súvisela s trendom zlepšenia (HR 0,65,  
P = 0,0928). U pacientov s metastatickým 
ochorením bola multimodálna terapia 
(S + CRT) spojená so zlepšeným preží-
vaním oproti samotnej CRT (HR 0,47, P = 
0,0025) a trendom k zlepšenému prežitiu 
pri samotnom chirurgickom zákroku (HR 
0,59, P = 0,08). Cushingov syndróm bol 
spojený so zvýšenou úmrtnosťou na lo-
kálne (HR 4,16, P = 0,0045) a regionálne 
(HR 5,49, P < 0,001) ochorenie, ale nebol 
významným prediktorom úmrtnosti pri 
metastatickom ochorení. V analyzovanej 
skupine pacientov s adrenokortikálnym 
karcinómom autori štúdie preukázali, že 
chirurgický zákrok buď samotný alebo 
v kombinácii s CRT je spojený so zlep-
šeným prežívaním a predikuje zlepše-
nie prežitia u pacientov s regionálnym 
a metastatickým ochorením. U pacien-
tov s  metastatickým ochorením bola 
multimodálna liečba S + CRT účinnejšia 
ako samotná CRT. S + CRT môže zlep-
šiť prežívanie v porovnaní so samotným 
chirurgickým zákrokom u metastatic-
kých pacientov, ale v štúdii sa nepodarilo 
preukázať štatisticky významný vzťah 
pravdepodobne kvôli nízkej štatistickej 
sile. Ako je zrejmé z nízkej 30-dňovej po-
operačnej mortality v uvedenej kohorte 
pacientov, operácia sa pre metastatický 
ACC môže bezpečne vykonať u vhodne 
vybraných pacientov a jej inkorporovanie 
do komplexnej terapie zlepšuje liečebné 
výsledky (14).

Obrázok 1. Prežívanie pacientov v závislosti od štádia ochorenia (Kaplan-Meier)
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Vzdelávame
už 15 rokov

Milí čitatelia,

už�je�to�15�rokov,�odkedy�sa�s vami�stretávame�prostredníctvom�našich�časopisov,�knižných�publikácií�či�v rámci�odborných�
podujatí.
Za�taký�dlhý�čas�sa�v oblasti�zdravotníctva�a z nášho�pohľadu�s tým�súvisiaceho�vydávania�odborných�periodík�veľa�zme-
nilo.�Týka�sa�to,�samozrejme,�nielen�samotného�medicínskeho�pokroku�v liečbe�tých�najrozmanitejších�ochorení.�V snahe�
zabezpečiť�vám�čo�najlepší�komfort�pri�vašom�vzdelávaní�sme�sa�rozhodli�predstaviť�–�pri�príležitosti�15�rokov�pôsobenia�
na�medicínsko-vydavateľskom�trhu�–�novšiu,�prehľadnejšiu�a�praktickejšiu�vizuálnu�podobu�titulov�z nášho�pestrého�
portfólia�vydavateľstva�SOLEN.
Veríme,�že�vás�nový�dizajn�našich�periodík�osloví�a časopisy�vám�budú�naďalej�slúžiť�ako�plnohodnotný�pomocník�pri�
postgraduálnom�vzdelávaní�či�rozširovaní�poznatkov�a skúseností.
Úprimne�ďakujeme�aj�všetkým�našim�spolupracovníkom�–�členom�redakčných�rád,�autorom,�recenzentom�a�iným,�ktorí�
nám�pomáhajú�byť�vaším�partnerom�v medicínskom�vzdelávaní.

V mene�vydavateľstva�SOLEN� Mgr.�Katarína�Pospíšilová,�riaditeľka�
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Perkutánna cholecystostómia – naše skúsenosti
MUDr. Zoltán Básti, MUDr. Peter Brunčák, MUDr. Šimon Číčel
Chirurgické oddelenie VšNsP Lučenec, n. o.

Úvod: Perkutánna punkčná cholecystostómia je považovaná za výkon v núdzi pri zlyhávaní konzervatívnej liečby ťažkej akútnej chole-
cystitídy u starých a kriticky chorých pacientov.
Metódy: Retrospektívne sme analyzovali údaje pacientov, ktorí v období 01/2015 – 01/2017 podstúpili punkčnú cholecystostómiu na 
chirurgickom oddelení VšNsP Lučenec, pod CT kontrolou.
Výsledky: Bolo zahrnutých 9 pacientov, 5 mužov (56 %), 4 ženy (44 %). Priemerný vek pacientov bol 75,4 rokov. Indikáciou na perkután-
nu cholecystostómiu bola ťažká akútna cholecystitída, nedostatočne reagujúca na konzervatívnu liečbu u kriticky chorých pacientov. 
Priemerné trvanie hospitalizácie bolo 10,6 dní (rozmedzie 6 – 19 dní). V súvislosti s punkčnou cholecystostómiou bola 0 % mortalita. Do 
30 dní zomreli 3 pacienti (33 %) na kardiálne zlyhanie. Jedna pacientka (11 %) podstúpila s odstupom času klasickú cholecystektómiu. 
Záver: Perkutánna cholecystostómia pod CT kontrolou je efektívnou liečebnou modalitou u kriticky chorých pacientov s akútnou cholecystitídou.

Kľúčové slová: perkutánna cholecystostómia, akútna cholecystitída 

Percutaneous cholecystostomy – our experience

Introduction: Percutaneous cholecystostomy is considered to be an emergency treatment option in critical ill and elderly patients when 
conservative treatment of acute cholecystitis fails.
Methods: We retrospectively reviewed data of patients who underwent a CT guided percutaneous cholecystostomy between 01/2015-
01/2017 in surgical department of general hospital in Lucenec.
Results: The analysis included 9 patients, 5 males (56%) and 4 females (44%). Average age was 75.4 years. The indication for percutaneous 
cholecystostomy was severe acute cholecystitis in critically ill patients not responding to conservative therapy. Average lenght of stay 
was 10.6 days (range 6-19 days). Mortality rate in conjunction with cholecystostomy was 0%. 30-day mortality rate was 33% (3 patients, 
who died of cariac failure). Recurrence-rate was 11% (1 female patient underwent surgery-open cholecystectomy).
Conclusion: CT guided percutaneous cholecystostomy is a safe and effective therapeutic modality in critical ill patients with acute cholecystitis.

Key words: percutaneous cholecystostomy, acute cholecystitis
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Úvod
Akútna cholecystitída je pomer-

ne častá diagnóza na chirurgických od-
deleniach, 25 – 30 % pacientov prichá-
dza s komplikáciami cholecystolitiázy. 
Štandardná liečba v akútnej fáze je lapa-
roskopická cholecystektómia. So star-
nutím populácie narastá počet polymor-
bidných pacientov, pre ktorých anestézia 
predstavuje vysoké riziko. Laparoskopická 
cholecystektómia (LCHE) je relatívne jed-
noduchý výkon v začiatočnej fáze ochore-
nia, avšak odložená LCHE o 1 až 6 týždňov 
po ataku akútnej cholecystitídy je podľa 
mnohých autorov oveľa náročnejšia (1, 2).

Konzervatívna antibiotická liečba 
a perkutánna drenáž žlčníka je adekvát-
nou alternatívou chirurgickej liečby (3, 4).

Odporúčania pre liečbu akút-
nej kalkulóznej cholecystitídy sú stále 
nejednoznačné.

Lee a kolektív vo svojich prácach 
neopisovali rozdiel vo výsledkoch medzi 
akútnou alebo odloženou operáciou (5, 7). 

Metódy
Do analýzy bolo zaradených 

9 pacientov, ktorí v  období 1/2015 
– 01/2017 podstúpili CT navigovanú 
punkčnú cholecystostómiu na chirur-
gickom oddelení VšNsP Lučenec. Údaje 
boli získané retrospektívne z dostup-
nej dokumentácie. U  pacientov sme 
zhodnotili dĺžku hospitalizácie, pokles 
zápalových parametrov (CRP) po per-
kutánnej cholecystostómii, kultivačný 
nález z punktátu žlčníka a USG nález 
po drenáži. Perkutánnu cholecysto- 
stómiu indikoval chirurg a vykonal in-
tervenčný rádiológ v lokálnej anestézii 
– Seldingerovou metódou bol zavede-
ný pig-tail drén (obrázok 1) a následne 
odobratý punktát na mikrobiologické 
vyšetrenie. Poloha drénu bola kon-
trolovaná podaním kontrastnej látky 
a  u  každého pacienta sme následne 
urobili cholecystocholangiografiu cez 
drén (obrázok 2, 3). Sledovali sme pa-
rametre ako vek pacientov, pohlavie, 

30-dňovú mortalitu, komplikácie a re-
cidívu ochorenia.

Súbor pacientov
Za sledované obdobie 1/2015 – 

1/2017 bola na chirurgickom oddelení 
VšNsP Lučenec prevedená CT navigo-
vaná punkčná cholecystostómia u 9 pa-
cientov; u 5 mužov (56 %), 4 žien (44 %). 
Priemerný vek pacientov bol 75,4 rokov. 
Najmladší pacient mal 54 rokov a naj-

Obrázok 1. Transabdominálna perkutánna 
drenáž žlčníka
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starší 90 rokov. Údaje o pacientoch sú 
znázornené v tabuľke 1. 

Každý pacient bol prijatý akút-
ne pre známky akútnej cholecystitídy, 
u každého pacienta išlo o kalkulóznu 
cholecystitídu, overenú sonograficky. 
Indikáciou na prevedenie punkčnej cho-
lecystostómie bola ťažká akútna cho-
lecystitída s  hydropsom-empyémom 
žlčníka u polymorbidných pacientov vo 
vysokom veku nevhodných na operačné 
riešenie (obrázok 4). Každý pacient bol 
zaradený do ASA III/IV, viac ako 70 rokov 
malo 7 (78 %) pacientov. 

