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liečba tromboembolickej choroby, prevencia zrážania krvi počas hemodialýzy, liečba nestabilnej anginy pectoris a non-Q infarktu myokardu. Fraxiparine Forte: Liečba tromboembolickej choroby. Dávkovanie: Fraxiparine: Dospelí: Prevencia 
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podáva v jednej dávke do arteriálnej linky na začiatku každého cyklu. U pacientov bez zvýšeného rizika krvácania: pod 50 kg 0,3  ml, 50-69 kg 0,4 ml, nad 70 kg 0,6 ml, u pacientov s vyšším rizikom krvácania polovičná dávka. Liečba nestabilnej anginy 
pectoris a non-Q infarktu myokardu: podáva sa 2x denne (každých 12 hodín) s kyselinou acetylosalicylovou v dávke do 325 mg denne. Zvyčajná dĺžka liečby je 6 dní. Úvodná dávka sa podáva formou bolusovej intravenóznej injekcie a pokračuje sa 
subkutánne v dávke 86 IU anti Xa/kg. Deti a dospievajúci: neodporúča sa používať u pacientov mladších ako 18 rokov. Porucha funkcie obličiek: U pacientov s miernou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≥ 50 ml/min) nie je potrebné znížiť 
dávku. U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≥ 30 ml/min a < 50 ml/min) je potrebné znížiť dávku nadroparínu o 25 až 33 %. U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/
min) v prevencii tromboembolickej choroby je potrebné znížiť dávku nadroparínu o 25 až 33 %. U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek pri liečbe tromboembolickej choroby, nestabilnej angíny pektoris a non-Q infarktu myokardu je 
Fraxiparine kontraindikovaný. Fraxiparine Forte: Liečba tromboembolickej choroby: Dospelí: subkutánne raz denne obyčajne počas 10 dní. Veľkosť dávky sa upravuje podľa telesnej hmotnosti pacienta tak, aby bola cieľová dávka 171 anti-Xa IU/ kg 
telesnej hmotnosti. Deti a dospievajúci: neodporúča sa používať u pacientov mladších ako 18 rokov. Porucha funkcie obličiek: U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek je potrebné znížiť dávku nadroparínu o 25 %. Nadroparín 
je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek. Spôsob podávania: Subkutánna injekcia sa obyčajne podáva do pravej alebo ľavej strany brušnej steny, ale ako alternatívne miesto sa môže použiť stehno. Nie je určený 
na intramuskulárne podávanie. Kontraindikácie: Precitlivelosť na nadroparín alebo pomocné látky, anamnéza trombocytopénie počas liečby nadroparínom, aktívne krvácanie alebo vyššie riziko krvácania v súvislosti s koagulačnými poruchami s 
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detí do 3 rokov. Lokoregionálna anestézia pri elektívnych operačných zákrokoch je kontraindikovaná v prípade terapeutického podávania LMWH. Osobitné upozornenia: Vzhľadom na možnosť vzniku trombocytopénie vyvolanej heparínom je počas 
celej liečby nadroparínom potrebné sledovať počet trombocytov. Opatrnosť pri podávaní nadroparínu je potrebná v nasledujúcich situáciách: zlyhanie pečene, závažná arteriálna hypertenzia, anamnéza vredovej choroby alebo iných orgánových lézií, 
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neodporúča súčasné podávanie kyseliny acetylsalicylovej, iných salicylátov, nesteroidných antiflogistík a antiagregancií, pretože môže byť spojené s vyšším rizikom krvácania. Ak nie je možné vyhnúť sa uvedeným kombináciám, pacientov je potrebné 
pozorne sledovať a robiť príslušné laboratórne vyšetrenia. Gravidita a laktácia: Použitie nadroparínu počas gravidity sa odporúča iba vtedy, ak prínos liečby je vyšší ako jej možné riziká. Použitie nadroparínu počas dojčenia sa neodporúča. Nežiaduce 
účinky: veľmi časté: prejavy krvácania na rôznych miestach (vrátane prípadov spinálneho hematómu), malý hematóm v mieste vpichu, niekedy tuhé uzlíky, ktoré obyčajne vymiznú po niekoľkých dňoch; časté:  zvýšenie transamináz, obyčajne prechodné, 
reakcia v mieste vpichu; zriedkavé: trombocytopénia,trombocytóza, vyrážka, urtikária, erytém, pruritus, kalcinóza v mieste vpichu; veľmi zriedkavé:  eozinofília, reverzibilná po ukončení liečby, reakcie z precitlivenosti (vrátane angioedému a kožných 
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0,4 ml bez stupnice, 0,6 ml, 0,8 ml, 1,0 ml so stupnicou. Fraxiparine Forte: s obsahom 2 alebo 10 naplnených striekačiek: 0,6 ml, 0,8 ml, 1,0 ml. Uchovávanie: pri teplote do 25° C. Neuchovávajte v mrazničke ani v chladničke, pretože studené 
injekcie môžu byť bolestivé. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. 
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Čo znamená profesionalita v chirurgii

(pokračovanie z časopisu Slovenská chirurgia 1/2013)
Zdravotná dokumentácia má spĺňať príslušné kritériá obsahové (tzn. 

odbornú kvalitu na požadovanej úrovni súdobej lekárskej vedy) a kritériá 
formálne (tzn. čitateľnosť, prehľadnosť, úplnosť). Náležite vedená zdra-
votná dokumentácia je významným listinným dôkazovým materiálom 

pri zisťovaní správnosti diagnostiky a liečebného postupu, najmä v prípade sťažností pacienta 
či eventuálneho súdneho sporu. Nedostatočné vedenie zdravotnej dokumentácie môže viesť 
k poškodeniu pacienta (zámena strán, strata lekárskych nálezov, správ, záznamov a pod.) 
a k sťaženiu kontroly správnosti diagnostického a liečebného postupu pri dopisovaní údajov, 
prepisovaní, vpisovaní, kusých a neúplných informáciách, resp. neuvedení či zamlčaní údajov. 
Podľa jednotlivých právnych odvetví sa rozlišuje zodpovednosť: trestnoprávna, občianskopráv-
na, pracovnoprávna, správnoprávna, disciplinárna, zmluvná. 

Trestnoprávna zodpovednosť zdravotníckeho pracovníka pri výkone zdravotníckeho 
povolania vyplýva z trestnoprávnych predpisov, ktorých základom je trestný zákon (Zákon č. 
300/2005 Z. z. účinný od 1. 11. 2011). Trestnú zodpovednosť má iba osoba fyzická. V trestnom práve 
platí zásada, že trestaný môže byť niekto iba za taký čin, ktorý je v zákone výslovne označený 
ako trestný. U lekárov pripadajú do úvahy rozličné trestné činy, ktoré môže lekár spáchať obvykle 
svojím nedbanlivým konaním, či už vedomým alebo nevedomým. Ide predovšetkým o trestné 
činy, ktoré sú namierené proti životu a zdraviu človeka: napr. usmrtenie, ublíženie na zdraví, 
ohrozovanie pohlavnou chorobou, vírusom hepatitídy C alebo vírusom ľudskej imunodeficiencie, 
nedovolené prerušenie tehotenstva, účasť na samovražde, podvod, korupcia. Významná kolízia 
lekára s trestným zákonom môže však vzniknúť aj v rovine iných trestných činov – prijímaní 
úplatku, poškodzovaní cudzej veci, ochrane autorských práv pri publikovaní vedeckých prác 
a pod. Trestný čin je dokonaný vtedy, keď sú naplnené všetky znaky jeho skutkovej podstaty.

Občianskoprávna zodpovednosť vyplýva z občianskoprávnych predpisov, ktorých zá-
kladom je zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník s doplnkami, posledná zmena č. 69/2012 
Z. z. s účinnosťou od 1. marca 2012). Ide predovšetkým o zodpovednosť za škodu na zdraví 
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, prípadne za zásah do práva na ochranu osobnosti 
alebo o zodpovednosť za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja 
alebo iných vecí, ktoré boli použité (zdravotnícka prístrojová technika, lieky, špeciálny zdravotný 
materiál) a zodpovednosť za škodu na prinesených a odložených veciach (napr. odcudzenie 
oblečenia zo skladovej miestnosti u hospitalizovaného pacienta). V občianskoprávnom konaní 
musí byť preukázané, že poškodenie zdravia vzniklo protiprávnym postupom pracovníka, musí 
byť preukázaná príčinná súvislosť s chybným liečebným postupom a škodou na zdraví. Väčšinou 
ide o finančnú náhradu vzniknutej škody. Pred súdom neodpovedá priamo pracovník, ktorý 
škodu zavinil, ale príslušná zdravotnícka organizácia, ktorá proti nemu môže uplatniť nároky 
v regresnom konaní. Pokiaľ škodu zavinil privátny lekár, zodpovedá za ňu sám. Medzi prípady 
občianskoprávnej zodpovednosti sa zaraďuje aj zodpovednosť za nemajetkovú ujmu (ochrana 
osobnosti, občianskej cti, ľudskej dôstojnosti, súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy).

Pracovnoprávna zodpovednosť je zodpovednosťou vyplývajúcou z pracovnoprávnych 
vzťahov. Práva a povinnosti v tejto oblasti majú obe strany. Základným právnym predpisom je 
Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Z. z.). Podľa pracovnoprávnych noriem zodpovedá zamest-
nanec za porušenie pracovnej disciplíny, za neuspokojivé výsledky svojej práce, ale aj za škodu 
spôsobenú zamestnávateľovi. Pokiaľ zdravotnícky pracovník spôsobil ako zamestnanec zdravot-
níckeho zariadenia pacientovi ujmu, zodpovedá za ňu pacientovi zamestnávateľ. Zamestnávateľ 
má voči zamestnancovi potom právo požadovať náhradu škody. Rozsah tejto náhrady je ob-
medzený štvornásobkom priemernej mesačnej mzdy. Nárok na náhradu škody v plnej výške má 
zamestnávateľ, ak ju zamestnanec spôsobil hrubým porušením pracovnej disciplíny, prípadne 
ak bol pod vplyvom alkoholu a psychotropných látok. Kárne konanie sa podľa zákonníka práce 
vedie pri pochybeniach menšieho významu. 

Správnoprávna zodpovednosť je zodpovednosť fyzických a právnických osôb voči or-
gánom verejnej správy. Normy správneho práva sú obsiahnuté vo veľkom množstve všeobecne 
záväzných predpisov. Porušenie noriem správneho práva môže zakladať zodpovednosť za 
priestupok alebo iný správny delikt. Orgánom, ktorý uplatňuje voči subjektom zodpovednosti 
postih podľa noriem správneho práva, je vždy príslušný orgán verejnej správy. Ak je subjektom 
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zodpovednosti zdravotnícky pracovník, ktorý prevádzkuje neštátne zdravotnícke zariadenie, zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov v rámci činnosti 
tohto zariadenia, eventuálne právnická osoba, napr. nemocnica. Týka sa teda hlavne zodpovednosti za priestupky a za porušovanie akýchkoľvek noriem 
správneho práva, napr. na úseku hygienickej služby, požiarnej ochrany, dodržiavanie stavebného zákona, ochrany pamiatok a pod. 

Disciplinárna zodpovednosť je zodpovednosť lekára voči príslušnej stavovskej organizácii a možno ju uplatniť len v obmedzenej miere a len voči členom 
komory. Členstvo v stavovských komorách je dobrovoľné, hoci každý lekár musí byť alebo členom komory, alebo v komore registrovaný, čo je podmienkou 
výkonu lekárskej praxe. Komora rieši prípady porušovania právnych predpisov, chýb v odbornom postupe pri liečení a aj porušovanie zásad lekárskej etiky. 
K tomu je komorou vydaný Etický kódex. Komora vydáva ďalšie stavovské normy, ktoré sú pre jej členov záväzné. Pri porušení povinností uložených príslušným 
zákonom, ktorý profesijné komory zriadil (zákon č. 578/2004 Z. z.), možno členovi komory uložiť sankcie, ktoré siahajú od disciplinárneho napomenutia cez 
finančné pokuty až po podmienečné vylúčenie a vylúčenie z komory. 

Zmluvná zodpovednosť je zodpovednosť za záväzky prevzaté zmluvou. Zvyčajne pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pôjde o vzťah medzi zdravot-
níckym zariadením a zdravotnou poisťovňou. Možno sem tiež zaradiť aj zmluvný vzťah medzi zdravotníckym zariadením a pacientom na základe priamej 
platby pri určitých druhoch výkonov (napr. estetických operáciách). Zmluvná zodpovednosť sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti teda uplatňuje tiež len 
obmedzene, ale zmluvné vzťahy sú pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti veľmi dôležité. Zo samotnej zmluvy potom môžu vyplývať možné sankcie pre 
prípad nesplnenia záväzku. V zmluvnom vzťahu medzi zdravotníckym zariadením a poisťovňou môžu mať tieto sankcie podobu predčasného rozviazania 
zmluvy, nepreplatenie určitých vykázaných výkonov, požiadavka vrátiť platby za už zaplatené výkony, eventuálne neobnovenie zmluvy po uplynutí doby, na 
ktorú bola uzatvorená. Prípadné spory medzi zdravotníckym zariadením a poisťovňou je možné riešiť súdnou cestou, obnovenie zmluvy po uplynutí stanovenej 
doby, na ktorú bola uzatvorená, však súdnou cestou presadiť nemožno. 

Verím, že pripomenutie si uvedených skutočností pomôže každému z nás nielen udržanie, ale priam zvyšovanie dôveryhodnosti našej profesijnej spoločnosti 
a minimalizuje riziko trestnoprávneho postihu.

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.
vedúci Chirurgickej kliniky JLF UK a UN v Martine

Pozn.: Literárne zdroje sú v prípade záujmu k dispozícii u autora.

SOLEN rozširuje portfólio tlačovín 
pre lekárov o knižnú produkciu

Neviete, komu zveriť 
vydanie svojej knihy?

Pre viac informácií píšte a volajte: redakcia@solen.sk, 02/ 5413 1380, 02/ 5413 1381
Lovinského 16, 811 04 Bratislava, www.solen.sk

KVALITNÚ REDAKČNÚ A EDITORSKÚ PRÁCU, RECENZIE, GRAFIKU, TLAČ, 
PUBLICITU A PREDAJ VRÁTANE ELEKTRONICKEJ VERZIE

ZAISTÍME VÁM:

edícia MEDUCA

SOLEN_edicia_Meduca_uputavka_210x148.indd   1 22. 2. 2013   13:42:34



Časopis Slovenská chirurgia a redakcia vydavateľstva Solen
vyzýva na aktívnu spoluprácu a hľadá autorov príspevkov do časopisu

Slovenská chirurgia
Štruktúra časopisu (rubriky):
Prehľadové články – maximálny rozsah je 9 strán textu vrátane literatúry. Najnovšie poznatky o etiológii, patogenéze, diagnostike a terapii 
chorôb a skupín ochorení. K textu je možné priložiť obrázky (grafy, tabuľky – max. počet 6). Článok, prosím, píšte s dôrazom na jeho praktické 
využitie chirurgmi a špecialistami z iných oborov zaujímajúcich sa o chirurgiu. 
Pôvodné práce – max. 6 strán. Štúdie, konkrétne liečebné chirurgické postupy, vlastné pozorovania. Členenie: cieľ, materiál a metodika, 
výsledky, diskusia, záver.
Kazuistiky – max. 4 strany. Členenie: súhrn (abstrakt), úvod, vlastný prípad, diskusia, záver.
Medziodborové konzílium – max. 6 strán. Interdisciplinárna medziodborová diskusia, pohľad na určitú diagnózu alebo terapeutický postup od 
odborníkov rôznych odborov, zásady a otázky ich spolupráce.

  Články prechádzajú odborným recenzným posudzovaním a jazykovou korektúrou.

Pokyny pre autorov
Náležitosti rukopisu:
  Názov práce v slovenskom a anglickom jazyku – stručný, max. do 10 slov, vystihujúci podstatu článku
  Meno hlavného autora s titulmi, názov a kompletná adresa pracoviska 
  Emailový a telefonický kontakt na hlavného autora
  Mená spoluautorov s titulmi a ich pracoviská 
  Krátky výstižný súhrn predloženej práce v slovenskom aj anglickom jazyku + približne 5 kľúčových slov v oboch jazykoch
  Text  + tabuľky alebo grafy a obrázky ako samostatné prílohy v čo najkvalitnejšom prevedení s presnými legendami 

(max. 5 tabuliek a 5 obrázkov so zreteľne vyznačeným umiestnením v texte)
  Zoznam citovanej literatúry, maximálne 20 citácií, uvádzaných a číslovaných v texte chronologicky. Vyhýbať sa odkazom na abstrakty, 

nepublikované pozorovania, osobné oznámenia. Preferovať súčasné citácie (z ostatných 3 rokov)

Na publikovanie budú prednostne zaradené práce, ktoré citujú a odkazujú 
na články uverejnené v časopise Slovenská chirurgia.

Spracovanie citovanej literatúry:
Bibliografi cké citácie upraviť podľa štýlu JAMA/AMA. Citačná norma JAMA/AMA je jednou z noriem využívaných v medicínskych orientovaných 
periodikách, ktorá je pomenovaná podľa American Medical Assotiation. Štruktúrou bibliografi ckých citácií sa podobá štýlu NLM, z ktorého 
v mnohom vychádza. JAMA style patrí medzi tzv. author-number štýly, t. j. číslom v guľatých zátvorkách odkazujeme v texte na citované zdroje 
v poradí, v akom sú citované prvýkrát. Nasledujúce odkazy na rovnaký zdroj sa označujú rovnakým číslom ako pri prvej zmienke. 
 Príklad na citovanie monografi e
 1.  Prochotský A. Karcinóm hrubého čreva a konečníka. Bratislava, Slovakia: Litera Medica; 2006.
 2.  DeVita VT Jr, Lawrence TS, Rosenberg SA, et al. CANCER. Principles & Practice of Oncology. 9th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & 

Wilkins; 2011.
 Príklad na citovanie kapitoly knihy, resp. príspevku v zborníku
 1.  Nenutil R. Standardizace histopatologické diagnostiky kolorektálního karcinomu. In: Vyzula R, Žaloudík J, eds. Rakovina tlustého střeva 

a konečníku. Praha, Czech Republic: Maxdorf; 2007:96–102.
 2.  Enzinger FM, Weiss SW. Ischemic fasciitis (Atypical decubital fi broplasia). In: Sharon WW, John RG, eds. Soft Tissue Tumors. 4th ed. St. Louis, 

MO: Mosby; 2001:276–278.
 Príklad na citovanie článku v časopise
 1.  Huťan M, Koudelka P, Bartko CH, et al. Nové odporúčania antibiotickej liečby infekcií diabetickej nohy. Slov. chir. 2012;9(3):88–91.
 2.  Jakimowicz J, Fingerhut A. Simulation in surgery. Br J Surg. 2009;96(6):563–564.
 Príklad citácie elektronického článku
 1.  Wong KP, Lang BH. The role of prophylactic central neck dissection in diff erentiaded thyroid carcinoma: Issues and controversies [online]. 

J Oncol. 2011. http://www.hindawi.com/journals/jo/2011/127929/. Accessed June 18, 2011.

 Podrobnejšie pokyny na tvorbu citácií a bibliografi ckých odkazov nájdete na: www.slovenskachirurgia.sk

Spracovanie rukopisu:
  Písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, počet strán 5 – 9 v závislosti od druhu príspevku
  Článok členiť na menšie prehľadnejšie odseky, v prípade potreby použiť podnadpisy  a jednoduché členenia
  Všetky skratky musia byť pri prvom použití vysvetlené
  Zdomácnené cudzie výrazy písať buď v súlade s pravidlami slovenského pravopisu alebo v pôvodnej latinskej podobe

Prílohy rukopisu:
  Prehlásenie, že článok nebol uverejnený ani ponúknutý na uverejnenie v inom časopise
  Portrétová fotografi a hlavného autora

Práce posielajte v elektronickej podobe:
e-mailom: dubravcikova@solen.sk

poštou: Solen, s. r. o., Lovinského 16, 811 04 Bratislava



46

Slovenská chirurgia | 2013; 10(2) | www.solen.sk

Obsah

Úvodné slovo

 43 doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. 
Čo znamená profesionalita v chirurgii

Prehľadové články

 48 MUDr. Lucia Lakyová, PhD., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc. 
Využitie kmeňových buniek kostnej drene pri hojení chronických  
kožných rán – review

Pôvodné práce

 52 MUDr. Štefan Hulík, FEBS, MUDr. Erik Tóth, MUDr. Peter Zavacký,  
MUDr. Tatiana Baltesová, PhD., MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD.,  
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc. 
Chirurgická výzva: retransplantácie obličiek

 56 MUDr. Ivan Turčan, MUDr. Csaba Tóth, MUDr. Pavel Mikláš,  
MUDr. Daniela Babiaková, MUDr. Marcela Beerová, MUDr. Iveta Mikšíková 
Chirurgické riešenie nehmatného karcinómu prsníka SNOLL metódou

 59 MUDr. Robert Adamov, MUDr. Juraj Váňa, PhD., MUDr. Igor Bizík 
Chirurgická terapia športovej hernie laparoskopickým TAPP  
prístupom modifikovaná tenotómiou ligamentum inguinale

 64 MUDr. Juraj Váňa, PhD., MUDr. Robert Adamov, MUDr. Michal Žáček 
Neoperačná liečba trhliny konečníka

 67 MUDr. Miron Petrašovič, CSc., doc. MUDr. Filip Danninger, CSc. 
Operácia podľa Vandenbosa. Nový prístup k chirurgickej liečbe  
recidivujúceho unguis incarnatus

Ďakujeme za podporu tohto čísla Slovenskej chirurgie



47Obsah

Kazuistiky

 70 prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD., MUDr. Peter Winter, MUDr. Vladimír Baláž, PhD., 
MUDr. Radoslav Kňazík 
Multiviscerálne resekcie pre malígny nádor pankreasu

Novinky v chirurgii

 73 prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc. 
Chirurgická liečba karcinómu rekta pomocou Endo GIA™ Radial Reload 
s Tri-Staple™ technológiou

Informácie

 76 prof. MUDr. Július Vajó, DrSc. 
Predstavenie knihy Miloslava Dudu a kol.: Jícen. Pohled z mnoha úhlů 
v zrcadle zkušeností olomoucké jícnové školy 

Riešenie pre všetky typy rán – 
www.hojenieran.sk
On-line pomocník na liečbu rán 
od HARTMANN – RICO

• najdôležitejšie informácie o úspešnej liečbe rán

•  ulcus cruris venosum, dekubitus, diabetická noha a ďalšie diagnózy

• vhodné produkty vrátane odporúčaných kombinácií

Pozrite sa sami, ako 

vám môže pomôcť 

www.hojenieran.sk



48

Slovenská chirurgia | 2013; 10(2) | www.solen.sk

Prehľadové články

Využitie kmeňových buniek kostnej drene  
pri hojení chronických kožných rán – review
MUDr. Lucia Lakyová, PhD., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc. 
I. chirurgická klinika Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice

Práca je zameraná na skúmanie efektivity a bezpečnosti autológnej transplantácie buniek kostnej drene na urýchlenie hojenia chro-
nických rán. Cieľom experimentov tejto novej liečebnej modality je zistiť schopnosť migrácie kmeňových buniek, ich inkorporácie do 
spodiny rany a stimulácie hojenia rany. Kmeňové bunky poskytujú možnosť obnovy niektorých štruktúr a rekonštitúcie poškodeného 
tkaniva, pretože sú zodpovedné za orientáciu a ich diferenciáciu na špecifické bunky rozličných tkanív. Nie všetky štúdie sú však pri 
aplikácii kmeňových buniek u pacientov také optimistické. Otázne je, či nové kožné bunky regenerované pomocou kmeňových buniek 
sú aj funkčné. Labilita fenotypu týchto buniek môže viesť k poškodeniu štruktúry alebo funkcie, dokonca môže viesť až k malignite. 
Aplikácia kmeňových buniek podľa niektorých autorov vraj môže daný klinický stav aj zhoršiť. Napriek týmto niektorým výsledkom 
v experimentálnej rovine zaznamenalo použitie kmeňových buniek v hojení chronických rán veľký ohlas aj na klinickej úrovni. 

Kľúčové slová: kmeňové bunky kostnej drene, chronická rana, hojenie.

The use of stem bone marrow cells in healing of chronic skin wounds

Article is directed at investigation of efficacy and safety of autologous transplantation of bone marrow - cells in improvement of wounds 
healing. The aim of the experiments of this new treatment method is to determinate the ability of migration of stem cells, implantation 
into wound bed, differentiation and stimulation of healing process. Stem cells offer the possibility that some structures within the wound 
may be reconstituted, because they are responsible for the homing of stem cells and their differentiation into specific tissue-related cells. 
Not all of the studies of aplicated bone marrow cells in patients archieved so optimistic results. It is not known whether these new skin cells 
regenerated by stem cells are functional. Instability of cellular phenotypes may lead to the deterioration of the structure and/or function of 
tissues, and may eventually give rise to malignant cells. Aplication of stem cells makes clinical status worse according to some authors. Despite 
of these results in experimental level it was noticed the huge reply the use of stem cells in healing of chronic wounds in the clinical field. 

Key words: stem bone marrow cells, chronic wound, healing.
Slov. chir., 2013; roč. 10(2): 48–51

Úvod 
Malé kožné rany sa hoja u zdravých pacientov 

väčšinou bez ťažkostí. Väčšie lézie zasahujúce plnú 
hrúbku kože alebo popáleniny vyžadujú dlhší čas 
liečby, pričom výsledkom tohto hojenia môže byť aj 
excesívna jazva. Liečba chronických rán je neustály 
klinický problém a predstavuje veľkú socio-ekono-
mickú záťaž pre spoločnosť. 

Napriek doterajšiemu rýchlemu pokroku v lieč-
be rekombinantnými rastovými faktormi a bioin-
žinierstvom kože, až 50 % rán je rezistentných na 
liečbu (1). Použitie autológnych štepov je limitované 
množstvom kože dostupnej pre grafting (2). Novým 
prístupom v liečbe týchto rán je využitie kmeňových 
buniek kostnej drene za účelom urýchlenia hojenia 
rán (3). Tento mechanizmus urýchlenia hojenia spo-
číva v utlmení preeexponovanej zápalovej reakcie, 
interakcii s vaskulárnymi endoteliálnymi bunka-
mi, parakrinným systémom a v imunomodulácii. 
Predpokladaným výsledkom takejto liečby je rých-
lejšie zahojenie a eliminácia tvorby nadmerného 
fibrózneho tkaniva. 

Cieľom množstva štúdií zaoberajúcich sa touto 
metodikou je zistiť na zvieracom modeli, či kmeňové 
bunky majú potenciál priniesť zásadné zmeny do re-
paračného procesu a či sa dajú využiť aj terapeuticky 

u ľudí. Existuje totiž množstvo liečebných postupov, 
ktoré aplikujú kmeňové bunky, avšak väčšina z nich 
sa nachádza predovšetkým v experimentálnej rovi-
ne a sú nákladné. Za posledné obdobie sa vyvinu-
lo množstvo protokolov, aby dosiahli čo najvyššiu 
úspešnosť uchytenia sa a diferenciácie kmeňových 
buniek v ranách. Mierou úspešnosti liečby je, aby 
sa tieto bunky dostali do lôžka rany v čo najvyššom 
počte a tak maximalizovali ich terapeutický benefit. 

Cieľom tohto prehľadového článku je priblí-
ženie základných metód a stratégií pri používaní 
kmeňových kostných buniek v experimente a pri 
klinickej aplikácii.

Problematika hojenia rán 
Narušené hojenie rán je charakterizované ex-

cesívnou infiltráciou polymorfonukleárnych leu-
kocytov, nedostatočnou formáciou granulačného 
tkaniva, deficitom kolagénu a expresiou rastových 
faktorov (TGF-beta, epidermálny rastový faktor (EGF), 
vaskulárny endoteliálny rastový faktor (VEGF), doštič-
kový derivovaný rastový faktor (PDGF-BB) a keratino-
cytový rastový faktor (KGF)). Biomechanická pevnosť 
rany je tak signifikantne znížená (4). Poruchy hojenia 
rán sú teda multifaktoriálne a sú dôsledkom por-
úch ciev zahŕňajúcich 1. mikro- a makroangiopatiu,  

2. abnormálne zápalové pochody, 3. periférnu neu-
ropatiu a poruchy funkcie granulocytov, makrofágov 
a keratinocytov (5). 

