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Knižná publikácia o  nádorových markeroch je prvou monografi ou, ktorá z  pohľadu rozličných 
odborností na Slovensku prezentuje vývoj, priebeh a aj výsledky laboratórnej metódy – určovanie sérovej 
koncentrácie nádorových markerov. Prešlo štyridsať rokov, odkedy sa začalo práve v  Onkologickom 
ústave svätej Alžbety v  Bratislave takéto vyšetrovanie a  malo pomôcť efektívne a  účinne sledovať 
pacientov pri liečbe ich malígneho ochorenia, následne po ukončení ich liečby a v remisii. 

Skúsení odborníci poukázali na význam vyšetrovania nádorových markerov pri jednotlivých 
lokalizáciách, a  to z hľadiska diferenciálnej diagnostiky, hodnotenia účinnosti liečby a dlhodobého 
sledovania pacientov s cieľom včasného zachytenia progresií.

Jednotlivé kapitoly potvrdili skutočnosť, že výsledky nádorových markerov v  rukách skúsených 
onkológov sú v  kombinácii s  výsledkami zobrazovacích vyšetrovacích metód výrazným prínosom 
ku kvalitnej a včasnej diagnostike onkologických ochorení. Zostáva len prianie, aby táto monografi a 
pomohla zvýšiť povedomie onkológov, aby tie možnosti čo najviac využívali aj vo svojej klinickej praxi.

knižná edícia

Kausitz_uputavka_kniha_A5s.indd   1 25. 6. 2014   11:09:24

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 1381
Ambrova 5, 831 01 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 17. 12. 2013   13:35:09



Úvodné slovo Informácie o časopise

Slovenská chirurgia
časopis Slovenskej chirurgickej spoločnosti

Ročník 11, 2014, číslo 2, vychádza 4-krát ročne
Dátum vydania: júl 2014

Predseda redakčnej rady a šéfredaktor:
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.

Redakčná rada:
prof. MUDr. Emil Bakoš, CSc.
MUDr. Marián Bakoš, PhD.
doc. MUDr. Jozef Belák, CSc.
prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Danaj, PhD.
prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc. 
prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
prof. MUDr. Ľudovít Laca, CSc. 
doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc., mim. prof.
MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD.
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.

Čestní členovia redakčnej rady: 
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.

Vydavateľ:
SOLEN, s.  r.  o., IČO 35865211

Sídlo vydavateľa a adresa redakcie:
SOLEN, s.  r. o., Ambrova 5, 831 01 Bratislava, www.solen.sk

fax: 02/5465 1384, redakcia@solen.sk 

Redaktorka časopisu:
Mgr. Andrea Dúbravčíková, tel.: 02/5413 1381,  

mobil: 0910 956 370, dubravcikova@solen.sk

Grafická úprava a sadzba:

Ján Kopčok, kopcok@solen.sk

Obchodné oddelenie:
Renáta Kajanovičová, mobil: 0910 902 599, kajanovicova@solen.sk

Predplatné na rok 2014:
Členom Slovenskej chirurgickej spoločnosti je časopis 

distribuovaný zdarma. Ostatní čitatelia si časopis môžu 

objednať na www.solen.sk, e-mailom: predplatne@solen.sk, 

faxom: 02/5465 1384. Predplatné za 4 čísla na rok 2014 je 12 €

Všetky publikované články prechádzajú recenziou.

Registrácia MK SR pod číslom EV 2991/09

ISSN 1336-5975 (tlačené vydanie)

ISSN 1339-4169 (online)

Časopis je indexovaný v Bibliographia Medica Slovaca (BMS)

Citácie sú spracované v CIBaMed.

Citačná skratka: Slov. chir.

Akákoľvek časť obsahu časopisu Slovenská chirurgia nesmie byť 

kopírovaná alebo rozmnožovaná s cieľom ďalšieho rozširovania 

akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme (mechanickej, 

fotografickej, xerografickej či elektronickej) bez písomného 

súhlasu spoločnosti Solen, s. r. o., ako vlastníka autorských práv 

na území Slovenskej republiky. O zhotovovanie a zasielanie kópií 

stránok či jednotlivých článkov publikovaných v časopisoch 

spoločnosti Solen možno žiadať výlučne redakciu alebo 

spoločnosť Solen.

Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory 
autorov jednotlivých článkov či inzerátov.

Čo priniesol začiatok 21. storočia 
do slovenskej chirurgie?

Slovenská chirurgia sa rovnako ako chirurgia vo svete postupne 
zdokonaľuje a vyvíja. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že sa používajú 
modernejšie zariadenia tak na vlastné operovanie (stále dokonalejšie 
elektrické nože a ultrazvukové nožnice, stále sofistikovanejšie svorkovače, 

až po stále multifunkčnejšie operačné roboty) ako aj na monitorovanie pacientov na jednotkách 
intenzívnej starostlivosti. Chirurgovia sa zdokonaľujú v operatíve, robia čím ďalej menej invazívne 
výkony a stále náročnejšie transplantácie orgánov a spolu s tým sa objavujú medzi nimi nové 
vzťahy. To je vývoj, ktorý pôjde stále dopredu a v podstate kopíruje vývoj vo svete – len s určitým 
oneskorením. Mohli by sme o tom písať veľa, ale pozrime sa aspoň na tie najmarkantnejšie zmeny, 
ktoré prinieslo prvých 14 rokov 21. storočia do slovenskej chirurgie.

Čo prinieslo v operačnom spektre výkonov?

Miniinvazívna chirurgia
Posledných 10 rokov 20. storočia priniesol taký boom v miniinvazívnej chirurgii, že tí naj-

zručnejší chirurgovia na svete si postupne trúfli vykonať laparoskopicky prakticky všetky brušné 
operácie. Slovensko v preberaní miniinvazívnej chirurgie držalo krok za svetom v oneskorení 
maximálne 5 rokov (laparoskopická cholecystektómia, fundoplikácia, adrenalektómia, splenek-
tómia, bandáž žalúdka), len pri náročnejších laparoskopických operáciách bol odstup za svetom 
väčší (pri resekcii žalúdka 6 rokov, pri hemihepatektómii 7 rokov, pri enukleácii inzulinómov 
9 rokov, a pri subtotálnej pankreatektómii 13 rokov). To, že sme držali krok bolo pozitívum. Ale 
boli aj negatíva, a to hlavne v strate kritickosti chirurgov k svojim schopnostiam a zákonom 
prírody. Niekedy sa v nadšení pre miniinvazívu išlo do takých extrémov, že kto nevedel určitú 
operáciu vykonať laparoskopicky, bol považovaný za menejcenného chirurga. Až kým neprišli 
komplikácie, sťažnosti a vážne následky. Aj tí, čo boli v laparoskopii dobrí, uznali a priznali, že 
treba hľadať rozumnú zlatú strednú cestu – čo sa laparoskopicky vykonať dá a môže, a čo už 
by malo byť rezervované pre klasickú chirurgiu. Otázka sa týkala najmä reoperácií. Snaha byť 
za každú cenu „miniinvazívny“ viedla až k tomu, že aj reoperácie, ktoré si jasne žiadali otvorenie 
brucha sa robili laparoskopicky. To malo za následok viacero komplikácií s vážnymi dôsledkami 
a mohli by o tom hovoriť konzultanti ÚDZS.

Začiatkom tohto tísícročia sa našťastie ustálil tzv. zlatý štandard – čo laparoskopicky áno 
a čo nie, a hlavne, kedy sa ešte dá laparoskopicky reoperovať a kedy už treba brucho otvoriť. Aj 
na Slovensku sa rozložili sily a ustálili sa pracoviská s primeraným spektrom miniinvazívnych 
operácií. Laparoskopickú cholecystektómiu, hernioplastiku a appendektómiu zvládne dnes na 
Slovensku každé chirurgické oddelenie. Laparoskopická kolorektálna chirurgia sa dnes vykonáva 
v každej krajskej nemocnici, laparoskopická chirurgia pečene a pankreasu v štyroch centrách. 
Zdá sa to byť primerané. 

Robotická chirurgia
Robotická chirurgia je jednoznačne hit 21. storočia. Kým v urológii je jej postavenie dominant-

né a jednoznačné, v gynekológii a brušnej chirurgii si zatiaľ presné miesto hľadá. Na Slovensku 
sme trend zachytili, centrum robotickej chirurgie máme zatiaľ jedno, a to v Banskej Bystrici. V roku 
2012 sa vykonalo prvých 7 roboticky asistovaných resekcií rekta, po určitej prestávke vynútenej 
rekonštrukciou operačných sál sa v roku 2014 v týchto operáciách pokračuje. Ako to bude s ro-
botickou chirurgiou na Slovensku ďalej, ukáže čas.

Transplantácie orgánov
Kým koncom 20. storočia sa na Slovensku vykonali len dve spontánne transplantácie pečene 

(jedna v Banskej Bystrici v roku 1997 a následne ďalšia v Bratislave, obe bez dlhodobejšieho prežitia 
pacientov), začiatok 21. storočia bol v znamení snahy rozbehnúť dlhodobý a stabilný program 
pečeňových transplantácií na Slovensku. Prvé pokusy boli v Bratislave na Kramároch, kde sa 
v rokoch 2001 – 2003 vykonalo celkovo 10 pečeňových transplantácií s približne 30 % poope-
račnou mortalitou. Až rok 2008 priniesol rozbehnutie stabilných transplantačných programov 
vykonávaných zabehnutými transplantačnými tímami. Od roku 2008 bežia transplantačné 
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programy pečene v Banskej Bystrici a Bratislave, v Banskej Bystrici bola v júni 2014 vykonaná už 101. transplantácia pečene v tomto centre. Kým programy 
transplantácií obličiek bežia na Slovensku už veľa rokov (Bratislava, Košice, Banská Bystrica a Martin), chýba ešte fungujúci program transplantácií pankreasu. 
Verme, že 21. storočie prinesie na Slovensko aj tento program.