Všetky cholecystostómie boli 
vykonané na 1. až 3. deň hospitalizácie 
po neefektívnej konzervatívnej liečbe, 
pod CT kontrolou, v lokálnej anestézii 
Seldingerovou metódou so 100 % úspeš-
nosťou, bez nutnosti opakovania. Polohu 
drénu sme kontrolovali podaním kon-
trastnej látky. Bezprostredne po drenáži 
sme odobrali vzorku žlče na K+C. U 4 
pacientov ostali sterilné kultivácie; u 2 
pacientov sme zaznamenali viac bak-
teriálnych kmeňov. Výsledky kultivácie 
sú uvedené v  tabuľke 2. Drenáž sme 
ponechali na samospád (obrázok 3). 
Priemerné trvanie drenáže bolo 12,6 dní 
(rozmedzie 5 – 19 dní). 

Nezaznamenali sme bezprostred-
ne po výkone žiadne komplikácie punkč-
nej cholecystostómie, ako dislokácia dré-
nu, krvácanie, biliárny leak, poškodenie 
susedných orgánov. Do 30 dňoch zomreli 
3 (33 %) pacienti na kardiálne zlyhanie 
pri pridružených ochoreniach. Jeden 
pacient exitoval po ERCP vyšetrení, 
ktoré bolo indikované pre nález stenózy 
terminálneho ductus choledochus. Bol 
zavedený 7 Fr biliodigestívny drén. V sú-

vislosti s punkčnou cholecystostómiou 
bola 0 % mortalita. Priemerné trvanie 
hospitalizácie bolo 10,6 dní. 

Recidívu ochorenia sme zazna-
menali u  jednej pacientky (11 %). Išlo 
o  54-ročnú pacientku po subtotálnej 
extirpácii glioblastómu multiforme, po 
CHT a RAT s opakovanými epileptickými 
záchvatmi. Mesiac po cholecystostómii 
pacientka bola rehospitalizovaná pre 
hydrops žlčníka a kalkulóznu cholecys-
titídu. U pacientky bola po adekvátnej 
príprave vykonaná klasická cholecystek-
tómia. Bola prepustená do ambulantnej 
starostlivosti v dobrom stave. 

Odloženú plánovanú cholecystek-
tómiu sme nevykonali ani u jedného pa-
cienta. 

U pacientov sme zaznamenali po-
kles CRP o 46,4 % do 5. dňa po drenáži. 
Najvýraznejší pokles bol z 475,1 mg/l na 
95,9 mg/l u jednej pacientky. Naše vý-
sledky sú znázornené v tabuľke 3.

Diskusia
Prvú cholecystostómiu vykonal 

Theodor Kocher v roku 1878. V 70-tych 
rokoch sa zaviedla perkutánna biliárna 
drenáž pri mechanickom iktere. Prvú 
USG navigovanú perkutánnu cholecys-

tostómiu vykonal Elyaderani a Gabriele 
v roku 1979. Následne evidujeme rozvoj 
perkutánnych intervencií. Vďaka dobrým 
výsledkom a nízkej miere komplikácií 
sú v  posledných rokoch indikácie na 
drenážne techniky „liberálnejšie“. 

Cholecystostómia je prechodné 
riešenie u kriticky chorých pacientov 
s akútnou cholecystitídou, u ktorých je 
cholecystektómia kontraindikovaná (6). 
Ide o pacientov s ASA III/IV. Po stabili-
zácii pacienta sa ako definitívne riešenie 
odporúča odložená cholecystektómia. 

V prípade akalkulóznej cholecys-
titídy je perkutánna drenáž dostačujúcou 
liečebnou modalitou. 

Cholecystostómia sa vykonáva 
pod USG alebo CT kontrolou. Mnoho kli-
nikov preferuje transhepatálny prístup, 
pretože transperitoneálny prístup zvy-
šuje riziko biliárnej peritonitídy a používa 
sa väčšinou v prípade distendovaného 
žlčníka. 

Punkcia sa vykonáva Seldinge- 
rovou metódou alebo pomocou trokára 
v lokálnej anestézii.

Technická úspešnosť PCH dosa-
huje 95 – 100 %. Liečebný efekt nastáva 
do 3 dní od prevedenia cholecystostó-
mie a pri porovnaní s aspiráciou obsahu 
žlčníka je účinnejšia pri porovnateľnom 
množstve komplikácií (16).

Medzi možné komplikácie PCH 
patrí biliárna peritonitída, hemobília, 
perforácia žlčníka a poranenie sused-
ných orgánov. 

Obrázok 3. Zavedený drén Obrázok 2. Cholecystocholangiografia drénom 

Obrázok 4. CT nález hydrops-empyém žlčníka 

Tabuľka 1. Charakteristika pacientov
Vek (priemer; rozmedzie; medián) 75,4; 54 – 90; 81
pohlavie (muži/ženy) 5 (56 %)/4 (44 %)
ASA (III/IV) 5 (56 %)/4 (44 %)

Tabuľka 2. Nález kultivácie z drénu
POS 4
E. coli 2
Ps. aeruginosa 1
Klebsiella pneumoniae 1
Peptostreptococcus anaerobius 1
MRSA 1

Tabuľka 3. Výsledky
Úspešnosť intervencie 100 %
Morbidita v súvislosti s punkčnou 
cholecystostómiou

0 %

Mortalita do 30 dní 3 (33,3 %)
Trvanie hospitalizácie (priemer;  
medián; rozmedzie)

10,6; 7;  
6 – 19

Recidíva – následná cholecystektómia 1 (11,1 %)
Pokles CRP do 5 dní 46,4 %
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Naša analýza potvrdila pozitívny 
efekt drenáže žlčníka na priebeh akútnej 
cholecystitídy. Môže byť vykonaná bez 
väčších komplikácií. 

Podľa Tokyo guidelinov z  roku 
2013 cholecystitídu rozdeľujeme na ľah-
kú, stredne ťažkú a ťažkú. Ľahká chole-
cystitída v začiatočných štádiách môže 
byť liečená cholecystektómiou, prevažne 
laparoskopicky. Stredne ťažká a ťažká 
cholecystitída trvajúca dlhšie ako 5 – 7 
dní môže byť liečená konzervatívne an-
tibiotikami alebo tiež perkutánnou cho-
lecystostómiou a následne odloženou 
cholecystektómiou (8). 

Niektoré štúdie spochybňujú 
tieto názory a poukazujú na podobné 
alebo lepšie výsledky skoro vykonanej 
cholecystektómie v porovnaní s chole-
cystektómiou v prechodnom období 1 – 5 
týždňov od prijatia pacienta (9). Niektoré 
malé štúdie porovnávajú cholecystek-
tómiu s antibiotickou terapiou, záverom 
ktorých je, že asi u tretiny pacientov lie-
čených konzervatívne sa objavujú nové 
symptómy a je nutné operačné riešenie 
(7), prevažne klasická cholecystektómia 
vzhľadom na zrasty po zápalovom pro-
cese. Aj v našom prípade bola vykonaná 
klasická cholecystektómia u pacientky 
s recidivujúcimi ťažkosťami.

Cholecystitída u  pacientov so 
závažnými komorbiditami má byť liečená 
antibiotikami a v prípade nedostatočného 
efektu je odporúčaná perkutánna drenáž 
žlčníka. 

Existujú len dve randomizova-
né publikované štúdie zaoberajúce sa 
perkutánnou drenážou pri kalkulóz-
nej cholecystitíde. Hatzidakis a  kol., 
neopisujú rozdiel v komplikáciách me-
dzi PCH s antibiotickou terapiou a čisto 
konzervatívnou liečbou (10); kým pod-
ľa Akyurek a kol., PCH a skorá LCHE je 
priaznivejšia v porovnaní s PCH a ne-
skorou LCHE (11). Nejednoznačný záver 
má aj systematický prehľad Gurusamy 
a  kol., uvedené v  Cochrane databáze 
(12). Aj v najväčšej štúdii vychádzajúcej 
z americkej národnej databázy zahrňu-
júcej analýzu 3 691 pacientov Anderson 
a kol. uvádzajú, že získané údaje nie sú 
dostatočné na stanovenie spoľahlivých 
odporučení. Mortalita, dĺžka hospitali-
zácie a celkové náklady boli pre punkč-
nú cholecystostómiu vyššie pri nižšom 

počte komplikácií a cholecystostómia 
bola preferovaná u starších pacientov 
s komorbiditami. Mala by predstavovať 
terapeutickú modalitu u pacientov ne-
schopných podstúpiť operačný zákrok. 
Pri prijateľnom operačnom riziku akútna 
cholecystektómia má lepšie výsledky (13).

Úspešne prevedená cholecys-
tostómia otvára problematiku spojenú 
s  rizikom recidív a  následnej chole-
cystektómie vrátane jej optimálneho 
načasovania. Opisuje sa široké rozme-
dzie rizika recidívy biliárnych ťažkostí. 
Niektoré práce vrátane nášho súboru 
udávajú nízky výskyt recidívy v rozmedzí 
0 – 14 % a smerujú k záveru, že následná 
cholecystektómia u rizikových starých 
pacientov nie je nevyhnutná (14). 

V iných prácach je zase udáva-
né vysoké riziko recidívy až 61,5 % (15) 
a títo autori odporúčajú realizovať cho-
lecystektómiu rutinne pokiaľ to zdra-
votný stav pacienta dovoľuje. Neexistuje 
konsenzus ohľadne indikácie odloženej 
cholecystektómie u starých a rizikových 
pacientov a rozhodnutie je väčšinou za-
ložené na skúsenostiach a zvyklostiach 
pracoviska.