1. Makro- a mikroangiopatia. Trofické zmeny 
kože pri zlom arteriálnom zásobení bývajú spôsobe-
né progresívnou tkanivovou hypoxiou, a to v dôsled-
ku extramurálnej strangulácie, murálneho zhrub-
nutia, nánosov a intramurálnej reštrikcie krvného 
toku. Extramurálna strangulácia nastáva v dôsledku 
formovania jazvového tkaniva. Murálne zhrubnutie 
alebo akrécia intimálnych plakov (napr. pri ateroskle-
róze) postupne progreduje so stále sa zhoršujúcim 
krvným prietokom až kým aterotrombóza, embó-
lia alebo navodená infekcia nespôsobí kompletnú  
oklúziu vyúsťujúcu do ulcerácie. Intramurálne zmeny  
okludujú malé cievy so zmenami v krvnej viskozite,  
adherencii doštičiek a s fibrinogenézou napr. pri vas- 
kulitíde. To je príčinou vzniku ulcerácií. Patogenéza 
nemôže byť často exaktne definovaná pre výskyt 
prekrývajúcich sa príčin. Teoreticky tkanivová hypo-
xia by mala spôsobiť kompenzatórnu angiogenézu 
cestou fyziologickej spätnej väzby indukciou hypo-
xiou indukovaného faktora alpha (HIF-1α) a angioge-
nických rastových faktorov. U pacientov s periférnou 
artériovou chorobou je v sére dvojnásobne zvýšený 
hepacytový rastový faktor v porovnaní so zdravými 
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pacientmi. Tkanivá poškodzované závažnou makro-
vaskulárnou chorobou majú vyčerpanú angiogenic-
kú reakciu. Interindividuálne rozdiely v schopnosti 
angiogenézy v hypoxických podmienkach takisto 
existujú aj medzi pacientmi s aterosklerózou. Takéto 
variácie vysvetľujú, prečo niektorí pacienti s perifér-
nou arteriálnou chorobou sú neschopní vytvorenia 
adekvátnej kolaterálnej cirkulácie a prečo sa niekedy 
nehoja arteriálne ulkusy napriek chirurgicky vytvo-
renému bypassu. Pri mikroangiopatii je hlavným 
problémom zhrubnutie bazálnych membrán kapi-
lár, tieto sú priepustnejšie pre plazmatické proteíny 
ako normálne. V dôsledku toho vzniká edém, ktorý 
takisto narúša priebeh hojenia rán (6, 7, 8).

2. Abnormálne zápalové pochody. Pri chronic-
kých ranách býva nepriaznivo zmenený aj zápalový 
proces. Keďže zápalový proces je súčasťou procesu 
hojenia rany, alterácie zápalového procesu majú vplyv 
na celkový priebeh hojenia rany. Porušené sú všetky 
deje, ktorými sa zápalové bunky podieľajú na hojení 
rany: adherencia k stene krvných ciev, diapedéza, 
chemotaxia a takisto fagocytóza. Leukocyty preuka-
zujú porušenú schopnosť deformovať sa v dôsledku 
zmien v ich bunkovej membráne. Ďalšia z možných 
príčin vedúcich k oslabeniu rezistencie voči infekcii je 
zvýšená tendencia kože k prasknutiu, čo vedie k zvý-
šenej možnosti baktérií kolonizovať vzniknuté trhliny. 

3. Hlavným zdrojom problémov diabetických 
pacientov s hojením rán je vznik diabetickej neu- 
ropatie. Táto periférna neuropatia zahŕňa všetky  
typy nervov. Poškodenie nervov môže vychádzať 
z metabolických abnormalít, ako je aj akumulácia 
sorbitolu v perineurálnom priestore, čo môže viesť 
k edému, a podiel tu zohráva aj poškodenie endo-
neurálnych malých ciev. U diabetických pacientov je  
takisto prítomná demyelinizácia Schwannových bu- 
niek, čo môže byť dôsledkom redukovanej rýchlosti 
vedenia v ich nervoch. Ďalej je možné, že poškodenie 
sa vzťahuje na abnormality v metabolizme myo-
-inozitolu. Diabetes ovplyvňuje priamo aj keratino-
cyty, u ktorých bolo nájdené vylučovanie zníženého 
množstva rastových faktorov u diabetických myší (9). 

Definícia kmeňových buniek kostnej 
drene 

Kmeňové bunky kostnej drene boli charakte-
rizované prácami Ernesta A. McCullocha a Jamesa 
E. Tilla (10, 11) ako bunky s prolongovanou schop-
nosťou sebaobnovy (t. j. produkujúce sami seba) 
a schopnosti sa diferencovať do zrelých štádií rozlič-
ných tkanív pomocou asymetrickej replikácie (12, 13, 
14). Táto schopnosť sa označuje ako multipotencia, 
teda môžu byť zdrojom všetkých typov buniek a na-
opak, kmeňové bunky jednotlivých orgánov môžu 
vytvárať bunky kostnej drene. Kmeňové bunky sa 
delia na dve línie: hematopoetické kmeňové bunky 

a mezenchymálne kmeňové bunky – MKB (15). MKB 
sú klonové prekurzory nehematopoetických tkanív. 
Je to zriedkavá populácia buniek v kostnej dreni, 
reprezentujúca iba 0,001 – 0,01 % jadrových buniek, 
čiže je ich 10-násobne menej než hematopoetických 
buniek. Zabezpečujú regeneráciu prirodzene star-
núcich a poškodených tkanív. Za určitých okolností 
kmeňové bunky môžu dokonca omladiť respek-
tíve prestavať tkanivo. Sú expandabilné v kultúre, 
sú multipotentné, a schopné diferencovať sa na 
osteoblasty, chondrocyty, astrocyty, pneumocy-
ty, hepatocyty, neuróny a myocyty (16). Kmeňové 
bunky pri interakcii s tkanivom sú taktiež spúšťačom 
rôznych rastových faktorov (17).

Mechanizmus účinku pôsobenia 
kmeňových buniek kostnej drene 
v rane 

Liečba kmeňovými bunkami kostnej drene 
signifikantne spôsobuje zvýšenú tvorbu kolagénu 
I. – IV., čo zlepšuje pevnosť rany (4) a efektívnejšiu de-
pozíciu kolagénových vlákien (18), vzhľadom na zlep-
šenú pevnosť rany oproti kontrolnej skupine (52 %  
vs. 31 %). Histologická analýza potvrdzuje signifi-
kantnú redukciu lokálnej zápalovej reakcie a supresie 
CD45. Imunohistochemická analýza signifikantne 
zvyšuje epidermálny rastový faktor, vaskulárny 
endoteliálny rastový faktor, prolyl 4-hydroxylázu, 
a expresiu Ki-67 (19).

Základnou otázkou je, ako je možné, že kme-
ňové bunky sú schopné diferencovať do rozličných 
buniek? Pravdepodobne tieto mnohopočetné línie 
kmeňových buniek sa môžu premeniť nezávisle na 
ich analógnych zrelých tkanivách, alebo primitívne 
dospelé multipotentné kmeňové bunky zvýšia svoju 
diferenciačnú schopnosť, a tak línie kmeňových 
buniek môžu vyzrieť. Ja taktiež možné, že kmeňové 
bunky, ktoré dostanú príkaz sa diferencovať do niek-
torej z línií sa môžu presunúť do inej pod vplyvom 
signálov a lokálneho mikroprostredia (20). Ying et al. 
a Terada et al. zistili, že dospelé kmeňové bunky sú 
schopné spontánnej fúzie s embryogenickými kme-
ňovými bunkami, čo mení ich vlastnosti a následne 
sa to mylne interpretuje ako transdiferenciácia. Tento 
dej sa dokázal zatiaľ iba v in vivo prostredí (21, 22). 

Kmeňové bunky alebo progenitorové bunky sú 
priťahované do rany signálmi vychádzajúcimi z mies-
ta poranenia. Zistilo sa, že prostredie, v ktorom sú 
umiestnené kmeňové bunky (teda počet buniek, 
spôsob aplikácie, koncentrácia kyslíka) ovplyvňuje ex-
presiu povrchových receptorov kmeňových buniek, 
ktoré odpovedajú na signály pre migráciu. Čerstvo 
izolované kmeňové bunky majú vyššiu schopnosť 
uchytenia sa v cieľovom tkanive pri porovnaní s ich 
kópiami zmnoženými v kultúrach (23). Receptor 
CXCR4 a chemotaktický receptor (SDF-1α), ktorý je 

viazaný v kostnej dreni a v ischemických tkanivách, 
chýba na povrchu kmeňových kostných buniek  
pomnožených v kultúre (24). Zistilo sa však, že pokiaľ 
sú kmeňové bunky umiestnené v kokteile z cytokínov, 
kmeňové bunky vykazujú expresiu CXCR4. Vystavenie 
kmeňových buniek hypoxickým podmienkam tak-
tiež zvyšuje expresiu CXCR4 a CX3 chemokínového 
receptora 1 (CX3CR1), čo vedie k zvýšenej migrácii. 
Rosová et al. demonštrovala, že kmeňové bunky pes- 
tované v hypoxických podmienkach aktivujú signálnu 
Akt cestu, pričom sa udržuje aj ich životaschopnosť 
a počet bunkových cyklov (25). Expresia CXCR4 sa dá 
zvýšiť aj retrovírusovou expresiou, prenosom mRNA, 
alebo pridaním cytokínu TNF-alfa.

U ľudí sa poranenie kože a iných tkanív ne- 
hojí regeneráciou, ale jazvou. Autori, ktorí aplikujú 
mezenchýmové kmeňové bunky do takýchto 
kožných rán tvrdia, že tieto bunky dokážu prispieť 
k vytvoreniu novej epidermis, vlasových folikulov, 
mazových žliaz a iných zložiek celej hrúbky kože, 
čiže prispievajú k regenerácii. Avšak štúdie, ktoré 
pozorovali prítomnosť nových epiteliálnych buniek 
po aplikácii mezenchýmových kmeňových buniek 
v rane, zaznamenali pomocou zeleného fluorescent-
ného proteínu (GFP) iba obmedzenú prítomnosť 
epiteliálnych buniek po štyroch týždňoch. Je to prav-
depodobne v dôsledku ich rapídnej premeny počas 
hojenia. Toto pozorovanie vysvetľuje, že kostná dreň 
nepodporuje dlhotrvajúcu sebaobnovu kmeňo-
vých buniek na dermálne keratinocyty. Naopak, 
v rane sa objavuje signifikantne vysoké množstvo 
buniek regenerujúcich appendixy kože bohaté na 
Ki67-pozitívne deliace sa bunky. Tieto štruktúry sú 
formované endogénnymi keratinocytmi, ktoré sú 
ovplyvniteľné parakrinnými faktormi vylučovanými 
kmeňovými mezenchýmovými bunkami. Tieto hrajú 
taktiež dôležitú úlohu v regenerácii kože. 

Pestovanie a kultivovanie kmeňových 
buniek

Princípom získania aplikovateľných kmeňových 
buniek je izolácia čistých definovaných bunkových 
línií v  dostatočnom množstve a  ich expanzia. 
Prietoková cytometria kombinovaná s rozvojom 
nových protilátok pomáha zlepšiť čistotu bunkových 
línií a vytvoriť rýchlejšiu multiparametrickú analý-
zu. V súčasnosti existujú hotové kity, ktoré zlepšujú 
a urýchľujú izoláciu buniek, ich priamu kvantifikáciu 
a analýzu vrátane predtitrovaných fluorochrómových 
protilátok na povrchové receptory buniek, transkripč-
né faktory a pufre. Kvalitné monoklonové protilátky 
sú kľúčom ku konzistentným a reprodukovateľným 
výsledkom. Povrchové markery sú používané na fe-
notypizáciu a izoláciu kmeňových buniek. MSC na kli-
nické použitie sa musia zbierať a expandovať ex vivo  
v určitých podmienkach s filtrovaným laminárnym  
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prúdením vzduchu a kontrolovaným prístupom 
za absolútne sterilných podmienok, a početných 
mikrobiologických, virologických, imunologických, 
imunofenotypových a fukčných kontrôl kvality (26). 

Po odbere kostnej drene sa frakcia kmeňových 
buniek získa pomocou separátora spôsobom dife-
renciačnej centrifugácie. Zvýši sa tak hustota frakcie 
buniek v suspenzii. Hustota je rozhodujúcim fakto- 
rom ovplyvňujúcim rast populácie po ich aplikácii. 
Koncentrácia buniek sa stanovuje kultiváciou v špe-
cifických médiách alebo prietokovou cytometriou 
v médiu protilátok proti markerom, ktoré sú značené 
fluorescenčným farbivom. Je nutné si uvedomiť, že 
ex vivo množenie kmeňových buniek ovplyvňuje ich 
schopnosti ako je proliferačná kapacita, diferenciač-
ný potenciál a trofická aktivita, a to v negatívnom 
zmysle (27). 

Kostná dreň v experimente u malých zvierat 
(potkan, myš) sa odoberá z dlhých kostí dospelých 
jedincov. Na tento účel sa používajú dlhé kosti fe-
muru a tibie odstránené za aseptických podmienok 
a očistené od väziva po eutanázii zvieraťa. 

Ako aplikovať kmeňové bunky 
kostnej drene do rany?

Cieľom aplikácie buniek je dosiahnuť čo naj-
vyššiu koncentráciu buniek v mieste rany. V zásade 
existujú dva základné spôsoby aplikácie buniek: in-
fúzia buniek do cirkulácie (28), alebo priama aplikácia 
terapeutických buniek do rany – injikovaním alebo 
vložením kolagénovej špongie do rany. 

Pri vaskulárnom podávaní MKB je riziko, že pri 
transporte buniek krvným riečiskom sa zachytia na 
miestach ako sú pľúca, slezina a pečeň. Pri intraar-
teriálnom podávaní sa používa intraarteriálne za-
vedený katéter na podanie autológnej frakcie MNC 
priamo do nepostihnutých distálnejších tepien. To 
vedie k výraznej redukcii počtu buniek v cieľovom 
tkanive. Cievy, ktoré vyživujú miesto poranenia ne-
smú byť trombotické, resp. poškodené, aby dovolili 
preniknúť bunkám do postihnutého miesta. Zistilo 
sa, že množstvo kmeňových buniek po aplikácii 
do systémového obehu sa zachytáva v pľúcach. 
Yukawa et al., navrhoval kombináciu kmeňových 
buniek s heparínom. Tento problém sa vyriešil len 
čiastočne, lebo kmeňové bunky sa u myší lieče-
ných heparínom následne vychytávali pečeňou 
(29). Bunky musia taktiež prestúpiť z cirkulácie do 
spojivového tkaniva, kde ich čaká hlavná úloha (30). 
Preto množstvo autorov preferuje priame umiest-
nenie buniek do rany. Ide napríklad o viacpočetné 
intramuskulárne vpichy do okolia trofickej lézie. 
S intramuskulárnou aplikáciou sa začína asi 4 – 5 cm 
proximálne od miesta tepnovej obliterácie a po-
kračuje sa distálne. Niektorí používajú kombináciu 
systémového podania buniek s lokálnou aplikáciou. 

Voľba metódy podania je na každom pracovisku 
iná, závisí od preferencie autorov. 

Kožné rany sú optimálnym kandidátom na to-
pické umiestnenie, pričom je množstvo spôsobov 
ako aplikovať kmeňové bunky kostnej drene do 
chronickej rany. Niektorí autori odporúčajú injikovať 
bunky intradermálne okolo rany, alebo do okrajov 
rany (31, 32). Stoff et al., injikovali koncentrované 
ľudské mezenchýmové bunky do incíznych rán kože 
zajaca. Tieto bunky migrovali z miesta aplikácie cez 
dermo-epidermálne spojenie na 14. deň hojenia 
a dosiahli cieľové miesto rany až pri fascii na 21. deň. 
To dokazuje, že MKB sú schopné migrácie cez spo-
jivové tkanivo (18). Nambu et al., liečil excízne rany 
u myší autológnymi kmeňovými bunkami, ktoré 
boli aplikované do kolagénovej matrix. Pozoroval 
nárast granulačného tkaniva a urýchlenú reepite-
lizáciu rany (33). Inou potenciálnou metódou na 
priamu aplikáciu buniek do rany je ich inkorporácia 
cez kožný ekvivalent. Typický dvojvrstvový kožný 
ekvivalent pozostáva z epidermy a dermis s fibro- 
blastovým podkladom (34). Integrácia kmeňových 
mezenchýmových buniek do fibroblastovej matrix 
zvyšuje angiogenický potenciál matrix. Falaga et al. 
(9), použil fibrínový polymérny sprej na aplikáciu 
autológnych mezenchýmových buniek získaných 
z aspirátov kmeňových buniek na urýchlenie akút-
nych nehojacich sa kožných rán, a to u človeka ako 
aj u myší. V tomto experimente sa pozoroval prienik 
buniek do lôžka rany na 21. deň po aplikácii. Tento 
spôsob reprezentuje uskutočniteľnú metódu na vlo-
ženie buniek do rany. Autor pozoroval silnú koreláciu 
medzi počtom úspešne implantovaných kmeňo-
vých buniek a rýchlosťou hojenia sa chronických rán.  
Sú však popisované aj nevýhody v súvislosti s touto 
technikou. Kmeňové bunky musia byť kultivované 
v dostatočnom počte pre lokálnu aplikáciu a pre 
pestovanie za účelom liečby. Načasovanie aplikácie  
buniek je taktiež dôležité, keďže bunky musia funkč- 
ne splynúť s bunkami v rane v kritickom čase hojenia. 

Kmeňové bunky a imunitný systém
Miesta tkanivového poškodenia prechádzajú 

chronickými a akútnymi imunitnými odpoveďami 
a mezenchýmové bunky migrujúce do týchto miest 
sú ovplyvňované rôznymi imunitnými bunkami v lo-
kálnom prostredí. Liu et al., našli cestu, ktorou komu-
nikuje imunitný systém cez interferón (IFN)-γ a TNF-α 
s transplantovanými mezenchýmovými kmeňovými 
bunkami počas reparačného procesu. Systémová in-
fúzia obsahujúca T bunky alebo lokálna administrácia 
acylpyrínu značne zvyšovali prežívanie transplantova-
ných kmeňových buniek v poškodenom mieste (35). 

Za zmienku stojí aj fakt, že v niektorých expe-
rimentoch sa používali xenogenické bunky kostnej 
drene. Stoff et al., použil ľudské MKB v incíznych 

kožných ranách u králikov, ktoré boli plne imu-
nokompetentné bez imunosupresívnej podpory 
a nebola zaznamenaná žiadna rejekcia injikovaných 
xenogenických MKB (18).

Alogenické MKB v in vitro a v in vivo podmien-
kach majú imunosupresívny efekt. Ľudské mezen-
chýmové kmeňové bunky suprimujú proliferáciu 
CD4+ a CD8+ T-buniek pomocou sekrécie faktorov 
ako je hepatocytový rastový faktor a naopak, tlmia 
sekréciu cytokínov dendritických buniek, T-buniek 
a prirodzených zabíjačov. Tento fenomén sa používal 
pri liečení rejekcie kožného trasplantátu graft-ver- 
sus-hostiteľ. Niektorí autori majú názor, že takýto 
efekt má pozitívny vplyv pri hojení kožných rán po 
aplikácii BMK na prevenciu vzniku opakovaného 
chronického zápalu rany. Negatívom je možnosť 
vzniku nádoru pri takejto liečbe, čo treba zvážiť naj- 
mä pri klinickom využití tejto liečby (36). 

Diskusia
Kmeňové bunky poskytujú možnosť obnovy 

niektorých štruktúr a rekonštitúcie poškodeného 
tkaniva (5), pretože sú zodpovedné za orientáciu 
a ich diferenciáciu na špecifické bunky rozličných 
tkanív (37). Boli charakterizované na podklade nálezu 
Ernesta A. McCullocha a Jamesa E. Tilla (38, 39) ako 
bunky s prolongovanou schopnosťou sebaobno-
vy a schopnosti diferencovať sa do zrelých štádií 
rozličných tkanív pomocou asymetrickej replikácie 
(40, 41). Za určitých okolností kmeňové bunky mô-
žu dokonca omladiť respektíve prestavať tkanivo 
(42). Kmeňové bunky pri interakcii s tkanivom sú 
taktiež spúšťačom rôznych rastových faktorov (43). 
Sú schopné sekrécie cytokínov, ktoré podporujú 
angiogenézu a inhibujú apoptózu (44, 45).

Niektoré štúdie na zvieratách ukázali, že kmeňo-
vé autológne derivované bunky môžu akcelerovať 
hojenie rán v plnej hrúbke kože u diabetických myší 
podobne ako v kontrolnej skupine zdravých myší 
(46). Podľa štúdie Kuo YR et al., kompletné zahojenie 
rany trvá u kontrolnej skupiny v priemere 9,8 týždňa, 
a u chronickej rany s aplikáciou kmeňových buniek 
6,6 týždňa, čo predstavuje štatisticky signifikantný 
rozdiel (19).

Nie všetky štúdie sú však pri aplikácii kmeňo-
vých buniek u diabetických pacientov také opti-
mistické. Schatteman et al., dokázali, že pri aplikácii 
kmeňových buniek z kostnej drene u starších myší 
do rany, sa hojenie skôr spomaľuje ako urýchľuje 
(41, 47). Podobné výsledky pozoroval aj Evangelos 
et al., u ľudí. Vo svojej práci pozoroval, že bunky 
derivované z kostnej drene od starších pacientov 
nie sú vhodné pre liečbu a dokonca môžu škodiť 
(46). V inej štúdii bolo dokázané na modeli myši, že 
mezenchýmové bunky kostnej drene od starých 
myší viac inhibujú ako urýchľujú hojenie rán, pokiaľ 
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sú aplikované do rán u diabetických myší (31). Inou 
potenciálnou cieľovou skupinou pre túto liečbu 
sú pacienti s ischemickými ranami. Pokiaľ niektoré 
štúdie tvrdia, že mezenchýmové bunky sú schopné 
diferenciácie na epitelové alebo vaskulárne endote-
lové bunky (48, 49), iné štúdie nepotvrdili tento efekt 
v ischemických ranách (50). 

Je mnoho ďalších problémov, ktoré je nutné 
vyriešiť pred klinickou aplikáciou týchto kmeňových 
buniek. Údaje z doposiaľ publikovaných štúdií nie 
sú dostačujúce. Otázne je, či nové kožné bunky 
(vrátane keratinocytov, potných a mazových žliaz) 
regenerované pomocou kmeňových buniek sú aj 
funkčné. V porovnaní s dermálnymi fibroblastmi, 
či preadipocytmi sú však kmeňové bunky kostnej 
drene efektívnejšie pri epidermálnej regenerácii (51). 
Akokoľvek, tvárnosť kmeňových buniek je dvojseč-
nou zbraňou a labilita fenotypu môže viesť k po-
škodeniu štruktúry alebo funkcie, dokonca môže 
viesť až k malignite. Navyše, mechanizmus kontroly 
vyzrievania bunky je stále záhadou. 

Záver
Klinické pozorovanie ako aj experimentálne prá-

ce potvrdzujú, že mezenchýmové kmeňové bunky 
kostnej drene podporujú liečbu chronických rán. 
Najčastejším predmetom výskumu je ako najefek-
tívnejšie umiestniť bunky v cieľovom tkanive, aby 
dosiahli čo najvyššiu koncentráciu v rane. Ďalším 
predmetom výskumu je bunkový a molekulárny 
mechanizmus účinku týchto buniek v rane a aký 
je konečný osud týchto buniek po zahojení rany. 
Načasovanie liečby je taktiež dôležité, pretože 
bunkové populácie sa menia v závislosti od fázy 
reparačného procesu, teda od mikroprostredia. 
Porozumenie týmto procesom je dôležité na ma-
ximalizáciu ich liečebného potenciálu. 

Práca vznikla v rámci riešenia výskumnej úlohy 
podporenej grantom VEGA 1/0689/11/9, a práce v Centre 
excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne 
(CEEPM). Kód ITMS projektu 26220120067.
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Chirurgická výzva: retransplantácie obličiek 
MUDr. Štefan Hulík, FEBS, MUDr. Erik Tóth, MUDr. Peter Zavacký, MUDr. Tatiana Baltesová, PhD.,  
MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD., MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
Transplantačné centrum pri I. chirurgickej klinike LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

V retrospektívnej analýze nášho súboru pacientov z rokov 1989 – 2010 sme sa zamerali na výskyt chirurgických komplikácií pri retransplan-
táciách obličiek a porovnanie s výsledkami väčších transplantačných centier za účelom posúdenia chirurgického rizika retransplantácií 
obličiek v našich podmienkach. Výsledky analýzy nášho súboru retransplantovaných pacientov sú ovplyvnené malým počtom pacientov 
a krátkodobým sledovaním v pooperačnom období, čo nám neumožňuje robiť zodpovedné závery. Naše výsledky sú však porovnateľné 
s výsledkami analýz väčších súborov pacientov a naše skúsenosti nás ubezpečujú v tom, že táto metóda je bezpečná aj v našich podm-
ienkach a preto ju odporúčame pacientom po zlyhaní predchádzajúceho štepu.

Kľúčové slová: retransplantácia obličky, chirurgické komplikácie.

Surgical challenge: kidney retransplantation 

In retrospective analysis of our group of patients in years 1989–2010 we focused on occurrence of surgical complications of kidney re-
transplantations and comparison results to larger transplantcenters in purpose to estimate surgical risks of kidney retransplantations 
in our conditions. The limitations of our study are small group of patients and short time follow-up, thus we are not able to phrase re-
sponsible conclusions. We found our results comparable to larger analyses in world literature and our experience lead us to conclusion 
that we consider this method safe also in our conditions and we recommend it to patients after previous graft failure. 

Key words: kidney retransplantation, surgical complications.
Slov. chir., 2013; roč. 10(2): 52–54

Úvod
Napriek neustálemu zlepšovaniu výsledkov 

transplantácií obličiek v posledných desaťročiach, zly-
hanie štepu pre rejekciu a chronickú nefropatiu ostá-
va stále významným problémom (7). Strata funkcie 
primárne transplantovanej obličky sa spája s vyšším 
rizikom úmrtia a to najmä u diabetických pacientov 
znovu zaradených do dialyzačného programu (2). 
Približne 30 % pacientov stráca funkciu štepu do  
5 rokov a až 50 % pacientov do 10 rokov po primárnej 
transplantácii obličky. Títo pacienti tvoria ročne 4 % 
– 10 % všetkých novozaradených pacientov do dialy-
začného programu a väčšina z nich je opäť zaradená 
aj na čakaciu listinu, čo zvyšuje dopyt po orgánoch. 
V rámci Eurotransplantu je 16 % pacientov na čakacej 
listine zaradených na retransplantáciu (13, 14).

Pacienti po zlyhaní predchádzajúceho šte-
pu majú tri terapeutické možnosti: hemodia-
lýzu, peritoneálnu dialýzu a  retransplantáciu. 
Hemodialyzovaný pacient má zníženú kvalitu 
života, zvýšenú chorobnosť a úmrtnosť (výrazne 
v prvom mesiaci po znovuzaradení do dialyzačné-
ho programu a diabetickí pacienti) (3) a najvyššie 
náklady na zdravotnú starostlivosť. Peritoneálna 
dialýza umožňuje aktívnejší životný štýl pri niž-
ších nákladoch na zdravotnú starostlivosť, je však 
zaťažená opakovanými peritonitídami s včasnými 
a neskorými vnútrobrušnými komplikáciami. Tretia 
terapeutická možnosť je retransplantácia ob-
ličky, ktorá ponúka lepšiu kvalitu života za cenu 
vyššieho perioperačného rizika pri vyvážených 
nákladoch na zdravotnú starostlivosť. 