Čo prinieslo v personálnom rozložení síl v chirurgii?
Začiatok tisíročia je na Slovensku jednoznačne v znamení feminizácie chirurgie. Kedysi bola klasická „veľká“ chirurgia doménou mužov a ako medici 

sme sa bili o to, kto z nás bude pracovať na chirurgii, prípadne gynekológii. Dnes na lekárskych fakultách študujú všeobecné lekárstvo hlavne dievčatá. 
Chlapcov je len 30 % a len malá časť z nich chce pracovať ako chirurg na Slovensku. A tak na chirurgických oddeleniach (a nielen na oddeleniach plastic-
kej alebo detskej chirurgie) pribúdajú dievčatá, dobrovoľne sa hlásiace s tým, že majú o chirurgiu vážny záujem (na chirurgickej klinike v Banskej Bystrici 
v posledných troch rokoch praxovali takmer výlučne medičky). Mnohé sú aj šikovné a ak sa na chirurgiu dostanú, snažia sa o zvládnutie aj náročnejších 
operácií. Lenže prídu aj ťažké nočné služby, celonočné operácie, aj zodpovednosť za rozhodovanie sa pri ťažkých polytraumách, aj maximálny stres, ak sa 
niečo vážne komplikuje a pacientovi hrozí vykrvácanie na operačnej sále. Toto všetko si zatiaľ mladé adeptky hlásiace sa na chirurgiu celkom neuvedomujú. 
Ale ak budú chcieť popri výchove malých detí robiť celoživotne „veľkú“ chirurgiu, budú to všetko musieť zvládnuť. Otázka je, či na takúto najťažšiu robotu, 
niekedy doslova až „drinu“, predsa len netreba chlapov. Čas ukáže. Zatiaľ naším dievčatám – chirurgičkám držíme palce. 

(pokračovanie v časopise Slovenská chirurgia 3/2014)
 prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
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Možnosti miniinvazívnej chirurgickej liečby 
u pacientov s degeneratívnym ochorením 
driekovej chrbtice 
MUDr. Peter Durný
Neurochirurgická klinika, Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok FN

Organické postihnutie chrbtice nešpecifickej degeneratívnej povahy – diskopatie a spondylózy sú najčastejšou príčinou obmedzenia 
aktivity ľudí v aktívnom veku. Vyskytujú sa v rôznych klinických obrazoch, ako segmentálne lumbago alebo v závažnejšej forme kom-
presívnych zmiešaných radikulárnych syndrómov. Pri nedostatočnej účinnosti komplexnej konzervatívnej liečby spolu s korelujúcim 
grafickým substrátom v klinickom obraze je potrebné zvážiť indikáciu neurochirurgickej intervencie. Pri preukázaných nepriaznivých 
dopadoch rozsiahlych dekompresívnych operačných výkonov, ktoré ešte viac destabilizujú už postihnuté segmenty sa v ostatných 
rokoch kladie dôraz na funkčnú rekonštrukciu poškodených častí stavcov, medzistavcových platničiek a kĺbov. Neustálym zlepšovaním 
chirurgických postupov a inštrumentárií, určených pre operačné riešenie degeneratívnych ochorení driekovej chrbtice, je predovšetkým 
snaha skvalitňovať vlastnosti implantátov a zároveň minimalizovať poškodenie tkanív počas prístupu k cieľovej štruktúre. Zachovanie 
funkcie aktívneho stabilizátora chrbtice, paraspinálnych svalov je dôležitým faktorom podmieňujúcim konečný výsledok operácie. V zá-
vislosti od povahy a rozsahu chorobného postihnutia je možné uvažovať o prednom, bočnom alebo zadnom prístupe k chrbtici, pričom 
u každého z vymenovaných operačných prístupov existuje možnosť otvorenej alebo miniinvazívnej procedúry. 

Kľúčové slová: miniinvazívna spinálna chirurgia, ozónoterapia, nukleoplastiky, náhrady medzistavcových platničiek.

Minimally invasive surgical treatment options for patients with degenerative lumbar spine disease

The most common cause of reduced activity in working people is degenerative disc disease and spondylosis of lumbar spine. The variety 
of clinical findings such as segmental lumbago or severe form of mixed radicular compression syndromes can be occurred. Neurosurgi-
cal intervention is indicated in case of failure of conservative treatment and graphical findings correlating with a clinical picture. Large 
decompressive surgical procedures can destabilize segments previously affected. Recommendations from recent years suggested the 
functional reconstruction of damaged parts of the vertebrae, intervertebral discs and joints. Continuously improving surgical proce-
dures and instrumentations, intended for operative treatment of lumbar spine degenerative diseases is primarily an effort to improve 
the properties of implants while minimizing tissue damage during the approach to the target structure. To protect functions of active 
spine stabilizer and paraspinal muscles is an important factor for the final outcome of the operation. Depend on the nature and extent 
of the disease the approaches to the spine can be an anterior, lateral and posterior as open surgery or minimally invasive procedures.

Key words: miniinvasive spinal surgery, ozontherapy, nucleoplasty, compensation intervertebral discs.

Slov. chir., 2014; roč. 11(2): 48–52

Úvod
Minimálne invazívna spinálna chirurgia (mi-

nimally invasive spine surgery, MISS) má vo svojej 
podstate rovnaký zámer ako konvenčná chirur-
gia. Základné princípy dekompresie nervových 
štruktúr s restabilizáciou chrbtice, náhrady po-
škodených medzistavcových platničiek alebo 
medzistavcových kĺbov zostávajú identické. Mení 
sa len rozsah iatrogénnej devastácie tkanív počas 
prístupu. Logicky sa usudzuje, že sa tým zníži 
počet komplikácií odvodených od operačného 
prístupu (1). Najdôležitejšou podmienkou úspeš-
nosti operácie stále zostáva opodstatnenosť indi-
kácie a správne vykonanie plánovaného výkonu 
na cieľovej štruktúre. Samotnou menej invazív-
nou operačnou technikou môžeme v optimál-
nom prípade znížiť krvné straty počas operácie, 
ovplyvniť intenzitu pooperačnej bolesti a tým 
umožniť včasnú mobilizáciu, skrátiť dĺžku hospi-
talizácie a tiež vylepšiť výsledný kozmetický efekt.

Ako predchodcu MISS môžeme označiť kon-
cepciu menej invazívnej spinálnej chirurgie (less 
invasive spine surgery, LISS). Hranica medzi LISS 
a MISS nie je presne určená, ale termínu miniin-
vazívnej spinálnej chirurgie sa najviac približujú 
perkutánne inštrumentácie a výkony s využitím 
spinálnych endoskopov. Inovatívne technické 
riešenia prinášajú možnosti miniivazívnych výko-
nov v čoraz širšom indikačnom spektre. Bohužiaľ 
výhody takýchto techník obmedzuje potreba vy-
bavenia pracovísk špeciálnou operačnou zobra-
zovacou a nástrojovou technikou spolu s adekvát-
ne vyškoleným personálom. Rôzne anatomické 
pomery v jednotlivých segmentoch chrbtice si 
navyše vyžadujú špeciálne inštrumentáriá, po-
užiteľné väčšinou len pre jeden určený typ ope-
račného výkonu. Limitovaná vizualizácia v mieste 
prístupu v kombinácii s degeneratívnym poško-
dením výrazne sťažujú orientáciu v jednotlivých 
štruktúrach chrbtice. V klinickej praxi sa využívajú 

neustále vylepšované tubusové rozvierače v kom-
binácii s operačným mikroskopom a v nedáv-
nom období tiež počítačom navigované nástroje. 
Nové typy náhrad medzistavcových platničiek, 
kĺbov alebo stavcov spolu so zdokonalenými 
implantačnými technikami umožňujú zrealizo-
vať operačný výkon vo svojej podstate identický 
ako pri klasickom prístupe, ale súčasne šetriaci 
dynamické stabilizátory chrbtice. Zjednodušene 
povedané, pri čo najmenšom prístupe vykonať 
len najnevyhnutnejší zásah na cieľových štruk-
túrach za účelom odstránenia bolesti a (alebo) 
senzomotorického deficitu.

Zásadné faktory, ktoré ovplyvňujú 
výsledky miniinvazívnych výkonov

Za účelom dosiahnutia čo najlepších výsledkov 
je nutné pri miniinvazívnych výkonoch dodržať 
viaceré podmienky, ku ktorým patria: dôkladné 
posúdenie závažnosti jednotlivých klinických aj 
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grafických nálezov, s vyhodnotením generátora 
bolesti a miesta kompresie nervových štruktúr 
(súčasne zvážiť celkový stav a potreby pacienta), 
detailné plánovanie techniky a rozsahu operačné-
ho výkonu, často sa u jedného pacienta vyskytuje 
viacetážové postihnutie a úlohou indikujúceho 
chirurga je rozhodnúť o mieste intervencie, s prih-
liadnutím na dostupné možnosti a prínos chirur-
gického riešenia stavu. Nutná je správna poloha 
pacienta počas operácie a presné označenie kož-
nej incízie. Umiestnenie rezu musí byť s ohľadom 
na dĺžku a uhol trajektórie k cieľovej štruktúre, jeho 
veľkosť musí korešpondovať s typom použitého 
inštrumentária a implantátov a mal by rešpektovať 
očakávaný kozmetický výsledok. Dôležité je ďalej 
šetrenie oporných štruktúr chrbtice v snahe zabrá-
niť rozvoju pooperačnej nestability a urýchleniu 
degeneratívnych zmien v priľahlých segmentoch, 
minimalizovať prerušenie paraspinálnych svalov 
a ich úponov s využitím techniky postupnej dila-
tácie, alebo preparáciou v medzisvalovom septe, 
s chránením kolaterálnych anatomických štruktúr, 
súčasne s možnosťou ich rekonštrukcie pri prípad-
nom poškodení. Vizualizácia cieľovej štruktúry musí 
byť dostatočná a plánovaný výkon bezpečne vy-
konateľný s možnosťou neustálej priamej kontroly 
nervových tkanív, alebo použitím peroperačného 
neuromonitoringu, overená skúsenosť chirurga 
a zodpovedajúce technické zázemie pracoviska pre 
rutinné vykonávanie miniinvazívnych operačných 
výkonov. 

Technické vybavenie umožňujúce 
vykonávať miniinvazívne výkony 
na chrbtici

Vykonávanie miniinvazívnych výkonov na 
chrbtici si vyžaduje aj technické vybavenie, 
ku ktorému patrí veľkosťou dostatočne dimen-
zovaná operačná sála pre umiestnenie operačné-
ho mikroskopu, jedného alebo dvoch mobilných 
RTG prístrojov, prípadne neuronavigácie. Operačný 
mikroskop umožňujúci trojrozmerné zväčšenie 
a  osvetlenie operačného poľa aj pri limitova-
nom prístupe (prácu s mikroskopom pri použití 
tubusových rozvieračov uľahčujú tmavé, matné 
inštrumenty s bajonetovou rúčkou), tubusové re-
traktorové systémy, mobilný fluoroskopický RTG 
prístroj (C-rameno, O-rameno), vysokootáčková 
fréza s príslušenstvom, bipolárna koagulácia a od-
sávačka, inštrumentáriá a implantáty špeciálne 
konštruované na mininvazívne prístupy, neuromo-
nitorovací systém – priamy aj nepriamy, motorické 
a somatosenzorické evokované potenciály – MEP, 
SSEP. Fakultatívnou možnosťou peroperačného zo- 
brazovania je prepojenie trojrozmernej fluorosko-
pie priamo počas výkonu so spinálnou navigáciou. 