Záver
Perkutánna cholecystostómia je 

efektívnym núdzovým riešením akútnej 
cholecystitídy u pacientov neschopných 
podstúpiť operačný výkon pri lokálnom 
náleze cholecystitídy s distendovaným 
žlčníkom bez adekvátnej reakcie na kon-
zervatívnu liečbu. Klinická úspešnosť je 
spojená s nízkym počtom komplikácií, čo 
potvrdzuje aj naša analýza. 

Perkutánna cholecystostómia 
na našom pracovisku bola vykonaná so 
100 % úspešnosťou. Štandardne sme po 
drenáži cholecystektómiu nevykonali, 
okrem jednej pacientky, ktorá bola re-
hospitalizovaná pre recidívu cholecys-
titídy. 

Zoznam použitých skratiek:
POS – pôdy ostali sterilné
MRSA – methicilin-rezistentný Stafylo- 
coccus�aureus
CHT – chemoterapia
RAT – rádioterapia
ASA – American Society of Anesthe- 
siologists
PCH – perkutánna cholecystostómia
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Aortic annular enlargement with aortic  
valve replacement

MUDr. Adrián Kolesár, PhD., MPH, MUDr. Anton Bereš, MUDr. Lukáš Vajda, MUDr. Tomáš Toporcer, PhD.,  
MUDr. Ján Luczy, PhD., MPH, doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA
Klinika srdcovej chirurgie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., a Lekárska fakulta Univerzity  
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Procedures which enable a larger valve prosthesis implantation into the small annulus with the preservation of the native annulus is 
called the aortic root enlargement. Nicks procedure has been described as a potential surgical option to prevent an imminent patient 
prosthesis mismatch. Seventeen patients with a small aortic annulus and severe aortic stenosis underwent an aortic valve replacement 
with an aortic root enlargement according to Nicks. Our primary endpoints in this study were to determine the safety of Nicks procedure 
and to compare the echocardiographic parameters of the valve prosthesis and left ventricle preoperatively and during the follow-up. The 
secondary aim was to confirm the benefits of annular enlargement procedures in patients with a small aortic annulus. There were one 
in-hospital mortality (5.8%) due to stroke and two mortalities during the follow-up period of 22.93±17.75 months due to non-valve–rela-
ted reasons. We observed regression of the left ventricular mass from 246±47.61 to 240±43, but it was not statistically significant. The 
mean  pressure gradients after the NP decreased from 37.06±16 preoperatively to 9.86±3.84 postoperatively (p<0.0005). Nicks procedure 
appears as a simple and safe surgical technique of aortic root enlargement. Based on our work, its justification seems to be an optimal 
surgical option for patients with a small aortic annulus indicated to the aortic valve replacement.

Key words: aortic valve replacement, aortic annulus enlargement, Nicks procedure, patient prosthesis mismatch

Zväčšenie aortálneho prstenca pri náhrade aortálnej chlopne

Zväčšenie aortálneho prstenca je chirurgická procedúra dovoľujúca implantáciu protézy do malého aortálneho prstenca. Procedúra bola 
do praxe zavedená za účelom eliminácie nezhody pacient-protéza. Do práce bolo zaradených 17 pacientov, ktorí podstúpili zväčšenie 
aortálneho prstenca podľa Nicksa. Sledované boli echokardiografické parametre ľavej komory srdca a tlakových parametrov na aortálnej 
chlopni a protéze predoperačne a pooperačne. Cieľom štúdie je vyhodnotiť vplyv chirurgickej procedúry podľa Nicksa na echokardio-
grafické parametre ľavej komory srdca. Hospitalizačná mortalita bola 5,8 % (náhla cievna mozgová príhoda). Sledovanie pacientov bolo 
22,93 ± 17,75 mesiaca, počas ktorých bola zaznamenaná smrť ďalších dvoch pacientov. Pri sledovaní echokardiografických parametrov 
bola zaznamenaná štatisticky nesignifikantná regresia hmotnosti ľavej komory (246 ± 47,61 g predoperačne a 240 ± 43g pri sledovaní) 
a štatisticky signifikantný (p < 0,0005) pokles tlakového gradientu aortálnej chlopne (37,06 ± 16 mmHg predoperačne a 9,86 ± 3,84 
mmHg pri sledovaní). Z prezentovaných výsledkov vyplýva, že procedúra podľa Nicksa je jednoduchá a bezpečná procedúra zväčšenia 
aortálneho prstenca a je optimálnym chirurgickým riešením u pacientov so stenózou aortálnej chlopne a malým aortálnym prstencom.

Kľúčové slová: náhrada aortálnej chlopne, zväčšenie aortálneho prstenca, procedúra podľa Nicksa, nezhoda pacient-protéza

Slov. chir., 2018;15(1):28-30

Introduction
Aortic annular enlargement (ARE) 

has been endorsed for the patients with 
a  small aortic annulus. On the other 
hand, its benefit is still unproven to mi-
nimize the number of patients with a pa-
tient-prosthesis mismatch who undergo 
an aortic valve replacement. In order to 
bring more light into this controversy 
issue, we have accomplished a small pi-
lot study comprising of 17 patients with 
a small annulus who underwent an aortic 
valve replacement combined with a pos-
terior annular enlargement. 

A serious finding in the aortic valve 
replacement (AVR) is a small aortic annulus 
and a large patient ś body surface area. In 

this situation a special phenomenon may 
emerge – a patient prosthesis mismatch 
(PPM), which is a disparity between the 
effective orifice area (EOA) and body sur-
face area (BSA). Procedures that enable 
a larger valve prosthesis implantation into 
the small annulus with the preservation of 
the native annulus are called the aortic root 
enlargement (ARE). There are four common 
techniques for the aortic root enlargement: 
Nicks, Manougian, a modified Bental ope-
ration and aorto-ventricular plasty. The 
usual materials for these procedures are 
either Dacron or various types of pericar-
dium (bovine, autologous, equinus).

The primary endpoints of this 
study were to determine the in-hospi-

tal morbidity and mortality in patients 
undergoing AVR combined with ARE in 
patients with a small aortic annulus, re-
gression of the LV mass, decrease in the 
NYHA group and other echocardiogra-
phic parameters described in table 1. The 
secondary endpoint was to confirm the 
clinical benefit of annular enlargement 
procedures in patients with the small 
aortic annulus.

Material and Method
Our study has a retrospective, ob-

serving character, we present clinical and 
echocardiographic follow-up data. During 
the period between February 2009 and 
December 2015, seventeen patients un-
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derwent the AVR and Nicks procedure 
(NP) for ARE. These patients had a calcu-
lated indexed effective orifice area (iEOA) 
less than 0.85 cm2/m2 for an intended 
aortic prosthesis implantation without 
aortic root enlargement. The surgical 
procedure started with a transverse aor-
totomy which was extended in the caudal 
direction towards the middle portion of 
the non-coronary sinus of Valsalva and 
after the aortic annulus crossing it ex-
panded to the anterior cusp of the mitral 
valve without cutting it. We enlarged the 
orifice with a diamond-shaped patch of 
bovine or autologous pericardium fixed 
in glutaraldehyde in a standard fashion. 
The enlargement allowed  implantation of 
the prosthesis more than one size bigger 
at least. In the study, we analyzed peri-
operative complications (dialysis, stro-
ke, heart block, reduced cardiac output, 
reoperation for bleeding, pneumonia, 
stroke), the postoperative regression of 
the left ventricle muscle mass and other 
echocardiographic parameters. The 
follow-up data and echocardiographic 
findings were collected retrospective-
ly, the mean follow-up was 22.93±17.75 
months. An isolated AVR including NP 
was performed in seven patients, AVR-
NP combined with a coronary bypass in 
five patients and AVR-NP combined with 
Mitral valve repair (MVP) in five patients. 
Biological prosthesis was implanted in six 
patients, mechanical replacements with 
an average size of 20.4±1.8 were used in 
eleven cases. Autologous pericardium was 
used in ten patients, in seven patients 
we used bovine paricardium. Calculated 
EUROSCORE II was 2.89±1.68. Statistical 
analysis was done by paired two samples 
for means (Student T- TEST) and by the 
Mann-Whitney U test. A value of p<0.05 
was considered statistically significant.

Results
Patients’ baseline characteristics 

are shown in table 1. There were 17 pa-
tients (4 men) enrolled between February 
2009 and December 2015. All the patients 
had severe stenosis of the aortic val-
ve, while five patients had  concomitant 
mitral regurgitation and another five pa-
tients had  concomitant coronary artery 
disease. The mean age was 66±10 and the 
mean BSA was 1.85±0.13. The average fol-

low-up was 22.93±17.75 months (table 1).  
All the complications are shown in table 
2. We have encountered two re-explora-
tions for bleeding, three atrioventricular 
blocks with a necessity of pacemaker 
implantation. None of the patients ex-
posed low cardiac output syndrome of 
pneumonia. We have registered tem-
porary dialysis in five patients. The ex-
tracorporeal circulation lasted 135±39 
minutes, an average X-clamp time was 
114±31 minutes. One patient died (5.8%) 
due to stroke on the 8th postoperative 
day. Two more patients died  from not 
valve-related complications after hos-
pital discharge. We observed a regres-
sion of the left ventricular mass but it 
was not statistically significant (table 3).  
The mean valvular gradients declined 
from 37.06±16 to 9.86±3.84 postoperati-
vely (follow-up), p<0.0005 respectively. 
An average left ventricular end-diasto-
lic diameter decreased from 47.88±5.11 
to 40.46±7.17 pre- and postoperatively, 
(p<0.001) respectively. An average pre- 
operative grade of NYHA Class was 2.69, 
with a statistically significant postope-
rative decline  to 1.54 (p<0.01), (table 3). 
All other parameters are listed in table 3.

Discussion
Although experimental studies 

on the cadavers hearts referred Nicks 
procedure as a procedure with the smal-
lest benefit for the enlargement of aortic 
annulus (2), its simplicity favors this pro-
cedure in case of an immediate necessity 
for  root expansion.