Za ostatných 10 rokov sa absolútny počet 
retransplantácií obličiek zvýšil o 40 % a je predpo-
klad, že tento nárast bude pokračovať v súvislosti 
s celosvetovým trendom využívať orgány od mar-
ginálnych darcov a transplantovať ich aj vysoko 
rizikovým pacientom (5). Rizikovosť príjemcov sa 
spája s predchádzajúcou senzibilizáciou a násled-
ným nárastom hodnôt panel-reaktívnych protilá-
tok (PRA) s vyšším výskytom akútnej rejekcie ako 
aj samotnou chorobnosťou dlhodobo dialyzo-
vaných pacientov s pridruženými ochoreniami 
– diabetes mellitus, ateroskleróza, ischemická 
choroba srdca, závažné kalcifikujúce postihnutie 
aorty a ilických ciev, atď. (1, 6). Retransplantácia je 
teda medicínska a chirurgická výzva. 

Mnoho faktorov ako napr. funkcia predchá- 
dzajúceho štepu a príčina jeho zlyhania, interval  
medzi transplantáciami, graftektómia pred re- 
transplantáciou, počet predchádzajúcich trans- 
plantácií, ovplyvňuje výsledky retransplantácií 
a v minulosti bolo prežívanie pacientov a štepov 
po retransplantáciách obličiek signifikantne hor-
šie v porovnaní s primárnymi transplantáciami 
(4). Zlepšením chirurgickej techniky, diagnos-
tiky a zavedením nových imunosupresívnych 
protokolov sa výsledky retransplantácií obličiek  
neustále zlepšujú. V prípade sekundárnej trans- 
plantácie obličky od živého darcu, po predchá- 
dzajúcej strate funkcie štepu pre rejekciu po viac 
ako 6 mesiacoch od primotransplantácie alebo 
z neimunologických príčin, sú výsledky rovnaké 
ako pri primotransplantácii (4). 

V retrospektívnej analýze nášho súboru pa-
cientov sme sa zamerali na výskyt chirurgických 
komplikácií pri retransplantáciách obličiek a po-
rovnanie s výsledkami väčších transplantačných 
centier za účelom posúdenia chirurgického rizika 
retransplantácií obličiek v našich podmienkach. 

Pacienti a metodika
Charakteristika súboru: V Transplantačnom 

centre pri I. chirurgickej klinike LF UPJŠ a UNLP 
v Košiciach bolo v rokoch 1989 – 2010 vykonaných 
celkovo 642 transplantácií obličiek. 604 primárne 
(94,08 %), od mŕtvych a žijúcich darcov, vrátane 
príbuzenských transplantácií.

Retrospektívne sme analyzovali výskyt chirur-
gických komplikácií pri retransplantácii obličiek 
u 40 pacientov (6,23 %) s priemerným vekom 
36,37 rokov (9 rokov – 57 rokov), z toho 24 žien  
a 16 mužov. Traja pacienti boli diabetici. 34 trans- 
plantácií (5,2 %) bolo sekundárnych (z  toho  
1 sekundárna transplantácia od žijúceho darcu 
bola realizovaná preemptívne po zlyhaní primárne-
ho štepu), 5 transplantácií (0,7 %) bolo terciárnych  
a 1 štep (0,1 %) bol transplantovaný kvartérne. 

Chirurgická technika: Retransplantované 
štepy boli implantované vždy retroperitoneálne 
do fossa iliaca, incíziou podľa Gibsona, 25-krát do-
prava a 15-krát vľavo, z toho 6-krát na miesto po 
predchádzajúcej graftektómii a 1-krát po predchá-
dzajúcej transplantácii s ponechaným afunkčným 
štepom. V tomto prípade bola graftektómia vyko-
naná bezprostredne pred transplantáciou v rámci 
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jednej operácie. Cievne anastomózy boli vykonané 
štandardne technikou end to side na a. a v. iliaca 
externa alebo communis, väčšinou proximálne od 
pôvodných anastomóz. Endarterektomia arteria 
iliaca externa bola vykonaná u 5 pacientov, rekon-
štrukcia viacpočetných artérií štepu trikrát a v jed-
nom prípade bola v. iliaca externa l. dx. príjemcu 
(“spotrebovaná“ predchádzajúcimi transplantá-
ciami) nahradená použitím v. cava inferior štepu 
– pravej obličky. Najpoužívanejšou rekonštrukciu 
močových ciest – ureteroneocystoanastomóza 
– bola technika sec. Konnak a 8-krát antirefluxná 
technika sec. Lich-Gregoire. V jednom prípade bol 
ureter transplantovanej obličky implantovaný tech-
nikou end to end na distálnu časť ureteru príjemcu, 
po predchádzajúcej nefrektómii polycystickej ob-
ličky. Double pig tail ureterálny stent nebol použitý 
v skupine retransplantovaných pacientov. 

Imunosupresia: Bola zabezpečená podľa 
aktuálneho protokolu nášho transplantačného 
centra trojkombináciou – kalcineurinový inhi-
bítor, mykofenolát mofetyl, kortikoidy, pričom 
u hypersenzibilizovaných pacientov bola in-
dikovaná indukčná terapia antitymocytárnym 
globulínom eventuálne plazmaferézou. 

Údaje nášho súboru pacientov boli získané 
z dostupnej zdravotnej dokumentácie archívu 
Transplantačného centra pri I. chirurgickej kli-
nike UNLP v Košiciach a z archívu Dialyzačného 
centra FMC Fresenius Košice a porovnané s vý-
sledkami väčších súborov pacientov, ktoré boli 
publikované v odbornej literatúre. 

Výsledky
Celkový výskyt chirurgických kompliká-

cií (tabuľka 1) v našom súbore 40 retransplan-
tovaných pacientov sme pozorovali v 10 prí-
padoch (25 %). 

Ranové komplikácie, ktorých výskyt bol naj-
vyšší, zahŕňajú infekciu a dehiscenciu operačnej 
rany suprafasciálne v 2 prípadoch, ktoré boli rie-

šené chirurgicky pomocou systému V.A.C a ná-
slednou sekundárnou sutúrou. Zvýšené krvácanie 
z operačnej rany vyžadovalo urgentnú operačnú 
revíziu u 4 pacientov a v 1 prípade aj graftektómiu 
pre ruptúru štepu pri akútnej rejekcii. 

Cievne komplikácie: jedna arteriálna ste-
nóza popísaná ako vedľajší nález pri ultrazvuko-
vom vyšetrení bola klinicky asymptomatická bez 
nutnosti chirurgickej revízie. Venózna trombóza 
v druhom prípade vyžadovala následnú graf-
tektómiu. 

Urologické komplikácie bolo potreb-
né v  oboch prípadoch riešiť chirurgicky. 
Paravezikálna pseudocysta bola peroperačne 
evakuovaná a externe drénovaná. Urinózna fistu-
la s pridruženou uroinfekciou bola komplikovaná 
závažnou pyelonefritídou s následným zlyhaním 
štepu a nevyhnutnou graftektómiou. 

Lymfokéla nebola verifikovaná v našom 
súbore retransplantovaných pacientov.

Jednoročné prežívanie našich pacientov 
po retransplantácii obličky bolo 100 % vo všet-
kých skupinách. Prežívanie štepov do jedného 
roka po sekundárnej transplantácii bolo 70,6 %, 
po terciárnej 100 % a po kvartérnej 100 %. 

Kazuistika 

Prvá úspešná kvartérna transplantácia 
obličky na Slovensku

Charakteristika darcu a štepu: Darca: 67r. 
muž s mozgovou smrťou po kraniotraume, BMI 
24,8, hypertonik bez diabetu. Sérová hodnota 
kreatinínu pred odberom: 186 µmol/l, diuréza za 
poslednú hodinu: 150 ml/h. Štep: ľavá oblička 
s 1 artériou – aortálny terčík bez závažnejšej 
aterosklerózy, 1 véna a 1 ureter – bez patolo-
gického nálezu. Biopsia obličky: Remuzzi score 
0-1. Studená ischémia: 19 hod, 47 min.

Charakteristika príjemcu: 41r. žena s chro- 
nickou renálnou insuficienciou v 5 štádiu, pri zák- 
ladnej diagnóze: glomerulonefritída, v dlhodobom 
dialyzačnom programe od 17 rokov, bola v čase  
kvartérnej transplantácie anurická. Primárne bola 
transplantovaná v roku 1987 v Bratislave (GST 3 
roky), graftektómia bola indikovaná pre intoleranciu 
zlyhaného štepu. Sekundárne bola transplantova-
ná v roku 1990 v Košiciach (GST 7 rokov). Chronická 
rejekcia bola verifikovaná biopsiou a pacientka 
bola následne zaradená späť do dialyzačného 
programu. V roku 1993 bola vykonaná hysterektó-
mia. Terciárne bola transplantovaná v roku 1998 
v Košiciach (GST 10 rokov). Chronická nefropatia šte-
pu bola verifikovaná biopsiou a pacientka bola opäť 
zaradená do dialyzačného programu. Graftektómia 
bola indikovaná pre intoleranciu zlyhaného štepu. 

Pooperačne vzniknutá paravezikálna pseudocysta 
vyžadovala operačnú revíziu. Pacientka bola kvar-
térne transplantovaná 17. 3. 2009 v Košiciach.

Peroperačný nález “Fossa iliaca l. sin.“ 
Fibrotická prestavba retroperitonea, ako následok 
predchádzajúcich operácií: St. p. dvoch transplantá-
ciách obličky a dvoch graftektómiach, St. p. operácii 
pre paravezikálnu pseudocystu. “Spotrebované“ 
iliacké cievy, a. iliaca communis a proximálna časť 
a. iliaca externa, po predchádzajúcich implantá- 
ciách dvoch obličiek. Peroperačná iatrogénna lézia 
prednej steny a. iliaca externa bola ošetrená sutú- 
rou. Trombóza v. iliaca externa, ktorá predoperač- 
ne nebola na Doppler USG verifikovaná (klinicky 
asymptomatická) bola ošetrená trombektómiou 
a sutúrou venotómie. Nález na močovom me- 
chúre bol primeraný, preparácia bez komplikácií. 
Vzhľadom na peroperačný nález sme sa po konzul-
tácii s cievnym chirurgom rozhodli ukončiť operáciu 
a pokračovať na kontralaterálnej strane. Rana bola 
drénovaná v hornom a dolnom póle a sutúrovaná 
v anatomických vrstvách. Doppler USG kontrola po 
operácii na operačnej sále nepotvrdila prítomnosť 
trombu – bez patologického nálezu na abdominál-
nom a končatinovom cievnom systéme s dobrou 
perfúziou dolných končatín až na perifériu. 

Peroperačný nález “Fossa iliaca l. dx.“  
St. p. transplantácii obličky s ponechaným štepom 
in situ. Graftektómia bola vykonaná subkapsulár-
nou technikou a následne realizovaná kvartérna 
transplantácia obličky. Cievne anastomózy boli 
umiestnené proximálne od predchádzajúcich, na 
iliacké cievy technikou end to side, neoureterovezi-
kálna anastomóza bola konštruovaná štandardne 
technikou sec. Lich-Gregoire, bez použitia double 
pig tail stentu. Rana bola drénovaná pri hornom 
póle štepu a sutúrovaná v anatomických vrstvách. 

Pooperačný priebeh: Primárny nástup 
funkcie štepu: Pokles sérových hodnôt kreati-
nínu v priebehu 5 dní na 100 – 110 µmol/l. Bez 
chirurgických komplikácií: Primeraná secernácia 
z drénov bilaterálne, boli odstránené 4. a 5. po- 
operačný deň (drén vľavo v hornom póle rany 13. 
deň). Hojenie rán per primam intentionem oboj-
stranne, stehy boli odstránené 14. pooperačný deň. 
Doppler USG a USG kontrola operačných polí: bez 
patologického nálezu s dobrou perfúziou štepu. 
Bez urologických komplikácií: Polyurická fáza (až 
do 16 l/d) trvala prvých 5 dní, následne bola diu- 
réza bilancovaná. Močový katéter bol odstránený  
7. pooperačný deň. Kultivácie moču boli opako-
vane sterilné. Dimissio: 14. pooperačný deň.

Takmer 4 roky po kvartérnej transplantácii ob-
ličky je pacientka bez komplikácií zaradená späť do 
plnohodnotného života s dobrou funkciou štepu 
a sérovými hodnotami kreatinínu do 120 µmol/l. 

Tabuľ ka 1. Chirurgické komplikácie u 
retransplantovaných pacientov (n = 40)

Celkový výskyt 10 (25 %)
Ranové komplikácie 6

  infekcia a dehiscencia operačnej ra-
ny suprafasciálne 

  krvácanie z operačnej rany
  graftektómia pre ruptúru štepu pri 

akútnej rejekcii 

2 
 
3 
1 

Cievne komplikácie 2

  arteriálna stenóza asymptomatická
  venózna trombóza a graftektómia

1 
1

Urologické komplikácie 2

  paravezikálna pseudocysta
  urinózna fistula, pyelonefritída  

so zlyhaním štepu a graftektómiou  

1 
1

Lymfokéla 0
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Diskusia
Retransplantácie obličiek sa v súčasnosti stá-

vajú preferovanou a čoraz častejšou liečebnou  
metódou u pacientov po zlyhaní predchádza- 
júceho štepu. Niektorí sa pýtajú, či je etické po- 
núkať takúto liečbu v čase nedostatku orgánov 
pri očakávaných horších výsledkoch v porovnaní 
s primotransplantáciami (8). Prežívanie pacientov, 
kvalita života a náklady na zdravotnú starostlivosť 
v porovnaní s dialýzou sú však signifikantne lepšie 
(5). Výsledky publikované US Renal Data System 
a Canadian Organ Replacement Register potvrdzu- 
jú, že retransplantácia znižuje riziko úmrtia u 23 %  
nediabetikov a až u 45 % diabetických pacientov.  
Najviac profitujú pacienti vo veku od 18 rokov do  
59 rokov (3, 9, 10). Na druhej strane, rizikovosť retrans- 
plantácie býva spojená s imunologickým rizikom 
často u hypersenzibilizovaných pacientov, s vy-
sokou chorobnosťou u dlhodobo dialyzovaných 
pacientov a technickou náročnosťou chirurgického 
výkonu s vyšším rizikom chirurgických komplikácií 
v porovnaní s primotransplantáciami (6, 12). 

Najväčším chirurgickým problémom býva 
lokalizácia štepov, najmä v  prípade terciárnych 
a následných transplantácií, pri obsadení fossa ilia- 
ca zlyhaným štepom bilaterálne. Názory na graf-
tektómiu pred transplantáciou sú rôzne, najmä 
v súvislosti s následným imunologickým rizikom 
(17, 18). Nie sú jednoznačné dôkazy preferujúce 
konkrétny postup, a preto ju mnohí odporúča- 
jú len v prípade závažných komplikácií vrátane 
arteriálnej hypertenzie, proteinúrie, intolerancie 
pri rejekcii, rekurentných alebo perzistujúcich in-
fekciách štepu. Možnosťou voľby preto ostáva 
retroperitoneálny prístup na miesto po predchá- 
dzajúcej graftektómii vykonanej samostatnou 
operáciou pred retransplantáciou alebo v rámci 
jednej operácie pri retransplantácii. Stav ilických 
ciev je pritom limitujúcim faktorom a v prípade 
vysokého rizika zlyhania anastomóz je možné  
retransplantovať obličku ortotopicky, čo však zvyšuje 
riziko chirurgických komplikácií, cievnych komplikácií 
a krvácania až na 41 % (4). Nevýhodou ľavostrannej 
lokalizácie je aj topograficko-anatomický priebeh 
ilických ciev. V takom prípade sa zdá byť výhodnej-
šie implantovať ľavú obličku, s dostatočne dlhými 
cievami doľava i napriek menej výhodnej orientácii 
obličky s panvičkou smerujúcou dozadu, pretože 
v súčasnosti je možné väčšinu urologických kom-
plikácií riešiť endourologickými metódami. Názory 
na rutinné používanie ureterálneho stentu pri pre-
vencii urologických komplikácií nie sú jednotné. 
Bolo dokázané, že pri primotransplantáciách signifi-
kantne znižujú ich výskyt a pri správnej antibiotickej 
profylaxii nezvyšujú významne riziko uroinfekcie. 
Odporúčaným je však individuálny prístup založený 

na skúsenostiach chirurga pri posúdení prínosu a ri-
zika najmä u retransplantovaných pacientov. 

Celkový výskyt chirurgických komplikácií re-
transplantácií obličiek sa v literatúre popisuje do 
28 %. Ahmed K et al. (1), publikovali v roku 2008 
výsledky retransplantácií súboru 196 pacientov 
s výskytom chirurgických komplikácií u 32 pacien-
tov (26,7 %). 25 (78 %) bolo cievnych komplikácií,  
4 (12,6 %) komplikované lymfokély a 3 (9,4 %) pa- 
cienti mali urologické komplikácie. Prežívanie šte-
pov do 1 roka bolo pri sekundárnych transplantá-
ciách 82,3 %, pri terciárnych a následných 84,85 %. 
Rozdiel nedosiahol štatistickú významnosť (P=5,96). 
Iné publikácie uvádzajú výskyt ranových kompliká-
cií (hernia, dehiscencia, absces, hematóm) do 28 %,  
cievnych komplikácií vrátane arteriálnej stenózy od 
3,5 % do 15 %, urologických komplikácií (fistula, strik-
túra) od 2,4 % do 23 %, a výskyt lymfokély od 6 %  
do 23 %, pričom symptomatická lymfokéla tvorí 
len 2 % komplikácií. Prežívanie štepov v prvom 
roku po retransplantácii sa v literatúre udáva od 
76 % do 89 % (4, 7, 8, 10, 11, 15, 16).

V našom súbore bolo prežívanie štepov v 1. 
roku po sekundárnej transplantácii ovplyvnené 
stratou dvoch štepov v skorom pooperačnom ob-
dobí. Prvý v dôsledku akútnej rejekcie s ruptúrou 
štepu a závažným krvácaním a druhý pre venóznu 
trombózu štepu, ktorý bol lokalizovaný v ľavej ilickej 
jame. Rejekcia a trombóza sú najčastejšou príčinou 
straty štepu v prvom roku po retransplantácii (12). 
V oboch prípadoch bola indikovaná urgentná graf-
tektómia. Výskyt lymfokély nebol zaznamenaný. 
Predpokladáme, že lokalizácia štepu a cievnych 
anastomóz proximálne od pôvodných a precízna 
chirurgická technika, nielen v operačnom poli, ale aj 
pri príprave štepu na bočnom stolíku, môže výraz-
ne prispieť k zníženiu až eliminácii tejto chirurgickej 
komplikácie. Ureterálny stent nebol použitý u na-
šich pacientov, i napriek tomu sme nezaznamenali 
vyšší výskyt urologických komplikácií. Prikláňame sa 
preto k názoru individuálneho prístupu a zváženia 
rizika a prínosu u konkrétneho pacienta. 

Marginálne orgány by nemali byť použité pri 
retransplantáciách obličiek, pretože nezlepšujú 
prežívanie pacientov v porovnaní s pacientmi 
na čakacej listine (10).

Záver
Výsledky analýzy nášho súboru retransplan-

tovaných pacientov sú ovplyvnené malým 
počtom pacientov a krátkodobým sledovaním 
v pooperačnom období, čo nám neumožňuje 
robiť zodpovedné závery. Naše výsledky sú však 
porovnateľné s výsledkami analýz väčších súbo-
rov pacientov a naše skúsenosti nás ubezpečujú 
v tom, že táto metóda je bezpečná aj v našich 

podmienkach a preto ju odporúčame pacientom 
po zlyhaní predchádzajúceho štepu. 
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Chirurgické riešenie nehmatného karcinómu 
prsníka SNOLL metódou
MUDr. Ivan Turčan1, 2, MUDr. Csaba Tóth1, MUDr. Pavel Mikláš1, MUDr. Daniela Babiaková1,  
MUDr. Marcela Beerová1, MUDr. Iveta Mikšíková3

1Mammacentrum sv. Agáty Pro Care, Banská Bystrica 
2II. chirurgická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica 
3INMM Košice, pracovisko Banská Bystrica

Cieľ: Zistiť úspešnosť excízie nehmatnej lézie lokalizovanej rádiofarmakom s koincidentnou biopsiou sentinelovej uzliny (SNOLL) a ná-
sledne vyhodnotiť dostatočnosť excízie a počet reoperácií pre inadekvátnu onkologickú radikalitu.
Materiál a metodika: V rokoch 2011 – 2012 bolo operovaných 68 pacientov so subklinickou malígnou léziou. Do prospektívnej štúdie 
sme konzekutívne zaradili 28 pacientov s predoperačne cytologicky alebo histologicky dokázaným karcinómom prsníka, u ktorých sme 
aplikovali metódu SNOLL. Lézia bola označená rádiofarmakom na imobilnom nosiči pod kontrolou USG resp. digitálnou stereotaxiou. 
Sentinelovú uzlinu sme verifikovali štandardnou technikou kombinácie farmaka na mobilnom nosiči a patent blau. Pacientka bola 
podrobená parciálnej mastektómii s biopsiou strážnej uzliny.
Výsledky: Nehmatná lézia bola lokalizovaná i excidovaná u všetkých pacientok. Strážna uzlina bola verifikovaná v 27 prípadoch (96,5 %). 
Reoperácia bola vykonaná 5-krát (17,5 %) pre nedostatočný okraj a 1-krát pre falošnú negativitu perioperačnej biopsie strážnej uzliny.
Záver: Duálna technika použitia makroagregátu albumínu a nanokoloidu predstavuje spoľahlivú metódu lokalizácie nehmatnej lézie 
a sentinelovej uzliny. V zhode s literárnymi údajmi konštatujeme, že SNOLL je praktická a onkologicky bezpečná technika excízie sub-
klinickej lézie v kombinácii so sentinelovou biopsiou.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, nehmatná lézia, SNOLL technika, sentinelová biopsia.

Surgical treatment of non palpable breast cancer by SNOLL method 

Aims: The goal of the research is to investigate efficiency of non palpable lesion excision localised by a radiotracer including sentinel lymph 
node biopsy. Then we evaluated sufficiency of the excision and number of reoperations resulting from inadequate oncological radicality.
Material and methods:  Between 2011 and 2012 we conducted 68 operations of non palpable breast cancer patients. The prospective 
study included 28 patients with preoperatively diagnosed breast cancer by biopsy. In case of this patients we used SNOLL method. Lesion 
was marked by radiotracer under ultrasound or digital sterotaxy. Sentinel node was marked using standard technique combining tracer 
and patent blau. Every patient was treated with concervative breast surgery. 
Results: Non palpable lesion was localised and excided in all patients. Sentinel node was found in 27 cases (96.5%). Reoperation was 
conducted in 5 cases (17.5%) for close or positive margin status and in one case for false negative perioperative sentinel biopsy.
Conclusion: We found that dual technique combining albumin-macroaggregate and nanocol is reliable localisation method of non 
palpable lesion and sentinel node. Therefore we may conclude that SNOLL is practical and oncologically safe technique of excision of 
sublinical lesion in combination with sentinel biopsy.

Key words: breast cancer, non palpable lesion, SNOLL technique, sentinel biopsy.
Slov. chir., 2013; roč. 10(2): 56–58

Úvod
Zavedenie mamografického skríningu 

a zlepšovanie jeho senzitivity zvyšuje podiel 
záchytu subklinických lézií. Podiel nehmatných 
malígnych lézií v  čase diagnózy v  krajinách 
s fungujúcim skríningom predstavuje 25 – 30 %  
(1). Ich verifikácia musí byť nasledovaná spo- 
ľahlivou bioptickou diagnostikou s následným 
sofistikovaným chirurgickým manažmentom. 
Presná lokalizácia je kľúčovou podmienkou lie-
čebného úspechu. Dnes je vo svete využívaných 
množstvo techník predoperačnej lokalizácie. 
Musia spĺňať niekoľko základných podmienok. 
Podľa Európskych odporúčaní pre hodnote-
nie kvality skríningu a diagnostiky karcinómu 

prsníka špička lokalizátora musí byť vzdialená 
maximálne 10 mm od centra lézie minimálne 
u 90 % pacientok s následnou úspešnou excíziou 
nehmatnej lézie minimálne u 90 % pacientok 
(2). Ďalšími podmienkami sú minimálne riziko 
dislokácie v čase medzi lokalizáciou a chirur-
gickou intervenciou a ľahká identifikovateľnosť 
chirurgom počas výkonu. Zlatým štandardom 
je i dnes lokalizácia nehmatnej lézie drôteným 
vodičom – WGL (wire guided localisation). 
Táto technika bola uvedená do praxe v r. 1965 
Doddom. Ďalšie modifikácie zaznamenala ne-
skôr v podobe technických a tvarových úprav 
vodiča (Frank, Homer, Kopans) (3). Napriek tomu 
má i niekoľko nedostatkov, medzi ktoré patrí: 

náročnosť na koordináciu viacerých špecialistov 
vo vymedzenom čase, kumulácia stress faktorov 
viacerých invazívnych výkonov v deň operačné-
ho výkonu, vaso-vagálna synkopa počas loka-
lizácie, dislokácia, migrácia, transsekcia vodiča, 
termické poškodenie kože počas chirurgického 
výkonu, poranenie chirurgia resp. patológa pri 
spracovaní exstirpátu.

V r. 1998 uviedol Luini v Európskom onkolo-
gickom inštitúte do praxe alternatívnu metódu 
lokalizácie nehmatnej lézie s názvom ROLL (ra-
dioguided occult lesion localisation) (4). Princíp 
techniky bol odvodený od spôsobu verifikácie 
strážnej uzliny. Spočíva v označení nehmat-
nej lézie rádiofarmakom na nosiči s vysokou  
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molekulovou hmotnosťou. Lokalizácia je vy-
konaná pod navigáciou sonografie, digitálnej 
stereotaxie alebo magnetickej rezonancie. 
Kombináciu ROLL s biopsiou sentinelovej uz-
liny ako metódu SNOLL (sentinel occult lesion 
localisation) uviedol do praxe de Cicco r. 2002 (5).

Pacienti a metodika
V rokoch 2011 – 2012 sme v Mammacentre 

sv. Agáty operovali 68 nehmatných lézií cyto-
logicky alebo histologicky verifikovaných ako 
karcinóm. U 28 pacientov sme použili techniku 
SNOLL. Zobrazenie strážnej uzliny prebiehalo 
dvojdňovým protokolom aplikáciou nanoko-
loidu s molekulárnou hmotnosťou 100 – 600 nm 

a 99Tc subdermálne periareolárne v dávke 60 MBq  
a patent blau. Kontrolná scintigrafia potvrdi-
la lokalitu a počet horúcich uzlín. Lokalizácia 
nehmatnej lézie bola vykonaná v deň chirur-
gického zákroku 1 – 4 hodiny pred výkonom 
aplikáciou makroagregátu albumínu MAA 99TC 
s molekulovou hmotnosťou 10 – 100 µm v dávke 
rádioaktivity 20 MBq pod kontrolou USG resp. 
digitálnej stereotaxie (obrázok 1). Označovanie 
lézií vykonávali dvaja rádiodiagnostici so skú-
senosťami v mamodiagnostike. 92 % nálezov 
bolo označených vo vzdialenosti maximálne 
10 mm od centra lézie. Nehmatné ložisko bolo 
na operačnom stole dohľadané pomocou blue 
tooth gama sondy Neo Probe 2000 (obrázok 2).  
Chirurgické výkony vykonal jeden chirurg so 

skúsenosťami v mammárnej chirurgii. Operačný 
preparát bol podrobený RTG vyšetreniu na prí-
tomnosť lézie v preparáte a šírku zdravého okraja 
(obrázok 3). V prípade bezpečnostného lemu 
v RTG obraze menšieho ako 10 mm nasledo-
vala perioperačná doresekcia. Reoperácia bola 
vykonaná, ak bezpečnostný lem bol menší ako 
3 mm v histologickom vyšetrení.