Metódy operačného riešenia 
degeneratívnych ochorení 
driekovej chrbtice

Podľa miesta a rozsahu poškodenia segmen-
tu degeneratívnym procesom môžeme uvažovať 
o  rôznych spôsoboch chirurgického ošetrenia. 
V niektorých prípadoch je potrebné len jednoducho 
odstrániť útlak nervových štruktúr vzniknutý naj-
častejšie na podklade výhrezu medzistavcovej plat-
ničky a (alebo) spondylartrotických zmien. Inokedy je 
vhodné nahradiť celý disk, alebo jeho časti, prípadne 
medzistavcové kĺby. K metódam operačného riešenia 
degeneratívnych ochorení driekovej chrbtice patria:

A. Metódy so zachovaním funkčného 
spinálneho segmentu
		sekvestrektómie, nukleotómie
		foraminotómie, (hemi) laminektómie
		plastiky jadra (nukleoplastiky), plastiky fib-

rózneho prstenca
		génová liečba s regeneráciou disku kultúra-

mi chondrocytov
		náhrady medzistavcových kĺbov
		totálne náhrady medzistavcovej platničky
		posterolaterálne dynamické stabilizátory 

(interspinózne fixátory, transpedikulárne 
semirigídne fixátory)

B. Metódy s kombinovanou semirigídno-
rigídnou stabilizáciou

(hybridné inštrumentácie – najčastejšie 
transpedikulárne)
		systémy so semirigídnou tyčou alebo roz-

perkou
		systémy so semirigídnou skrutkou

C. Metódy s rigídnou fixáciou
		posterolaterálna fúzia
		intersomatická fúzia
v kombinácii s translaminárnou, transfazetárnou, 
transpedikulárnou inštrumentáciou

Vzhľadom na  skutočnosť, že kontrolované 
štúdie pri menších operáciách na chrbtici, ako je 
napríklad sekvestrektómia, doposiaľ nepreukázali 
presvedčivý prínos miniinvazívnych techník oproti 
konvenčným výkonom, hľadali sa ďalšie možnosti 
zmysluplného uplatnenia miniinvazívnych tech-
nológií. V súčasnosti sa pri degeneratívnom ocho-
rení driekovej chrbtice najčastejšie uvažuje o MISS 
v súvislosti s potrebou odstrániť útlak nervových 
štruktúr v kombinácii s medzitelovou fúziou, alebo 
v ostatnom období aj pri korekcii deformít chrbtice. 
Najmä tieto typy operačných výkonov sú pri klasic-
kých prístupoch zo strednej roviny spojené s väčším 
rozsahom tkanivovej devastácie. Konzistentné štúdie 
jednoznačne potvrdzujú výhodu inštrumentovanej 

360° fúzie pri riešení sekundárnej spinálnej stenó-
zy driekovej chrbtice (2). Dôsledky progredujúcej 
spondylózy s pokročilou osteochondrózou a často 
s pridruženými prejavmi segmentálnej instability, 
ktoré sú refraktérne na konzervatívnu liečbu, je nut-
né vyriešiť priamou alebo nepriamou dekompresiou 
spolu s inštrumentovanou intersomatickou fúziou. 
Najmä prípady po predchádzajúcej chirurgickom 
zásahu (diskektómii) sú častejšie indikované na re-
intervenciu v zmysle inštrumentovaného výkonu 
(3), čo znamená náhradu medzistavcovej platničky 
v kombinácii s vnútorným fixátorom.

MISS a LISS majú opodstatnenie len za pred-
pokladu, že sa odstránia prejavy degeneratívneho 
ochorenia v rovnakom rozsahu ako pri konvenčnej 
chirurgii a tento výsledok sa dosiahne z menšie-
ho, šetrnejšieho prístupu. Pre pacienta prinášajú 
výhody bez ohľadu na jeho vek. Neporušené pa-
raspinálne svalové štruktúry slúžiace ako aktívne 
stabilizátory chrbtice zohrávajú dôležitú úlohu nie- 
len pri skrátení rekonvalescencie, ale aj pri ochra-
ne susedných segmentov pred zvýšeným rizikom 
pooperačnej nestability a neskoršieho urýchlenia 
rozvoja degeneratívneho procesu v etážach priľah-
lých k miestu pôvodného operačného výkonu (3, 4).

Možnosti operačných prístupov 
pri chirurgickej liečbe 
degeneratívnych ochorení 
driekovej chrbtice

Podľa charakteru postihnutia je v rámci indi-
kácie pre operačné riešenie potrebné spresniť typ 
operačného prístupu. Rozhodnutiu chirurga pre 
konkrétnu operačnú techniku musí predchádzať 
vyhodnotenie miesta a závažnosti len tých nále-
zov, ktoré sú klinicky významné. V opodstatnených 
prípadoch je možné rôzne typy kombinovať, napr. 
intersomatickú fúziu z predného prístupu (ALIF-
anterior lumbar interbody fusion) doplniť fixáciou 
transpedikulárnymi skutkami. Pri rešpektovaní vše-
obecných princípov jednotlivé pracoviská často 
preferujú niektoré z nižšie vymenovaných možností.

A. Zadný prístup (posterolaterálny)
Prístup k medzistavcovému priestoru alebo 

miechovému kanálu je interlaminárny, transla-
minárny (z hemilaminektómie, laminektómie), 
transforaminálny a extraforaminálny prístup. 

K indikáciám patrí:
		poškodenie medzistavcovej platničky – mäk-

ký výhrez disku
		pokročilá osteochondróza intervertebrálne-

ho disku
		primárna a sekundárna (získaná) spinálna 

stenóza
		progredujúca segmentálna instabilita
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		intra-paraspinálne nádory a biopsie z tiel 
stavcov

		zlomeniny stavcov
Operačné techniky zahrňujú:

		perkutánne nukleoplastiky – laser, koblácia
		odstránenie sekvestra bez náhrady 

(sekvestrektómia) alebo s nahradením jadra 
disku (nucleus replacement)

		endoskopické techniky – interlaminárny, 
intra-extraforminálny prístup

		priame dekompresívne výkony a laminoplastiky
		transpedikulárne a interspinózne fixátory

B. Bočný prístup (laterálny 
retroperitoneálny – transpsoatický)

K indikáciám patrí:
		osteochondróza intervertebrálneho disku 

v segmentoch driekovej chrbtice od L1 do L5
		segmentálna instabilita alebo deformita 

driekovej chrbtice v etážach od L1/2 do L4/5

C. Predný extraperitoneálny prístup
Indikácie na použitie sú:

		rôzny stupeň degeneratívneho poškodenia 
medzistavcovej platničky bez útlaku nervo-
vých štruktúr v miechovom kanáli charakte-
ru voľnej extrúzie

		zlomeniny a nádory tiel stavcov

Miniinvazívne typy operačných 
výkonov zo zadného prístupu

Hernia intervertebrálneho disku je častým 
dôvodom pre operačné riešenie na rôznych 
miestach a úrovniach chrbtice v zmysle odstrá-
nenia príčiny kompresie nervových štruktúr. 
Nezlepšujúci sa klinický nález a grafický dôkaz 
útlaku najčastejšie dolných driekových nervových 
koreňov je indikáciou na menej či viac invazívnu 
intervenciu chirurga. Menej závažné poškodenia 
medzistavcových platničiek v zmysle protrúzií, 
alebo pri obmedzených herniách diskov „con-
tained disc herniation“ s pretrvávajúcimi axiálne 
viazanými ťažkosťami, ktoré sú refraktérne na 
komplexnú konzervatívnu liečbu môžu byť in-
dikáciou na miniinvazívne perkutánne výkony 
rôzneho typu. Ich spoločným menovateľom je 
aplikácia liečebného média špeciálnou ihlou 
zavedenou do cieľovej štruktúry pod CT (prí-
padne fluoroskopickou) kontrolou. Hodnotenie 
úspešnosti takejto liečby je však často rozporu-
plné. Niektoré z nich napr. chemonukleolýza, 
automatizovaná perkutánna diskektomia (APLD 
–automated percutaneous lumbar discectomy), 
laserová diskektómia sa prestávajú používať pre 
riziká spojené buď so samotnou metódou, alebo 
nepreukázanú dostatočnú účinnosť. 

Najčastejšie využívanou metódou je termál-
na intradiskálna dekompresia (IDET –intradiscal 
electrothermal therapy), pri ktorej sa liečebný 
efekt dosahuje koaguláciou nociceptorov a ko-
lagénnych vlákien v oblasti trhlín fibrózneho 
prstenca disku. Jej novší a vylepšený variant pod 
označením koblačná nukleoplastika posky-
tuje možnosť lokalizovaného, nízkoteplotného 
pôsobenia v centrálnych častiach medzistav-
covej platničky. Mechanizmus účinku spočíva 
v kontrolovanej rádiofrekvenčnej ablácii a ko-
agulácii materiálu medzistavcovej platničky, čo 
má za následok kontrakciu a spevnenie štruktúr 
jadra disku. Prostredníctvom sondy sa v jad-
re medzistavcovej platničky vytvoria kanáliky 
s jeho parciálnou objemovou redukciou a z to-
ho vyplývajúcim znížením tlaku na laminárne 
usporiadané štruktúry porušeného fibrózneho 
prstenca. Výhodou oproti starším metódam je 
lokalizované pôsobenie tepla v rozsahu od 40 do 
55 °C. Pre tento typ liečby sú vhodnejší pacienti, 
u ktorých prevažuje bolesť lokalizovaná v drieko-
vej chrbtici nad koreňovou symptomatológiou. 

V ostatných rokoch sa do popredia dostá-
va ozónoterapia. Jej analgeticko-reparatívny 
efekt pri niektorých formách degeneratívnych 
diskogénnych ochorení v súčinnosti s násled-
nou fyzioterapiou môže byť dostatočný a vďaka 
svojej miniinvazivite je čoraz častejšie využívaný 
pri ambulantnej forme liečby. Biologické účinky 
zahŕňajú zlepšenie kyslíkového metabolizmu, 
stabilizáciu bunkovej membrány a inhibíciu tvor-

by prostaglandínov aj substancie P. Aplikácia 
zmesi kyslíka a ozónu je z pohľadu cenovej ná-
ročnosti dostupnejšou a tým pravdepodobne aj 
perspektívnejšou liečebnou modalitou. 