Prevalence of the aortic annular 
enlargement combined with AVR due to 
aortic stenosis in the literature is re-
ported as one of 14 cases. Other authors 
describe the prevalence of 6.8%-18% (1, 
7). Nicks procedure is roughly 10 to 13 
minutes longer than the isolated AVR. 
Kulik et al., in the group of 172 patients, 
had the cross-clamp time 94 minutes 
and cardiopulmonary bypass duration 
137 minutes, the numbers correspon-
dent with our outcomes (6). The recent 
study has revealed that the procedure 
does not increase mortality compared 
with patients who underwent an isolated 
AVR. The mortality range varies between 
3-7% (1, 4, 7).  

Our study achieved a statistical-
ly significant improvement in observed 
echocardiographic parameters (decrease 
in mean and peak gradients, increase 

Table 3. Echocardiographic data (LVIVS: left ventricular–intraventricular septum, LVPWT: left ventri-
cular posterior wall thickness, LV mass: left ventricular mass, EOA: effective orifice area, EF: ejec-
tion fraction, LVEDD: left ventricular end-diastolic diameter)

Preop Follow-up p

LVIVS 14.6±3.73 12.75±1.80 no different

LVPWT 14.38±3.23 11.15±2.19 p<0.05

LV Mass (g) 246±47.61 240±43 no different

Peak gradient 71.69±26.78 19.54±7.13 p<0.001

Mean gradient 37.06±16 9.86±3.84 p<0.0005

EOA 0.78±0.25 1.50±0.41 p<0.05

EF 57±6.65 67±6 p<0.01

LVEDD 47.88±5.11 40.46±7.17 p<0.0005

NYHA III-IV 2.69 1.54 p<0.001

Table 1. Patient characteristics

Number of Patients 17

Men/Women 4/13

Age 
Min/Max

66 years 
41/79

Duration of Follow-up 
Min/Max

22.93±17.75 months 
5/70 

AVR-NP 7

AVR-NP and MVP 5

AVR-NP and CABG 5

Mechanical AVR-NP 11

Biological AVR-NP 6

Table 2. Perioperative and postoperative com-
plications

Postoperative complications n (%)

30-day in-hospital mortality 1 (5.8)

Mortality after discharge (non valve-related) 2 (11.7)

Reoperation for bleeding 2 (11.7)

AV block 3 (17.6)

Low cardiac output 0

Dialysis 5 (29.4)

Stroke 1 (5.8)

Pneumonia 0
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of  EOA and EF) without a LV mass re-
gression, where we have observed no 
statistically significant difference so far. 
It may be associated with a shorter fol-
low-up period.

Rammos et al., show in their study 
statistically significant improvements in 
the left ventricle–intraventricular sep-
tum thickness (LVIVS), in the left ventri-
cular posterior wall thickness (LVPWT), 
in the left ventricular mass (415±33 vs 
388±41, p<0.01) and in the peak/mean 
gradient. The effective aortic valve orifi-
ce after Nicks procedure was 1.4±0.5 cm2. 
On the other side the left ventricular 
end-diastolic pressure (LVEDP) and es-
pecially ejection fraction (EF) remained 
unchanged (4). These differences betwe-
en our and authors’ series could be ex-
plained by a shorter follow-up period 
(60 vs 22.93 months) and rate of patients 
with concomitant coronary artery disea-
se (2/15  vs 5/17) (4). In the early postope-
rative period compensatory supernormal 
EF may persist and in patients with a low 
EF preoperatively, an improvement in LV 
contractility following the AVR can be 
generally expected (5). 

Reported specific complications 
consist of mitral regurgitation, left 
atrial-aortic fistula, haemolysis secon-
dary due to Dacron material, pseudo-
aneurysm secondary to patch dilation 
or rupture. We have not encountered 
any of these complications. The result 
of comparative studies has documented 
that there is no difference in periopera-
tive complications between an isolated 
AVR and AVR combined with an annu-
lar enlargement. Stroke is reported in 

0.6% to 2%, pacemaker implantation in 
5% to 7.8%, reoperation for bleeding in 
10%, acute renal failure require dialysis 
in 10.6% (6, 7, 8). Our unusually high oc-
currence of dialysis (29.4%) and AV block 
(17.6%) can be explained by the advanced 
age and frequent concomitant proced-
ures as CABG or mitral valve repair. The 
learning curve and proportion of ARE on 
overall AVR also play a considerable role. 
Coutinho et al. performed ARE in 15% 
from total AVR procedures (8).

The German study by Beckmann 
suggests a save alternative to the con-
ventional valve replacement and ARE, 
which is the sutureless valve implanta-
tion (3). In their study, the postoperati-
ve outcome was similar in both groups 
(AVR+ARE versus sutureless valve im-
plantation) in terms of the re-sternoto-
my rate, the mean stay on the intensive 
care unit and the 30-day mortality rate.  
Conditions for sutureless valve implan-
tations were the age over 75 years, in-
cidence of NYHA classes III and IV and 
expectance for more concomitant sur-
gical procedures (3).

Excellent hemodynamics outco-
mes also favor Bentall procedure with 
an oversizing valve by a modified, self-
-assembled composite graft. This was 
confirmed by another German study 
from Bad Neustadt. The above mentio-
ned procedure was done in the group of 
29 patients with a small aortic annulus. 
They recommended not to hesitate with 
the decision to extent the procedure, 
especially in cases when the risk of injury 
is particularly susceptible (small annulus 
or pathologically changed aortic root) (9).

Conclusion 
NP appears as a simple and safe sur-

gical technique of ARE for patients with 
a small aortic annulus indicated to the aor-
tic valve replacement. Improved echocar-
diographic parameters suggest that NP is 
a reasonable option for preventing PPM. On 
the other hand, a longer follow-up including  
higher numbers of patients are needed.
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Panvové a trochanterické avulzie u detských 
a mladistvých futbalistov

MUDr. Jozef Kubašovský, MUDr. Peter Polan, PhD., MUDr. Roman Totkovič, MUDr. Ján Perduk, MUDr. Martin Vicen
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny UPJŠ LF, Nemocnica Košice-Šaca, 1. súkromná nemocnica a. s.,  
člen skupiny AGEL, FIFA medical centre of excellance

Autori vo svoje práci prezentujú literárne poznatky o problematike avulzných zlomenín panvy a trochanterickej oblasti v odborných 
publikáciách. V časti výskyt aj súbory pacientov s touto diagnózou u zahraničných špecialistov. Prezentujú vlastný súbor pacientov 
s identickou etiológiou vzniku, poranením pri futbale. V diskusii zdôrazňujú význam RTG diagnostiky a ďalších vyšetrovacích metód 
a poskytujú prehľad názorov na liečbu a možnú prevenciu úrazov a následkov po týchto poraneniach. 

Kľúčové slová: avulzné zlomeniny, panva, futbal, deti

Pelvis and trochanteric avulsion in children and adolescent football players

The authors present the literature knowledge about avulsion fractures of pelvis and trochanteric area in special publications in their work. 
In the part of occurrence, they present the groups of patients with this diagnosis appearing by foreign specialists as well. They present 
the own population of patients with identic etiology of origin, the accident by soccer (football).The importance of X-ray diagnosis and 
other examination methods is emphasized in thediscussion and the authors offer the overview of positions to treatment and possible 
prevention for injuries and consequences after these wounds.

Key words: avulsion fractures, pelvis, football, soccer, children
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Úvod
Avulzné zlomeniny skeletu pan-

vy a  trochanterickej oblasti stehnovej 
kosti u detských a mladistvých športov-
cov patria k často prehliadaným diagnó-
zam. Frekvencia týchto poranení podľa 
najnovších poznatkov stúpa. Vzhľadom 
na možné trvalé následky po zle diagnos-
tikovanej alebo prehliadnutej diagnóze je 
nutné venovať pozornosť tomuto typu pora-
nenia u detských a mladistvých športovcov.

Etiológia
Úrazy panvy a slabiny sa vyskytujú 

často u adolescentov pri športovej aktivi-
te a ich frekvencia je v špecializovaných 
na športové úrazy zameraných klinikách 
1 pacient s úrazom panvy a slabiny na 
10 vyšetrených (1). Náhla a intenzívna 
kontrakcia svalov môže spôsobiť avulznú 
zlomeninu u detí a adolescentov, pričom 
podobný mechanizmus u dospelých ve-
die k natiahnutiu alebo roztrhnutiu šliach 
alebo svalov (1) (obrázok 1 a 2). Apofýza 
je osteochondrálna platnička na inzer-
cii šľachy, ktorá je sekundárne centrum 
osifikácie zodpovedné za formu a veľkosť 
kosti, ale nie za dĺžku kosti, skeletu (1). 
Niektorí autori považujú úrazy apofýzy 
za identické epifyzeolýzam a definujú ich 

ako apofyzeolýzy (1). Najčastejším me-
chanizmom úrazu je intenzívny excen-
trický ťah za svalovošľachové spojenie 
oproti apofýze, ktorý spôsobuje separá-
ciu apofýzy od hlavnej časti panvy alebo 
stehnovej kosti (2). Šľachy sú silnejšie ako 
svaly v šľachosvalovom prechode a náhle 
natiahnutie spôsobuje natiahnutie ale-
bo roztrhnutie svalu u dospelých alebo 
avulziu šľachy s vytrhnutím kostného 
fragmentu, na ktorý je inzerovaná, u detí 
a adolescentov (3). Dôležitým pre pozitív-
nu prognózu poranenia okrem toho, že 
apofýza neparticipuje na raste kostí ske-
letu, je aj skutočnosť, že apofýza nefor-
muje artikulačné plochy (4). Sekundárne 
osifikačné centrum na dolnej končatine 
je prítomné (objaví sa) vo veku medzi 4. 
a 17. rokom, väčšina sa uzatvára vo veku 
17 rokov. Výnimkou sú sedacia drsnatina 
(ischiálna apofýza) a predný horný bed-
rový hrbolček, ktoré sa uzatvárajú vo 
veku 25 rokov (5). 