Výsledky
Klinický súbor tvorilo 28 pacientok s biopticky 

dokázaným invazívnym karcinómom alebo high 
grade DCIS s rozsahom postihnutia indikovaným 
k sentinelovej biopsii. Priemerný vek súboru bol 
48,2 roka. Veľkosť lézie v najdlhšom rozmere bola 
v priemere 12,5 mm. Priemerný objem excidova-
nej lézie bol 17,2 cm3. Priemerný počet odstráne-
ných sentinelových uzlín pri jednom výkone bol 
1,8. Predoperačná lokalizácia trvala v priemere 
18,2 minúty, pričom lézia bola 17-krát lokalizovaná 
pomocou USG, 11-krát pod digitálnou stereota-
xiou. Priemerný čas excízie meraný od kožnej incí-
zie po vyňatie exstirpátu z prsníka bol v priemere 
19,2 minúty. Nehmatná lézia bola excidovaná 
u všetkých pacientok (28/28). Strážna uzlina bola 
verifikovaná u 27. U jednej pacientky nedošlo 
k zobrazeniu axilárnych uzlín, pričom kontrolný 
scintigram verifikoval infraklavikulárnu drenáž 
so zobrazením infraklavikulárnych uzlín. U pa-

cientky bola vykonaná disekcia axily s nálezom 
10 uzlín bez prítomnosti metastáz. V tabuľke 1  
je uvedená klinická charakteristika súboru.

Reoperácia bola vykonaná u 6 pacientok, 
z toho 5-krát pre nedostatočný okraj a 1-krát pre 
falošne negatívny nález perioperačnej histológie 
sentinelovej uzliny. Pri revízii pre inkompletnú 
excíziu bola vykonaná 4-krát reexcízia a 1-krát 
mastektómia. Korelácia veľkosti lézie v histo-
patologickom vyšetrení k počtu reoperácií je 
v tabuľke 2. 

Diskusia
Vyšetrovanie asymptomatických žien, či už or-

ganizované alebo nie, zvýšilo záchyt nehmataných 
malígnych lézií prsníka. Pre pacientku je nemenej 
významný i ďalší krok, a to exaktná biopsia a v prí-
pade indikácie k chirurgickej intervencii i bezpečná 
excízia. WGL metóda zostáva štandardom na loka-
lizáciu nehmatnej lézie na mnohých pracoviskách 
v Európe napriek svojim nedostatkom (6). V r. 1998 
Luini uviedol do praxe metódu ROLL, ktorá vy-
chádzala z princípu lokalizácie sentinelovej uzliny 

Obrázok 1. Aplikácia radiofarmaka navigovaná digitálnou stereotaxiou Obrázok 2. Dohľadanie lézie gama sondou

Obrázok 3. Peroperačný röntgenogram (high 
grade DCIS)

Tabuľ ka 1. Klinická charakteristika súboru

interval median

Vek 34 – 77 58,2

Veľkosť lézie (mm) 5 – 36 12,5

Objem lézie  (cm3) 11 – 82 17,2

Počet SLN 1 – 3 1,8

Čas lokalizácie  (min) 5 – 40 17,2

Čas excízie (min) 15 – 28 19,2

Tabuľ ka 2. Korelácia veľkosti lézie v histopatologickom vyšetrení k počtu reoperácií

pT n verifikácia SLN

reoperácia (okraj < 3 mm)

reexcízia mastektómia
axilárna di-

ssekcia (+)SLNB

Tis 3 2/2 1

T1a 7 4/4 1

T1b 11 6/6 2 1

T1c 7 5/6 1

Spolu 28
27/28 
(97 %)

5/28 
(17,5 %)

1/27 
(3,7 %)
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využívajúca k označeniu rádiofarmakom 99Tc zna-
čený nanokoloid. Bolo vykonaných niekoľko rando-
mizovaných štúdií porovnávajúcich obe metódy. 
Rampaul (7) v súbore 95 pacientov demonštroval 
nesignifikantný rozdiel medzi presnosťou značenia 
a trvania lokalizácie, rádiológovia a chirurgovia 
podľa Likert škály vyhodnotili ROLL ako jednoduch-
šiu a praktickejšiu. Merania radiácie v ekvivalentoch 
biologickej dávky (merané v mSv) vyhodnotili me-
todiku ako bezpečnú. Nedostatkom práce bolo, že 
nevyhodnotila onkologickú radikalitu a kozmetický 
efekt. Moreno (8) ramdomizoval 120 pacientov do 
2 skupín: ROLL (59) a WGL (61). Zisťoval bezpečnosť 
resekčných okrajov, kozmetický efekt a mieru po-
operačnej bolesti na 1. pooperačný deň. Bezpečné 
okraje stanovil 10 mm pre invazívny karcinóm 
a 5 mm pre DCIS. Obe metódy bezpečne lokali-
zovali nehmatnú léziu. Objem excidovanej masy 
bol menší v priemere v skupine ROLL (8,7 cm3 
vs. 23,15 cm3 pre WGL), pričom bol u nej zazna-
menaný štatisticky významne vyšší počet čistých 
okrajov (p < 0,05), lepší estetický výsledok a men-
šia pooperačná bolesť, čo viedlo ku kratšiemu 
hospitalizačnému času. Medina-Franco (9) v sérii 
100 konzekutívne radených pacientov zistil vyššiu 
identifikovateľnosť lézie metódou ROLL (87,5 %) 
v porovnaní s WGL (62,5 %). Reoperácia pre pozi-
tívny okraj bola v súbore ROLL vykonaná v 11,1 % 
oproti WGL v 37,5 %. Kozmetický efekt bol exce-
lentný u ROLL v 52 % vs. 48 % u WGL. Zgajnar (10) 
uvádza v case control štúdii reoperáciu v skupine 
ROLL v 30 % prípadov oproti 56 % v súbore WGL. 

Metóda SNOLL je veľmi praktickou modifiká-
ciou ROLL techniky v praxi. V technicky optimálne 
dizajnovanej štúdii de Cicco (5) v súbore 227 paci-
entov kombinoval 2 druhy rádionosiča s variáciami 
miesta aplikácie rádiofarmaka a dospel k záveru, 
že najoptimálnejšia pre zobrazenie tumoru je in-

tratumorálna aplikácia makroagregátu albumínu 
značeného 99Tc v kombinácii so subdermálnou 
periareolárnou aplikáciou nanokoloidu 99Tc pre 
zobrazenie sentinelovej uzliny. Verifikáciu uzliny 
dosiahol v 99 %. V našom súbore sme použili iden-
tickú metodiku, pričom verifikácia uzliny bola 97 % 
a podiel reoperácií predstavoval 17,5 %, čo koreluje 
s publikovanými prácami. Nezobrazila sa jedna 
uzlina z dôvodu anatomickej variácie potvrdenej 
scintigrafiou. Simonetta Monti publikovala dote-
raz najväčšiu štúdiu 959 pacientov s karcinómom 
prsníka s použitím metódy SNOLL zameranú na 
verifikáciu sentinelovej uzliny a onkologickú radi-
kalitu vyššie uvedenou metodikou (10). Lokalizácia 
uzliny dosiahla 99,6 %, pričom negatívne okraje 
boli získané v 91,9 %. Negatívny okraj predstavoval 
bezpečnostný lem > 10 mm. S cieľom zjednodušiť 
SNOLL metódu boli prezentované práce (11) s in-
tratumorálnou aplikáciou nanokoloidu na súčasnú 
lokalizáciu tumoru i sentinelovej uzliny. Senzitivita 
detekcie uzliny dosiahla však len 90 %. Navyše ten-
to spôsob verifikácie uzliny sa nezhoduje s odpor-
účaním Európskej asociácie nukleárnej medicíny 
pre lokalizáciu sentinelovej uzliny.

Záver
WGL metóda je v súčasnosti štandardom 

lokalizácie nehmatnej lézie. Čoraz viac zástan-
cov, podľa záverov prehľadových štúdií, získava 
rádiofarmakom navigovaná lokalizácia, hlavne 
z dôvodu zistení nižšieho podielu reoperácií 
pre pozitívny okraj a  lepšieho kozmetického 
výsledku. Z praktického hľadiska sa jej popularita 
zvýšila spojením s biopsiou sentinelovej uzliny. 
Literárne údaje i naše pozorovanie ukazujú, že 
SNOLL je praktická a onkologicky bezpečná 
technika excízie subklinickej lézie v kombinácii 
so sentinelovou biopsiou.
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Hrudní drenáž je jedním ze základních invazivních výkonů v pneumologii. Jde o multidisciplinární výkon na po-
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typů hrudních drenáží, a zejména pak praktické návody objasňující krok za krokem postupy při hrudní drenáži. Text 
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především pneumologům, dále pak chirurgům, intenzivistům a intervenčním radiologům.
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Chirurgická terapia športovej hernie 
laparoskopickým TAPP prístupom modifikovaná 
tenotómiou ligamentum inguinale
MUDr. Robert Adamov, MUDr. Juraj Váňa, PhD., MUDr. Igor Bizík
Chirurgické oddelenie – Školiace pracovisko SZU, FNsP Žilina

Športová hernia, alebo Gilmore`s groin, je terminológia používaná k opisu nejasne definovaného syndrómu charakterizovaného bolesťami 
v inguinálnej oblasti v priebehu ligamentum inguinale bez klinicky prítomnej herniácie. Termín športová hernia, alebo Gilmore`s groin, 
prvýkrát opísal v roku 1980 O. J. Gilmore. Bolestivé symptómy vznikajú oslabením alebo disrupciou svalovo-šľachovej časti zadnej steny 
inguinálnej oblasti, ktorá je u športovcov príčinou pretrvávajúcej bolesti v tejto lokalizácii. Laparoskopická operačná technika s preruše-
ním ligamentum inguinale a následným zosilnením inguinálnej oblasti aplikáciou sieťky bola vyvinutá v Leicesteri, UK. Laparoskopická 
aplikácia ultrapro sieťky TAPP technikou modifikovaná prerušením a uvoľnením ligamentum inguinale v oblasti ligamentum lacunare 
a úponu na tuberculum pubicum podľa Lloyda vytvára predpoklad liečby bolestí a stabilizácie postihnutej oblasti. 
Materiál a metódy: Od januára 1998 do decembra 2011 bolo operovaných 1 473 pacientov TAPP laparoskopickou technikou. S klinic-
kou diagnózou športovej hernie bez zlepšenia ťažkostí po konzervatívnej terapii bolo k laparoskopickej TAPP terapii indikovaných 19 
pacientov. U 4 pacientov bol realizovaný obojstranný výkon, u 9 pacientov bola realizovaná operačná terapia vpravo a u 5 pacientov 
na ľavej strane. Všetci pacienti sa aktívne venovali športu. 11 pacientov amatérsky, 8 pacientov profesionálne. V súbore pacientov bolo 
14 futbalistov a 5 hokejistov. K stabilizácii inguinálnej oblasti bola použitá vo všetkých prípadoch ultrapro sieťka veľkosti 10 x 15 cm, 
aplikovaná TAPP technikou. V 5 prípadoch bola operácia modifikovaná prerušením ligamentum inguinale. 
Výsledky: Všetci pacienti boli prepustení bez komplikácií na prvý pooperačný deň. U 5 profesionálnych športovcov bol sledovaný efekt 
operácie a čas návratu k plnej športovej aktivite. 4 pacienti po obojstrannom operačnom výkone sa 4 týždne po operácii vrátili k plnej 
športovej aktivite. U jedného pacienta bola po mesačnom intervale bez bolestí a následne plnej športovej aktivite pozorovaná recidíva 
bolestí v oblasti symfýzy vyžadujúca reoperáciu. 
Záver: Miniinvazívny prístup v liečbe športovej hernie je bezpečná a efektívna metóda, ktorá prináša výrazné zlepšenie symptómov 
a rýchly návrat k plnej športovej aktivite. Efektívny miniinvazívny prístup s rýchlou rekonvalescenciou ma osobitný význam u profesio- 
nálnych športovcov.

Kľúčové slová: športová hernia, tenotómia ligamentum inguinale, laparoskopická TAPP terapia. 

Laparoscopic TAPP treatment of sportsmaǹ s hernia modified by the inguina release procedure

The sportsman‘s hernia or Gilmore‘s groin is a term used to describe a poorly defined, syndrome of painful symptoms relating to the 
inguinal region around the inguinal ligament without a clinically recognisable hernia. The term sportsman‘s hernia, or Gilmore‘s groin, 
was first described by O.J. Gilmore in 1980. Painful symptoms resulting from a weakening or disruption of the musculotendinous part 
of the posterior wall inguinal field, which is the cause of persistent pain in athletes in this way. The laparoscopic technique for the in-
guinal ligament release followed by mesh reinforcement, has been developed in Leicester, UK. Laparoscopic application of the ultrapro 
mesh by TAPP technique which is modified by the iguinal release procedure according to Lloyd creates a presumption to treat pain and 
stabilize the affected area. 
Material and methods: From January 1998 to December 2011, 1473 patients underwent operations using TAPP laparoscopic technique. 
19 patients have been indicated to laparoscopic TAPP therapy with the clinical diagnosis of sportsman`s hernia, without improving the 
difficulties after the conservative therapy. 4 patients have been carried out using double-sided output, 9 patients have been treated with 
operation therapy on the right side, and 5 patients on the left side. All patientshad actively devoted themselves to the sport, 11 patients 
on the amateur basis and 8 patients professionally. There have been 14 footballers and 5 hockey players. To stabilize the inguinal area 
in all cases 10 x 15 cm Ultrapro mesh by TAPP technique has been used. 5 patients have undergone inguinal release procedure.
Results: All patients were discharged without complication on the first postoperative day. 5 professional athletes have been monitored 
due the effects of the surgery and have returned to full-time sports activity. 4 patients after double-sided output have returned to full 
athletic activity 4 weeks after the operation. There was no pain in one patient during a month but subsequently a pain in the anterio 
part of the pubic bone has been observed and requiring reoperation due such a relaps. 
Conclusion: The mini-invasive approach in the treatment of the sportsman`s hernia is a safe and effective method, which brings signifi-
cant improvement in symptoms and a rapid return to full athletic activities. Effective mini-invasive method with the quick return to the 
sports activity has particular importance among professional athletes.

Key words: sportsman‘s hernia, inguina release procedure, laparoscopic TAPP treatment.
Slov. chir., 2013; roč. 10(2): 59–63
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Úvod
Bolesti v inguinálnej oblasti sú u športovcov 

častou príčinou zdravotných ťažkostí a predsta-
vujú diagnostický a terapeutický problém. Bolo 
zistené, že zranenia inguinálnej oblasti predsta-
vujú 0,5 – 6 % športových zranení. Pri športo-
vých úrazoch futbalistov je miera výskytu zra-
není tohto typu vyššia a pohybuje sa v intervale  
5 – 15 % (7). Bolesti v inguinálnej oblasti vznikajú 
najčastejšie u športovcov s veľkou záťažou na  
inguinálnu a panvovú oblasť, hlavne pri kontakt-
ných športoch ako futbal, hokej a rugby, ktoré 
vyžadujú náhlu zmeny pohybu, kopanie a rýchlu 
akceleráciu, alebo spomalenie (1, 2, 4). Termín 
športová hernia, alebo Gilmore`s groin, prvýkrát 
opísal O. J. Gilmore v roku 1980 (3). Gilmorè s groin,  
alebo športová hernia, sú najčastejšie používané 
termíny, ktoré reprezentujú nešpecifickú bolesť 
v inguinálnej oblasti u športovcov a sú použí-
vané k opisu syndrómu bez klinicky prítomnej 
hernie (5). Syndróm je charakterizovaný recidi-
vujúcou chronickou bolesťou v inguinálnej ob-
lasti bez anamnézy exaktnej príčiny poranenia 
a bez prítomnosti herniácie (2). Aj keď u väčšiny 
športovcov s bolesťami v inguinálnej oblasti je 
stanovená diagnóza športovej hernie, dôkladné 
klinické vyšetrenie je dôležité hlavne u pacientov 
bez klinických príznakov herniácie a vyklenovania 
v inguinálnej oblasti, u ktorých je väčšia pravde-
podobnosť etiológie bolesti v súvislosti s úpon-
mi ligamentum inguinale, pectineale a úponmi 
adduktorov. Dôležité je mať na pamäti, že všetky 
úpony v oblasti os pubis smerujú do spoločnej 
oblasti a formujú aponeurózu na prednej ploche 
os pubis. Pri športovej aktivite môže nastať dys-
rupcia časti tejto aponeurózy a spôsobiť bolesť 
v inguinálnej oblasti. Aponeuróza je viac vyvinutá 
u mužov, čo môže čiastočne vysvetľovať vyššiu 
incidenciu inguinálnych bolestí u mužov ako 
u žien (7). Väzivové a šľachové úpony v oblasti 
os pubis namáhané nadmernou záťažou prená-
šajú vzniknuté napätie ďalej cez stredovú líniu 
prostredníctvom fibrózneho spojenia symfýzy. 
Toto napätie a dysbalancia sa môže zvýrazňovať 
chybným sakroiliakálnym postavením, napätím 
v sakrolumbálnej oblasti a zraneniami zadnej 
skupiny svalov stehna. Liečba a korekcia tých-
to sekundárnych zdrojov ťažkostí môže zlepšiť 
výsledky liečby bolestí a napätia v inguinálnej 
oblasti. Špecifický diagnostický problém predsta-
vuje široké spektrum príčiny vzniku bolestí v in-
guinálnej oblasti. V rámci diferenciálnej diagnos-
tiky je potrebné verifikovať potenciálne svalové 
zranenie, natiahnutie a presilenie svalov, stresovú 
fraktúru, intraartikulárnu patológiu bedrového 
kĺbu, intraabdominálnu príčinu ťažkostí a ocho-

renia lumbosakrálnej oblasti (4). V rámci etiológie 
vzniku ťažkostí sú opísané rôzne možnosti vzniku 
bolestí, vrátane poškodenia úponu šliach v oblasti 
tuberclum pubicum, oslabenia fascia transversalis, 
abnormality úponu musculus rectus abdominis 
a tržné poškodenie svalov a aponeurózy muscu-
lus obliquus internus, alebo externus, ktoré spô-
sobujú dilatáciu anulus inguinalis superficialis. 
V konečnom dôsledku, pri etiológii ťažkostí ide 
o entezopatiu šľachovo-svalového úponu v okolí 
tuberculum pubicum s oslabením trasverzálnej 
fascie (4). Väčšina operačných postupov je preto 
zameraných na podporu a zosilnenie zadnej steny 
inguinálneho kanála s prekrytím úponov v oblasti 
tuberculum pubicum aplikáciou sieťky ako pri 
operačnej terapii hernie. Originálna operačná 
terapia, ktorú realizoval Gilmore, predstavovala 
viacvrstvovú plastiku zahŕňajúcu aplikáciu tran-
sverzálnej fascie, spevnenie šikmého svalu a zú-
ženie anulus inguinalis superficialis. V období 
1980 a 2008 realizoval Gilmores približne 4 000 
operácií s 97 % mierou úspešnosti (9). Operačná 
technika bola neskôr modifikovaná aplikáciou sie-
ťky. Branningan publikoval výsledky chirurgickej 
terapie otvoreným operačným prístupom u 85 
športovcov s 96 % mierou úspešnosti návratu 
k plnej športovej aktivite v priebehu 15 týždňov 
po operácii (10). Niekoľko štúdií predstavilo vý-
sledky s použitím otvorenej operačnej techni-
ky buď modifikovanou Bassini plastikou, alebo 
Lichtenstein operačnou metódou s použitím 
sieťky (11, 12). Vzhľadom na benefity miniinva-
zívnej operačnej terapie s výrazným skrátením 
doby hospitalizácie, redukciou pooperačných 
bolestí a zlepšením rekonvalescencie, na našom 
pracovisku preferujeme laparoskopický prístup 
ako metódu voľby v operačnej terapii inguinálnej 
a športovej hernie. Genitsaris publikoval veľkú 
retrospektívnu štúdiu operačnej terapie 131 pro-
fesionálnych športovcov, ktorí boli pre inguinálne 
bolesti operovaní TAPP technikou s 97 % mierou 
návratu k športovej aktivite počas 3 týždňov po 
operácii (13). Globálne výsledky štúdií s proble-
matikou terapie chronických bolestí v inguinálnej 
oblasti u športovcov signifikantne dokazujú výraz-
ne rýchlejší návrat pacienta k športovej aktivite po 
laparoskopickej terapii v porovnaní s otvoreným 
operačným prístupom. Napriek širokému spektru 
chirurgických procedúr so zameraním na plas-
tiku inguinálneho kanála a progresii operačnej 
techniky, pretrvávajú v pooperačnom priebehu 
u skupiny pacientov symptómy bolestí v okolí tu-
berculum pubicum, alebo je pozorovaná recidíva 
ťažkostí po úspešnej operačnej terapii. Na základe 
predpokladov, že recidíva bolestí bez prítomnosti 
herniácie vzniká kombináciou oslabenia transver-

zálnej fascie a presilením, alebo poškodením úpo-
nov v oblasti os pubis, následkom nadmerného 
napätia a záťaže, bola v Leicesteri (UK) vyvinutá 
modifikovaná laparoskopická operačná technika 
s prerušením ligamentum inguinale v oblasti úpo-
nu na tuberculum pubicum. Princípom metódy 
operačnej terapie chronických bolestí športovcov 
v inguinálnej oblasti, ktorá bola modifikovaná 
v Leicesteri (UK), je prerušenie a uvoľnenie tenzie 
v mieste úponu ligamentum inguinale a liga-
mentum lacunare s následným spevnením zad-
nej steny inguinálneho kanála aplikáciou sieťky 
TAPP technikou (7). Modifikovaná laparoskopická 
operačná metóda bola navrhnutá na základe 
skúseností s najčastejšou lokalizáciou chronických 
bolestí, do oblasti úponu ligamentum inguinale, 
ligamentum lacunare a úponu musculus pecti-
neus. Za predpokladu, že poškodenie inguino-
-pectineálneho komplexu je príčinou chronických 
bolestí, je operačná terapia zameraná práve na 
túto anatomickú oblasť. Ligamentum inguinale 
je prerušené v mieste úponu na tuberculum pu-
bicum a dochádza k uvoľneniu napätia v oblasti 
falx inguinalis a ligamentum lacunare. Následne 
je s cieľom prevencie herniácie a zosilnenia bruš-
nej steny inguinálnej oblasti aplikovaná sieťka. 
Metóda uvoľňuje napätie v inguinálnej oblasti 
a redukuje tlak a tenziu v oblasti inguino-pecti-
neálneho komplexu a brušnej steny.

Symptómy 
U pacientov so športovou herniou je pozo-

rovaná bolesť v inguinálnej oblasti so zvýrazne-
ním pri behu a šprinte so zmenou smeru, pri ro-
tačných pohyboch panvy a otočení trupu. Bolesť 
vyžaruje smerom k adduktorom do skróta, alebo 
smerom do podbrušia a musculus rectus abdo-
minis. Väčšina športovcov neudáva vznik bolestí 
v súvislosti s jediným traumatickým incidentom. 
Približne 20 % pacientov udáva anamnézu náhle 
vzniknutých bolestí v súvislosti so športovou 
aktivitou (7). Bolesti majú nešpecifický charakter 
a vyvíjajú sa v priebehu týždňov až mesiacov. Vo 
väčšine prípadov vzniknuté bolesti paralyzujú 
športovú aktivitu v priebehu fyzickej námahy. 
Avšak viac ako 50 % pacientov pociťuje vznik 
bolestí na druhý deň po fyzickej aktivite počas 
24 hodín a niekedy dokonca až 48 hodín po tré-
ningovej záťaži. Zvýraznenie bolestí je pozorova-
né pri kýchnutí a zakašlaní. Bolesti pretrvávajú aj 
nasledujúci deň po fyzickej záťaži, napríklad pri 
vystupovaní z auta. Bolestivosť je lokalizovaná 
väčšinou do inguinálnej oblasti viac mediálne 
k tuberculum pubicum, avšak často vyžaruje 
aj smerom do adduktorov, perinea a musculus 
rectus abdominis. 
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Diferenciálna diagnostika 
Významnú úlohu v  stanovení indikácie 

na operačnú terapiu predstavuje diferenciálna 
diagnostika. Je dôležité vylúčiť etiológiu ťaž-
kostí na základe tendoperiostálnej entezopa-
tie adduktorov a musculus rectus abdominis, 
osteitis pubis, neuralgií, ochorení bedrového 
kĺbu a ochorení lumbálnej chrbtice. Primárne 
symptómy bolestí v oblasti adduktorov s vyža-
rovaním do inguinálnej oblasti vznikajú násled-
kom stimulácie nervus obturatorius. Dôležitá je 
diferenciálna diagnostika sekundárnych neu- 
ralgií následkom stimulácie n. ilioinguinalis, 
iliohypogastricus, genitofemoralis, n. cutane-
us femoris lateralis a n. obtuatorius. Z hľadis-
ka úspešnosti chirurgickej terapie je vhodné 
klasifikovať lokalizáciu inguinálnych bolestí na 
horný typ, lokalizovaný nad a v úrovni ligamen-
tum inguinale a dolný typ lokalizovaný v mieste 
úponu musculus gracilis a adduktorov. Výsledky 
chirurgickej terapie sú lepšie pri lokalizácii bolestí 
nad a v úrovni ligamentun inguinale (7). Inguina 
je komplexná anatomická oblasť a diferenciálna 
diagnostika bolestí v tejto oblasti je kompliko-
vaná. V inguinálnej oblasti sa stretávajú tri veľké 
anatomické oblasti. Abdomen, panva a dolná 
končatina. Oblasť slabiny zahŕňa inguinálnu ob-
lasť dolnej časti brušnej steny, os pubis a symfý-

zu s viacerými svalovými úponmi a femorálny 
trojuholník dolnej končatiny. Bolo by výhodné, 
ak by sa lokalizácia bolesti klasifikovala podľa 
týchto oblastí, avšak v klinickej praxi sú chro-
nické inguinálne bolesti lokalizované väčšinou 
nešpecificky s tendenciou presahovať viac ako 
jednu oblasť. Je výhodné klasifikovať lokalizá-
ciu bolesti v súvislosti s príčinou vzniku buď na 
štruktúry v oblasti os pubis, alebo na ostatné 
okolité štruktúry (6), (tabuľka 1).

Patofyziológia 
Pecten ossis pubis a symfýza tvoria dyna-

mickú kompresibilnú štruktúru prepojenú na 
bedrový kĺb, štruktúry zadnej panvy a chrbticu 
s centrom rotácie v oblasti symphysis pubica. 
Extrémna záťaž a pohyby v bedrovom kĺbe, 
disbalancia v panvovej biomechanike a spo-
lupôsobenie bedrovej a brušnej sily zvyšujú 
napätie v symphysis pubica a predisponujú vznik 
horného typu bolesti v inguinálnej oblasti (8). 
Nadmerná záťaž a  diskoordinácia brušného 
a bedrového svalstva, ktoré sinergicky ovplyv-
ňujú pohyb, spôsobujú instabilitu až poško-
denie nekontraktilných štruktúr v inguinálnej 
oblasti, medzi ktoré patria fascia transversalis, 
úpony a aponeurózy brušných svalov a úpony 
m. gracilis, m. adductor longus a m. pectineus 
v oblasti úponu ligamentum inguinale (obrá-
zok 1 a 2). Patofyziológia vzniku horného typu 

inguinálnych bolestí bez patologického nálezu 
na skelete panvy úzko súvisí s oslabením zad-
nej steny inguinálneho kanála a entezopatiou 
tendomuskulárnych štruktúr v oblasti symfýzy 
a tuberculum pubicum.

Predoperačné vyšetrenia 
Pri klinickom vyšetrení je pozorovaná palpa-

čná bolestivosť v oblasti tuberculum pubicum, 
alebo palpačne rozšírená a bolestivá oblasť anu-
lus inguinalis superficialis bez nálezu herniácie. 
RTG vyšetrenie je individuálne indikované v rám-
ci diferenciálnej diagnostiky degeneratívnych 
ochorení, stresovej fraktúry panvového skeletu 
a osteitis pubis. MRI vyšetrenie je indikované pri 
diferenciálnej diagnostike osteitis pubis, trauma-
tickom poškodení v priebehu a v oblasti úponu 
ligamentum inguinale a úponov tendomuskulár-
neho systému v oblasti symfýzy, USG vyšetrenie 
k diagnostike poúrazového hematómu. Výsledky 
zobrazovacích vyšetrení sú väčšinou bez pato-
logického nálezu.