Výkon sa realizuje ambulantne pod CT 
kontrolou najčastejšie u pacientov s obrazom 
koreňového dráždenia na podklade hernie me-
dzistavcovej platničky. Pri intraforaminálnom 
podaní ozónu je efekt podobný intradiskálnej 

Obrázok 1a. Nález na vyšetrení magnetickou 
rezonanciou (sagitálna projekcia v T2 vážení) 
zobrazuje degeneratívnu olistézu stavca L4 
s pridruženou sekundárnou stenózou v postih-
nutom segmente.

Obrázok 1b. Potvrdenie vyššie uvedených zmien 
na axiálnej projekcii pri vyšetrení magnetickou rezo-
nanciou s prevažujúcou unilaterálnou stenózou

Obrázok 2. Obraz na CT vyšetrení so zobraze-
ním rozsahu vykonanej kostnej dekompresie z 
miniinvazívneho unilaterálneho prístupu – reka-
librácia spinálneho kanála

Obrázok 3a. Kombinácia bikonkávnej stabilnej a 
nestabilnej čerstvej zlomeniny tiel stavcov L2 a L3 u 
54-ročného muža po páde z výšky na CT vyšetrení
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aplikácii, ale s nižším rizikom komplikácií pre 
možnosť vzniku chemicky indukovanej discití-
dy. Pri vnútrosvalovom podaní často pozorovať 
takmer okamžitú úľava axiálne viazaných bolestí. 
Po výkone s dostatočným zlepšením stavu sa 
odporúča včasné začatie odborne vedenej reha-
bilitačnej liečby (4). Pre spoľahlivejšie posúdenie 
účinnosti ozónoterapie je potrebné pokračovať 
vo vyhodnocovaní výsledkov liečby z väčších 
a kontrolovaných súborov pacientov.

Pri skúsenostiach chirurga s operačnou tech-
nikou prostredníctvom spinálneho endoskopu 
je možné zvoliť priamy transforaminálny prístup, 
ktorý je výhodný najmä pri extrúzii interverte-
brálneho disku. Výraznejšiemu prieniku endo-
skopických technológií do rutinnej operačnej 
praxe stále bráni nemožnosť trojrozmernej vizu-
alizácie v operačnom poli a tiež charakter výko-
nu na cieľovej štruktúre viac-menej limitovaný 
na samotnú dekompresiu nervových koreňov.

Konvečná diskektómia má stále svoje 
miesto v  armamentáriu chirurgickej liečby 
herniovanej medzistavcovej platničky, aj keď 
podstatu výkonu dnes lepšie vystihuje názov 
– sekvestrektómia. Pri odstraňovaní výhrezu 
disku sa snažíme zachovať zvyšnú hmotu jadra 
disku v medzistavcovom priestore v maximálne 
možnej miere, pretože riziko recidívy hernie 
neprevyšuje negatívne dôsledky extenzívne-
ho odstránenia intervertebrálneho disku (5). 
Operovať je možné makroskopicky, ale v súčas-
nosti je na neurochirurgických pracoviskách už 
štandardom miniinvazívny prístup pod kon-

trolou operačného mikroskopu, s prístupom 
pomocou rozvieračov v tvare lievika (speku-
lá), alebo tubusových retraktorov. Mediálne 
a paramediálne uložený sekvester v spinálnom 
kanáli je možné exstirpovať cez tubusový re-
traktor zavedený paraspinálnym prístupom po 
interlaminárne okno a následne cez žltý väz 
vniknúť do miechového kanála s odstránením 
výhrezu (6). Dôležité je zdôrazniť čo najmenší 
rozsah osteoligamentóznej resekcie, predo-
všetkým v oblasti isthmu a medzistavcového 
skĺbenia, čo znamená zníženie rizika rozvoja 
pooperačnej instability. 

Prínosom použitia operačného mikroskopu 
je priama kontrola miechového vaku a nervo-
vých koreňov pri obmedzenom rozsahu incízie 
(nie viac ako 3 cm aj u obéznych pacientov). 
Pri extraforaminálnych herniách diskov je vý-
hodné postupovať paraspinálne v intermusku-
lárnom septe dopredu, cez intertransverzálnu 
fasciu a následne mediálne k bočnej ploche 
vonkajšieho prstenca medzistavcovej platničky. 
Výhodou je odstránenie sekvestra bez potreby 
resekcie časti fazetového kĺbu. V prípade potre-
by nahradenia samotného jadra, kompletnej 
nukleoplastiky, existuje možnosť implantácie 
sférickej náhrady. Využíva sa pôvodný prístup 
po predchádzajúcej sekvestrektómii. V súčas-
nosti je možné osobitne nahradiť takmer všet-
ky súčasti intervertebrálneho disku. Tak ako 
pri vyššie uvedenom jadre disku, je možné tiež 
vykonať plastiku vonkajšieho prstenca, náhradu 
medzistavcových kĺbov a samozrejme aj totál-

nu náhradu medzistavcovej platničky. Navyše 
prísľub rozvíjajúcej génovej liečby prináša po-
tenciál cieleného a efektívneho ovplyvnenia 
degeneratívnych zmien v počiatočnom štádiu 
chorobného procesu.

Pokročilé štádiá degeneratívneho procesu, 
ktoré sú v klinickej praxi spinálneho chirurga stá-
le veľmi časté, s obrazom závažnej sekundárnej 
spinálnej stenózy si pre progresiu ťažkostí často 
vyžadujú priamu dekompresiu v miechovom 
kanáli. Avšak iba 15 % pacientov s klinickými 
prejavmi stenózy miechového kanála driekovej 
chrbtice vykazuje v priebehu 4 rokov progredi-
entné zhoršovanie stavu. Ďalších 70 % pacientov 
dostatočne reaguje na konzervatívnu liečbu 
a  zvyšných 15 % zaznamenáva stacionárny 
charakter ťažkostí. Indikácia k operačnej liečbe 
je namieste v prípade zníženia kvality života 
v zmysle farmakologicky refraktérnej bolesti, 
redukcie intervalu chôdze s motorickým defici-
tom na dolných končatinách. Pokiaľ v klinickom 
náleze prevláda obraz mono-biradikulopatie 
refraktérnej na konzervatívnu liečbu, častejšie 
je odporúčaná cielená deliberácia nervových 
štruktúr v zmysle priamej alebo nepriamej de-
kompresie. Ak dominujú bolesti driekovej chr-
btice s pluriradikulárnou projekciou na dolné 
končatiny, často až s obrazom neurogénnych 
klaudikácií, indikovaná je široká dekompresia 
s následnou medzitelovou fúziou technikou 
PLIF (Posterolateral Lumbar Interbody Fusion). 
Alternatívou je transforaminálny prístup – TLIF 
(Transforaminal Lumbar Interbody Fusion), ktorý 

Obrázok 3b. Využitie perkutánnej techniky transpedikulárneho prístupu do 
poškodených tiel stavcov s možnosťou augmentácie a fixácie. V etáži L2 po 
balónkovej kyfoplastike zavedené skrutky cez ktoré bolo vycementované telo 
stavca. Do tela stavca L3 sú zavedené pracovné kanyly s následnou kyfoplas-
tikou.

Obrázok 3c, 3d. Výsledný stav na pooperačnej RTG kontrole po fixačnej 
operácii s obnovením výšky komprimovaných tiel stavcov a dosiahnutím 
uspokojivej krivky v poškodených segmentoch
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je pomerne často využívaný pri útlaku nervo-
vých štruktúr v zóne laterálneho recesu, alebo 
vo foraminálnej oblasti (3).

Dôležitým parametrom v procese rozhodo-
vania pre chirurgickú intervenciu je vyhodno-
tenie grafickej dokumentácie s určením miesta 
a rozsahu kompresie nervových štruktúr, alebo 
v posledných štúdiách posúdenie morfológie 
durálneho vaku s rozmiestnením nervových 
koreňov na vyšetrení magnetickou rezonanciou 
(7). Prínos operačnej liečby oproti konzervatív-
nej liečby bola u pacientov s objektivizovanou 
stenózou spinálneho kanála driekovej chrbtice 
jednoznačne potvrdená Weinsteinom a kol. (2). 
Selektívnu dekompresiu v zmysle foraminotómie 
s parciálnou hemilaminektómiou je možné aj vo 
viacerých segmentoch vykonať miniinvazívnym 
prístupom pomocou špeciálne konštruovaných 
tubusových rozvieračov s použitím vysokootáč-
kovej frézy. Z unilaterálneho translaminárneho 
alebo transforaminálneho prístupu je možné 
spoľahlivo dekomprimovať nervové štruktúry 
v laterálnom recese aj na kontralaterálnej strane 
(obrázok 1a, 1b a obrázok 2).

Inštrumentované fúzie na driekovej 
chrbtici miniinvazívnym prístupom

Každý miniinvazívny výkon má rovnaké ciele 
ako konvenčná operácia. To platí aj v prípade 
inštrumentovanej fúzie na driekovej chrbtici, 
ktorá zahŕňa: 
		priamu dekompresiu nervových štruktúr 

v potrebnom rozsahu, v zmysle odstráne-
nia časti oblúkov stavcov, medzistavcových 
kĺbov, žltého väzu, prípadne osteofytických 
formácií, alebo cysty

		nepriamu dekompresiu pomocou obno-
venia výšky medzistavcového priestoru, 
prípadne korekciou deformity

		medzitelovú fúziu za pomoci auto-aloštepov 
alebo umelých náhrad s biomateriálmi

		vnútornú fixáciu s obnovením fyziologickej 
lordózy („sagittal balance“)
Chirurgické výkony na chrbtici tohto typu sú 

náročné na rozsah operačného prístupu, zvlášť 
u pacientov s vyšším BMI (body mass index). 
Prínos miniinvazívnej techniky je dokázaný via-
cerými štúdiami (8, 9). Kim a kol., (10) zdôrazňuje 
pri miniinvazívnom prístupe zníženú tvorbu 
jazvovitého tkaniva v epidurálnom priestore, 
princíp postupnej dilatácie v paraspinálnych 
svaloch umožňuje po osvojení si operačnej tech-
niky skrátenie operačného času vo fáze prístupu 
a súčasne šetrí hlboké dynamické stabilizátory 
chrbtice, najviac sa to týka rozoklaných svalov, 
mm. multifidi. Menší rozsah operačného prí- 

stupu minimalizuje riziko poškodenia priľahlé-
ho segmentu a tým znižuje pravdepodobnosť 
rozvoja degeneratívnych zmien v etáži suse-
diacej s miestom operačného výkonu. Vďaka 
rutinnému využívaniu operačného mikroskopu 
sa dosahuje kvalitnejšia trojrozmerná kontrola 
v operačnom poli a nezanedbateľným príno-
som je aj kvalitnejšia výučba mladších chirurgov 
(obrázok 3a, b, c, d).