Historický prehľad prezentácií 
tohto typu poranenia
Avulzia sedacej drsnatiny bola 

prvýkrát opísaná Berrym v roku 1912 (6, 
7). Z historického prehľadu informácií 
o zlomeninách v oblasti panvy je vý-

znamná práca Martinova a Pipkinova 
– Klasifikácia zlomenín a avulzií panvy 
z roku 1957 (7). Ďalšími autormi venujú-
cimi sa tejto problematike, ktorí nasle-
dovali prácu Martina a Pipkina s obdob-
nými závermi, boli Hamada a Rida v roku 
1963 a Howard a Piha v roku 1965 (8). 
V osemdesiatych rokoch minulého sto-
ročia je v literatúre zaznamenaná práca 
Fembacha a Milkinsona, ktorí v r. 1981 
publikovali výsledky liečby 20 pacientov 
s avulznými zlomeninami panvy (2, 9). V r. 
1985 Metzmaker a Papas vyhodnotili 27 
pacientov a definovali najčastejšie loka-
lizácie avulzií (10). Ortopédi z Liverpoolu 
v r. 1994 prezentovali liečbu 32 avulzných 
zlomenín panvy za 10-ročné obdobie 
(11). Japonskí autori v 1996 analyzovali 
svoje poznatky v súbore 30 pacientov 
z avulznými zlomeninami panvy z ob-
dobia 7 rokov (12). Významnou prácou 
je príspevok Rossiho a Dragoniho z ro-
ku 2001 o vyhodnotení 203 pacientov 
s avulznými zlomeninami za obdobie 1976 
– 1998 (13). V 2003 roku Moeller vyhod-
notil publikačnú aktivitu a zistil zvýšenú 
frekvenciu príspevkov k tejto problema-
tike (2). Autori z Harvardskej univerzity, 
Kivel a kolektív v 2011 hodnotia súbor 32 
pacientov s avulziou predného horného 
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bedrového hrbolčeka z celkového počtu 
445 apofyzálnych zlomenín za obdobie 
1980 – 1990 (14). Práca z Pediatrického 
centra v Bostone v období od 1981 do 
2012 registruje 437 prípadov avulzných 
zlomenín panvy u detí (15).

Výskyt panvových 
a trochanterických avulzií
Výskyt avulzných zlomenín panvy 

a trochanterickej oblasti má stúpajúcu 
frekvenciu. Športové aktivity, tréningy 
a súťaže detí a mladistvých sú intenzív-
nejšie a agresívnejšie ako v minulosti. 
Závažným faktorom sú aj (niekedy nepri-
merané) ambície rodičov a trénerov (16). 
Niektorí autori zdôrazňujú možnú gene-
tickú predispozíciu pre vznik avulzných 
zlomenín. Potvrdením je prítomnosť 
rovnakej avulznej zlomeniny u dvojičiek 
s identickou anamnézou (16). Iní autori 
opisujú viac lokalizácií avulzných zlome-
nín u jedného pacienta (10, 17, 18).

Vo všetkých publikovaných sú-
boroch je výrazná prevaha pacientov 
mužského pohlavia. V súbore z Filadelfie 
u pacientov s avulziou malého chocholíka 
bolo 33 chlapcov a 2 dievčatá v priemer-
nom veku 13,7 roka (17). Autori zo San 
Diega prezentovali súbor s priemerným 
vekom 14,4 roka, pričom pomer bol 76 % 
k 24 % v prospech chlapcov (18).

Rossi a Dragoni v 2001 roku vy-
hodnotili 1 238 RTG snímok za 22 ro-
kov u športovcov vo veku 11 až 35 rokov. 

Diagnostikovali 203 avulzných zlomenín 
u 198 pacientov. Futbal ako športová akti-
vita bol u 74 pacientov (36 %), ďalšou ak-
tivitou bola gymnastika u 55 pacientov. Aj 
iné práce zdôrazňujú prevahu futbalu ako 
hlavnej športovej aktivity pre prítomnosť 
avulzných zlomenín (2, 15, 18, 19, 20, 21, 
22, 23). Heyworth a kolektív z Bostonu 
v štúdii z roku 2014 prezentovali 30-roč-
né výsledky liečby avulzných zlomenín. 
Vyhodnotili súbor 437 pacientov v prie-
mernom veku 15,1 roka, prevaha bola 
mužského pohlavia, z celkového počtu 
bolo 74,5 % chlapcov. Etiológia bola v 22 %  
„európsky futbal“, ďalšími športmi bo-
la atletika, behy s 15,5 % a tretím naj-
častejším športom u hodnotených pa-
cientov bol basketbal s 10 % športovcov. 
Konzervatívna liečba bola indikovaná 
u 95 % športovcov s akceptovateľnými 
výsledkami (15). Výskyt zranení v oblasti 
slabiny, panvy v 1 sezóne u futbalistov 
predstavuje 5 – 15 % všetkých poranení 
(19). Najčastejšia etiológia vzniku avulz-
ných zlomenín v publikovaných prácach 
bola aktivita pri futbale. 

Klasifikácia
Torode a Zieg v r. 1986 prezen-

tovali rozdelenie zlomenín panvy u detí 
do 4 typov. Typ I. sú avulzné zlomeniny 
panvy, typ II. zlomeniny bedrovej kosti, 
typ III. jednoduché zlomeniny panvové-
ho kruhu a typ IV. nestabilné zlomeniny 
panvového kruhu (obrázok 3).

Lokalizácia avulzných 
zlomenín
Pozri obrázok 4 a tabuľku 1 – lo-

kalizácia podľa Kivel CG, d´Hemecourt 
CA a Micheli LJ (14).

V r. 2009 McKinney publikoval 
rozdelenie podľa dislokácie avulzie na 4 
typy (tabuľka 2). Rozdelenie je aj indikač-
nou schémou na chirurgickú respektíve 
konzervatívnu liečbu.

Náš materiál
V období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 

2016 bolo na Klinike muskuloskeletál-
nej a športovej medicíny v Nemocnici 
Košice-Šaca ošetrených 6 pacientov 
s diagnózou avulznej zlomeniny panvy 
a trochanterickej oblasti stehnovej kosti 
(tabuľka 3). U všetkých pacientov bola 
v anamnéze zistená športová aktivita, 
kopnutie do lopty pri futbale. Priemerný 

Obrázok 1. a 2. Mechanizmus avulzie – kopnutie do lopty pri futbale (Zdroj: P. Jazva) Obrázok 3. Torode, Zieg, rozdelenie detských 
zlomenín panvy (24)

Obrázok 4. Lokalizácia avulzných zlomenín. 
Zdroj: Kivel CG, d´Hemecourt CA, Micheli LJ (14)

Tabuľka 1. Lokalizácia avulzných zlomenín. Zdroj: Kivel CG, d´Hemecourt CA, Micheli LJ (14)

Lokalizácia avulzie Skratka Úpon svalstva

A. Lopata bedrovej kosti – ilac crest IC brušné svalstvo

B. Predný horný bedrový hrbolček – Ant. superior iliac spine ASIS krajčírsky, napínač FL

C. Predný dolný bedrový hrbolček – Ant. inferior iliac spine AIIS priamy stehnový sval

D. Veľký chocholík – Trochanter major TM sedacie svaly

E. Malý chocholík – Trochanter minor TMi iliopsoas

F. Sedacia drsnatina – Ischial tuberosity IT hamstringy

G. Lonová spona – Pubic symphysis PS priťahovače

Tabuľka 2. Modifikovaná klasifikácia apofyzál-
nych avulzií podľa McKineyho a kol. (5)

Typ Opis

I. nedislokované avulzie

II. dislokácia menej ako 2 cm

III. dislokácia viac ako 2 cm

IV. symptomatické nezhojenie, bolestivý 
heterotopický kostný rast
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vek bol 16,5 roka, 5 pacienti boli diagnos-
tikovaní v deň úrazu, jeden bol vyšetrený 
pre pretrvávanie ťažkostí 3 mesiace od 
úrazu. Pacient s avulziou sedacej drsna-
tiny (obrázok 5) bol primárne vyšetrený 
a diagnostikovaný v inom zariadení, kde 
bolo rozhodnuté o konzervatívnej liečbe. 
Pacient s avulziou typu ASIS bol operova-
ný v inom zariadení, po kontrole prešiel 
do našej starostlivosti. Mal extrahovaný 
osteosyntetický materiál na našej klinike 
(obrázok 6, 7). Ostatní pacienti (obráz-
ky 8 až 10) boli diagnostikovaní a liečení 
na našej klinike. Liečba okrem pacien-
ta operovaného v inom zariadení, bola 
konzervatívna, odľahčovanie s pomo-
cou barlí podľa závažnosti 4 – 8 týždňov, 
po RTG kontrole hojenia rehabilitačná 
liečba a postupný návrat do športovej 
aktivity (obrázok 11). Komplikácie počas 
liečby neboli prítomné, funkčné výsledky 

u všetkých pacientov boli výborné, bez 
obmedzenia funkcie. Všetci pacienti po 
zhojení avulzie pokračovali vo futbalovej 
aktivite na predošlej úrovni.