Konzervatívna terapia
Operačná intervencia je indikovaná až po 

zlyhaní konzervatívnej terapie. Základným fak-
torom konzervatívnej terapie je interval bez 
fyzickej záťaže s následnou rehabilitačnou a fy-
zioterapeutickou starostlivosťou. Rehabilitácia je 
zameraná na zlepšenie sily, vytrvalosti a koordi-
nácie, ako aj odstránenie disbalancie bedrové-
ho a brušného svalstva s úmyslom stabilizovať 
oseálne a tendomuskulárne štruktúry panvo-
vej oblasti. Sekundárne môže byť aplikovaná 
farmakologická terapia: nesteroidné  antiflo-
gistiká (NSAIDs) a lokálne podávanie analgetík 
v kombinácii s kortikosteroidmi. Podľa charakteru 
ťažkostí a efektivity konzervatívnej terapie je 
aplikovaná liečba rázovými vlnami, alebo menej 
často elektroliečba vo forme perkutánnej elek-
tronickej stimulácie nervov – TENS.

Operačná terapia
Operačná terapia je indikovaná väčšinou po 

6 týždňoch neúspešnej konzervatívnej terapie, 
respektíve recidíve bolestí po plnej fyzickej záťa-
ži. Princípom operačnej terapie je spevniť zadnú 
stenu inguinálneho kanála a uvoľniť napätie ten-
domuskulárnych štruktúr v oblasti pecten ossis 
pubis a symfýzy. Princípom metódy operačnej 
terapie inguinálnych bolestí športovcov, ktorá 
bola modifikovaná v Leicesteri (UK) Lloydom, je 
prerušenie a uvoľnenie tenzie v mieste úponu 
ligamentum inguinale a falx inguinalis s násled-
ným spevnením zadnej steny inguinálneho ka-
nála aplikáciou sieťky TAPP technikou. 

Obrázok 1. Úpony m. gracilis, m. adductor 
longus, m. pectineus a ligamentum inguinale

Obrázok 2. Úpony a aponeurózy brušných svalov

Tabuľ ka 1. Patofyziológia vzniku bolestí (podľa Orcharda 2000) 

Os pubis Okolité štruktúry
Svalovošľachový aparát Tendopatia adduktorov Tendopatia m. iliopsoas

Patológia inguinálneho kanála Tendopatia m. rectus femoris
Tendopatia m. rectus abdominis Natiahnutie svalov dolnej končatiny

Kosti Osteitis pubis Stresová fraktúra panvy
Kĺby Instabilita symfýzy Patológia bedrového kĺbu

Patológia lumbálnej chrbtice
Patológia sakroiliákalného spojenia

Nervový systém n. ilioinguinalis n. obturatorius
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Materiál a metodika
Od januára 1998 do decembra 2011 bolo TAPP 

laparoskopickou technikou operovaných 1 473 
pacientov. S klinickou diagnózou športovej hernie 
bolo k laparoskopickej TAPP terapii indikovaných 
18 pacientov. Všetci pacienti sa aktívne venovali 
športu, 10 pacientov amatérsky a 8 pacientov na 
profesionálnej úrovni. Z celkového počtu bolo 
operovaných 13 futbalistov a 5 hokejistov. U 4 pa-
cientov bol realizovaný obojstranný výkon, u 9 
pacientov bol realizovaný pravostranný a u 5 pa-
cientov ľavostranný TAPP laparoskopický výkon. 
U piatich profesionálnych futbalistov bola realizo-
vaná modifikovaná operačná terapia podľa Lloyda. 
U štyroch pacientov bol realizovaný obojstranný 
výkon, u jedného pacienta po predchádzajúcej 
operácii inguiny vľavo pravostranný výkon. U pro-
fesionálnych športovcov boli v predoperačnom 
období sumarizované anamnestické údaje o dĺžke 
trvania a intenzite bolestí informácie o rozsahu 
obmedzenia športovej aktivity v súvislosti s boles-
ťami a celkovej kondícii športovca. Anamnestické 
údaje boli tiež zamerané na používanie analgetík, 
fyzioterapeutické procesy a dĺžku rekonvalescen-
cie v súvislosti s bolesťami v inguinálnej oblasti. 
V  pooperačnom priebehu boli vyhodnotené 
rovnaké anamnestické údaje ako pred operáciou 
a bola vyhodnotená pooperačná rekonvalescen-
cia z hľadiska mobility so zameraním na časový 
interval ľahkého tréningu, plnej tréningovej záťaže 
a hernej zápasovej aktivity. Počas celého procesu 
rekonvalesencie bol sledovaný v pooperačnom 
priebehu fyzioterapeutický proces. Na záver boli 
celkovo zhodnotené subjektívne a objektívne as-
pekty celého diagnosticko-terapeutického proce-
su a úspešnosti terapie. 

Selekcia pacientov
Pacienti indikovaní k operačnej terapii spĺňali 

nasledujúce kritériá. Všetci pociťovali chronickú 
bolesť v inguinálnej oblasti, ktorá vznikla v súvislosti 
s fyzickou námahou a športovou aktivitou. Boli prí-
tomné pretrvávajúce bolesti, alebo opakovaná reci-
díva ťažkostí po intervale bez športovej aktivity, bez 
zlepšenia po aplikácii konzervatívnej terapie a fyzio-
terapeutických procedúrach. Pacienti boli indikova-
ný k operačnej terapii po zhodnotení symptómov 
a neúspešnej konzervatívnej terapie najmenej po 
5 týždňoch pretrvávajúcich ťažkostí. Základným 
predpokladom správnej selekcie pacientov s pato-
lógiou ligamentum inguinale je starostlivé klinické 
vyšetrenie. Pri základnom vyšetrení bola prítomná 
v polohe na chrbte palpačná bolestivosť v oblasti 
tuberculum pubicum so zvýraznením citlivosti pri 
zakašľaní. Pri ďalšom vyšetrovaní bola pozorovaná 
palpačná bolestivosť tuberculum pubium pri flexii 

a addukcii bedrového kĺbu oproti odporu. Bolesť 
môže byť prítomná aj pri Valsavovom manévri 
a napínaní pri vstávaní zo sediacej polohy oproti 
odporu. Na našom pracovisku sme štandardne 
v rámci predoperačnej diferenciálnej diagnostiky 
neaplikovali zobrazovacie vyšetrovacie metódy. 

Operačná technika
U 18 selektovaných pacientov bola realizovaná 

laparoskopická transabdominálna preperitoneálna 
aplikácia sieťky štandardnou TAPP technikou. U pi-
atich pacientov bol štandardný operačný postup 
modifikovaný discíziou a uvoľnením úponu liga-
mentum inguinale. Po zavedení kapnoperitonea 
a aplikácii pracovných portov je štandardne realizo-
vaná obojstranná revízia inguinálnej oblasti. Po dis-
cízii je peritoneum odpreparované v dostatočnom 
rozsahu tak, aby bola vizualizovaná celá inguinálna 
oblasť s možnosťou dôkladnej revízie mediálneho 
úponu ligamentum inguinale a okolitých štruktúr 
ligamentum lacunare a pectineale. Následne je 
prerušený a extrahovaný z tuberculum pubicum 
úpon ligamentum inguinale v oblasti ligamen-
tum lacunare a falx inguinalis. K prerušeniu je po-
užitý diatermický háčik (obrázok 3 a 4). Podobne 
sú prerušené zmenené štruktúry, ak je prítomné 
zhrubnutie fascie v okolí musculus pectineus a li-
gamentum pectineale. Následne je aplikovaná 
ultrapro sieťka veľkosti 10 x 15 cm tak, aby prekrý-
vala celú inguinálnu oblasť a distálne presahovala 
pecten ossis pubis 2 – 3 cm. Mediálny okraj musí 
dostatočne prekrývať tuberculum pubicum a je 
ku kosti fixovaný 5 mm ProTack technikou. Všetci 
pacienti boli bez komplikácií a na prvý pooperačný 
deň boli prepustení do ambulantnej starostlivosti. 

Výsledky

Predoperačné zhodnotenie
Z 18 pacientov operovaných pre klinický obraz 

športovej hernie bolo 8 pacientov, ktorí sa venovali 
športovej aktivite na profesionálnej úrovni. Z toh-
to počtu boli traja hokejisti operovaní klasickou 

TAPP technikou a päť futbalistov operovaných 
modifikovanou metódou s discíziou úponu li-
gamentum inguinale. U piatich profesionálnych 
futbalistov operovaných modifikovanou metó-
dou boli vyhodnotené predoperačné symptómy, 
bezprostredný pooperačný priebeh a následne 
fyzioterapeutický proces rekonvalescencie. Všetci 
pacienti boli muži a priemerný vek operovaných 
pacientov bol 24 rokov. U všetkých pacientov 
pretrvávali bolesti v oblasti inguiny v súvislosti so 
športovou aktivitou viac ako 4 týždne v intervale 
od 4 týždňov do 3 mesiacov. Všetci pacienti ab-
solvovali týždenný interval bez športovej aktivity 
s následnou recidívou bolestí po fyzickej záťaži. 
U 1 pacienta bola po predchádzajúcej lokálnej 
terapii kortikoidmi realizovaná pre inguinálne bo-
lesti s propagáciou do oblasti adduktorov terapia 
rázovými vlnami. U všetkých pacientov bol reali-
zovaný fyzioterapeutický proces pod odborným 
vedením bez zlepšenia, alebo s recidívou ťažkostí 
po fyzickej záťaži. 3 pacienti boli pri športovej 
aktivite limitovaný bolesťou a vyžadovali počas zá-
pasu analgetiká, 2 pacienti boli na základe ťažkostí 
úplne eliminovaný zo športovej aktivity. Všetci 
pacienti pociťovali bolesť v inguinálnej oblasti 
s palpačnou citlivosťou v oblasti tuberculum pu-
bicum počas fyzickej aktivity, 3 udávali ťažkosti aj 
24 hodín po fyzickej námahe a pri vystupovaní 
z auta, alebo zakašľaní. U 1 pacienta operovaného 
pre bolesti v pravej inguine bola v minulosti pre 
podobné ťažkosti vľavo realizovaná laparoskopická 
TAPP operácia a pre recidívu bolestí chirurgická 
intervencia otvoreným spôsobom na inom pra-
covisku s dobrým efektom. 4 pacienti boli opero-
vaní pre inguinálne bolesti prvýkrát. U 1 pacienta 
bol realizovaný pravostranný operačný výkon pri 
asymptomatickej ľavej strane. Následne po troch 
mesiacoch bol pre vznik bolesti vľavo realizova-
ný aj ľavostranný operačný výkon. U 1 pacienta 
bol realizovaný obojstranný operačný výkon pre 
bilaterálnu symptomatológiu. U 2 pacientov so 
selektívnou pravostrannou symptomatológiou 
bol realizovaný obojstranný výkon.

Obrázok 3. Ligametum lacunare vľavo Obrázok 4. Prerušený úpon lig. inguinale
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Pooperačné zhodnotenie
U všetkých 5 pacientov bol operačný prie-

beh bez komplikácií. U obojstranného výkonu 
bol priemerný čas operácie 65 minút. V poope-
račnom priebehu neboli zaznamenané kompli-
kácie v zmysle hematómu, serómu alebo ranovej 
infekcie. U 1 pacienta boli podané v pooperačnom 
priebehu analgetiká. Pacienti boli večer po ope-
rácii mobilizovaní a na prvý pooperačný deň bez 
subjektívnych a objektívnych ťažkostí prepustení 
domov. Úplný návrat k plnej športovej aktivite po 
operačnej terapii bol pozorovaný v intervale 4 – 7 
týždňov, v priemere 6,5 týždňa. Postupný návrat 
k plnej tréningovej aktivite je podľa individuálnych 
možností možný v krátkom časovom intervale po 
operácii. Všetci pacienti začali týždeň po operácii 
pod odborným vedením klubového fyziotera-
peuta so strečingovým cvičením adduktorov, 
brušného svalstva a svalových úponov v oblasti 
symfýzy, cvičenia zahŕňajúce výpady s flexiou ko-
lena, strečingové cvičenia zamerané na quadriceps 
femoris a cvičenia posilňujúce vnútorný svalový 
stabilizačný systém. U všetkých pacientov boli 
pozorované počas rekonvalescencie pocity po-
bolievania a pnutia v inguinálnej oblasti a v oblasti 
pecten ossis pubis menšej intenzity bez ovplyvne-
nia postupného zvyšovania tréningového zaťa-
ženia a športovej aktivity. Pooperačné symptómy 
pobolievania ustúpili v priemere na 5. – 6. týždeň 
po operácii. Pri tréningovom zaťažení udávali všetci 
pacienti výrazne zlepšenie s možnosťou plnej špor-
tovej aktivity na 5. – 6. týždeň po operačnej terapii. 
Pacient, u ktorého bola na ľavej strane realizovaná 
dvakrát operácia pre bolesti v oblasti inguiny po 
druhej operácii otvoreným spôsobom s dobrým 
výsledkom a teraz modifikovaná TAPP operácia 
vpravo, absolvoval štandardný pooperačný fy-
zioterapeutický proces s dobrým efektom. Na 6. 
pooperačný týždeň len s minimálnym pobolieva-
ním po tréningu bez obmedzenia plnej športovej 
aktivity. Na 7. pooperačný týždeň bola po trénin-
gu pozorovaná náhla recidíva ťažkostí s miernym 
edémom v oblasti tuberculum pubicum. Neskôr 
sa pre pretrvávanie ťažkostí podrobil reoperácii 
otvoreným spôsobom na inom pracovisku. Všetci 
pacienti udávali v pooperačnom priebehu výrazné 
zlepšenie ťažkostí a s výnimkou jedného, úplný 
ústup bolestí počas dlhodobého sledovania. 

Diskusia
Výsledky výskumov, ktoré boli publikované 

v literatúre, neprinášajú konsenzus v súvislosti s ma-
nagementom chirurgickej terapie chronických 
inguinálnych bolestí u športovcov. Bez ohľadu na 
operačný prístup a techniku operácie, sú publiko-
vané výsledky chirurgickej terapie variabilné (14). 

Pooperačné výsledky návratu k športovej aktivite 
sa pohybujú v intervale od 93 % v priebehu 3 me-
siacov až po 100 % počas 4 týždňov (7). Výsledky 
štúdií jednoznačne dokazujú vplyv laparoskopickej 
operačnej techniky na krátky čas hospitalizácie, 
výrazné zlepšenie v  súvislosti s  pooperačný-
mi bolesťami a zlepšenie rekonvalescencie (15). 
Laparoskopický prístup poskytuje aj teoretickú 
výhodu umiestniť sieťku zadným prístupom za 
pecten ossis pubis a šľachovo-svalové štruktúry, 
čo umožňuje bezpečnejšie a pevnejšie zosilnenie 
inguinálnej oblasti ako aplikácia sieťky predným 
prístupom pri otvorenej operačnej technike. 
Niektoré štúdie na základe výsledkov a výhod 
laparoskopickej operačnej techniky odporúčajú 
laparoskopický prístup v liečbe chronických bo-
lestí v inguinálnej oblasti u športovcov ako me-
tódu voľby (7). Výsledky publikované v literatúre 
u modifikovanej laparoskopickej operačnej terapie 
s prerušením ligamentum inguinale poukazujú na 
97 % úspešnosť zlepšenia symptómov a 99 % mie-
ru návratu ku športovej aktivite (7). V našej štúdii 
bol priemerný návrat k plnej športovej aktivite 
6,5 týždňa u všetkých sledovaných profesionál-
nych športovcov. Profesionálny športovci majú vo 
všeobecnosti lepšie výsledky chirurgickej liečby 
chronických bolestí inguinálnej oblasti v súvislosti 
s intenzívnou a kvalitnou pooperačnou starostlivo-
sťou vrátane fyzioterapie, pooperačného tréningo-
vého programu a v neposlednej miere aj vplyvom 
finančného stimulu návratu k plnej športovej ak-
tivite. Tieto súvislosti zvyšujú pravdepodobnosť 
dosiahnutia dobrého výsledku operačnej terapie. 
Za predpokladu, že bude pretrvávať vzrastajúci 
trend zdravého životného štýlu, ktorý súvisí so zvý-
šenou fyzickou aktivitou, je predpoklad zvyšovania 
počtu neprofesionálnych športovcov s klinickým 
obrazom chronických bolestí v oblasti inguiny cha-
rakteru športovej hernie. Viaceré štúdie u týchto 
pacientov dokázali signifikantný benefit modifi-
kovanej laparoskopickej terapie (16). Naopak, z lite-
ratúry je evidentné, že samostatná laparoskopická 
hernioplastika pri týchto špecifických ťažkostiach 
neprináša zlepšenie symptómov v takej výraznej 
miere, ako operačná technika modifikovaná teno-
tómiou. Teóriu potvrdzujú aj prípady hernioplastiky 
bez efektu a následnej modifikovanej operačnej 
intervencii s výrazným zlepšením symptómov (7). 

Záver
Na základe našich skúseností a pozorovaní 

sme dospeli k záveru, že laparoskopická her-
nioplastika a vo zvýšenej miere laparoskopická 
hernioplastika modifikovaná tenotómiou liga-
mentum inguinale je bezpečnou a efektívnou 
metódou v liečbe chronických bolestí v oblas-

ti inguiny u športovcov. Symptómy u skupiny 
profesionálnych športovcov s bolesťami v in-
guinálnej oblasti úzko súvisia s úponom ten-
domuskulárnych štruktúr v oblasti tuberculum 
pubicum a laparoskopická TAPP aplikácia sieťky 
modifikovaná tenotómiou ligamenta v oblas-
ti úponu je nádejnou operačnou modalitou 
s výrazným zlepšením symptómov a rýchlou 
rekonvalescenciou bez kompromisov vo vzťahu 
k funkčnej spôsobilosti pohybovej aktivity. 
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Neoperačná liečba trhliny konečníka
MUDr. Juraj Váňa, PhD., MUDr. Robert Adamov, MUDr. Michal Žáček
Chirurgické oddelenie – školiace pracovisko SZU, FNsP Žilina

Cieľ: Cieľom práce je priblížiť výsledky neoperačnej liečby trhliny konečníka.
Materiál a metodika: Autori prezentujú súbor pacientov liečených za 10-ročné obdobie. Za sledované obdobie sa neoperačnej liečbe 
podrobilo spolu 331 pacientov.
Výsledky: K nezhojeniu trhliny došlo len u 13 pacientov z 311 (4,1 %) liečených autodilatáciami.
Záver: Liečba každej análnej trhliny by mala byť začatá konzervatívnymi liečebnými postupmi. Autodilatácie predstavujú vhodnú lie-
čebnú metódu pre všetky typy trhlín konečníka.

Kľúčové slová: trhlina konečníka, autodilatácie.

Nonoperative treatment of anal fissure

Aim: The aim of work is to present the results of non-operational treatment of anal fissures.
Material and methods: The authors presents a group of patients which was treated in 10 years period.
Results: The healing with autodilatations was unsuccessful only in 13 patients from all 311. 
Conclusion: The treatment of all anal fissure could be started by conservative treat course. Autodilatations presents a right treatment for all anal fissures.

Key words: anal fissure, autodilatation.
Slov. chir., 2013; roč. 10(2): 64–66

Úvod
Trhlina konečníka (fissura ani) je mechanicky 

spôsobený bolestivý defekt v sliznici konečníka. 
Trhliny konečníka delíme na akútne a chronické. 
Zatiaľ čo akútna trhlina, pri ktorej býva postih-
nutý len epitel sliznice análneho kanála, býva 
sprevádzaná výraznými bolesťami a za ideálnych 
podmienok môže dôjsť aj k spontánnemu zho-
jeniu, chronická trhlina, pri ktorej býva zvyčajne 
postihnutá celá hrúbka sliznice análneho kanála 
a ktorá vzniká ako následok nezhojenia akútnej 
trhliny, je sprevádzaná intermitentnými symptó-
mami a v minulosti bola pri jej liečbe metódou 
voľby chirurgická intervencia.

Najčastejšie sa trhliny konečníka vyskytujú 
na zadnej komisúre (5). 

V minulosti bolo navrhnutých viacero mož-
ností konzervatívnej neoperačnej liečby anál-
nych fisúr.

Epidemiológia
Análna trhlina je pomerne časté ochorenie, 

ktoré sa vyskytuje v rovnakej frekvencii u mužov 
aj u žien. Veľmi často je nesprávne diagnostiko-
vaná ako hemoroidy (8). Najčastejšie sa vyskytuje 
u mladistvých a u strednej generácie.

Etiológia a patofyziológia
Presná príčina vzniku trhliny konečníka nie 

je známa, aj keď za iniciálny faktor vzniku je po-
važovaná trauma počas pasáže tuhej stolice. 
Najnovšie práce poukazujú na vplyv abnor-
mality v oblasti interného análneho sfinkteru. 
Najčastejšou abnormalitou je hypertonus a hy-

pertrofia vnútorného análneho sfinkteru, ktoré 
vedú k zvýšeniu pokojového tlaku (2). Zadná 
análna komisúra je najhoršie prekrvenou čas-
ťou análneho kanála. Práve kombinácia vyso-
kého tlaku zvierača a malého prekrvenia zadnej 
komisúry, ktorá spôsobuje ischémiu sliznice, 
vytvára predpoklady na vznik trhliny. Pohyby 
čreva sú sprevádzané bolesťou a sliznica je po-
rušená prechádzajúcou stolicou. Vnútorný zvie-
rač pri prechode stolice spazmuje. Tieto fakty 
spôsobujú to, že samotné spazmy sú bolestivé 
a spazmus sám spôsobuje zníženie krvného 
zásobenia zadnej komisúry konečníka, čo vedie 
k nezhojeniu trhliny konečníka.

Klinický obraz a možnosti liečby
V  typických prípadoch sú symptómy 

análnej fisúry relatívne špecifické a diagnózu 
môžeme často stanoviť na základe anamnézy. 
Pacient sa sťažuje na výraznú bolesť, najmä 
pri stolici, bolesť pretrváva minúty až hodi-
ny následne po stolici. Bolesti sa vracajú pri 
pohyboch čriev a pacienti sa obávajú každej 
ďalšej stolice a  vyprázdňovania. Stav vedie 
k zhoršovaniu sa obstipácie a bolestí. Veľká 
časť pacientov udáva sprievodné krvácanie 
z konečníka rôzneho rozsahu.

V počiatkoch ochorenia je trhlina len po-
vrchovým defektom mukózy a označujeme ju 
ako akútna trhlina. Pokiaľ nedôjde k rýchlemu 
spontánnemu zhojeniu, trhlina progreduje do 
chronickej formy, ktorá má charakteristické prí-
znaky. Postupne dochádza k obnaženiu sva-
lových vláken vnútorného análneho zvierača, 

okraje trhliny sú hypertrofické, a často dochádza 
k vytvoreniu hypertrofie tkaniva distálne, ale aj 
proximálne od trhliny, tzv. strážny polyp.

Viac ako 90 % trhlín sa nachádza na zadnej 
komisúre análneho kanála, 2 % pacientov má 
trhlinu na prednej aj zadnej komisúre (obrázok 1).  
Trhliny, ktoré sa vyskytujú v iných lokalitách, 
ako aj recidivujúce trhliny, môžu byť asociované 
s inou etiológiou, ako napríklad Crohnova cho-
roba, infekčná etiológia a sexuálne prenosné 
ochorenia (1).

V diagnostike má dôležité miesto anamnéza, 
klinické vyšetrenie, anoskopia (v indikovaných 
prípadoch kolonoskopia). 

Základom liečby análnych fisúr je konzer-
vatívna liečba. Podstatná je úprava diétneho 
režimu s cieľom zabezpečiť mäkkú a pravidelnú 
stolicu. V potrave je potrebné zaistiť dostatočný 
príjem vlákniny a tekutín. Nasleduje potreba 
odstrániť spazmus a vysoký tonus análneho 
zvierača. V princípe je to možné realizovať kon-
zervatívne, teda bez operácie. V minulosti bola 
často používanou metódou chirurgická liečba. 
Cieľom chirurgickej liečby bolo zníženie napä-
tia vnútorného zvierača konečníka manuálnou 
dilatáciou a sfinkterotómiou. V 90. rokoch za-
znamenala vzostup neoperačná, konzervatív-
na liečba. V princípe ide o snahu znížiť vysoký 
tonus análneho zvierača, a to lokálnou, orál-
nou, alebo injekčnou aplikáciou medikamentov. 
Najčastejšie používané sú lokálne pôsobiace 
nitráty, nasledujú blokátory kalciového kanála 
(10). Novšou liečbou je aj aplikácia botulotoxínu 
do vnútorného análneho zvierača (9).
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Samostatnú kapitolu tvorí liečba tzv. autodi-
latáciami, ktorú používane aj u našich pacientov. 
Pri tejto liečbe si pacienti postupne sami apliká-
ciou špeciálne prispôsobených autodilatátorov 
uvoľňujú vysoké napätie vnútorného análneho 
zvierača. 

Materiál metodika
V období od roku 2003 do roku 2012, v prie-

behu 10 rokov, bolo celkovo ambulantne lieče-
ných 311 pacientov s diagnózou trhliny koneč-
níka. Pacienti boli odporúčaní na chirurgické 
proktologické vyšetrenie. U každého pacienta 
bola okrem anamnézy realizovaná anoskopia 
a v indikovaných prípadoch kolonoskopia. Len 37 
(11,9 %) pacientov bolo odoslaných od spádového 
lekára alebo gastroenterológa s diagnózou trhliny 
konečníka. Ostatných 274 pacientov prišlo na 
odporúčanie lekára alebo známych s diagnózou 
hemoroidov. Z celkového počtu 311 pacientov 
malo akútnu trhlinu 62 (19,9 %) pacientov a 249 
(80,1 %) pacientov malo chronickú trhlinu (graf 1). 

V súbore mali miernu prevahu ženy, 167 k 144. 
Najmladším pacientom bolo 11-mesačné dieťa tr-
piace obstipáciou, najstarším bol 76-ročný muž. 
Podrobnejšie vekové rozloženie je zobrazené v grafe 2.

Samotný liečebný postup prebieha ambu-
lantne. Pacient po stanovení diagnózy a vylúčení 

prípadných iných patológií na hrubom čreve, 
absolvuje sériu autodilatácií. Prvá séria autodi-
latácií predstavuje terapeutický proces v dĺžke 
4 týždňov, počas ktorého si pacient po zaučení 
lekárom sám aplikuje autodilatátor 2-krát denne 
(obrázok 2), pričom dĺžka trvania jednej aplikácie  

Obrázok 1. Chronická trhlina na zadnej komisúre

Obrázok 2. Trojstupňový análny dilatátor

Graf 1. Pomer akútnych a chronických fisúr
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Obrázok 3. Algoritmus liečby análnych fisúr
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sa pohybuje od 10 do 15 minút. Prvé dva týž-
dne si pacient aplikuje prvý stupeň dilatátora. 
Následne, keď približne po dvoch týždňoch 
pociťuje zlepšenie klinického stavu, prechádza 
na vyšší stupeň autodilatátora. Ako lubrikans po-
užívame mesocainový gél. U väčšiny pacientov 
dochádza k výraznému zlepšeniu ťažkostí už po-
čas prvých dvoch týždňov. Kontrolnú anoskopiu 
vykonávame po 4 týždňoch a podľa anoskopic-
kého nálezu sa rozhodujeme pre ďalší postup. 
V zásade pristupujeme k liečbe autodilatáciami 
rovnako v prípade akútnej, aj chronickej trhliny. 

Schematicky je náš liečebný postup znázor-
nený algoritmom na obrázku 3.

Výsledky
U všetkých pacientov s akútnou trhlinou 

došlo k zhojeniu akútnej trhliny po aplikácii auto-
dilatácií do 4 týždňov. U pacientov s chronickou 
trhlinou pozorujeme po prvej sérii dilatácií (4 
týždne) zhojenie približne u 50 % pacientov. 
U všetkých pacientov s chronickou análnou 
trhlinou, teda aj v prípadoch, ak po prvej sérii 
autodilatácií nebolo pozorované zhojenie trh-
liny, došlo však k výraznému ústupu klinických 
ťažkostí, najmä k ústupu bolestí. U tejto skupiny 
pacientov indikujeme druhú sériu autodilatácií. 
Po druhej sérií autodilatácií realizujeme kontrol-
nú anoskopiu. K nezhojeniu a následnej indikácii 
k operácii sme pristúpili len v 13 prípadoch, čo 
predstavuje 5,2 % z 249 chronických trhlín a 4,1 % 
zo všetkých trhlín liečených autodilatáciami. 