Transforaminálny prístup
V prípade rozhodnutia pre operačné riešenie 

je symptomatická strana miestom pre transfora- 
minálny prístup. To platí aj v prípade recidívnej 
lézie intervertebrálneho disku, keď je vždy zvole-
ný prístup zo strany predchádzajúcej intervencie. 
Pri technike TLIF je prístup k fibrotickému terénu 
v epidurálnom priestore z laterálnej strany, čo 
umožňuje vyhnúť sa poraneniu nervových kore-
ňov a durálneho vaku pri preparácii v neprehľad-
nom teréne. Unilaterálny prístup je dostatočný 
aj pre obojstrannú dekompresiu v postihnu- 
tom segmente (11). Požadovaná vizualizácia sa 
dosahuje premenlivým sklonom tubusových 
rozvieračov. Pri osvojení si techniky TLIF (mini-
-open) je možné touto metódou vyriešiť väčšinu 
stenóz spinálneho kanála vzniknutých na pod-
klade získaných degeneratívnych zmien, často 
aj s pridruženou hypermobilitou-instabilitou. 
Otvorená technika PLIF je v súčasnosti rezer-
vovaná pre závažné, multietážové, centrálne, 
kongenitálne stenózy alebo vysokostupňové 
dysplastické olistézy s výrazným sklzom tela 
stavca. Použitie neuromonitoringu za účelom 
signalizácie poškodenia nervových koreňov stále 
nie je pri technike LISS štandardom. Výhodou 
použitia peroperačného neuromonitorigu pri 
laterálnom retroperitoneálnom transpsoatic-
kom prístupe DLIF alebo XLIF (direct lateral 
interbody fusion, extreme lateral interbody 
fusion) je možnosť vyhnúť sa poškodeniu fe-
morálnej nervovej pletene (12). Pri perkutánnych 
transpedikulárnych stabilizačných operáciách sa 
neuromonitoring používa fakultatívne, najmä 
v prípadoch rozsiahlejších inštrumentovaných 
výkonov v teréne ťažkej spondylózy s pridruže-
nou deformitou.

Tak ako pri konvenčnom operačnom prístu-
pe pri operáciách na chrbtici aj po MISS sú mož-
né pooperačné komplikácie. Patria k nim radi-
kulopatie, zvyčajne prechodného charakteru, 
trvalé parestézie/dysestézie na periférii konča-
tín, pseudoartrózy resp. neukončené kostené 
konsolidácie, zlyhanie samotnej inštrumentá-
cie, povrchové a hlboké zápalové komplikácie 
v operačnej rane.

Záver
Prínosom miniinvazívnych spinálnych 

operácií je dosiahnutie významného zníženia 
krvných strát s menšou potrebou transfúzií, zní-
ženie pooperačnej bolesti a dávkovania analge-
tickej medikácie, skrátenie trvania hospitalizá-
cie, skrátenie celkového času rekonvalescencie 
a porovnateľné klinické výsledky s konvenčnými 
otvorenými operačnými metódami v spinálnej 
chirurgii.

Zdokonaľovanie operačných inštrumentárií, 
postupov, prístupov a skúsenosti chirurga vedie 
postupne k rozširovaniu indikačného spektra 
pre vykonávanie operácií na driekovej chrbtici 
miniinvazívnym prístupom. 
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Limity chirurgickej liečby karcinómu pľúc  
vo vyššom veku
MUDr. Róbert Šimon, MUDr. Marián Kudláč, doc. MUDr. Jozef Belák, PhD., MUDr. Milan Stebnický, PhD.
II. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Populácia vo vyspelých západných krajinách starne. Podobný demografický vývoj je zjavný i na Slovensku. Výskyt pridružených ocho-
rení, znížená funkčná rezerva mnohých orgánov, horší funkčný a nutričný stav zvyšuje riziko resekcií pľúc u pacientov vo vyššom veku. 
Pri samotnej indikácii pľúcnej resekcie u pacientov vo vyššom veku sa musí zvažovať nielen štádium karcinómu pľúc a funkčná kapacita 
pľúc, ale i pridružené ochorenia a rozsah operačného výkonu a stanoviť mieru operačného rizika. Za týchto podmienok chirurgická liečba 
poskytuje najväčšiu šancu na vyliečenie pacientov s karcinómom pľúc aj vo vyššom veku.

Kľúčové slová: karcinóm pľúc, chirurgická liečba, vyšší vek.

Limits of surgical treatment of lung cancer in elderly

Population in western countries is aging. Similar demographic trend is evident also in Slovakia. Presence of comorbidities, decreased 
functional reserve of many organs, poorer functional and nutritional status increase the risk of lung resections in elderly patients. Du-
ring the indication of lung resection in elderly is essential to consider not only the stage of the lung cancer and lung functional capacity, 
but also comorbidities and the extention of lung resection and to determine the risk of operation. Under these conditions the surgical 
treatment offers the best chance for cure in elderly patients with lung cancer.

Key words: lung cancer, surgical treatment, elderly.
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Úvod
Populácia na celom svete a najmä vo vy-

spelých západných krajinách starne. Podobný 
demografický vývoj je zjavný aj na Slovensku 
a podľa prognóz sa podiel seniorov v populácii 
v najbližších rokoch ešte zvýrazní. 

Torakochirurgické výkony, najmä tie, pri 
ktorých je nutná torakotómia, alebo sa pri nich 
odstraňuje funkčné pľúcne tkanivo, sú vo vše-
obecnosti operácie spojené s vysokým rizikom 
výskytu pooperačných komplikácií a sú aj za-
ťažené relatívne vysokou pooperačnou mor-
talitou. Poskytujú však jedinú kuratívnu liečbu 
primárnych pľúcnych karcinómov.

Výskyt pridružených ochorení, zníže-
ná funkčná rezerva mnohých orgánov, horší 
funkčný a nutričný stav zvyšujú riziko resekcií 
pľúc u pacientov vo vyššom veku. Identifikácia 
rizikových faktorov umožňuje vhodnou predo-
peračnou prípravou znížiť ich vplyv na mortalitu 
a morbiditu po pľúcnych resekciách. Úlohou 
dôsledného predoperačného vyšetrenia je aj 
identifikovať pacientov, u ktorých resekcia pľúc 
prináša neakceptovateľne vysoké riziko poope-
račnej mortality a morbidity.

Vekové zloženie populácie a jej vývoj
V súčasnosti presiahol v mnohých krajinách 

počet obyvateľov vo veku nad 65 rokov 14 % 
a v niektorých krajinách počet obyvateľov vo ve-
ku nad 75 rokov presiahol 7 % (Nórsko, Švédsko, 
Veľká Británia, Nemecko). Trend starnutia po-

pulácie bude podľa prognóz prebiehať ešte 
výraznejšie. Podľa odhadov demografov OSN 
sa vo vyspelých krajinách dožije v rokoch 2045 
– 2050 80 rokov takmer 75 % žien a viac ako 50 %  
mužov. Populácia Slovenska taktiež nadobúda 
charakter populácie západoeurópskeho typu (1). 

Očakávaná dĺžka života je spolu so štádiom 
ochorenia a súhlasom pacienta dôležitou súčasťou 
v rozhodovaní o indikácii chirurgickej liečby kar-
cinómu pľúc. Očakávaná dĺžka života 65-ročných 
mužov bola na Slovensku v roku 2008 13,77 roka 
65-ročných žien 17,49 roka (1). V krajinách západnej 
Európy priemerná očakávaná dĺžka života 75-roč-
ných osôb presahuje 8 rokov. Keďže priemerné 
prežívanie pacientov s neliečeným alebo paliatívne 
liečeným nemalobunkovým karcinómom pľúc vo 
včasných štádiách I – II je 1,65 roka, aj v tejto veko-
vej skupine za predpokladu starostlivej indikácie 
môže indikácia chirurgickej liečby predĺžiť život 
pacientov. Pooperačná mortalita však musí zostať 
dostatočne nízka aj u tejto skupiny pacientov a kva-
lita ich života po operácii nesmie byť obetovaná 
pre dosiahnutie dlhšieho prežívania (2).

Rizikové faktory
Hoci mortalita po pľúcnych resekciách s ve-

kom stúpa, väčšina autorov sa zhoduje, že stú-
pajúci chronologický vek nie je veľmi dôležitý 
rizikový faktor pri operáciách pre karcinóm pľúc 
(3). Avšak prítomnosť pridružených ochorení vý-
znamne ovplyvňuje výsledky operačnej liečby 
karcinómu pľúc. Komorbidita taktiež ovplyvňuje 