Diskusia

Diagnostika
Nízkoenergetická trauma, nedo-

statočné znalosti o tomto type poranenia, 
absencia RTG vyšetrenia pri primárnom 
vyšetrení spôsobujú diagnostické chyby 
(19, 24, 25). Nedostatočnosť diagnostiky 
a diagnostické chyby môžu spôsobovať 
predĺženie liečby, prechod stavu do chro-
nicity, stratu výkonnosti a pri nepriazni-
vom priebehu aj trvalé následky a ukonče-

nie športovej kariéry (19). Anamnesticky je 
dôležitá športová aktivita pri objavení sa 
ťažkostí. Medzi športy so zvýšenou frek-
venciou avulzných zlomenín panvy patria 
futbal, gymnastika, atletika a basketbal. 
Typický je údaj o kopnutí do lopty pri fut-
bale (obrázok 1 a 2) a náhly pokus o šprint 
v iných športoch (19, 22). Niektorí pacienti 
udávajú typický pocit alebo aj „prasknu-
tie“ – „pop“ (7). Spoločným subjektívnym 
príznakom pri avulzných zlomeninách 
je bolesť (9). Pri objektívnom vyšetrení 
okrem palpačnej citlivosti a obmedzenia 
hybnosti môže byť pozitívny Ludloffov 
príznak (19). Po primárnom objektívnom 
vyšetrení sú indikované pomocné vyšet-
renia. Základným zobrazovacím vyšetre-
ním pri bolesti v oblasti panvy, dôležitosť 
a absolútnu indikáciu, ktorého zdôrazňujú 
viacerí autori, je RTG prehľadná snímka 
panvy (24, 25, 26, 27, 28). Ďalšími vyšet-
rovacími možnosťami sú USG, CT a MRI 
vyšetrenie. Význam USG vyšetrenia je 
kontroverzný, ale pri skúsenom vyšetru-
júcom je výťažnosť vyšetrenia dostatočná 
(5, 7). Pri negatívnom RTG a USG je indi-
kované CT respektíve MRI vyšetrenie (5, 
7, 27, 28, 29). Nález na CT a MRI vyšetrení 

Tabuľka 3. Súbor pacientov s avulznými zlomeninami od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2016

Pacient Vek v čase úrazu Stanovenie dg Aktivita Typ avulzie Liečba Poznámka

1. 20 3 M futbal AIIS konzervatívna

2. 16 7 dní futbal TI konzervatívna dg D. Streda

3. 17 akútne futbal ASIS konzervatívna

4. 16 akútne futbal ASIS osteosyntéza Bratislava 

5. 14 7 dní futbal TMi konzervatívna bilaterálne

6. 16 akútne futbal ASIS konzervatívna

Obrázok 5. Pacient č. 2, s avulziou sedacej 
drsnatiny, 3D CT 

Obrázok 6. Pacient č. 4, s avulziou typu ASIS, 
RTG po OS

Obrázok 8. Pacient č. 1, s avulziou typu AIIS, RTG

Obrázok 9. Pacient č. 3, s avulziou typu ASIS, RTG

Obrázok 10. Pacient č. 5, s avulziou bilaterálne 
TMi, RTG

Obrázok 7. Pacient č. 4, s avulziou typu ASIS, 
RTG po EOM
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je popri stanovení diagnózy aj indikáciou 
na rozhodnutie o konzervatívnej alebo 
operačnej liečbe (3, 5, 31). 

Diagnostika bolesti v oblasti sla-
biny je náročná, pretože v tejto lokali-
zácii je prítomných viac anatomických 
štruktúr. Diferenciálna diagnostika za-
hŕňa vylúčenie vnútrobrušnej patológie, 
močovopohlavných abnormalít, lumbo-
sakrálnej bolesti, burzitídy, útlakov ner-
vov, syndrómu priťahovačov, vylúčenie 
stresových zlomenín (26). Závažné je aj 
vylúčenie epifyzeolýzy hlavice stehno-
vej kosti (29). V štádiu hojenia avulznej 
zlomeniny je možné neprimerané hod-
notenie RTG a nutnosť vylúčenia podo-
zrenia na osteosarkóm alebo Ewingov 
sarkóm (30). 

Terapia
Napriek faktu, že prvá zmienka 

o avulznej zlomenine panvy je z roku 1912 
(6, 7), názory na liečbu týchto zlome-
nín sú aj dnes nejednotné. Podľa pre-
zentácie z r. 2017 od autorov Eberbach 
a kol. z Univerzity vo Freiburgu, ktorí 
vyhodnotili 14 štúdií s 596 pacientmi, 
neexistuje návod – „guideline“ na ideálnu 
liečebnú metódu avulzných zlomenín. 
Autori zdôrazňujú, že primeraná liečba 
závisí od správnej a skorej diagnostiky 
poranenia (31).

Rozhodnutie o  spôsobe liečby, 
konzervatívna liečba alebo operačná lieč-
ba, je pri avulzných zlomeninách závislé 
hlavne od dislokácie avulzie. Všeobecne 
akceptovaná dislokácia na konzervatívnu 
liečbu je do 2 cm (tabuľka 2) (5, 10, 20, 23). 
Niektoré aktuálnejšie prezentácie skracu-
jú vzdialenosť dislokácie indikovanej na 
operáciu na 1 – 1,5 cm (26, 31, 32). Výnimku 
zo všeobecnej indikácie 2 cm dislokácie 
tvorí avulzia sedacej drsnatiny, pri kto-
rej aj dislokácia pod 2 cm je indikáciou 
na operačnú liečbu (10). Okrem dislokácie 
avulzie sú ďalšími indikáciami na operač-
nú liečbu aj bolestivý pakĺb, nemožnosť 
návratu do pôvodnej športovej aktivity 
a hypertrofická exostóza v oblasti avul-
zie (10, 31). Operačné riešenie avulzných 
zlomenín, stabilizácia, je možná použi-
tím ťahových skrutiek, Kirschnerových 
drôtov alebo dlahami (31). Aktuálna je aj 
problematika využitia artroskopie pri ar-
troskopicky asistovanej operačnej liečbe 
avulzných zlomenín (1).

Pri rozhodnutí o konzervatívnej 
liečbe je možná aplikácia schémy kon-
zervatívnej liečby od Schiller a kol. Liečba 
je rozdelená do 5-stupňového protokolu 
(5) (tabuľka 4).

Niektorí autori, na rozdiel od vyš-
šie prezentovanej schémy, odporúčajú 
pokojový režim na lôžku v trvaní 3 týž-
dňov (32). Pokojový režim na lôžku mi-
nimalizuje riziko dislokácie fragmentu. 
Predčasná vertikalizácia toto riziko zvy-
šuje. Vertikalizáciu možno povoliť až pri 
známkach tvoriaceho sa kalusu na RTG 
kontrole po 3 týždňoch od úrazu (32).

Práca Eberbacha a kol. (2017), kto-
rá vyhodnotila 14 štúdií s počtom 596 pa-
cientov s avulznými zlomeninami panvy 
a trochanterickej oblasti skonštatovala, 
že 89,6 % v štúdii zahrnutých pacientov 
bolo liečených konzervatívne. Operačná 
liečba bola indikovaná len u 10,4 % pa-
cientov. Pri hodnotení výsledkov bol ná-
vrat k pôvodnej športovej aktivite 80 % 

v skupine konzervatívne liečených a 92 %  
v skupine operovaných (31).

Podobne ako nie je deklarovaný 
ideálny spôsob liečby avulzných zlome-
nín, nie je jednoznačný názor ani na re-
habilitáciu, ako pri konzervatívnej, tak 
aj po operačnej liečbe. V akútnej fáze po 
úraze pri konzervatívnej liečbe je pri-
márnou snahou odstránenie, zníženie 
bolesti pokojom na lôžku, po odznení 
akútnej fázy obnova svalového tonusu, 
sily a neurosvalovej kontroly (4). Plná 
hybnosť by mala byť dosiahnutá mesiac 
od úrazu, po mesiaci od úrazu je indiko-
vané postupné zaťaženie, chôdza s po-
mocou barlí a po 2 mesiacoch od úrazu 
návrat do ľahkej športovej aktivity (4). 

Komplikácie
Výskyt komplikácií pri konzerva-

tívnej aj operačnej liečbe je okolo 2 % 
(31). Medzi komplikácie patria čiastočné 
nezhojenie – pakĺb, heterotopické osifi-

Obrázok 11. Pacient č. 2, s avulziou sedacej drsnatiny (TI), funkcia 3 mesiace od úrazu

Tabuľka 4. Liečba je rozdelená do 5-stupňového protokolu (5)

Stupeň č. 1 trvanie 1 týždeň liečba – kryoterapia, pokoj na lôžku, nesteroidné antiflogistiká

Stupeň č. 2 trvanie 1 – týždne jemné pasívne rozcvičovanie, čiastočné zaťaženie s barlami 

Stupeň č. 3 3 – 4 týždne od úrazu cvičenie proti odporu

Stupeň č. 4 1 – 2 mesiace od úrazu agresívny strečing a špecifická športová aktivita

Stupeň č. 5 2 mesiace od úrazu návrat do športovej aktivity
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kácie, neurologické ťažkosti, pretrváva-
júca bolesť alebo funkčné obmedzenie, 
ischiofemorálny impingement – útlak, 
u operovaných aj ranová infekcia (31). 
Najvýznamnejšou komplikáciou vyža-
dujúcou operačné riešenie je útlak n. 
cutaneus femoris lateralis s rozvojom 
meralgia paresthetica pri avulzii typu 
AIIS (32). Meralgia paresthetica sa pre-
javuje bolesťami, pálením, parestéziami, 
stuhnutím alebo pichavými pocitmi na 
anterolaterálnej strane stehna, ktorá je 
inervovaná laterálnym kutánnym ner-
vom (3, 33, 34).