Diskusia
V liečbe trhlín konečníka má lekár na vý-

ber viacero terapeutických možností. Liečbou 
prvej voľby je konzervatívna terapia. Zahŕňa 
úpravu životosprávy so stravou bohatou na 
vlákninu, dostatočný príjem tekutín a hygienic-
kú starostlivosť o konečník. Ďalšou možnosťou 
je liečba pomocou intraanálne aplikovaných 
preparátov 0,4 % nitroglycerínu, alebo lokálna 

aplikácia blokátorov kalciového kanála a lokálna 
aplikácia botulotoxínu (11). 

V minulosti často používaná operačná liečba 
je spojená s rizikom vzniku pooperačnej inkonti-
nencie. Napriek tomu, že sa úspešnosť sfinktero-
tómie udáva až v 95 % (4, 6, 12), riziko vzniku po-
operačnej inkontinencie sa pohybuje v širokom 
spektre až do 50 % (4, 6). Sfinkterotómia lokali-
zovaná na zadnej komisúre, teda v mieste fisury 
s excíziou, alebo bez excízie fisury, v mnohých 
prípadoch nevedie k zhojeniu trhliny. V súčas-
nosti sa odporúča laterálna sfinkterotómia (7).

Vo svojej podstate všetky vyššie spomínané 
liečebné postupy majú za cieľ znížiť spazmus 
vnútorného zvierača. Toto zníženie je možné 
docieliť aj postupnou autodilatáciou zvierača 
pomocou autodilatátora. Na trhu je dostupných 
viacero typov autodilatátorov. Vysoká úspešnosť 
v liečbe našich pacientov umožnila vo väčšine 
prípadov minimalizovať indikáciu operačnej 
liečby. Je dôležité upozorniť na skutočnosť, že 
12 našich pacientov, ktorí sa podrobili liečbe 
autodilatáciami, sa v minulosti podrobilo chi-
rurgickej liečbe trhliny. Aj táto skutočnosť nás 
oprávňuje k názoru, že v terapii trhlín konečníka 
je potrebné vyčerpať všetky možnosti neope-
račnej liečby. Len minimálna časť pacientov je 
po neúspešnej neoperačnej liečbe indikovaná 
k operácii, pričom podľa nášho názoru je ideálne, 
ak je chirurgický výkon realizovaný na konečníku 
pripravenom autodilatáciami. 

Záver
V  liečbe trhlín konečníka dominuje ne-

operačná liečba. V literatúre je opisovaný ústup 
chirurgickej liečby trhlín konečníka po zave-
dení konzervatívnej terapie (5). Túto skutočno-
sť potvrdzuje aj jednoznačný pokles operácií 
trhlín konečníka na našom pracovisku. Liečba 
autodilatáciami podľa nášho názoru poskytuje 
bezpečnú a spoľahlivú neoperačnú metódu 
liečby trhlín konečníka.
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operační výkony významně redukují pooperační obtíže a umožňují pacientům časnější návrat k běžnému životu. 
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kopicky a robotem asistovaný výkon patří mezi současné možnosti miniinvazivních přístupů i v cévní chirurgii.
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Operácia podľa Vandenbosa. Nový  
prístup k chirurgickej liečbe recidivujúceho 
unguis incarnatus 
MUDr. Miron Petrašovič, CSc., doc. MUDr. Filip Danninger, CSc. 
Chirurgická klinika SZU a UNB, NsP akad. L. Dérera, Bratislava

Cieľ: Posúdiť efektivitu operácie recidivujúceho unguis incarnatus postupom podľa Vandenbosa z hľadiska bolestivosti, dĺžky hojenia 
a recidívy. 
Materiál a metódy: Súbor 24 pacientov (31 prstov): 15 mužov, 9 žien, ambulantne operovaných v lokálnej anestézii metódou podľa 
Vandenbosa. V následnom prospektívnom sledovaní hodnotená potreba analgetickej liečby, komplikácie hojenia a jeho dĺžka. Výskyt 
recidívy ďalej sledovaný aj po kompletnom zhojení. 
Výsledky: Pacienti operáciu dobre tolerovali, podávanie analgetík 0 – 12 dní (priem. 2,3 dňa), dĺžka hojenia kožného defektu 3 – 8 týždňov 
(priem. 5,6 týždňa), kompletné zhojenie 4 – 19 týždňov (priem. 11,4 týždňa). Pooperačné sledovanie 10 – 27 mesiacov. Recidíva ochorenia 0.  
Záver: Operácia podľa Vandenbosa predstavuje efektívnu alternatívu liečby ťažších štádií recidivujúceho unguis incarnatus. Väčšia 
náročnosť pooperačnej starostlivosti je vyvážená dobrým kozmetickým a funkčným efektom a nulovou frekvenciou recidívy. Vzhľadom 
na fyziológiu rastu nechtov je nutné ďalšie dlhodobé sledovanie pacientov na definitívne zhodnotenie postupu. 

Kľúčové slová: unguis incarnatus, zarastený necht, prerastená koža nechtového valu, plastika podľa Emmerta, plastika podľa Suppana, 
operácia podľa Vandenbosa, fenolizácia, percento recidívy. 

Vandenbos operation. New philosophy of surgical treatment for recurrent ingrown toenail 

Aim of study: To assess the effectiveness of the Vandenbos operation for recurrent ingrown toenail in terms of pain, duration of healing 
and recurrence. 
Material and methods: 24 patients (31 toes), 15 men, 9 women, operated in outpatient department under local anesthesia. In a subse-
quent prospective follow-up assessed the need for analgesic, wound healing, and time of complet healing. The incidence of recurrence 
we observed also after complete healing. 
Results: Patients tolerated the surgery well, administration of analgesics 0-12 days (avg. 2.3 days), the healing time of skin wound 3-8 
weeks (avg. 5.6 week) complete healing of 4-19 weeks (avg. 11.4). Postoperative follow-up 10-27 months. Recurrence of disease: none. 
Conclusion: Vandenbos operation is an effective alternative procedure of recurrent severe stages of ingrown toenail. Greater difficulty 
of postoperative follow-up care is balanced by zero rate of recurrence. Cosmetic and functional effect is good. Due to the physiology of 
nail growth should be more long-term monitoring of patients for a definitive assessment.

Key words: ingrown toenail, overgrown toeskin, Emmert operation, Suppan operation, Vandenbos operation, phenolisation, rate of recidive. 
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Úvod 
Zarastený necht (unguis incarnatus, onycho-

kryptosis) nie je síce ochorenie, ktoré by ohrozovalo 
život pacienta, alebo významne zhoršovalo jeho 
životnú prognózu, ale dokáže poriadne strpčiť život 
a v prípade niektorých ochorení môže predstavovať 
trigger závažných komplikácií. Operácia zarastené-
ho nechta patri medzi najčastejšie výkony „malej 
chirurgie“ v ambulantných podmienkach. Veľké 
množstvo liečebných metód svedčí o nie celkom 
uspokojivom stave, čo sa týka dlhodobých výsled-
kov. Cieľom našej práce je predstaviť nový operačný 
postup a predbežne zhodnotiť včasné výsledky.

Materiál a metódy 
Do súboru sme zaradili pacientov s recidí-

vou ochorenia, u ktorých sme vykonali ope-
ráciu podľa Vandenbosa v období september 

2010 – marec 2012. Pacientov sme následne 
prospektívne sledovali a vyhodnocovali priebeh 
hojenia. Celkovo sme operovali 31 prstov u 24 
pacientov. V prípade obojstranného výskytu 
ochorenia sme operovali v dvoch sedeniach. 
Mužov bolo 15, žien 9. Vekové rozpätie 18 – 72 

rokov, demografické údaje súboru sú v grafe 1. 
Závažnosť postihnutia sme kvantifikovali zjed-
nodušenou Heifetzovou stupnicou upravenou 
podla Klineho (1). Predchádzajúce chirurgické vý-
kony sa podarilo presne definovať len u približne 
40 % pacientov. Išlo o resekcie okraja nechta, 

Tabuľ ka 1. Modifikovaná Heifetzova klasifikácia unguis incarnatus (Kline 2008)

I. stupeň: 
Onychokryptóza bez známok zápalu – okraj nechta zarastá do kožného valu, spôsobuje 
lokálne podráždenie, bolestivosť pri  tlaku na okraj nechta ako aj na kožný val, bez 
secernácie, bez  známok infekcie, bez prítomnosti granulačného tkaniva. 

II. stupeň: 
Charakteristickým znakom  je infekcia v oblasti  kontaktu nechta a kožného valu. Serózna 
alebo hnisavá secernácia. Môžu byť prítomné známky poškodenia kožného valu infekciou  
(absces, povrchová nekróza kože malého rozsahu).

III. stupeň: 
Torpídna infekcia kožného valu a nechtovej  hranice so secernáciou hnisu, s prítomnosťou 
granulačného tkaniva. Onycholýza okraja nechta je obligatórne prítomná. Pozitívna 
anamnéza  infikovanej onychokryptózy.

IV. stupeň: 
Ťažké chronické infekčné postihnutie nechtového lôžka s onychodystrofiou a onycholýzou  
s léziou nechtovej platničky, s prítomnosťou granulácií, lokalizovaná na jeden okraj nechta. 

V. stupeň: Ako stupeň IV. s  postihnutím  oboch okrajov nechta.
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ablácie nechta (u jedného z pacientov 3-násob-
ná), plastiky nechtového valu a resekcie matrix 
rôznymi postupmi. Vzhľadom na nespoľahlivé 
a neúplné údaje sme závislosť recidívy od dru-
hu predchádzajúceho výkonu nevyhodnotili. 
Stupeň postihnutia a počet predchádzajúcich 
operácií sú v grafe 2.

Diabetikov sme mali v súbore troch, z toho 
2-krát diabetes II. typu. Ischemickú chorobu dol-
ných končatín sme nezistili ani u jedného paci-
enta. U pacientov so známkami ťažkej infekcie 
s nebezpečenstvom jej šírenia a u diabetikov sme 
peroperačne podávali antibiotiká pre nebezpe-
čenstvo rozvoja komplikácií diabetickej nohy. 
Použili sme Ciprofloxacin (2). Po ambulantnej 
operácii sme pacientov sledovali prospektívne. 

Operačný postup opísali Vandenbos 
a Bowers v roku 1959 v časopise US Armed Forces 
Medical Journal v článku Ingrowing toenail: a re-
sult of weight bearing on soft tissue. V súčasnosti 
najväčší súbor pacientov referuje Chapeskie (3, 4). 
Podstatou výkonu je kompletné odstránenie 
hypertrofickej alebo relatívne hypertrofickej 
kože nechtového valu spolu s  infikovaným, 
patologicky zmeneným tkanivom. Operovali 
sme v zvodnej anestézii Mesocainom v oklúzii, 

s využitím plastového turniketu. Vykonaná rozsi-
ahla resekcia kožného valu (resp. oboch kožných 
valov u 5. stupňa postihnutia). Zásadou je, že na 
samotnom nechte s výnimkou dezinfekcie žia-
dny výkon nerobíme. Rozsah resekcie musí byť 
taký, aby bol necht včítane jeho dystrofického 
okraja voľný v celej dĺžke nechtovej platničky, 
teda resekciu robíme od eponychia po laterál-
nej resp. mediálnej hrane prsta a ukončujeme 
malým oblúčikom s odstránením okraja hypo-
nychia (obrázky 1, 2, 3, 4). Osv edčilo sa nám líniu 
resekcie viesť zhruba 1 mm plantárne od okraja 
nechta, v rovine rovnobežnej s podložkou, re-
spektíve okrajom nechtovej platničky tak, aby 
necht po odstránení kože „visel v priestore“. 
Resekciu nechta nerobíme, nutné je ponechať 
aj dystroficky zmenené okraje nechta. 

Nasleduje elektrokoagulácia resekčnej plo-
chy. Používali sme nízky výkon a dlhú expozíciu. 
V liečbe sme pokračovali lokálnym ošetrením 
operačnej rany – krytie hrubou vrstvou povi-
doniodinovej masti, kompresívny obväz. Prvá 
kontrola realizovaná na druhý pooperačný 
deň v ambulancii. Preverenie kompletnosti 
hemostázy, prípadne jej doplnenie. Následne 
preväzy – výmena krytia realizovaná svojpo-

mocne obdeň v domácom prostredí. Ďalšie 
ambulantné kontroly v týždňových intervaloch 
až do zhojenia defektu. Pre doliečenie v druhej 
polovici hojenia na odlúčenie koagulačných 
nekróz a debris sme použili metódy vlhkého 
hojenia a enzymatický debridement defektu 
(5). Sekundárnym hojením rany, spolu s  re-
trakciou tkaniva spodiny, dôjde k remodelácii 
nechtovej platničky – pôvodne zahnutý okraj 
sa čiastočne vyrovná a uhol medzi nechtovou 
platničkou a kožným valom zostane otvorený. 
Sekundárne zhojená koža okraja nechtového 
valu nemá v dôsledku menšej pružnosti sklon 
k „obrastaniu“ okraja nechta ani pri porušovaní 
preventívneho režimu (nosenie módnej obuvi 
s úzkou špičkou a vysokým podpätkom).

Obrázok 1. Recidivujúci unguis incarnatus 5. 
stupňa podla Kline. Prítomné ťažké dystrofické 
zmeny, odlúčenie nechta od lôžka, infikované 
granulácie na oboch okrajoch nechta. Farbičkou je 
vyznačený plánovaný rozsah resekcie kože.

Obrázok 2. Resekcia kože nechtového valu 
v dostatočnom rozsahu – necht  ponechaný in situ,  
koža a podkožie bude  ošetrené elektrokoaguláciou.

Graf 1. Charakteristika súboru pacientov podľa veku a pohlavia
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Graf 2. Stupeň postihnutia a počet predchádzajúcich operácií
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Výsledky
Trvanie operácie: 20 – 45 minút. 
Spotreba analgetík: Použité perorálne 

analgetiká zo skupiny analgetík/antireumatík 
(ibuprofen, paracetamol, metamizol), dávkova-
nie 2 – 3 tabletky denne. Dvaja pacienti nepoužili 
analgetiká vôbec, priemerné trvanie užívania 
bolo 2,3 dňa (0 – 12 dní).

Pooperačné komplikácie: Infekcia rany 
v 2 prípadoch. V oboch prípadoch zvládnuté  
p. o. podávaním Ciprofloxacinu (7 dní). Krvácanie 
z rany zvládnuté lokálnou hemostázou 1-krát 
(použitý Surgicel), krvácanie z rany vyžadujúce 
chirurgické ošetrenie 1-krát (chirurgický opich) 
u pacienta užívajúceho clopidogrel.

Hojenie (týždenné intervaly). Zo sledovania 
nám vypadla jedna pacientka (78-ročná).

Hodnotili sme dve etapy hojenia: 
1. Zhojenie kožnej rany – kompletné pre-

epitelovanie sekundárne sa hojaceho defektu. 
Čas hojenia 3 – 8 týždňov, priemerne 5,6 týždňa 

2. Definitívne zhojenie – „odrastenie“ dystro-
fických častí a ich nahradenie novovyrasteným 
nechtom v rámci fyziologickej obnovy. Interval 
4 – 19 týždňov, priemerne 11,4 týždňa

Recidíva ochorenia: V 0 prípadov (sledo-
vanie po zhojení 10 – 27 mesiacov).

Diskusia 
Unguis incarnatus (onychokryptosis) je po-

lyetiologické ochorenie jednoznačne súvisiace 
s civilizačnými zmenami. U ľudí nepoužívajúcich 
obuv sa toto ochorenie nevyskytuje. Vzhľadom 
na fyziológiu rastu a regenerácie nechtov vy-
žadujú všetky liečebné metódy, konzervatívne 

i intervenčné, veľkú dávku trpezlivosti a spolu-
prácu zo strany pacienta. Pokročilé ochorenie 
vzdorujúce konzervatívnej liečbe, hlavne s prí-
tomnosťou infekcie, je indikované na chirurgickú 
liečbu. Optimálna operácia by mala spĺňať nie-
koľko kritérií – okrem zvládnutia infekcie by mala 
redukovať dystrofické zmeny nechtov v rámci 
hojenia, obnoviť ich fyziologický tvar a biome-
chanickú funkciu nechtovej platničky, zabrániť 
opakovanej defigurácii nechtového valu, a tým 
recidíve ochorenia. Veľké množstvo operačných 
postupov ukazuje na to, že jednotlivé metódy 
majú svoje obmedzenia a nedostatky. Takmer 
všetky operačné postupy sa zameriavajú na oše-
trenie nechta s predstavou, že on je hlavnou príči-
nou ochorenia. Za „zlatý štandard“ sú považované 
postupy vykonávajúce resekciu okraja nechta 
spolu s priliehajúcou časťou matrix sterile, nech-
tového valu a deštrukciou germinatívnej matrix 
rôzneho rozsahu. Najčastejšie používanými me-
tódami sú postupy podľa Emmerta, Winograda či 
Suppana s rôznymi modifikáciami (6, 7). Majú ne-
únosne vysoké percento recidívy (12 % až 45 %).  
Niektoré pracoviská (hlavne v USA) uprednost-
ňujú chemickú parciálnu matrixectomiu (pou-
žitie fenolu, resp. hydoxidu sodného), prípadne 
použitie CO2 lasera alebo RF ablátora (8, 9). Na 
ošetrenie kožného valu sa zameriava plastika 
podľa Du Vriesa – resekcia kože na bočných 
plochách prstu s primárnou sutúrou dosiahne 
„odtiahnutie“ kožného valu od okraja nechta bez 
operácie na nechte (10). Tento postup poskytuje 
výhodu rýchleho zhojenia a nízkeho výskytu 

recidívy, ale nie je vhodný u infikovaných lézií 
a ťažko dystrofických nechtov. Vandenbosova 
operácia je najradikálnejšia a po kompletnom 
zhojení poskytuje uspokojivý kozmetický vý-
sledok a temer nulové riziko recidívy.

Záver 
Operácia podľa Vandenbosa poskytuje novú 

nádej pacientom, ktorí sa nevedia zbaviť svojho 
„banálneho“ problému napriek opakovaným 
návštevám chirurgickej ambulancie s viac či 
menej úspešnými opakovanými operáciami. 
Veľmi dôležitá je úvodná predoperačná edukácia 
pacienta a jeho spolupráca počas hojenia. Od 
pacienta vyžaduje dostatočnú psychickú odol-
nosť a trpezlivosť, ktorá je vyvážená dobrým 
konečným výsledkom. Definitívne zhodnotenie 
recidivity budeme vedieť urobiť až po viacroč-
nom sledovaní pacientov. 
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Obrázok 3. Ťažké dystrofické zmeny okraja 
nechtovej platničky s jej odlúčením od matrix. 
V distálnej časti chýba celý okraj nechta v roz-
sahu 4 – 5 mm, na okraji  je  spikula. Po resekcii  
kožného valu je okraj nechta spolu so spikulou 
uvoľnený od tlaku.  Líniu resekcie vedieme 
plantárne od predpokladaného okraja, teda 
pomerne ďaleko od dystrofiou rozloženého 
marga. Zreteľný je plastový turniket.

Obrázok 4. Schéma operačného postupu: a)  
pohľad + rez: požadovaný rozsah resekcie kože, 
b) situácia po zhojení. Zakrivenie nechta je fyzi-
ologické, uhol nechtová platnička – kožný val je 
otvorený, nedochádza ku kolízii kože a nechto-
vej platničky.
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Multiviscerálne resekcie pre malígny  
nádor pankreasu
prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.1, MUDr. Peter Winter1, MUDr. Vladimír Baláž, PhD.2, MUDr. Radoslav Kňazík2

1II. chirurgická klinika LF SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica 
2II. urologická klinika LF SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Multiviscerálne resekcie (MVR) vykonávané za účelom dosiahnutia R0 resekcie sú pri diagnóze malígneho nádoru pankreasu zriedkavé 
a ešte zriedkavejšie sú, ak je súčasťou multiviscerálnej resekcie aj odstránenie obličky. Na Chirurgickej klinike SZU, Fakultnej nemocnice 
F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici bolo v období 2000 – 2012 vykonaných 72 multiviscerálnych resekcií, z toho 7 pri malígnom nádore 
pankreasu. Kazuistika MVR vykonaná pri zriedkavom malígnom solídnom pseudopapilárnom nádore pankreasu, imponujúcom pôvodne 
ako karcinóm obličky, ukazuje možnosti vykonania týchto náročných operácií v centrách pankreatickej chirurgie. 

Kľúčové slová: multiviscerálna resekcia, malígny nádor pankreasu, solídny pseudopapilárny nádor pankreasu.

Multivisceral resections for malignant tumor of the pancreas

Multivisceral resection performed for achievement of R0 resection are rare in diagnosis of malignant tumor of the pancreas, they are 
even more rare if in MVR is involved the nephrectomy. In the Department of Surgery of F.D.Roosevelt Hospital during period 2000 – 2012 
there were performed 72 multivisceral resections from which 7 was performed for pancreatic malignant tumor. Case report of MVR 
performed for rare malignant solid pseudopapillary tumor of the pancreas, which previously appeared to be the renal cancer, shows 
the possibilities of performing these complicated operations in the centers of pancreatic surgery. 

Key words: multivisceral resection – malignant tumor of pancreas – solid pseudopapillary tumor of pancreas.
Slov. chir., 2013; roč. 10(2): 70–72

Úvod
Multiviscerálne resekcie, keď sa za účelom dosiah- 

nutia R0 resekcie odstraňuje viac ako jeden orgán, 
sú pomerne časté pri operáciách karcinómu žalúdka 
(pridáva sa odstránenie sleziny alebo chvosta pan-
kreasu) alebo kolorektálneho karcinómu (pridáva 
sa hysterektómia, adnexektómia, resekcia vertexu 
močového mechúra alebo tenkého čreva) (1, 2). 
Oveľa zriedkavejšie sa robia multiviscerálne resek-
cie pri karcinóme pankreasu, doteraz bolo v Pub 
Med uverejnených na túto tému len 31 štúdií a išlo 
takmer výlučne o kazuistiky. Ešte zriedkavejšie sa 
spomínajú multiviscerálne resekcie pri pseudopa-
pilárnych karcinómoch pankreasu, nakoľko tieto 
nádory pankreasu sú veľmi zriedkavé v porovnaní 
s bežným vývodovým adenokarcinómom. V slo-
venskej literatúre doteraz nebola spomínaná mul-
tiviscerálna resekcia pre pseudopapilárny karcinóm 
pankreasu. Kazuistika z praxe II. chirurgickej kliniky 
LF SZU v FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici 
ukazuje práve prípad multiviscerálnej resekcie pre 
malígny pseudopapilárny nádor pankreasu, ktorý 
infiltroval ľavú obličku aj nadobličku, slezinu, žalúdok 
a lienálnu flexúru hrubého čreva. Pri multiviscerálnej 
resekcii boli odstránené úplne alebo čiastočne všet-
ky tieto orgány formou en-bloc resekcie.

Kazuistika
53-ročná pacientka bola vyšetrovaná urológom 

pre podozrenie na karcinóm ľavej obličky, ktorý podľa 
CT vyšetrenia infiltroval žalúdok, slezinu, pankreas,  

Obrázok 1. CT obraz nádoru ľavého retroperi-
tonea, ktorý pôvodne imponoval ako Grawitzov 
nádor ľavej obličky. Vidieť uzlinové metastázy 
obrastajúce ľavú renálnu artériu.

Obrázok 4. CT obraz v bočnej projekcii, kde 
vidieť nádorovú infiltráciu sleziny.Obrázok 2. CT obraz nádoru na priečnom 

skene, kde vidieť jeho súvis s pankreasom.

Obrázok 3. CT obraz nádoru, kde vidieť ako 
infiltruje žalúdočnú stenu.
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bránicu a nadobličku. Dňa 8. 1. 2013 bola uroló-
gom vykonaná biopsia nádoru pod USG kontrolou. 
Záver histologického nálezu znel: Histomorfologický 
obraz a imunoprofil nádoru svedčia o diagnóze 
malígneho schwanómu. Primárny nádor obličky 
sa vylúčil, aj keď oblička vyzerala byť postihnutá 
nádorom najviac. Okrem postihnutia opísaných 
orgánov bola na CT vyšetrení zrejmá aj malígna 
metastatická paraaortálna lymfadenopatia, ľavé re-
nálne cievy boli obrastené metastatickými paketmi 
lymfatických uzlín (obrázky 1, 2, 3, 4).

Keďže najzávažnejší výkon sa očakával na 
pankrease, bolo dohodnuté, že operáciu vykoná 
chirurg. Po chirurgickom konzíliu bola prijatá na 
II. chirurgickú kliniku LF SZU Fakultnej nemocni-
ce F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici za účelom 
radikálneho chirurgického odstránenia nádoru 
a všetkých postihnutých orgánov. Operácia bola 
vykonaná dňa 29. 1. 2013. Nájdený bol rozsiah-
ly nádor ľavej časti retroperitonea s rozmermi 
18 x 10 x 8 cm, ktorý infiltroval telo a chvost 
pankreasu, veľkú kurvatúru žalúdka, dolný pól 
sleziny, ľavú obličku a lienálnu flexúru hrubého 
čreva. Okrem toho boli okolo aorty metastatické 
pakety lymfatických uzlín od truncus coeliacus 
až po odstup arteria mesenterica inferior. Nádor 
čiastočne infiltroval aj ľavé crus bránice. Pečeň 
a peritoneum boli bez metastáz. Vzhľadom na 
mladý vek pacientky bolo rozhodnuté pre radi-
kálnu kuratívnu resekciu. Vykonaná bola distálna 
resekcia pankreasu s prerušením v krčku pankre-
asu, resekcia veľkej kurvatúry žalúdka v celom 
rozsahu, splenektómia, ľavostranná nefrektómia 
a epinefrektómia, resekcia lienálnej flexúry čreva 
a resekcia časti ľavej bránice (obrázky 5 a 6).

Pooperačný priebeh bol u pacientky bez-
problémový, až na vznik významnej trombocy-
tózy. Operačná rana sa zhojila per primam, pasáž 
žalúdkom a črevom sa obnovila po 5 dňoch, 
pravá oblička fungovala normálne. Histologický 
nález bol prekvapujúci a zmenil pôvodný ná-
lez. Ide o high-grade malígne transformovaný 
solídny pseudopapilárny tumor podžalúdkovej 
žľazy infiltrujúci obličku, nadobličku, slezinu, ste-
nu hrubého čreva a žalúdka. Pacientka bola na  
14. pooperačný deň prepustená do ambulant-
nej starostlivosti a po onkologickom konzíliu 
bola začatá onkologická liečba gemcitabínom. 
V súčasnosti je pacientka bez ťažkostí.

Diskusia
Kým multiviscerálne resekcie (MVR) pri ko-

lorektálnom karcinóme sú pomerne časté a ich 
benefit je pomerne známy, pri karcinóme pan-
kreasu sú multiviscerálne resekcie zriedkavosťou. 
MVR pri kolorektálnom karcinóme, kde sa okrem 

nádoru najčastejšie odstraňuje časť tenkého 
čreva, močového mechúra alebo brušnej steny, 
ukazujú významné zlepšenie prežívania pri do-
siahnutí R0 resekcie a počty Kaplan-Meierovho 
odhadovaného 5-ročného prežívania sa po-
hybujú okolo 80 % (1). Preto je MVR pri tomto 
karcinóme jednoznačne oprávnená. Lehnert 
vo svojej prospektívnej štúdii s 201 multivisce-
rálnymi resekciami pri kolorektálnom karcinóme 
ukázal, že sú bezpečné a dlhodobé prežívanie 
po kuratívnych MVR je zrovnateľné so štandard-
nými procedúrami (3). 

Horšia je situácia pri karcinóme žalúdka, 
kde Brar a spol., pri elektronickej revízii všet-
kých štúdií v dostupných databázach za po-
sledných 10 rokov, zaoberajúcich sa MVR pri 
karcinóme žalúdka (zohľadnili 1 343 pacientov 
s MVR) zistili, že R0 gastrektómia s MVR síce mô-
že byť vykonaná relatívne bezpečne, ale nie je 
žiadnym benefitom pri extenzívnom postihnutí 
lymfatických uzlín (2). Podobne nepriaznivé sa 
ukazujú výsledky MVR pri gastrointestinálnych 
stromálnych nádoroch žalúdka (GIST), a to aj 
napriek neoadjuvantnej liečbe (4). 