očakávanú dĺžku života u pacientov vo vyššom 
veku, a má preto význam v hodnotení rizika a be-
nefitu operačnej liečby. Napríklad, ak je očakávaná 
dĺžka života u 70-ročných v celej populácii okolo 
10 rokov, u 70-ročných pacientov s chronickým 
zlyhaním srdca očakávaná dĺžka života klesá na 
4 roky (1). Zo všetkých pridružených ochorení 
sa u starších pacientov najčastejšie vyskytujú 
kardiovaskulárne ochorenia a chronické pľúcne 
ochorenia. Kardiovaskulárne ochorenia podľa 
mnohých autorov významne ovplyvňujú po-
operačnú morbiditu a mortalitu po pľúcnych 
resekciách. Eppstein et al., vo svojej štúdii uvá-
dzajú, že prítomnosť srdcového zlyhania, preko-
naný infarkt myokardu, prekonaná náhla cievna 
mozgová príhoda a významná aortálna stenóza 
zvyšujú riziko pľúcnej resekcie pre karcinóm (4). 
V štúdii Dominguez-Venturu et al., sa signifikantne 
zvýšená mortalita po pľúcnych resekciách pre 
karcinóm objavila len u pacientov s prekonanou 
náhlou cievnou mozgovou príhodou (5). Vplyv 
nutričného stavu na výsledky po resekciách pľúc 
sledovalo len málo štúdií. Busch et al., opísali, že 
strata viac ako 10 % hmotnosti za posledných 6 
mesiacov a hladina sérového albumínu pod 37 g/l 
boli spojené so zvýšeným rizikom pooperačných 
komplikácií po resekciách pľúc pre karcinóm (6). 
Podľa odporúčaní pre výber pacientov pred ope-
ráciami pre karcinóm pľúc sa za rizikové považuje: 
pokles telesnej hmotnosti pacienta pod 90 % ide-
álnej telesnej hmotnosti, body mass index (BMI) 
pod 18,5 a nízka hladina sérového albumínu (7).
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Spirometrické vyšetrenie sa v predoperačnom 
vyšetrení pred pľúcnymi resekciami používa už viac 
ako 50 rokov. Odvtedy sa objavilo mnoho štúdií, 
ktoré vyhodnocovali vplyv hodnôt získaných pri 
spirometrickom vyšetrení a výskyt pooperačných 
komplikácií po pľúcnych resekciách. Zo štúdie na  
2 000 pacientov vyplynulo, že pooperačná mortalita  
pod 5 % sa dá dosiahnuť, ak úsilný výdychový objem 
za 1 sekundu (FEV1) je > 2 litre pre pneumonektómiu 
a > 1,5 litra pre lobektómiu (8). V súčasnosti sa po 
zhodnotení týchto štúdií považujú z hľadiska výskytu 
pooperačných komplikácií a pooperačnej mortality 
za rizikové tieto hodnoty funkčného vyšetrenia: pre 
pneumonektómiu: FEV1 < 2 litre alebo < 60 % 
referenčnej hodnoty a maximálna vôľová ventilácia 
(MVV) < 55 % referenčnej hodnoty, pre lobektómiu: 
FEV1 < 1,5 litra a MVV < 40 % referenčnej hodnoty. 
Pre klinovitú resekciu alebo segmentektómiu je 
hraničná hodnota FEV1 < 0,6 litra. Hodnota difúznej 
kapacity pľúc pre oxid uhoľnatý (DLCO) v predpove-
di výsledkov po resekciách pľúc nie je jednoznačne 
objasnená. Niektorí autori ju považujú za dôležitú 
v predpovedi pooperačných komplikácií, iní nenašli 
súvislosť medzi hodnotami DLCO a výskytom po- 
operačných komplikácií (9). Absolútne limity DLCO pre  
jednotlivé resekcie pľúc nie sú doteraz stanovené. 
Za postačujúcu sa v súčasnosti považuje hodnota 
DLCO > 50 % referenčnej hodnoty pred akoukoľvek 
pľúcnou resekciou (10). Ak u pacienta sú na RTG 
vyšetrení pľúc známky intersticiálneho pľúcneho 
procesu, alebo sa u pacienta vyskytuje nevysvetlená 
dýchavica pri námahe pri normálnych hodnotách 
FEV1, je potrebné dosiahnuť aj vhodné hodnoty 
DLCO. Pre hodnotu parciálneho tlaku kyslíka v arté-
riovej krvi (paO2) väčšina autorov považuje hodnotu 
menšiu ako 6,7 kPa (50 mm Hg) ako rizikovú. Väčšia 
dôležitosť je vo všeobecnosti pripisovaná hodno- 
te parciálneho tlaku oxidu uhličitého v artériovej 
krvi (paCO2). V súčasnosti existuje zhoda, že PaCO2 
vyššie ako 6,0 kPa (45 mm Hg) je relatívnou kontra-
indikáciou na resekciu pľúc, pretože je známkou 
chronického respiračného zlyhania. Predoperačná 
hypoxémia, definovaná hodnotou saturácie artério- 
vej krvi kyslíkom (SaO2) < 90 % je taktiež spojená 
s vyšším rizikom pooperačných komplikácií (11).

Vyšetrenie prediktívnych pooperačných pľúc- 
nych funkcií umožňuje odhadnúť funkčnú kapacitu 
pľúc po plánovanej resekcii pľúc. Tieto hodnoty 
u pacienta závisia od druhu plánovanej resekcie 
pľúc (12). V súčasnosti sa hodnoty prediktívnej po-
operačnej (ppo) FEV1 menšie ako 40 % referenčnej 
hodnoty a ppoDLCO menšie ako 40 % referenčnej 
hodnoty považujú za indikátor vysokého operačné-
ho rizika (13). Záťažové testy, ako ergometria a test 
stúpania po schodoch, sú tiež odporúčané v lite-
ratúre. Častejšie sa používa pri hodnotení funkčnej 

rezervy u rizikových pacientov test stúpania do 
schodov. Pacienti, ktorí dokážu vystúpiť 3 poscho-
dia, sa považujú za vhodných na lobektómiu (14).

Niekoľko skórovacích systémov obsahuje 
hodnotenie pridruženej komorbitidy pri stano- 
vovaní operačného rizika pľúcnych resekcií. V mi-
nulých desaťročiach bola na stanovenie operač- 
ného rizika používaná klasifikácia telesného stavu  
pacienta pred operáciou pomocou klasifikácie 
Americkej spoločnosti pre anestéziológiu (ASA). 
Zaradenie pacienta do rizikovej skupiny podľa 
ASA koreluje i  s výskytom pooperačných pľ-
úcnych komplikácií (15). Brock et al., vo svojej práci 
pozorovali u pacientov zaradených do ASA IV 
skupiny 6-násobne vyššiu pooperačnú mortalitu 
ako u pacientov zaradených do ASA II skupiny (16).

Predoperačné vyšetrenia a stanovenie miery 
rizika sú kľúčové pri indikácii chirurgickej liečby 
karcinómu pľúc u pacientov vo vyššom veku. To 
zahrňuje i vyšetrenie pridružených ochorení u pa-
cienta. Zdá sa, že nie všetky pridružené ochorenia 
majú rovnaký vplyv na pooperačnú morbiditu 
a mortalitu. Zdá sa, že závažnosť jednotlivých 
ochorení je dôležitejšia ako ich počet. Guerra et 
al., opísali faktory, ktoré by mali byť zhodnotené 
pri indikácii chirurgickej liečby karcinómu pľúc 
u pacientov vo vyššom veku (obrázok 1), (17).

Rozsah operačného výkonu
Rozsah resekcie pľúc môže ovplyvniť pooperač-

né výsledky u starších pacientov. Lobektómia je aj 
v súčasnosti považovaná za zlatý štandard v liečbe 
karcinómu pľúc vo včasnom štádiu, hoci v súčas-
nosti limitované, pľúcne tkanivo šetriace výkony 
(klinovité resekcie a segmentektómie) sa čoraz vi-
ac používajú v chirurgickej liečbe karcinómu pľúc, 
najmä u pacientov vo vyššom veku (18). Limitované 
pľúcne resekcie zachovávajú funkčné pľúcne tka-
nivo a znižujú perioperačnú morbiditu a mortalitu 
u pacientov vo vyššom veku. Výskyt recidívy ocho-
renia je však po týchto operáciách 4-násobne vyšší 
ako po lobektómii (18 – 20 %). Toto zvýšenie sa však 
na prežívaní u pacientov vo vyššom veku nepreja-
vuje. Segmentektómia môže viesť k zníženiu po- 
operačnej mortality u pacientov s nemalobunko-
vým karcinómom pľúc v štádiu I oproti lobektó-
mii (2,8 % verzus 7,8 %) (19). Pričom nie je rozdiel 
v 5-ročnom prežívaní pacientov vo vyššom veku 
po lobektómii a po limitovaných resekciách (20).

Extenzívnejšie operačné výkony (pneumo-
nektómie) vyžadujú dôkladné zváženie rizika 
a prínosu operácie. U pacientov vo vyššom ve-
ku pneumonektómie, zvlášť pravostranné, sú 
spojené so zvýšenou pooperačnou morbiditou 
a mortalitou (17). Mansour et al., vo svojom súbore 

Obrázok 1. Algoritmus vyšetrenia pacientov vo vyššom veku pred pľúcnou resekciou (17)
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pacientov po pneumonektómii udávajú mortalitu 
5,6 % a morbiditu 39,3 % (21). Mizushima et al., vo 
svojej práci udávajú mortalitu až 22 % po pneu-
monektómii u pacientov vo veku nad 70 rokov 
(22). Bronchoplastické operácie umožňujú znížiť 
indikácie pneumonektómie, ktorá je spojená s vy-
sokou pooperačnou morbiditou a mortalitou (23).

Videotorakoskopické (VTS) a videoasisto-
vané pľúcne resekcie (VATS) sú miniinvazívne 
torakochirurgické operácie, ktoré môžu znížiť po-
operačnú mortalitu a morbiditu u pacientov vo 
vyššom veku. Spôsobujú menšiu pooperačnú bo-
lesť a menšie zhoršenie funkcie dýchacích svalov 
vo včasnom pooperačnom období. V Japonsku 
pacienti po VATS lobektómii udávali menšiu po-
operačnú bolesť, skorší návrat k aktivitám denné-
ho života a väčšiu spokojnosť s výsledkom operá-
cie. U pacientov po VATS lobektómii zistili 5-ročné 
prežívanie u 90 % a u pacientov, po lobektómii 
cez svaly šetriacu torakotómiu 85 % (24). Cattaneo 
et al., udávajú zníženie pooperačnej morbidity 
po VATS lobektómii na 28 % zo 48 % v porovnaní 
s klasickou lobektómiou cez torakotómiu (25).

Pooperačná morbidita a mortalita
Resekčné výkony na pľúcach patria medzi ope-

račné výkony spojené s vysokým rizikom pooperač-
ných komplikácií. Morbidita po resekčných výkonoch 
na pľúcach je udávaná v 20 – 60 % (5). Najčastejšie sa 
vyskytujú pľúcne a srdcové komplikácie. Najčastejšími 
pľúcnymi komplikáciami sú: nutnosť pooperačnej 
umelej pľúcnej ventilácie (UPV) po obdobie > 24 
hodín, respiračné zlyhanie, pooperačná pneumónia, 
atelektáza, retencia bronchiálnych sekrétov a nut-
nosť kyslíkovej liečby u pacienta v čase prepustenia. 
Najčastejšími kardiálnymi pooperačnými kompliká-
ciami sú arytmie, infarkt myokardu a zlyhanie srdca. 
Infekcia operačnej rany, bronchopleurálna fistula, 
prolongovaný únik vzduchu cez pleurálny drén (> 7 
dní) a pooperačný empyém hrudníka sú považované 
za chirurgické komplikácie a väčšinou nie sú zaraďo-
vané medzi pooperačné pľúcne komplikácie (26).