Prevencia
Prevencia avulzných zlomenín 

panvy a trochanterickej oblasti by ma-
la byť trénermi, kondičnými trénermi, 
športovými lekármi zameraná na cieľovú 
skupinu športovcov ohrozených týmto 
druhom poranenia. Športoví funkcionári 
by mali byť informovaní o tomto type 
poranenia v rizikovej skupine a aj podo-
zrenie na možnú avulznú zlomeninu vy-
žaduje okamžité vyšetrenie, diagnostiku 
a eventuálnu liečbu. Najviac ohrozená je 
veková skupina 13 až 17 rokov, v riziko-
vých športových disciplínach – futbal, 
atletika, basketbal a  gymnastika (16). 
Príprava na športovú aktivitu vyžaduje 
rozcvičenie (warm-up), strečing a pra-
videlnú tréningovú záťaž (9, 16). Tieto 
aktivity pred tréningom alebo súťažou 
podobne ako sila, ohybnosť a vytrvalosť 
sú prevenciou výskytu tohto typu pora-
nenia (35).

Záver
Avulzné zlomeniny skeletu panvy 

a trochanterickej oblasti stehnovej kos-
ti u detských a mladistvých športovcov 
patria k často prehliadaným diagnózam. 
Frekvencia týchto zlomenín je udávaná 
rôzne, ich počet však podľa najnovších 
poznatkov stúpa. Podľa viacerých au-
torov je kľúčovým bodom pre priaznivý 
výsledok liečby týchto poranení sko-
rá a adekvátna diagnostika poranenia. 
Výsledky po konzervatívnej ako aj ope-
račnej liečbe sú vyhovujúce, návrat do 
športovej aktivity je až u viac ako 80 % 

športovcov. V prevencii toho typu pora-
nenia je dôležitá informovanosť športov-
cov ako aj realizačných tímov o príčinách 
a príznakoch avulzných zlomenín.
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Včasná komplikácia neresekčnej liečby perforácie 
primárne nerozpoznaného Meckelovho divertikula 

MUDr. Ivan Majeský, PhD., MUDr. Jozef Firment, doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka

Meckelov divertikul je najčastejšou anatomickou malformáciou tráviacej trubice. Jeho výskyt v populácii sa na základe pitevných štúdií 
odhaduje na cca 2 %. Výskyt komplikácií sa opisuje cca 4 %. Medzi najčastejšie komplikácie patria krvácanie, obštrukcia a zápal, per-
forácia. Adekvátnym liečebným postupom v prípade komplikácií je resekčný výkon, čo autori demonštrujú na kazuistike. V minulosti 
neoperovaný pacient bol prijatý na II. chirurgickú kliniku LF UK pre bolesti brucha s klinickým a CT obrazom zápalovej náhlej príhody 
brušnej. Pri laparoskopickej revízii bola sutúrou ošetrená perforácia tenkého čreva a evakuovaný interansálny absces pri suponovanej 
alimentárnej príčine perforácie. Vo včasnom pooperačnom období došlo k rozvoju ileózneho stavu, ktorý bol riešený laparotomickou 
revíziou, resekciou časti omenta a segmentu ilea vrátane zreteľne vizualizovaného Meckelovho divertikula s prehojeným miestom sutúry. 
Limitovaný prehľad najmä pri výrazných zápalových zmenách a s tým spojené nerozpoznanie anomálie spolu s neresekčnou liečbou nesú 
v sebe riziko ďalších komplikácií už vo včasnom pooperačnom období.

Kľúčové slová: Meckelov divertikul, perforácia, sutúra, druhy resekcie

Early complication of nonresectional therapy of primary nonrecognized perforated Meckel ś diverticulum

Meckel´s diverticulum si the most frequent malformation of the gut. According post-mortem studies it´s found in approx. 2% of 
population. Complication rate is at about 4%. Most common complications are bleeding, obstruction, inflammation and perforation. 
The only suitable therapeutic procedure in case of complications is resection, what authors demonstrate on case report. Patient 
without previous surgery was admitted at the 2nd Clinic of Surgery FM CU with abdominal pain and physical and radiological signs 
of inflammatory acute abdomen. He underwent suture of perforation of small intestine and evacuation of interansal abscess by 
minimally invasive approach supposing alimentary origin of perforation. During early post operative period ileus occured. This 
was managed by partial resection of omentum and segmental resection of ileum including clearly visualized Meckel´s diverticu-
lum with healed site of perforation by open approach. Limited view especially by marked inflammatory changes, and consequent 
unrecognition of malformation together with nonresectional surgery bring the risk of additional complications already in early 
postoperative period.

Key words: Meckel´s diverticulum, perforation, suture, types of resection
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Úvod
Meckelov divertikul ako najčas-

tejšia anatomická malformácia trávia-
cej trubice je väčšinou asymptoma-
tický, komplikácie sa vyskytujú cca 
v 4 %. Diagnostika pred operačnou 
liečbou je náročná, výsledky vyšet-
rení nie sú dostatočne špecifické. 
V dospelosti sa najčastejšie vyskytu-
je obštrukcia a zápal aj s jeho ďalšími 
komplikáciami. Príčina sa často veri-
fikuje až peroperačne. V diagnostic-
kom a neskôr aj liečebnom procese 
má svoje opodstatnenie laparoskopia. 
Metódou voľby pri operačnej inter-
vencii je resekčný výkon. Autori na 
kazuistike demonštrujú prípad perfo-
rácie Meckelovho divertikula, primár-
ne nerozpoznaného, pričom liečba 
bez resekcie viedla k ďalšej včasnej 
pooperačnej komplikácii.

Kazuistika
Pacient, doteraz neoperovaný, 

epileptik, bol hospitalizovaný s 24-ho-
dinovou anamnézou bolestí brucha po 
nadmernej diétnej záťaži, zastavením 
odchodu vetrov a  stolice, klinickým 
obrazom palpačnej citlivosti v pravom 
podbruší, neskôr s rozvojom peritone-
álneho dráždenia. Na natívnej snímke 
brucha v stoji prítomné ojedinelé hladi-
ny tenkého čreva periumbilikálne, ná-
sledne CT opísané zápalové zmeny na 
ileu, s možným interansálnym abscesom 
resp. krytou perforáciou. Z  laboratór-
nych výsledkov: leukocyty 21,3, CRP 45,7. 
Po nevyhnutnej príprave bol pacient 
operovaný miniinvazívnym prístupom, 
peroperačne verifikované výrazné zápa-
lové zmeny na kľučkách tenkého čreva 
s  interansálnym abscesom a perforá-
ciou na tenkom čreve. Realizovala sa 

sutúra tenkého čreva, toaleta a drenáž 
dutiny brušnej. Pooperačne pokles CRP 
45,7...180,56...134,7..28,59, pacient reali-
mentovaný, opakovane odchod stolice. 
Postupne medzi 6. a 7. pooperačným 
dňom intolerancia stravy s nevýraznými 
subjektívnymi ťažkosťami, následne rea- 
lizovaná natívna snímka brucha v stoji 
a CT abdomenu a malej panvy, kde veri-
fikovaný ileus tenkého čreva s precho-
dovou zónou na rozhraní pravého mezo 
až hypogastria. Pacient na 7. pooperačný 
deň laparotomovaný s nálezom adhezív-
neho ileu tenkého čreva v dôsledku vy-
tvorenej adhézie omenta k sutúrované-
mu miestu na tenkom čreve. Samotná su-
túra suficientná. Po adheziolýze vizua- 
lizovaný Meckelov divertikul s bázou 
šírky 2 cm a výškou do 1,5 cm v teréne 
zápalových zmien. Realizovaná segmen-
tálna resekcia a enteroenteroanastomó-
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za end-to-end v jednej vrstve, s histo-
logickým záverom: rozsiahla gastrická 
heterotopia. Ďalší pooperačný priebeh 
bez komplikácií, pacient plne realimen-
tovaný s obnovou pasáže a primárnym 
hojením rany, demitovaný siedmy po- 
operačný deň po laparotómii.

Diskusia
V  anglosaskej litratúre je zná-

me pravidlo „dvojok“, ktoré je zviazané 
s Meckelovým divertikulom: vyskytuje 
sa u 2 % populácie, pomer muži : ženy 
je 2 : 1, väčšina sa stane symptomatic-
kými vo veku cca 2 rokov, prináša riziko 
dvoch základných komplikácií – krváca-
nia a perforácie (zo zápalu), lokalizovaný 
je 2 stopy (60 cm) od Bauhinskej chlopne, 
je dlhý približne 2 palce (5 cm), vyskytu-
jú sa v ňom dva druhy heterotopického 
tkaniva – gastrické a pankreatické. Aký 
teda je?  