Najdiskutovanejšia situácia je pri karcinó-
me pankreasu. Nakoľko len u približne 25 % 
resekabilných karcinómov pankreasu je možné 
dosiahnuť radikálnu R0 resekciu štandardnou 
procedúrou ako cefalická alebo totálna duode-
nopankreatektómia, hľadajú chirurgovia mož-

nosti ako vykonať R0 resekciu aj za cenu od-
stránenia ďalších orgánov a ciev – teda za cenu 
multiviscerálnej resekcie. Zatiaľ len málo štúdií 
dokázalo jednoznačne odpovedať na otázku, či 
takýto radikálny výkon nejde na úkor mortality, 
a či zlepšuje prežívanie pacientov. Publikácie 
o multiviscerálnych resekciách pri karcinóme 
pankreasu sú zriedkavé a ide zväčša o kazuistiky.

Za multiviscerálnu resekciu pri karcinóme 
pankreasu treba považovať takú resekciu, pri 
ktorej sa odstraňujú aj orgány, ktoré sa bežne pri 
resekciách pankreasu neodstraňujú a ich odstrá-
nenie je nevyhnutné na to, aby sa dosiahla R0 
resekcia. Odstránenie časti žalúdka a jejuna pri 
Whippleho operácii alebo odstránenie sleziny 
pri totálnej pankreatektómii sa nepovažuje za 
multiorgánovú resekciu.

Morbiditu, mortalitu a prežívanie pacientov 
po multiviscerálnych resekciách pre karcinóm 
pankreasu ukazuje zjednodušená tabuľka (tabu-
ľka 1), čiastočne prevzatá z práce Shrikhandeho 
a Barreta (10), ktorí v roku 2010 zosumarizovali 
všetky dostupné štúdie o  multiviscerálnych  

Obrázok 5. Stav po multiviscerálnej resekcii 
vľavo – vidieť kýpeť pankreasu a aortu, chýba 
oblička, nadoblička, slezina, veľká časť žalúdka 
a lienálna flexúra hrubého čreva.

Obrázok 6. Preparát nádoru rozmerov 18 x 10 
x 8 cm vychádzajúceho z tela pankreasu a infil-
trujúceho viaceré orgány. Zhora nadol vidieť 
slezinu, hrubé črevo, pankreas a obličku (veľká 
kurvatúra žalúdka bola odstránená samostatne).

Tabuľ ka 1. Multiviscerálne resekcie pre karcinóm pankreasu – morbidita, mortalita, prežívanie

Autor Rok
Počet 

pacientov
Resekované orgány

Morbidita/
mortalita

Prežívanie

Klempnauer 1996 45
Žalúdok, pečeň, hr. črevo, 

oblička, nadoblička
31 % / 18%

5r. – 12 % 
Medián 7,3 m.

Saason 2002 37
Žalúdok, pečeň, hr. črevo, 
nadoblička, portálna žila

35 % / 2,7 % 5r. – 16 %

Shoup 2003 22
Žalúdok, hr. črevo, nad-

oblička, portálna žila
nešpecifiko-

vaná
5r – 22 %

10r. – 18 %

Hartwig 2009 101
Žalúdok, pečeň, hr. črevo, 
oblička, nadoblička, ten-

ké črevo
37 % / 3  % 3r. – 37 %

Nikfarjam 2009 19 Hr. črevo, pečeň, oblička 68 % / 0 % nešpecifikované
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resekciách pri karcinóme pankreasu. Morbidita sa 
v týchto štúdiách pohybuje v rozmedzí 35 – 68 %, 
mortalita v rozmedzí 0 – 3 %, 5-ročné prežívanie 
v rozmedzí 16 – 22 % (5, 6, 7, 8). Súčasné štúdie 
ukazujú zlepšenie vo výsledkoch po multivisce-
rálnych resekciách v porovnaní so staršou štúdiou 
publikovanou v roku 1996 Klempnauerom (9). Ten 
štúdiu uzatváral konštatovaním, že takéto resek-
cie zvyšujú riziko mortality a majú zlú dlhodobú 
prognózu. Najnovšie výsledky však ukazujú, že 
multiviscerálne resekcie sú technicky vykonateľ-
né, a ak sú robené v high-volume centrách, kde 
sú potrebné skúsenosti, môžu byť sprevádzané 
aj významným zlepšením prežívania pacientov 
v porovnaní s paliatívnymi alebo žiadnymi re-
sekciami. Vzhľadom na vysokú morbiditu týchto 
procedúr treba povedať, že by mali byť robené 
len v prípadoch, kde sa nimi s určitosťou dosiahne 
R0 resekcia (10).

Identifikáciu rizikových faktorov multivisce-
rálnych resekcií pri karcinóme pankreasu vyko-
nali Burdelski a kolektív z Hamburgu na súbore 
55 pacientov s MVR, ktoré porovnali so skupinou 
303 pacientov so štandardnou resekciou hlavy 
pankreasu a skupinou 154 pacientov s palia-
tívnou bypass procedúrou. Záver bol, že MVR 
zlepšujú prežívanie v porovnaní s paliatívnymi 
procedúrami, a že výskyt pooperačných kom-
plikácií bol vyšší vtedy, ak sa musela pripojiť re-
sekcia obličky a keď bola potrebná peroperačná 
transfúzia krvi (11).

Hartwig a kolektív z Haidelbergu (7) vykonali 
prospektívnu štúdiu na 101 pacientoch s MVR pri 
karcinóme pankreasu a porovnali peroperačné 
výsledky a dlhodobé prežívanie s 202 pacientmi, 
u ktorých bola vykonaná štandardná procedúra. 
Záver bol ten, že v high-volume centrách môžu 
byť MVR vykonané síce so zvýšenou morbiditou, 
ale s porovnateľnou mortalitou a porovnateľnou 
dlhodobou prognózou v porovnaní so štandard-
nými procedúrami. Vyššia morbidita pri MVR ide 
na vrub dlhého trvania operácie.

Shrikhande a Barreto (10) pri pokuse zosu-
marizovať výsledky štúdií o MVR pri karcinóme 
pankreasu zistili, že výsledky sú značne konfúzne 
a nedajú sa z nich robiť jednoznačné závery, 
nakoľko štúdie vykazujú značnú variabilitu a ne-

jednotnosť v sledovaní parametrov prežívania. 
Zhodujú sa však s ostatnými autormi v jednom, 
že takéto resekcie by sa mali robiť výlučne 
v high-volume centrách pankreatickej chirurgie.

Solídne pseudopapilárne nádory pankre-
asu sú zriedkavou neoplazmou vyskytujúcou sa 
zväčša u mladých žien. Typický pseudopapilárny 
nádor je charakteristický okapsulovanou ma-
sou s rôznym množstvom vnútronádorového 
krvácania. Obsahuje zmes cystických, solíd-
nych a hemoragických komponentov. Kapsula 
a vnútronádorové hemorágie sú dôležité znaky 
diagnózy, pretože sa málokedy nájdu u iných 
pankreatických nádorov (12). Nádor vo väčši-
ne prípadov vykazuje nízky malígny potenciál, 
ale v atypických malígnych prípadoch môže 
vykazovať aj extrakapsulárnu inváziu, vytvárať 
metastázy a môže sa vyskytovať aj u mužov 
(13). Odkedy Franz (14) opísal tento nádor v roku 
1959 ako „papilárny nádor pankreasu, benígny 
alebo malígny“, stúpol počet opísaných prípa-
dov. Synonymá boli „solídna a cystická papilárna 
epiteliálna neoplazma“ alebo „papilárny cystický 
epiteliálny nádor“. V roku 1996 Svetová zdravot-
nícka organizácia (WHO) premenovala tento 
nádor na solídny pseudopapilárny nádor 
pankreasu pre medzinárodnú histologickú kla-
sifikáciu nádorov (15). Práve malígna forma tohto 
nádoru a jej odstránenie spôsobom multivisce-
rálnej resekcie je predmetom našej kazuistiky.

S údajmi o tom, s akou mortalitou a morbi-
ditou je spojená MVR pri solídnom pseudopa-
pilárnom nádore pankreasu (SPNP), a to najmä 
pri hig-grade malígnom nádore tohto typu, sme 
sa v odbornej literatúre nestretli. Rovnako sme 
sa nestretli s údajom, aký je pri týchto nádoroch 
benefit MVR v prežívaní pacientov. Naša kazuis-
tika však ukazuje, že takýto výkon sa dá vykonať 
aj s nízkou morbiditou a je drobným príspevkom 
do tejto problematiky.

Záver
Kazuistika multiviscerálnej resekcie pre so-

lídny pseudopapilárny malígny nádor pankreasu 
poukazuje na vzácnosť takýchto prípadov a na 
možnosť riešiť takéto stavy v centrách so skúse-
nosťami s pankreatickou chirurgiou.
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Novinky v chirurgii

Chirurgická liečba karcinómu rekta pomocou  
Endo GIA™ Radial Reload s Tri-Staple™ technológiou
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Kolorektálny karcinóm pri častosti svojho výskytu predstavuje stály problém pre chirurga ako aj pacienta, hlavne pokiaľ je postihnuté 
distálne rektum. Trendom súčasnosti je využitie sfinkterzáchovnej chirurgie, ktorá prináša pacientovi lepšiu kvalitu života pri nezmene-
nom prežívaní, či lokoregionálnej recidíve. Každý chirurg s radosťou privíta novinky, ktoré umožnia bezpečnejšiu anastomózu. Jednou 
z posledných je vyvinutie staplera Endo GIA™ Radial Reload s Tri-Staple™ technológiou, ktorá skvalitňuje a hlavne zjednodušuje distálny 
uzáver rekta. Stapler je vhodný ako pre klasickú, tak aj laparoskopickú chirurgiu. Prvé skúsenosti ukazujú na bezpečnosť uzáveru rekta 
vďaka vynovenej technológii firmy Covidien.

Kľučové slová: kolorektálny karcinóm, sfinkter záchovná operácia, Endo GIA a Tri- Staple technológia.

Surgical treatment of rectal cancer using the Endo GIA™ Radial Reload with Tri-Staple™ Technology

Colorectal carcinoma is common problem for surgeon and patient becasue of it´s frequency, especially if the distal rectum is affected. 
The trend of nowadays is using of sphincter preservating surgery, which brings better quality of life while unchanged survival, or higher 
locoregional recidivation. Every surgeon likes news, which allow safer anastomosis. One of the lastest news is development of stapler 
Endo GIA™ Radial Reload with Tri-Staple™ technology, which improves a quality and facilitate providing of distal part of rectum closure. 
Stapler is appropriate for open laparotomy and laparoscopy, too. The first experiences show the safety of rectal closure thanks to newer 
technology of Covidien firm. 

Key words: colorectal carcinoma, sphincter preservating operation, Endo GIA and Tri-Staple technology.
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Karcinóm hrubého čreva a  konečníka je 
najčastejším zhubným nádorom tráviacej rúry 
a druhým najčastejšie sa vyskytujúcim nádoro-
vým ochorením u mužov po pľúcnom karcinóme 
a u žien po karcinóme prsníka a vaječníka. Jedinú 
kuratívnu liečbu predstavuje chirurgicky výkon. 
Hlavne pri operácii karcinómu rekta uloženému 
v distálnejších častiach, je často potrebné využitie 
špeciálneho chirurgického inštrumentária, ktoré 
je chirurgovi nápomocné ako pri resekčnej fáze, 
tak aj pri rekonštrukčnej fáze operačného výko-
nu. V súčasnosti je snaha operatéra o používanie 
sfinkter zachovávajúcich operácií pred výkonmi 
s definitívnym vývodom čreva. Cieľom chirur-
gickej liečby karcinómu rekta by malo byť nielen 
radikálne odstránenie karcinómu, so zachovaním 
análnej kontinencie, ale aj snaha o zachovanie 
sexuálnych funkcií, ako aj plnej funkčnosti mo-
čového mechúra. V chirurgickej liečbe karcinómu 
konečníka sa používajú hlavne dva typy operač-
ných výkonov. Najčastejšou operáciou je predná 
nízka resekcia konečníka so zachovaním zvieračov 
a kontinencie, s následnou rekonštrukciou čreva 
v podobe kolorektálnej anastomózy. Oveľa menej 
sa  používajú modality v podobe koloanálnej či 
kolopouchálnej anastomózy. V minulosti dosť 
populárna abdominoperineálna exstirpácia rekta 
ustupuje do pozadia a používa sa iba v nevy-
hnutných prípadoch, kde nie je možný zvierače 
zachovávajúci výkon. Podiel tejto operácie v špe-

cializovaných centrách nepresiahne 10 % z počtu 
operačných výkonov na konečníku pre karcinóm. 
Ako ukázali viaceré veľké štúdie, tento postup 
neprináša zvýšenú radikalitu a tým aj zlepšenie 
prežívania, nehovoriac už o kvalite života. 

V chirurgickej liečbe karcinómu konečníka za 
posledné štvrťstoročie došlo k dvom výrazným 
medzníkom. Na jednej strane to bolo zavede-
nie totálnej excízie mezorekta v roku 1982 R. J. 
Healdom a kol. (1), ktoré prinieslo zníženie inciden-
cie lokoregionálnej recidívy s predĺžením života 
pacientov. Ďalším výrazným zlomom v chirurgii 
rekta bola aplikácia miniinvazívnych prístupov, 
podmienená vývojom nových typov staplerov, 
vhodných pre tento spôsob operačného výkonu. 
Koncept totálnej mezorektálnej excízie, ktorý sa 
postupne vyvíjal v priebehu dvadsiatych rokov 
z chirurgickej hypotézy profesora Healda a kolek-
tívu chirurgov z Basingstoke Colorectal Cancer 
Group. Autorom sa podarilo v uvedenom časovom  
období dosiahnuť päťročné prežívanie 78 % pri 
3,5 % výskyte lokálnej recidívy, a to bez adjuvant-
nej terapie. Tieto výsledky v tom čase na svete ne-
mali obdoby. Výsledky profesor Heald publikoval 
v r. 1993 v Lancete a odvtedy sa stali štandardom 
v chirurgickej liečbe karcinómu rekta (2). História 
použitia zošívacích aparátov v chirurgii je podstat-
ne dlhšia. Prvá zmienka o chirurgickom zošívacom 
aparáte – staplere pochádza z roku 1908, keď 
maďarský lekár, prof. Humer Hultl z budapeštian-

skej nemocnice sv. Rocha a nemecký prof. Victor 
Fischer temer súčasne opísali použitie týchto 
aparátov v brušnej chirurgii. Vtedajší stapler však 
vážil okolo 5 kg a ručne sa „nabíjal“ drobnými 
svorkami, čo bolo značne zdĺhavé. O rozvinutie te-
jto metódy sa najviac zaslúžil mladý chirurg Aladár 
von Petz z maďarského Györu. Petz v roku 1920 
predstavil na VIII. kongrese maďarskej chirurgickej 
spoločnosti zdokonalený stapler. Nástroj vážil iba 
1 kilogram a plnil sa niklovými svorkami. V roku 
1924 už bolo vyrobených prvých 100 ks takýchto 
staplerov. Ďalšej inovácie sa tieto aparáty dočkali 
až v roku 1950 v Moskve, vo vtedajšom soviet-
skom Inštitúte pre experimentálny výskum chirur-
gických nástrojov, kde okrem lineárneho staplera 
bol prvýkrát vyrobený aj cirkulárny prístroj, na 
cirkulárne anastomózy čriev. Táto technológia sa 
dostala aj do USA. Tu v roku 1979 bol vyrobený 
prvý jednorazový stapler. Vývoj potom nasle-
doval extrémne rýchlo. Viaceré firmy zachytili 
tento smer a podieľali sa na masovom zavedení 
staplerovej techniky do chirurgie. V súvislosti so 
začiatkom éry miniinvazívnej chirugie bol prvý 
endoskopicky použiteľný stapler vyvinutý v roku 
1990, v roku 1999 bola vyrobená artikulačná náplň 
staplerov, bez ktorých si už brušnú chirurgiu, a to 
bez rozdielu či laparoskopickú alebo klasickú, 
nevieme predstaviť. Prvá laparoskopická resekcia 
hrubého čreva bola urobená v r. 1990 Moisesom 
Jacobsom v  Miami, v  tom istom roku bolo  
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resekované aj prvé rektum, ale počty týchto ope-
rácií pribúdali iba pomaly. Vyplýva to z technickej 
náročnosti operácií v úzkom panvovom priestore, 
navyše pri obavách o dostatočnú radikalitu. Pre 
operatéra problémy predstavuje aj rekonštrukčná 
fáza, pri ktorej je potrebná sutúra krátkeho distál-
neho úseku rekta, najčastejšie s hrubým črevom. 
Využíva sa double-stapling technika pomenova-
ná (DST) v roku 1983 Cohenom (3), aj keď prvý-
krát bola navrhnutá Knighomtom a Griffenom už 
v roku 1980 (4). Na uľahčenie neľahkého prístupu 
k uzáveru konečníka v dostatočnej vzdialenos-
ti od nádoru postupne firmy vyvinuli viaceré 
špeciálne, iba k tomuto účelu slúžiace staplery. 
Poslednú novinku predstavuje Endo GIA™ Radial 
Reload s Tri-Staple™ technológiou firmy Covidien. 
Predstavuje prvý inštrument vhodný aj na lapa-
roskopický uzáver rekta. Aparát je inovovaný Tri-
staple technológiou, ktorá spočíva v: 1. variabilnej 
výške svoriek, 2. stupňovanej kompresii smerom 
k reznej línii, 3. nižšom tlaku na tkanivo v okolí 
vonkajšieho radu svoriek. 

Výhodou tohto chirurgického nástroja je, že 
po stlačení tkaniva ramenami staplera tekutina 
z tkaniva odteká cestou najmenšieho odporu, 
t. j. pri stupňovaných náplniach odteká nabok, 
čím sa redukuje distálne vysunutie tkaniva 
(obrázok 1). Tento stapler má aj zadržiavaciu 
manžetu, ktorá pomáha pri zachycovaní tkaniva 
– zabraňuje distálnemu vysúvaniu tkaniva počas 
vystreľovania (obrázok 2).

Celková dĺžka zahnutej staplerovej línie je 61 
mm, z toho aktívne sú 51,3 mm, čo odpovedá 
40,6 mm lineárnej dĺžke. Celková dĺžka inštru-
mentu je 165,1 mm, aktívna dĺžka 137,2 mm.

So staplerom máme prvé skúsenosti aj na 
I. chirurgickej klinike LF UPJŠ a UN L. Pasteura, kde 
sme ho použili na uzavretie rekta pre tumor vo 
výške 6 cm od anokutánnej línie u ženy opero-
vanej klasicky pomocou laparotómie. Pri operácii 
po uvoľnení colon sigmoideum a rectum túto 
časť čreva ťaháme ventrokaudálne a na tupo ale-
bo Ligasurom prenikáme opatrnou preparáciou 
do priestoru medzi mezorektálnym tukovým 
telesom a sakrálnou fasciou. Tento priestor od-
delíme, uvoľníme a v dostatočnej bezpečnej 
vzdialenosti pod nádorom na rekte nasadíme 
stapler. Výhodou je možnosť nasadenia v sagi-
tálnej alebo koronárnej rovine, ako je to podľa 
anatomických možností lepšie (obrázok 3). Líniu 
staplerovej sutúry na distálnej časti konečníka 
vidíme na obrázku 4. 

Anastomózu robíme cirkulárnym staplerom 
kolorektálne, za dvojitej kontroly pomocou fa-
rebnej látky zavedenej do rekta katétrom cez 
anus, ako aj vzduchovou náplňou rekta po 

naplnení Douglasu fyziologickým roztokom. 
U pacientov bezprostredne po neo-rádiotera-
pii robíme poistnú ileostómiu, podobne ako je 
tomu u koloanálnych anastomóz. Predoperačná 
neoadjuvantná rádioterapia má určité výhody 
v porovnaní s pooperačnou adjuvantnou rá-
dioterapiou. Predovšetkým ožarujeme tkanivá, 
ktoré sú dobre okysličené, v radiačnom poli 
nie je anastomóza a ani kľučky tenkého čreva. 
Niektoré štúdie zaoberajúce sa metódou krátko-
dobého ožarovania (20 Gy) však nedokázali zní-
žený počet lokálnych recidív alebo zlepšeného 
prežívania pacientov (5). Väčšina pacientov má 
po neoadjuvantnej rádiochemoterapii resekabil-
ný tumor, čo predstavuje istý profit pre pacienta 
aj operatéra.

Záverom – distálny karcinóm rekta patrí 
do rúk chirurga so skúsenosťami s operačný-
mi výkonmi v tejto oblasti. Hlavne u mužov sú 
anatomické pomery často veľmi ťažké, preto sa 
každý poteší novinkám, ktoré uľahčia možnosť 
rekonštrukcie čreva. Jednu z takýchto noviniek, 
ktorá iste bude na prospech pacientov, predsta-
vuje aj nový stapler s Endo GIA™ Radial Reload 
s Tri-Staple™ technológiou od firmy Covidien.
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Obrázok 1. Porovnanie klasickej Endo GIA™ 
náplne s náplňou s Tri-Staple™ technológiou

Obrázok 3. Nasadenie staplera na rektum

Obrázok 2. Stapler s vysunutou zadržiavacou 
manžetou

Obrázok 4. Línia staplerovej sutúry na rekte
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Endo GIA™ Radial Reload  s Tri-Staple™ technológiou

Nízke resekcie
nižšie...  
 

Covidien nastavuje nový štandard k prístupu, manévrovateľnosti  
a bezpečnosti staplerovej línie pri nízkych resekciách týmto 
inovatívnym novým dizajnom. 
Endo GIA™ Radial Reload poskytne optimálny výkon aj v tých 
najnáročnejších prípadoch.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Stapling Made Smarter
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Predstavenie knihy Miloslava Dudu a kol.: 
Jícen. Pohled z mnoha úhlů v zrcadle zkušeností 
olomoucké jícnové školy
V roku 2012 vyšlo 2. vydanie knihy profesora Miloslava Dudu a kolektívu: Jícen. Pohled z mnoha úhlů v zrcadle zkušeností olomoucké 
jícnové školy. Vydala ju Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN 978-80-244-3266-3 (viaz.), 362 s. 
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Profesor MUDr. Miloslav Duda, DrSc., je vý-
znamným predstaviteľom olomouckej chirur-
gickej školy, ktorý v  priebehu svojej aktívnej 
chirurgickej činnosti venoval veľkú pozornosť 
ochoreniam pažeráka, čo sa týka ich rozpo-
znávania a voľby najvhodnejšieho liečebného 
postupu konzervatívneho, alebo chirurgického. 
Na vybraných kapitolách knihy spolupracovali 
ďalší piati autori. Prof. Duda pri spracovaní širokej 
problematiky ochorení pažeráka vychádzal zo 
svojich dlhoročných osobných skúseností na poli 
chirurgie pažeráka, ktoré sú podoprené skúseno-
sťami a výsledkami troch generácií olomouckej 
pažerákovej školy a zdôrazňuje jej prínos pre 
rozvoj chirurgie pažeráka, keď táto vznikala, až 
do súčasnosti. Veľmi cenná je skutočnosť, že kni-
ha prevažne z pera chirurgov venuje pozornosť 
chorobám pažeráka nielen z pohľadu chirurga, 
ale aj z pohľadu ostatných špecialistov, ktorí sa 
touto problematikou zaoberajú.

Po krátkom úvode sú opísané začiatky chirur-
gie pažeráka v Olomouci v roku 1945 a jej ďalší 
vývoj až do súčasnosti a uvedené poznámky 
k histórii ezofagológie a pažerákovej chirurgie 
vo svete a v bývalej ČSR. Poznámky k histórii sú 
doplnené kapitolou Vklad Olomouce – bibliografie 
a významné osobnosti olomoucké jícnové chirurgie, 
v ktorej sú uvedené všetky publikácie pracovní-
kov olomouckej chirurgickej kliniky týkajúce sa 
pažeráka od roku 1948 až do roku 2012 každý rok 
(chýba len rok 1977) spolu s 302 publikáciami uve-
rejnených v domácich a zahraničných časopisoch, 
zborníkoch, monografiách a učebniciach. Počet 
uvedených citácií svedčí o tom, že pracovníci 
olomouckej chirurgickej kliniky sa držali a držia 
motta, ktoré je uvedené na začiatku tejto kapitoly 
“Publish or perisch...“, „Publikuj nebo budeš zapo-
menut...“ Z významných osobností olomouckej 
pažerákovej chirurgie sú uvedené curiculae vitae 
a fotografie prof. Rapanta, prof. Šerého a prof. 
Králika. Na históriu nadväzuje časť o špecializácii 
a interdisciplinárnej a medzinárodnej spolupráci, 
v ktorej sa poukazuje na orgánovú špecializáciu 
a tvorbu termínov ezofagológia a ezofagochi-
rurgia. Zmieňuje sa o zakladaní špecializovaných 
odborných spoločností a časopisov pre ochore-

nia pažeráka. Táto časť je doplnená fotografiami 
významných, zahraničných a československých 
osobností v chirurgii pažeráka, zo stretnutí na 
odborných a vedeckých podujatiach doma aj 
v zahraničí. Zo slovenských chirurgov na jednej 
z fotografií je doc. Bárdoš z Košíc. 

Odborný obsah monografie je veľmi starost-
livo spracovaný a rozdelený do 19-tich kapitol so 
subkapitolami. Autor si dal veľmi záležať na opise 
a prehľade vývoja operácií chorobných stavov pa-
žeráka z pohľadu histórie až po súčasnosť, čo vý-
razne prispieva k didaktickej cene knihy a pomôže 
hlavne mladej generácii chirurgov a gastroentero-
lógov. Za každou kapitolou sú uvedené literárne 
zdroje najstaršie, staršie i najnovšie, zo svetovej, 
československej, českej i  slovenskej literatúry. 
Text je doplnený bohatou, kvalitnou a názornou 
obrazovou dokumentáciou v podobe obrazov, 
tabuliek a fotografií z postupov diagnostických 
i liečebných, patologických nálezov, z vlastného 
klinického a operačného materiálu. 

Kapitola Anatómia a fyziológia pažeráka kladie 
dôraz hlavne na uzáverový mechanizmus gastro-
ezofageálneho spojenia (GES) a jeho definíciu, na 
dolný pažerákový zvierač (DPZ) a jeho manomet-
rickú charakteristiku. Opisuje hormonálnu, farmako-
logickú a nervovú reguláciu DPZ a kriticky hodnotí 
jednotlivé komponenty antirefluxného mechaniz-
mu pažeráka. V kapitole Diagnostika je poukázané 
na význam klinického vyšetrenia, röntgenového 
vyšetrenia v minulosti a dnes, na indikáciu a význam 
CT, NMR, PET a PET/CT vyšetrenie v pred- a poope-
račnom období, hlavne pri nádorových ochoreni-
ach pažeráka. Zdôrazňuje sa význam endoskopickej 
sonografie, endoskopického vyšetrenia, spolu s bio-
psiou prípadne i terapeutickým výkonom, pHmetrie 
a manometrie pažeráka aj s históriou tohto dôleži-
tého diagnostického postupu. 

I keď vrodené chyby pažeráka patria do špeci-
alizácie detskej chirurgie, pre komplexnosť mono-
grafie a z historického hľadiska je siedma kapitola 
venovaná vrodeným chybám pažeráka, s uvedením 
ich histórie vo svete, v Olomouci a v Čechách, až 
po súčasnosť a rozprávaním o incidencii, klasi-
fikácii, diagnostike, liečebných postupoch a ich 
výsledkoch. 

Ôsma kapitola je venovaná hiátovým herniám 
(HH) z pohľadu definície, klasifikácie, histórie ich 
opisu vo svetovej a českej literatúre, etiológie 
jej výskytu, epidemiológie, klinického obrazu, 
komplikácií a diagnostiky. V subkapitole opisuje 
chirurgickú liečbu HH, ktorá sa začala uplatňovať 
začiatkom minulého storočia, jej indikáciu, ktorá je 
rozdielna u HH sklzných a HH paraezofageálnych, 
s uvedením operačnej taktiky a techniky v dobe 
klasickej laparotómie a pri dnes prevažujúcom 
laparoskopickom prístupe, s uvedením skúse-
ností olomouckej školy v prehľadných tabuľkách 
s oboma prístupmi. V závere kapitoly HH je otázka: 
Existuje optimálny operačný postup pri riešení 
zmiešaných a paraezofagiálnych hernií? Odpoveď 
autora na túto otázku je plne akceptovateľná. 