Výskyt pooperačných komplikácií súvisí s roz-
sahom operačného výkonu. Vo všeobecnosti je 
pooperačná mortalita najnižšia po klinovitých 
resekciách a segmentektómiách, vyššia po lo-
bektómiách a najvyššie riziko vzniku pooperač-
ných komplikácií je po pneumonektómiách (27). 
Pneumonektómie sú spojené s vysokou inciden-
ciou srdcových komplikácií (arytmie) a pľúcnych 
komplikácií. Tieto komplikácie spojené s nižšou 
srdcovou a pľúcnou funkčnou rezervou u starších 
pacientov zvyšujú u týchto pacientov pooperačnú 
mortalitu (28). Zvýšená bronchiálna sekrécia, po-
operačná bolesť a ťažkosti s vykašliavaním vedú 
k zvýšenej incidencii pľúcnych komplikácií. Kontrola 

bolesti, epidurálna analgézia, bronchoskopia s od-
sávaním bronchiálnych sekrétov, skorá rehabilitácia 
a mobilizácia sú nevyhnutné najmä vo včasnom 
pooperačnom období. Taktiež zanechanie fajčenia 
najmenej 2 – 4 týždne pred operáciou môže znížiť 
výskyt pooperačných pľúcnych komplikácií (29).

Mortalita pacientov po pľúcnych resekciách 
lineárne stúpa s vekom. V skupine pacientov nad 70 
rokov je mortalita po pneumonektómii 5 – 9 %, po 
lobektómii 1 – 4 %. V štúdii z roku 2003 bola celková 
30-dňová mortalita po kuratívnej resekcii pľúc pre 
karcinóm u pacientov vo veku nad 70 rokov 3,2 % 
(30). Ak sú pľúcne resekcie vykonávané všeobecný-
mi chirurgami, prípadne sú vykonávané na praco-
viskách so zriedkavým výskytom týchto operácií, 
môžu byť hodnoty mortality výrazne vyššie (31).

Záver
Samotný vek by nemal byť považovaný za kon-

traindikáciu chirurgickej liečby karcinómu pľúc. Pri 
samotnej indikácii chirurgickej liečby u pacientov 
vo vyššom veku sa musí zvažovať nielen štádium 
ochorenia a funkčná kapacita pľúc, ale rovnako aj 
celkový klinický stav pacienta. Odporúčaný je multi-
disciplinárny prístup so spoluprácou pneumológov, 
rádiológov, onkológov, anestéziológov, kardiológov, 
hrudníkových chirurgov a rehabilitačných pracov-
níkov s cieľom zhodnotenia pridružených ochorení 
a stanovenia miery operačného rizika. Za týchto 
podmienok chirurgická liečba poskytuje najväčšiu 
šancu na vyliečenie i u pacientov s karcinómom pľúc 
vo vyššom veku pri zachovaní pooperačnej morbi-
dity a mortality v akceptovateľných rozmedziach.
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Manažment akútnej apendicitídy  
v dospelej populácii z hľadiska medicíny 
založenej na dôkazoch
MUDr. Marek Šoltés, PhD., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Cieľ. Posúdiť súčasný manažment akútnej apendicitídy v dospelej populácii z hľadiska medicíny založenej na dôkazoch.
Materiál a metodika. Vyhľadávaním v databáze Medline (mesh termíny „appendicits“ AND „appendectomy“ OR „appendicectomy“ 
AND „laparoscopic“ OR „open“) boli identifikované potenciálne relevantné literárne zdroje, ktoré boli následne podrobené obsahovej 
analýze s cieľom syntézy dostupných poznatkov podľa zásad medicíny založenej na dôkazoch.
Výsledky. Celkovo bolo analyzovaných 34 literárnych zdrojov zahŕňajúcich randomizované štúdie, metaanalýzy, prospektívne a retro-
spektívne kohortové klinické štúdie, prehľadové články a odporúčania odborných spoločností.
Záver. Optimálnym liečebným postupom u dospelých chorých s akútnou apendicitídou je chirurgická liečba – laparoskopická apendek-
tómia s toaletou brušnej dutiny ± drenáž. Hlavnými potvrdenými argumentmi v prospech laparoskopického postupu sú diagnostický 
potenciál laparoskopie, minimalizácia operačnej traumy a signifikantná redukcia včasných a neskorých ranových komplikácií. Najväčší 
benefit prináša laparoskopická apendektómia ženám vo fertilnom veku, obéznym pacientom a ekonomicky aktívnym chorým. SILS 
a NOTES postupy by mali byť v súčasnosti limitované v rámci štúdií klinickej bezpečnosti a efektivity.

Kľúčové slová: akútna apendicitída, laparoskopia, laparoskopická chirurgia, medicína založená na dôkazoch.

Management of acute appendicitis in the adult population – what is the evidence?

Aims. To assess current management of acute appendicitis in the adult population based on the best available evidence.
Material and methods. Potentially relevant studies were identified searching Medline database (using mesh terms „appendicitis“ AND 
„appendectomy“ OR „appendicectomy“ AND „laparoscopic“ OR „open“). Analysis of content was performed in order to synthetize the 
best available evidence. 
Results. Overall 34 literature sources were analyzed including randomized controlled trials, meta-analyses, prospective and retrospec-
tive clinical cohort studies, review articles and recommendations and guidelines of professional societies.
Conclusions. Optimal treatment strategy in the adult patients with acute appendicitis is surgical – laparoscopic appendectomy with 
toilette of the abdominal cavity ± drainage. The main arguments in favor of laparoscopic approach include diagnostic potential of 
laparoscopy, minimal surgical trauma and significant reduction of early and late wound complications. Such an approach is the most 
beneficial in females in the reproductive age, obese and economically active patients. SILS and NOTES techniques should be limited to 
safety and feasibility clinical studies.

Key words: acute appendicitis, laparoscopy, laparoscopic surgery, evidence based medicine.
Slov. chir., 2014; roč. 11(2): 56–59

Úvod
Moderná medicína je definovaná záujmom 

o diagnostické a terapeutické modality založe-
né na dôkazoch. Vzhľadom na obrovský rozsah 
vedeckých informácií rôznej kvality a ich takmer 
neobmedzenú dostupnosť je problém adekvát-
nej orientácie v záplave informácií mimoriadne 
naliehavý. Schopnosť objektívneho a kritického 
posúdenia záverov jednotlivých literárnych zdrojov 
je základným predpokladom na identifikáciu a ná-
slednú implementáciu optimálnych medicínskych 
postupov do každodennej praxe. Systematický 
prehľad dostupných dát umožňuje formulovať 
závery, ktorých validita je primárne definovaná 
kvalitou zdrojových dokumentov (tabuľka 1), (1). 

Súčasne je nevyhnutné pripomenúť, že závery 
akejkoľvek metaanalýzy, ako najvyššej kategórie 
dôkazov, musia byť prijímané kriticky, s ohľadom 

na limitácie nehomogénnym dizajnom, neraz in-
suficientnou či dokonca chybnou metodológiou 
a rozporuplnými výsledkami vstupných štúdií.

Hoci termín „medicína založená na dôkazoch“ 
evokuje dogmatický, a teda nemenný formát, ide 
o proces dynamický. Odporúčania založené na 
dôkazoch je nevyhnutné pravidelne aktualizovať, 
nakoľko úroveň dôkazov sa mení v dôsledku neu-
stáleho prísunu nových informácií. Tento problém 
je obzvlášť aktuálny v prípade miniinvazívnych 
chirurgických postupov, keďže ide o relatívne nové 
a stále sa rozvíjajúce terapeutické modality.

Diagnostika akútnej apendicitídy
Diagnostika akútnej apendicitídy je aj v súčas-

nosti založená najmä na anamnéze, klinickom vyše-
trení a základných laboratórnych testoch. Rozvojom 
zobrazovacích metód sa zvýšil ich význam  

Tabuľ ka 1. Úroveň dôkazov (EL) podľa pravidiel 
Medicíny založenej na dôkazoch (EBM)

Úroveň (EL) Definícia

1a
Systematický prehľad 
randomizovaných štúdií

1b Jednotlivá randomizovaná štúdia

1c
„Všetko-alebo-nič“ – všetky klinické 
štúdie (súbory) s rovnakým výsledkom 

2a
Systematický prehľad kohortových 
štúdií

2b Jednotlivá kohortová štúdia

2c
Populačné, observačné a deskriptívne 
štúdie („outcomes research“)

3a
Systematický prehľad kontrolovaných 
(„case-control“) štúdií

3b Jednotlivá kontrolovaná štúdia

4 Klinické štúdie (súbory)

5
Názory expertov, základný výskum, 
štúdie na zvieratách
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aj v diagnostike akútnej apendicitídy. Rutinná by 
mala byť indikácia ultrazvukového vyšetrenia, 
v sporných prípadoch je možné využiť CT (2). 
Aj keď obe modality majú dobrý diagnostický 
potenciál (senzitivita USG 69,5 – 83,7 %, CT 88,3 
– 93,4 %) (3) (EL 2b), je nutné pamätať na fakt, 
že interpretácia nálezov je subjektívna a závislá 
od skúseností ultrasonografistu, respektíve rönt-
genológa (obmedzenie pozitívnej aj negatívnej 
prediktívnej hodnoty), pričom rovnako USG, ako 
aj CT nálezy sú v začiatočných štádiách ochorenia 
negatívne (obmedzenie negatívnej prediktívnej 
hodnoty – negatívny nález nevylučuje ochore-
nie). Tieto skutočnosti potvrdzuje pozorovanie, 
že podiel falošne negatívnych USG a CT nálezov 
je stále relatívne vysoký a percento apendektómií 
s negatívnym nálezom sa výraznejšie nemení 
(falošne pozitívne USG a CT nálezy) (4) (EL 2c). 
Neuspokojivá predoperačná diagnostika akútnej 
apendicitídy, ako aj komplexnosť diferenciálnej 
diagnostiky akútnych bolestí v pravom podbruší 
upriamuje pozornosť na význam diagnostickej 
laparoskopie. Jej hodnota pre stanovenie správ-
nej diagnózy akútnej apendicitídy, respektíve 
iného patologického stavu je mimoriadne vysoká 
najmä u žien vo fertilnom veku, zatiaľ čo tento 
efekt je menej výrazný u mužov a detí, kde je 
diferenciálna diagnostika menej zložitá (5, 6) (EL 
1a). Limitáciou diagnostickej laparoskopie je fakt, 
že makroskopické posúdenie apendicitídy má 
obmedzenú výťažnosť – na pohľad negatívny 
apendix môže byť v skutočnosti pozitívny v 11 – 
29 % (7, 8) (EL 4), keďže zápalový proces sa začína 
v sliznici. Definitívnou diagnostickou modalitou 
na stanovenie diagnózy akútnej apendicitídy 
preto stále zostáva až histologické vyšetrenie.