Diverticulum Meckeli je naj-
častejšou anatomickou malformáciou 
tráviacej trubice. Je dôsledkom poru-
chy obliterácie duc. omphaloentericus. 
V populácii sa vyskytuje približne v 2 %  
(0,14 – 4,5 %), pomer muži : ženy sa opi-
suje až 3 : 1. Anatomicky ide o pravý 
divertikul so všetkými vrstvami steny 
tenkého čreva a vlastným arteriálnym 
zásobením. Lokalizovaný je antimezen-
teriálne, najčastejšie cca 50 – 90 cm od 
valvula Bauhini, pričom sa môže vysky-
tovať aj do 15 cm resp. až do takmer 170 
cm (1). Veľkosť Meckelovho divertikula 
bola opísaná 1 – 100 cm dĺžky a 1 – 50 
cm priemer, najčastejšie sa vyskytuje 
v dĺžke cca 3 cm. Heterotopické tka-
nivo v resekátoch (žalúdočná sliznica 
najčastejšie, 60 – 85 %, pankreatické 
tkanivo 5 – 16 % (2), Brunnerove žľazy, 
biliárne tkanivo, sliznica hrubého čre-
va, endometrium) sa v ňom vyskytuje 
do 60 %, pitevné nálezy neoperovaných 
pacientov opisujú heterotopické tkanivo 
iba pri 6 % Meckelových divertikulov. 
Celoživotné riziko vzniku komplikácií 
sa udáva cca 4 %. Výskyt komplikácií 
klesá stúpajúcim vekom od maxima do 
2 rokov na 1 % približne u 40-ročného 
človeka a takmer k nule u 70-ročného. 
Priemerný vek vzniku komplikácií je 2,8 
roka. Medzi najčastejšie komplikácie, 
ktoré sa môžu v súvislosti s prítomnos-
ťou Meckelovho divertikula vyskytnúť, 

patria (podľa frekvencie výskytu): kr-
vácanie, črevná obštrukcia (v dôsledku 
intususcepcie invertovaného divertikula, 
volvulu, strangulácie fibrotickým pru-
hom končiacim v umbiliku, inkarcerácie 
v inguinálnom kanáli (Littreova hernia), 
zväčšeným divertikulom obsahujúcim 
cudzie teleso, enterolit či tumor), di-
vertikulitída až s perforáciou (tá môže 
vzniknúť nielen v dôsledku zápalu, ale aj 
pri prítomnosti cudzieho telesa, peptic-
kej ulcerácie pri prítomnosti ektopickej 
gastrickej sliznice alebo pri tupej traume 
brucha), tumory a chronická peptická ul-
cerácia. V detskom veku je to krvácanie, 
v dospelosti obštrukcie a zápal. Zápal 
Meckelovho divertikula je najčastejšou 
príčinou krvácania do GIT-u u detí do 
2 rokov. U  dospelých tvorí krvácanie 
8 – 63 % pacientov. Medzi zriedkavé 
komplikácie patrí enterovezikálna fis-
tula, retroperitoneálny absces, axiálna 
torzia (volvulus), benígny tumor – lipóm, 
leiomyóm alebo malignita – ileálny kar-
cinóm, pankreatický karcinóm, gastrický 
karcinóm, karcinoid, sarkóm, lymfóm. 
Viaceré komplikácie sa môžu vyskytnúť 
spolu, napr. obštrukcia s krvácaním.

Predoperačná diagnostika 
Meckelovho divertikula je veľmi náročná. 
Charles Mayo sa o Meckelovom diver-

tikule v roku 1933 vyjadril: „Meckelov 
divertikul sa veľmi často suponuje, často 
hľadá a zriedka nájde.“ Natívna snímka 
brucha, USG abdomenu, CT abdomenu 
nie sú dostatočne špecifické. Na natívnej  
snímke možno zachytiť nešpecifické 
znaky obštrukcie, t. j. hladiny tenkého 
čreva či perforácie, t. j. pneumoperito-
neum, pri krvácaní je bez prínosu. Pri 
USG abdomenu je zápal Meckelovho 
divertikula často mylne interpretovaný 
ako appendicitis, pri intususcepcii in-
vertovaného divertikula sa opisuje tzv. 
„double-target sign“. Niekedy je možno 
pomocou USG rozlíšiť divertikul od dup-
likatúrnej cysty (nepravidelnosť sliznice 
divertikula, dvojvrstvovosť steny cysty) 
(3). RDG vyšetrenia s báryom – entero-
skopia či irigografia (reflux do tenkého 
čreva sa udáva v 70 – 80 %) môžu odhaliť 
divertikul pri anamnéze bolestí pravého 
podbrušia či poruchách pasáže (4). Pri 
CT vyšetrení asymptomatický divertikul 
takmer nemožno odlíšiť od kľučky ilea, 
výnimkou je prítomnosť väčšieho en-
terolitu. V prípade zápalu je stanovanie 
správnej diagnózy na úrovni cca 70 %. CT 
dokáže verifikovať Littreovu herniu, prí-
tomnosť tumoru či intususcepciu. V prí-
pade krvácania možno detegovať zdroj 
v divertikule CT angiografiou, niekedy 

Obrázok 1. CT obraz inflamovaného segmentu 
tenkého čreva s medzikľučkovým abscesom

Obrázok 3. Inflamovaný segment ilea s Meckelo-
vým divertikulom a adherovaným omentom

Obrázok 2. CT obraz ileu s prechodovou zónou

Obrázok 4. Resekát segmentu ilea s divertiku-
lom a ektopickou sliznicou
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aj pri negatívnom výsledku konvenčnej 
angiografie. Cudzie telesá či enterolity 
sa detegujú pri CT vyšetrení pri 5 – 10 %  
divertikulov. Využitie MR enteroklý-
zy sa zatiaľ neukázalo ako prelomové. 
Prínosom sa javí scintigrafia 99mtech-
necium pertechnetátom, ktorá dokáže 
detegovať prítomnosť ektopickej gas-
trickej sliznice, v prípade priemeru nad 
1 cm až v 90 % prípadov, ale u dospelých 
pacientov sa jej diagnostická presnosť 
pohybuje na úrovni cca 45 %, falošne ne-
gatívne výsledky môžu byť až 20 – 35 %  
(5). Posledné štúdie u  detí vykazujú 
senzitivitu 94 % a špecificitu až 97 % 
(3-hodinové hladovanie, premediká-
cia H2-blokátormi 24 hod vopred) (6). 
Rádionuklidová diagnostika môže byť 
nápomocná i pri samotnej chirurgickej 
intervencii, keď je možné detegovať di-
vertikul gamaendosondou (7). V diag-
nostickom procese prichádza do úvahy 
ešte kapsulová endoskopia (riziko re-
tencie ako cudzie teleso menej ako 1 %) 
či dvojbalónková enteroskopia. V našich 
podmienkach sa ukazuje ako najlepší 
diagnostický prostriedok pri suspekcii 
laparoskopická revízia.

V  liečbe symptomatického 
Meckelovho divertikula je nutný re-
sekčný výkon, divertikulektómia, event. 
wegdge resekcia alebo segmentálna re-
sekcia s anastomózou mininvazívnym 
alebo otvoreným prístupom (8). Výhodou 
divertikulektómie je kratší operačný čas 
(cca 35 min) a kratšie trvanie hospitalizá-
cie (cca 3 dni) (9). Nevýhodou divertiku-
lektómie je riziko ponechania ektopickej 
sliznice a následné možné krvácanie, či 
perforácia. Samozrejmosťou pri diverti-
kulektómii je verifikovanie čistej resekč-
nej línie v zmysle absencie heterotopickej 
sliznice. Menej rozsiahly resekčný výkon 
sa preferuje najmä u pediatrických pa-
cientov. K segmentálnej resekcii sa treba 
prikloniť najmä pri krvácaní ako indikácii 
na operáciu, ak je široká báza divertikula, 
čomu zodpovedá odporúčanie resekovať 
pri pomere výška/šírka < 1,6 (10), šírení 
zápalových, či ischemických zmien na 
ileum, ak je miesto perforácie blízko bá-
zy (11). Posledná metanalýza odporúča 
segmentálnu resekciu ako metódu voľby 
pri symtomatických divertikuloch (12).

V  prípade asymptomatického 
Meckelovho divertikula sú názory na 

ďalší postup nejednoznačné. K resekcii 
treba pristúpiť pri perzistencii spojenia 
s umbilikom, pri prítomnosti mezodi-
vertikulárneho pruhu alebo pri palpač-
nej heterogenite. V ostatných prípadoch 
je to na rozhodnutí chirurga case-by-
-case. Výnimkou je detský pacient do 
8 rokov, kde vzhľadom na riziko vzniku 
komplikácií je resekčný výkon indiko-
vaný pri akomkoľvek symptomatickom 
či asymptomatickom divertikule (13). 
U dospelých pacientov hrajú rolu rizi-
kové faktory vzniku komplikácií, a to vek 
do 40 rokov, mužské pohlavie, veľkosť 
divertikula nad 2 cm a heterotopia sliz-
nice, ktoré predigujú resekciu (14). Závery 
práce z Mayo clinic aj po vyše 20-tich 
rokoch (2005) sú identické, okrem veko-
vého kritéria do 50 rokov (15). Pôvodné 
kritériá sú v odporúčaní vyššie spomína-
nej metanalýzy (12). Ukazuje sa, že opro-
ti minulosti výrazne klesla morbidita aj 
mortalita resekcie asymptomatických 
divertiklov (16, 17, 18). 

Záver
Napriek nízkemu podielu 

Meckelovho divertikula, resp. kompliká-
cií s ním spojených pri náhlych príhodách 
brušných, je potrebné na túto diagnózu 
myslieť aj u pacientov v dospelom veku. 
Prínosom v predoperačnej diagnosti-
ke by mohla byť čiastočne scintigrafia 
99mtechnecium pertechnetátom, kapsu-
lová endoskopia či dvojbalóniková ente-
roskopia. Liečebnou metódou je resekčný 
výkon, pričom pri revízii dutiny brušnej 
počas apendektómie je nutné prezrieť 
až 200 cm tenkého čreva od Bauhinskej 
chlopne. Pri rozhodovaní sa medzi sta-
plerovou divertikulektómiou, wedge re-
sekciou či segmentálnou resekciou ten-
kého čreva a následnou anastomózou, je 
potrebné zohľadniť najmä stupeň a roz-
sah zápalových zmien, overiť si neprí-
tomnosť ektopickej sliznice v resekčnej 
línii resekátu. Nápomocným môže byť 
aj pomer medzi výškou a šírkou diverti-
kula, kde v prípade v/š < 1,6 sa odporúča 
segmentálna resekcia a v/š > 1,6 je možná 
divertikulektómia. Pri asymptomatic-
kých divertikuloch nie je jednoznačné 
odporučenie, a preto je nutné individuál-
ne posúdenie každého pacienta, pričom 
v prospech resekcie hovoria rizikové fak-
tory vzniku komplikácií, ako sú vek do 40 

rokov, mužské pohlavie, veľkosť do 2 cm  
a makroskopicky prítomná heterotopická 
sliznica.
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