Najrozsiahlejšia deviata kapitola je venovaná 
refluxnej chorobe pažeráka (RCHP), ktorá opisuje 
klinickú jednotku v celom komplexe. Definuje 
gastroezofageálny reflux (GER) – prenik žalúdoč-
ného alebo duodenálneho a jejunálneho obsahu 
do pažeráka, ktorého príčinou je funkčná alebo 
morfologická nedostatočnosť – inkompetencia 
gastroezofageálneho spojenia. Poukazuje na in-
kompetenciu antirefluxného mechanizmu a ce-
lý reťazec, ktorý v patogenéze RCHP hrá úlohu. 
Gastroezofageálny reflux z hľadiska patogenézy 
klasifikuje na primárny a sekundárny. V klinickej 
praxi sa používa klasifikácia morfologicko-funkč-
ná, na nekomplikovanú a komplikovanú alebo 
neerozívnu a erozívnu refluxnú chorobu pažerá-
ka. Čo sa týka výskytu RCHP, epidemiologicko-šta-
tistické štúdie sledujú hlavne výskyt subjektívnych 
ťažkostí v spojitosti s GER a údaje v jednotlivých 
štúdiách sú rozdielne. Zo záverov ale vyplýva, 
že ťažkosti v spojitosti s RCHP sťažujú život veľ-
kému počtu obyvateľov vo vyspelých krajinách 
a refluxná choroba sa zaraďuje medzi chronické 
civilizačné ochorenia, ktoré znižujú kvalitu života. 

V  subkapitole Refluxná ezofagitída (RE) je 
uvedená jej definícia so zdôraznením, že o nej je 
možno správne hovoriť – len pri patologickom 
náleze na sliznici pažeráka, ktorý možno zistiť mak-
roskopicky pri endoskopickom vyšetrení, alebo 
mikroskopicky z odobratého bioptického materi-
álu. Poukazuje sa tu aj na eozinofilnú ezofagitídu 
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– novú patogenetickú jednotku ako samostatnú 
formu ezofagitídy. Z komplikácií refluxnej ezofagi-
tídy je opísaný Barrettov pažerák (endobrachyezo-
fagus) aj s historickým pohľadom a fotografiou N. 
R. Barretta (1903 – 1979) a súčasným pohľadom na 
Barrettov pažerák. Je tu opísaný brachyezofagus 
a uvedený jeho rozdiel od endobrachyezofagu. 
Z ďalších komplikácií sa uvádzajú striktúra, ulcus, 
krvácanie a pľúcne komplikácie. Zdôrazňuje sa, že 
pri diagnostickom postupe je významná presná 
anamnéza, využitie diagnosticko-terapeutické-
ho testu s podávaním omeprazolu a sledovanie 
vymiznutia subjektívnych ťažkostí. Základným 
vyšetrením pre stanovenie RCHP a RE je endo-
skopické vyšetrenie vstupné, a kontrolné po ukon-
čení liečby. Poukazuje sa na význam röntgeno-
logického vyšetrenia horného GIT-u s použitím 
kontrastnej náplne. Za najspoľahlivejšiu metódu 
pre dôkaz GER je pHmetria, hlavne v prípadoch 
s typickými subjektívnymi ťažkosťami a negatív-
nym endoskopickým nálezom. Čo sa týka liečby 
RCHP, autor zdôrazňuje, že má byť komplexná, 
dlhodobá a individuálne prispôsobená pre kaž-
dého. Podrobne je uvedená konzervatívna lieč-
ba s konštatovaním, že dnes je vysoko účinná, 
ale vyžaduje trvalé podávanie udržiavacej dávky 
liekov, pretože spontánne zhojenie bez recidívy 
je zriedkavé. Komplexne je uvedená chirurgic-
ká liečba s uvedením jej historického vývoja od  
r. 1951 až po súčasnosť. Je tu vysvetlený mecha-
nizmus účinku antirefluxných operácií a mož-
ných pooperačných komplikácií. Inštruktívne 
je opísaná taktika a technika klasických operácií 
– operačný postup olomouckej školy pri Nissen-
Rossetiho fundoplikácii a Belsyho operácia Mark 
IV., ako aj technika laparoskopickej fundoplikácie. 
Samostatná subkapitola opisuje chirurgickú liečbu 
komplikácií GER – Barretthovho pažeráka, brachy-
ezofágu a striktúr. Uvádza historický prehľad lieč-
by refluxných striktúr a súčasne miesto chirurga 
v tejto liečbe. Prehľadne v tabuľkách sú uvedené 
vlastné skúsenosti z obdobia klasickej chirurgie, 
čo sa týka typu operácií pre RCHP a dlhodobých 
výsledkov primooperácií u nekomplikovanej RCHP 
a pre refluxnú striktúru, a výsledky po laparosko-
pických operáciách. Konštatuje, že po získaní do-
statočných skúseností s mininvazívnou technikou, 
sú výsledky oboch postupov zrovnateľné. Záver 
kapitoly RCHP je venovaný indikácii na chirurgickú 
liečbu. Táto vychádza z dlhoročných a bohatých 
skúseností autora, opretú o práce zahraničných 
autorov. Je jasne definovaná a plne akceptova-
teľná. O komplexnosti pohľadu na RCHP svedčí 
aj krátka zmienka o endoskopických metódach 
v liečbe tejto chorobnej jednotky, ale aj 280 lite-
rárnych citácií v tejto kapitole.

Prehľadne sú uvedené zápaly pažeráka – infekč-
né, plesňové, herpetické, cytomegalovírusové, 
ezofagitídy v rámci AIDS, zápaly chemické a vredy 
pažeráka iného pôvodu.

Neuromuskulárnym poruchám pažeráka je 
venovaná desiata kapitola. Uvádza sa v nej defi-
nícia a história ezofagokardiálnej achalázie (EKA), 
opis patologicko-anatomického nálezu, etiopa-
togenéza s patofyziologickou charakteristikou 
a epidemiológiou. V subkapitole Klinický obraz 
a diagnostika sa zdôrazňuje, že EKA je ochore-
ním viac stredného a mladšieho veku, s miernou 
prevahou žien. Hlavným symptómom ochorenia 
je dysfágia, ktorá je sprevádzaná bolesťou za ster-
nom, pyrózou, dyspepsiou a hmotnostným úbyt-
kom. V diagnostike je najdôležitejšie kontrastné 
rtg vyšetrenie pasáže, pažerákom, mamometria 
a endoskopia. Na základe subjektívnych ťažkostí 
a nálezov z uvedených vyšetrení, EKA sa klasifikuje 
na 3 – 4 štádiá. V prehľadnej tabuľke je rozdelenie 
245 operovaných pre EKA na pracovisku autora, 
podľa štádia ochorenia. Najviac (30 – 53 %) bolo 
operovaných v I. – II. štádiu. Čo sa týka priebehu 
a komplikácií EKA, zdôrazňuje sa, že až v 10 % 
dochádza k závažným respiračným komplikáciám 
– bronchitídy, bronchopneumónie. Najvážnejšiou 
komplikáciou je vznik karcinómu v achalatickom 
pažeráku. V subkapitole Liečenie sa zdôrazňuje, že 
pri liečbe EKA ide o liečbu symptomatickú, so sna-
hou ovplyvniť sťažené vyprázdňovanie pažeráka, 
ale žiaľ žiadny aplikovaný a zaužívaný liečebný 
postup nie je schopný plne ovplyvniť celkove na-
rušenú motolitu pažeráka. Nie je jednota o vhod-
ností dilatácie alebo chirurgickej liečby, a ktorá 
technika má byť použitá primárne. Je opísaná 
liečba medikamentózna a psychická, dilatácia a jej 
výsledky a liečba botulotoxínom. Je uvedený his-
torický prehľad navrhnutých operačných postu-
pov, dobre obrazovo dokumentovaný. Podrobne 
je opísaná technika a technika ezofagokardiálnej 
myotómie v ére otvorenej chirurgie z torakotómie 
aj laparotómie a v súčasnej dobe miniinvazív-
nej chirurgie. Za zlatý štandard v súčasnosti sa 
považuje ezofagokardiomyotómia z laparosko-
pického prístupu. Poukazuje na najzávažnejšiu 
pooperačnú komplikáciu – perforáciu pažeráka 
a spôsob jej ošetrenia. Venuje pozornosť aj vhod-
nosti pripojenia antirefluxného výkonu k myo- 
tómii a  akého typu, s  pripomienkou, že táto 
otázka je stále otvorená. Súčasne poukazuje na 
možnosti miernejší reflux po myotómii ovplyvniť 
blokátormi protónovej pumpy. V subkapitole sa 
pojednáva o možnosti chirurgického riešenia 
pokročilej EKA. Z pohľadu histórie uvádza skúse-
nosti olomouckej školy s resekciou zmeneného 
pažeráka a GES s náhradou tubulizovaným žalúd-

kom alebo interpozíciou tenkého alebo hrubé-
ho čreva. V závere kapitoly sú uvedené výsledky 
chirurgického liečenia, podľa stanovených kritérií 
hodnotenia – klinicky nález, rtg vyšetrenie a od 
r. 1979 manometricky nález – pokles tlaku v ob-
lasti DPS. Uvádzajú sa skúsenosti s reoperáciami 
a skúsenosti s liečbou pokročilej achalázie u 24 
operovaných. Záverečná subkapitola je otázkou: 
Aká je optimálna liečba EKA?

Divertiklom pažeráka je venovaná dvanásta 
kapitola. Uvádza sa tu história, definícia, klasifiká-
cia, etiopatogenéza a opis parafaryngeálneho, 
hrudného a epifrenálneho divertikula, ich výskyt. 
Uvádza súbor operovaných v rokoch 1948 – 1982 
a dlhodobo sledovaných na I. chirurgickej klinike 
v Olomouci. Venujú pozornosť klinickému obrazu, 
diagnostike a indikáciám na chirurgickú liečbu. 
Podrobne opisuje operačnú taktiku a techniku 
divertikulektómie s krikofaryngeálnou myotó-
miou klasickou otvorenou cestou a endoskopickú 
operáciu Zenkerovho divertikula, s uvedením 
výsledkov a komplikácií. Pri hrudných divertiku-
loch, ktoré sa indikujú na operáciu len zriedkavo, 
upozorňuje na rizikovosť ich operácie, pre časté 
zápalové zmeny v ich okolí, a tým možné kom-
plikácie. Pri epifrenálnych divertikuloch opisuje 
klasickú otvorenú operáciu z torakotómie vľavo 
a uvádza, že súčasný trend je epifrenálny diver-
tikul operovať z prístupu torakoskopického. Za 
otvorenú považuje otázku, či pri malých epifrenic-
kých divertikuloch sa uspokojiť len s myotómiou.

V monografii je venovaná dostatočná pozor-
nosť nádorom pažeráka. Krátko a prehľadne sú 
opísané benígne nádory a stavy napodobňujúce 
nádor, uvedené v tabuľke ako epiteliálne a ne-
epiteliálne a možnosti ich diagnostiky a liečby. 
Pri klasifikácii malígnych nádorov pažeráka sa 
uvádza spinocelárny karcinóm, ktorého bola 
prevaha, a adenokarcinóm, hlavne v terminál-
nom pažeráku. Zdôrazňuje sa nárast adenokar-
cinómu v posledných desaťročiach, keď je ich 
pomer temer rovnaký a vysvetľuje túto skutoč-
nosť. Subkapitola Etiológia a výskyt je doplnená 
prehľadnými obrázkami o incidencii a mortalite 
malígneho nádoru pažeráka v Európe a vo svete 
a ČR aj podľa regiónov. Konštatuje sa mimoria-
dne vysoká incidencia v Číne, Japonsku, Indii 
a Brazílii, vo Veľkej Británii, Írsku a Holandsku. 
Prehľadne je spracovaný klinický obraz, diagnos-
tika, aj s historickým pohľadom, a súčasnými 
možnosťami endoskopie a zobrazovacích tech-
ník. Poukazuje sa na význam včasnej diagnostiky 
a skríning. Zdôrazňuje sa, že v predoperačných 
vyšetreniach s pomernou spoľahlivosťou je mož-
né stanoviť rozsah nádoru a jeho štádium a na 
základe toho sa stanovuje liečebný postup – ra-
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dikálna operácia, paliatívny výkon, chemo- a rá-
dioterapia. Autor konštatuje, že z celkového po-
čtu diagnostikovaných nádorov pažeráka len 40 
% je možné operovať a z toho radiálne len 20 %. 
Je opísaná komplexná liečba karcinómu pažerá-
ka s použitím neoadjuvantnej a adjuvantnej ak-
tino- a chemoterapie. Je tu zmienka o včasnom 
povrchnom karcinóme pažeráka a možnosti je-
ho odstránenia endoskopickou mukosektómiou, 
s ktorou majú dobré skúsenosti Japonci. Je tu 
uvedené odporúčanie Českej onkologickej spo-
ločnosti pre liečbu karcinómu pažeráka v štádiu 
I. – III. a v štádiu IV. V závere kapitoly je podrobne 
opísaná taktika a technika radikálnej chirurgickej 
terapie adenokarcinómu gastroezofageálneho 
prechodu, pri ktorej sa vykonáva totálna gas-
trektómia s resekciou distálneho pažeráka s ná-
slednou rekonštrukciou. Pri karcinóme hrudného 
pažeráka sa vykonáva subtotálna ezofagektómia 
z rôznych prístupov. Prv je tu opísaný transto-
rakálny prístup z pravostrannej torakotómie – 
Ivor Lewisova trojfázová ezofagektómia, opísaná 
je pažeráková anastomóza, náhrada pažeráka 
a lymfodenektómia. Pozornosť je venovaná aj 
transhiatálnej ezofagektómii bez torakotómie, 
ktorú zaviedol Orringer. Opisuje sa miniinva-
zívna ezofagektómia a použitie torakoskopic-
kej a laparoskopickej mobilizácie pažeráka pri 
ezofagektómii. Uvádzajú sa včasne výsledky 
chirurgickej liečby a komplikácie so zdôrazne-
ním, že najčastejšie sú repiračné komplikácie 
a dehiscencie anastomózy. Poukazuje sa, že 
oproti tradičnému ponechaniu pacienta po 
operácii na riadenej ventilácii do nasledujúce-
ho rána, treba urobiť včasnú extubáciu, hneď 
po zobudení pacienta a treba zabezpečiť in-
tenzívnu respiračnú fyzioterapiu, ako preven-

ciu pľúcnych komplikácií, a dbať na negatívnu 
tekutinovú bilanciu. Vzhľadom k rozpoznávaniu  
nádorov pažeráka v pokročilom štádiu, sú dlhodo-
bé výsledky v ČR zlé, päťročné prežívanie 15,5 %.  
Čo sa týka paliatívnej liečby ťažkej dysfágie 
v súčasnosti, môže sa robiť dilatácia nádoro-
vých štruktúr, laserová rekanalizácia pažeráka. 
Najdokonalejším spôsobom je použitie plete-
ných kovových stentov, ktoré sa zavádzajú pod 
rtg alebo endoskopickou kontrolou. Pracovisko 
autora sa zaslúžilo o zavedenie a zdokonalenie 
tejto paliatívnej metódy. V závere kapitoly sa 
zdôrazňuje, že chirurgická liečba ca pažeráka je 
vysokošpecializovaná činnosť hrudných chirur-
gov zameraných na problematiku pažeráka a je 
správne koncentrovať týchto chorých do centier 
princípu – high volume centeres (HVC) – centra 
s vysokým počtom operácií. 

V kapitole Poranenia pažeráka je stručné in-
formovanie o poleptaní pažeráka, cudzích tele-
sách v pažeráku, o komplikácii ezofagogastrickej 
anastomózy a o spontánnej ruptúre pažeráka. 

Samostatná kapitola je venovaná pažeráko-
vým varixom a portálnej hypertenzii. V subkapi-
tole je uvedená bibliografia olomouckých prác 
o varixoch pažeráka a portálnej hypertenzii od  
r. 1962 do r. 2005 v počte 68. Prehľadne je uve-
dený súčasný pohľad a úloha chirurga pri paže-
rákových varixoch.

V kapitole Iné ochorenia pažeráka sú opísané 
vzácnejšie sa vyskytujúce ochorenia pažeráka 
dôležité v rámci diferenciálnej diagnostiky, patria 
sem membrány a prstence v krčnom a strednom 
pažeráku, Schatzkého prstenec, epiteloxerózy, 
Syndróm Plummer-Vinsonov, Sjörgenov syndróm, 
vredovité poruchy pažeráka a ezofagogastrická 
trhlina.

V závere knihy je uvedené pojednávanie 
o moderných metódach v chirurgii pažeráka 
s prízvukovaním zavedenia miniinvazívnych po-
stupov a pojednanie o evidence-based medicíne 
a hodnotenie kvality v chirurgii pažeráku. Kniha 
končí záverom a poďakovaním autora svojím 
učiteľom a spolupracovníkom s krátkym súhrnom 
v českom a anglickom jazyku.

Súčasťou knihy je i  jej elektronická verzia 
dostupná na internete a jej súčasťami sú aj vi-
deosekvencie. Jednoznačne možno povedať, že 
prof. Dudovi sa podarilo vytvoriť kvalitné a veľmi 
hodnotné dielo, ktoré dôstojne reprezentuje jeho 
a olomouckú pažerákovú školu od jej vzniku po 
súčasnosť, olomouckú chirurgiu, Lekársku fakultu 
v Olomouci a Univerzitu Palackého v Olomouci. 
Monografia prof. Dudu poskytne dobrý prehľad 
a orientáciu v ezofagológii všetkým chirurgom 
i gastroenterológom, praktickým lekárom i štu-
dentom medicíny, ak pri svojej práci a štúdiu budú 
chcieť hlbšie vniknúť do problematiky chorôb 
pažeráka. Bude vhodnou učebnou pomôckou 
v pregraduálnom aj postgraduálnom špeciali-
začnom vzdelávaní a výchove lekárov v ČR a SR.

V súčasnosti na Slovensku knihu 
distribuuje:
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vám tento rok ani jedno číslo časopisu Slovenská chirurgia?

Zmenili sa niektoré z vašich kontaktných údajov a potrebujete ich aktualizovať?

Vyplňte túto objednávku a zašlite na našu adresu:

Časopis Slovenská chirurgia chodí všetkým členom Slovenskej chirurgickej spoločnosti zdarma v rámci uhradeného členského príspevku SCHS.
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Preh adové lánky
 • Larválna terapia a chronické nehojace sa rany
 • Predopera ná a periopera ná lokaliza ná diagnostika 

primárnej hyperparatyreózy
 • Minimálne invazívna ezofagektómia
 • Komplikácie orálneho a labiálneho piercingu

PôVODNÉ PRÁCE
 • Možnosti riešenia stenóz v ileo-pouch análnej anastomóze

Kazuistiky
 • Lézia mo ového mechúra pri laparoskopickej resekcii sigmy – 

kazuistika
 • Inkarcerovaná diafragmálna hernia ako neskorý následok 
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Preh adové lánky
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 • Quo vadis, regionálna anestézia?

PôVODNÉ PRÁCE
 • Vplyv PEEP a v asného periopera ného recruitment manévru 

pri OP výkonoch v mimotelovom obehu
 • Poopera ná boles , poh ad na sú asný stav lie by v SR

KAZUISTIKY
 • Anestézia pri neuropatii Charcot-Marie-Tooth – kazuistika
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RAZ DENNE

•  intraabdominálne infekcie

•  pneumónia získaná v komunite

•  akútne gynekologické infekcie

•   infekcie kože a mäkkých tkanív 
pri infekciách diabetickej nohy
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INVANZ® 1 g prášok na koncentrát na infúzny roztok
Zloženie: Každá injekčná liekovka obsahuje 1,0 g ertapenému. Pomocná látka so známym účinkom: každá 1,0 g dávka ertapenému obsahuje približne 6,0 mEq sodíka (približne 137 mg). Lieková forma: Prášok na koncentrát na infúzny 
roztok. Terapeutické indikácie:  INVANZ sa u detí a dospievajúcich (vo veku 3 mesiace až 17 rokov) a u dospelých používa na liečbu nasledujúcich infekcií, keď sú zapríčinené baktériami citlivými alebo veľmi pravdepodobne citlivými na 
ertapeném a keď je potrebná parenterálna liečba: • intraabdominálne infekcie, • pneumónia získaná v komunite, • akútne gynekologické infekcie, • infekcie kože a mäkkých tkanív pri infekciách diabetickej nohy. INVANZ je indikovaný 
u dospelých pacientov na profylaxiu infekcie operačného miesta po elektívnom kolorektálnom chirurgickom zákroku. Je potrebné brať do úvahy ofi ciálne odporúčania na vhodné používanie antibakteriálnych látok. Dávkovanie a spôsob 
podávania: Dospelí a dospievajúci (vo veku od 13 do 17 rokov): Dávka INVANZ-u je 1 gram (g) podaná jedenkrát denne intravenóznou cestou. Dojčatá a deti (vo veku od 3 mesiacov do 12 rokov): Dávka INVANZ-u je 15 mg/kg podaná 
dvakrát denne (neprekročiť dávku 1 g/deň) intravenóznou cestou. Profylaxia: Dospelí: Na prevenciu infekcií po elektívnom kolorektálnom chirurgickom zákroku je odporúčané dávkovanie 1 g ako jednotlivá intravenózna dávka, ktorej podanie 
sa ukončí 1 hodinu pred chirurgickou incíziou. Bezpečnosť a účinnosť INVANZ-u u detí mladších ako 3 mesiace neboli doteraz stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje. Porucha funkcie obličiek: INVANZ sa môže použiť na liečbu infekcií 
u dospelých pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek. U pacientov, ktorých klírens kreatinínu je > 30 ml/min/1,73 m2, nie je potrebná žiadna úprava dávky. U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek 
nie je dostatok údajov o bezpečnosti a účinnosti ertapenému na to, aby bolo možné odporučiť dávku. Ertapeném sa preto nemá použiť u týchto pacientov. Žiadne údaje o použití u detí a dospievajúcich s poruchou funkcie obličiek nie sú 
k dispozícii. Pacienti na hemodialýze: Nie sú dostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti ertapenému u pacientov na hemodialýze, aby bolo možné odporučiť dávku. Ertapeném sa preto nemá použiť u týchto pacientov. Porucha funkcie 
pečene: Neodporúča sa žiadna úprava dávky u pacientov s porušenou funkciou pečene. Spôsob podania: Intravenózne podanie: INVANZ sa má podať v infúzii trvajúcej 30 minút. Zvyčajná dĺžka liečby INVANZ-om je 3 až 14 dní, ale môže 
sa meniť v závislosti od typu a závažnosti infekcie a vyvolávajúceho (vyvolávajúcich) patogénu (patogénov). Keď je to klinicky indikované, po zaznamenaní klinického zlepšenia možno prejsť na vhodné perorálne antibakteriálne liečivo. 
Kontraindikácie: • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. • Precitlivenosť na ktorúkoľvek inú karbapenémovú antibakteriálnu látku. • Silná precitlivenosť (napr. anafylaktická reakcia, ťažká kožná reakcia) na 
ktorýkoľvek iný typ beta-laktámovej antibakteriálnej látky (napr. penicilíny alebo cefalosporíny). Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Precitlivenosť: U pacientov užívajúcich beta-laktámy boli hlásené závažné a niekedy fatálne 
hypersenzitivne (anafylaktické) reakcie. Výskyt týchto reakcií je pravdepodobnejší u jedincov s anamnézou citlivosti na mnohopočetné alergény. Pred začatím liečby ertapenémom je potrebné starostlivo pátrať po predchádzajúcich reakciách 
z precitlivenosti na penicilíny, cefalosporíny, iné beta-laktámy a ďalšie alergény. Ak sa vyskytne alergická reakcia na ertapeném, okamžite ukončite terapiu. Závažné anafylaktické reakcie vyžadujú okamžitú urgentnú liečbu. Superinfekcia: 
Dlhodobé používanie ertapenému môže mať za následok prerastanie necitlivých organizmov. Pri ertapenéme boli hlásené kolitída a pseudomembranózna kolitída v súvislosti s antibiotickou liečbou a ich závažnosť sa môže pohybovať od miernej 
po život ohrozujúcu. Preto je dôležité myslieť na túto diagnózu u pacientov, ktorí majú hnačku po podaní antibakteriálnych látok. Je potrebné zvážiť ukončenie terapie INVANZ-om a podanie špecifi ckej liečby na Clostridium diffi cile. Nemajú sa podávať 
lieky, ktoré inhibujú peristaltiku. Počas klinických vyšetrení boli u dospelých pacientov liečených ertapenémom (1 g jedenkrát denne) v priebehu liečby alebo počas 14-dňového sledovania hlásené záchvaty. Záchvaty sa vyskytli najčastejšie 
u starších pacientov a pacientov s už existujúcimi poruchami centrálneho nervového systému (CNS) (napr. lézie mozgu alebo záchvaty v anamnéze) a/alebo zhoršenou renálnou funkciou. Súbežné používanie ertapenému a kyseliny valproovej/
nátriumvalproátu sa neodporúča. Tento liek obsahuje približne 6,0 mEq (približne 137 mg) sodíka na 1,0 g dávku, čo sa má vziať do úvahy u pacientov na kontrolovanej sodíkovej diéte. Skúsenosti s používaním ertapenému v liečbe 
závažných infekcií sú limitované. Účinnosť INVANZ-u v liečbe pneumónie získanej v komunite zapríčinenej penicilín-rezistentným Streptococcus pneumoniae nebola stanovená. Účinnosť ertapenému v liečbe infekcií diabetickej nohy so 
súbežnou osteomyelitídou nebola stanovená. Skúseností s ertapenémom u detí mladších ako dva roky je pomerne málo. V tejto vekovej skupine sa má venovať zvláštna starostlivosť, aby sa stanovila citlivosť infi kujúceho mikroorganizmu 
(mikroorganizmov) na ertapeném.  Liekové a iné interakcie: Pri súbežnom podávaní kyseliny valproovej s karbapenémovými liečivami boli hlásené zníženia hladín kyseliny valproovej, ktoré môžu klesnúť pod terapeutické rozpätie. Znížené 
hladiny kyseliny valproovej môžu viesť k nedostatočnej kontrole záchvatov. Súbežné používanie ertapenému a kyseliny valproovej/nátriumvalproátu sa preto neodporúča a je potrebné zvážiť alternatívne antibakteriálne alebo antikonvulzívne 
lieky. Gravidita a laktácia: Adekvátne a dobre kontrolované štúdie u gravidných žien sa nerobili. Ertapeném sa však nemá používať počas gravidity, pokiaľ potenciálny prospech nepreváži možné riziko pre plod. Ertapeném sa vylučuje do 
materského mlieka. Matky, ktoré dostávajú ertapeném, nemajú svoje deti dojčiť vzhľadom na možné nežiaduce reakcie na dieťa. Nežiaduce účinky:  Dospelí: U pacientov, ktorí dostávali len INVANZ, boli najčastejšími nežiaducimi účinkami 
počas liečby a v období 14 dní po ukončení liečby: hnačka (4,8 %), komplikácie žily v mieste podania infúzie (4,5 %) a nauzea (2,8 %). U pacientov, ktorí dostávali len INVANZ, boli najčastejšie hlásené laboratórne abnormality a ich incidencia 
počas liečby a 14 dní po ukončení liečby: zvýšenie ALT (4,6 %), AST (4,6 %), alkalickej fosfatázy (3,8 %) a počtu trombocytov (3,0 %). Deti a dospievajúci (vo veku od 3 mesiacov do 17 rokov): U pacientov, ktorí dostávali len INVANZ, boli 
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incidencia počas liečby a 14 dní po ukončení liečby: pokles počtu neutrofi lov (3,0 %) a zvýšenie ALT (2,9 %) a AST (2,8 %). Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Druh obalu a obsah balenia: 
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Voľba správnej antibiotickej liečby je rozhodujúca 
pre minimalizáciu rizika rehospitalizácie2

INVANZ je vysoko účinný proti patogénom vyskytujúcim 
sa pri komunitných intraabdominálnych infekciách, 
vrátane E. coli produkujúcich ESBL3,4,5