Terapeutické princípy
Základné terapeutické ciele v prípade dia-

gnózy akútnej apendicitídy sú:
		kontrola zdroja infekcie – zabránenie 

progresie zápalu červovitého prívesku/
pokračujúcej kontaminácie brušnej dutiny 
z perforácie,

		liečba peritonitídy – prevencia rozvoja/
vzniku komplikácií ohraničenej, respektíve 
difúznej peritonitídy.
Z  hľadiska samotnej terapie je možné 

rozlišovať liečbu konzervatívnu a chirurgickú. 
Možné intervencie na jednotlivých úrovniach 
sú prehľadne zhrnuté v tabuľke 2. 

Konzervatívna liečba
Koncepcia konzervatívnej liečby vychádza 

z predpokladu, že efektívna antibiotická terapia 
je kauzálna a môže vyliečiť zápal červovitého prí-

vesku a možnú pridruženú peritonitídu, limitujúc 
tak negatívne vplyvy chirurgickej intervencie 
(perioperačné a pooperačné komplikácie), ako aj 
finančné náklady na liečbu. Základným problé-
mom takejto taktiky je fakt, že antibiotická liečba 
zlyháva približne u jednej tretiny pacientov, čo 
odďaľuje definitívnu chirurgickú liečbu (zvyšuje 
sa riziko komplikácií) a u ďalšej tretiny dochádza 
v nasledujúcom roku k recidíve ťažkostí, ktoré si 
vynútia apendektómiu, pričom výsledky dlho-
dobejšieho sledovania vôbec nie sú k dispozícii 
(9, 10) (EL 1a). Je teda zrejmé, že konzervatívna 
liečba podľa v súčasnosti dostupných údajov 
nie je dostatočne efektívna, pretože nedokáže 
naplniť svoj základný cieľ – zamedziť chirurgickej 
intervencii – počas ročného sledovania mini-
málne 60 % pacientov musí absolvovať apen-
dektómiu pre zlyhanie liečby alebo recidívu. 
Zlatým štandardom teda zostáva chirurgická 
liečba – apendektómia a toaleta brušnej dutiny 
± drenáž v závislosti od prítomnosti/charakteru/
rozsahu peritonitídy (10, 11) (EL 1a). 

Chirurgická liečba všeobecne
Napriek tomu, že samotná apendektómia je 

operácia v princípe veľmi jednoduchá, existuje 
široká paleta výkonov, ktoré sa v zásade líšia 
prístupom do operačného poľa. Rôzne varianty 
apendektómie z hľadiska chirurgického prístupu 
sú uvedené v tabuľke 3. 

Z hľadiska voľby adekvátneho operačné-
ho výkonu sú za štandard v súčasnosti pova-
žované klasická a laparoskopická (štandardná 
multiportová) apendektómia. Ostatné varianty 
sú buď limitované na selektovanú skupinu pa-
cientov, majú metodologické obmedzenia, ich 
výsledky nedosahujú štandard, prípadne ich 
aplikácia je viazaná na klinické štúdie. Napríklad 
laparoskopicky asistovaná operácia za použi-

tia laparoskopu s pracovným kanálom, keď sa 
samotná apendektómia vykonáva pred bruš-
nou stenou („out“) je obmedzená limitovanou 
možnosťou revízie brušnej dutiny a malej panvy 
a ohrozená potenciálom pre infekčné kompliká-
cie v rane v dôsledku jej možnej kontaminácie 
počas výkonu. Uvedený postup však môže byť 
pri použití adekvátnej antibiotickej profylaxie 
efektívny u podskupiny pacientov, kde nie je 
pravdepodobná iná príčina bolestí v pravom 
podbruší ako akútna apendicitída (deti, chu-
dí mladí muži). Podobne minilaparoskopický 
prístup môže byť indikovaný len selektívne, 
preferenčne pri nekomplikovaných prípadoch, 
nakoľko je zaťažený zvýšeným rizikom konverzie 
a dlhším operačným časom (12) (EL 1a).

Laparoskopická apendektómia
Akútna apendicitída je veľmi časté ocho-

renie, a práve apendektómia predstavuje naj-
častejší chirurgický výkon u pacientov s dia-
gnózou akútneho brucha (13). Napriek tomu je 
penetrácia laparoskopickej apendektómie pre 
podozrenie na akútnu apendicitídu do každo-
dennej chirurgickej praxe nedostatočná. Jedným 
z dôvodov je pravdepodobne fakt, že klasická 
operácia je považovaná za jednoduchý, krátky 
a efektívny výkon s nízkou morbiditou a dob-
rým kozmetickým efektom (14), čo obmedzuje 
priestor pre eventuálne lepšie výsledky miniin-
vazívneho postupu.

Prvú kompletne intraabdominálnu laparo-
skopickú apendektómiu vykonal v roku 1982 
Semm, avšak prvý, kto referoval o jej indikácii 
pre akútnu apendicitídu bol Schreiber (15, 16). 
Laparoskopická apendektómia má v porovna-
ní s klasickou priaznivejší pooperačný priebeh 
(všetky známe výhody miniinvazívneho prístu-
pu), ktorý však napriek štatistickej významnosti 

Tabuľ ka 2. Porovnanie možností konzervatívnej a chirurgickej liečby

Úroveň Konzervatívna liečba Chirurgická liečba

Kontrola zdroja infekcie ATB Apendektómia

Liečba peritonitídy ATB Toaleta ± drenáž

Tabuľ ka 3. Rôzne varianty apendektómie z hľadiska chirurgického prístupu

Typ Variant Druh prístupu

Klasická (otvorená) – Laparotómia

Laparoskopická 
(„in“)

Multiportová
Štandardná 
Minilaparoskopia

SILS Transumbilikálne

NOTES
Transvaginálne 
Transgastricky 
Transrektálne

Laparoskopicky asistovaná NOTES NOTES + prídavný laparoskopický port

Hybridná Laparoskopicky asistovaná („out“) Laparoskopia + apendektómia pred brušnou stenou
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predstavuje vo všeobecnosti otázny benefit (re-
latívne malý absolútny rozdiel môže byť klinicky 
irelevantný). Hlavným dôvodom na preferenciu 
laparoskopickej operácie je signifikantne menší 
počet ranových komplikácií, tak včasných (se-
róm, hematóm, absces), ako aj neskorých (hernie, 
ileózne stavy), a to bez ohľadu na pokročilo-
sť apendicitídy (17, 18) (EL 3a). Laparoskopická 
apendektómia by mala byť pre svoj diferenciál-
no-diagnostický potenciál zlatým štandardom 
u premenopauzálnych žien (EL 1a), rovnako tak 
z nej profitujú aj obézni pacienti a ekonomic-
ky aktívni chorí (19) (EL 3). Samotný vek nie je 
kontraindikáciou laparoskopickej operácie (20) 
(EL 3). V minulosti referovaná vyššia tendencia 
k tvorbe vnútrobrušných abscesov po laparo-
skopickej intervencii pravdepodobne súvisela 
s nedostatočnou štandardizáciou spôsobu oše-
trenia bázy apendixu a v štúdiách z posledné-
ho obdobia sa nepozoruje (21). Z technického 
hľadiska stále pretrváva diskusia o optimálnom 
spôsobe ošetrenia bázy apendixu (svorka, endo-
slučka, endostapler). Ošetrenie endostaplerom 
je rýchle, bezpečné a univerzálne použiteľné, 
nevýhodou je vysoká cena (22). Použitie svorky 
je finančne najvýhodnejšie, problémom môže 
byť veľká šírka bázy apendixu/edém tkanív, čo 
znemožňuje bezpečnú aplikáciu a limituje uni-
verzálnosť využitia (23). Endoslučka predstavuje 
najtradičnejšiu a najbežnejšiu metodiku, vo vý-
hodnom pomere univerzálnosť aplikability/cena, 
pričom je dôležité zdôrazniť, že na ošetrenie 
bázy apendixu postačuje jej jednotlivá aplikácia 
(1 endoslučka) (24) (EL 1b). Štatisticky významné 
rozdiely medzi jednotlivými technikami vo všeo-
becnosti neboli dokázané, preto je vhodné voliť 
ich s prihliadnutím na náklady a bezpečnosť 
u daného pacienta v poradí preferencie svorka 
– slučka – endostapler. 

Súčasný trend v miniinvazívnej chirurgii so 
snahou o redukciu počtu použitých portov ne-
obišiel ani laparoskopickú apendektómiu.

SILS (Single Incision Laparoscopic Surgery) 
– zásadným problémom SILS techník je v súčas-
nosti stále limitovaná triangulácia (príliš ostrý 
manipulačný uhol), prípadne nedostatočná sta-
bilita inštrumentov. Tento problém je vypuklejší 
v prípade potreby komplexnejších úkonov, ako 
napríklad šitia alebo extenzívnej intestinálnej 
manipulácie. Z uvedeného dôvodu je otázka 
efektivity, univerzálnej aplikability a bezpečnosti 
takéhoto prístupu diskutabilná. Napriek týmto 
skutočnostiam je klinická aplikácia SILS techník 
realitou, apendektómiu pre akútnu apendicití-
du nevynímajúc. Záverom minimálne piatich 
publikovaných randomizovaných štúdií zo zá-

sadnými limitáciami (nie vždy presne definovaný 
operačný postup, exkludovaní pacienti s perfo-
rovanou apendicitídou, nesledované neskoré 
ranové komplikácie) je, že SILS technika nevyka-
zuje prakticky žiadne výhody oproti štandardnej 
laparoskopickej apendektómii, pričom môže 
byť charakterizovaná dlhším operačným časom, 
väčšou náročnosťou výkonu, vyššou spotrebou 
analgetík a vyššími finančnými nákladmi, pričom 
nie je známe, aké budú rozdiely v prípadných 
neskorých komplikáciách (25 – 29). Systematické 
prehľady literárnych údajov súčasne konštatujú 
trvajúcu potrebu ďalších randomizovaných 
štúdií za účelom definovania skutočnej perspek-
tívy SILS apendektómie v podmienkach akútnej 
apendicitídy (30 – 32) (EL 1b). 

NOTES (Natural Orrifice Translumenal 
Endscopic Surgery) – bola opísaná transvagi-
nálna (33, 34), transgastrická (35) a  transrek-
tálna apendektómia (36). Tieto postupy treba 
v  súčasnosti považovať za experimentálne 
a ich aplikácia by mala byť striktne limitovaná 
na klinické štúdie (18). Je nevyhnutné zdôrazniť, 
že uvedené postupy treba stále považovať za 
experimentálne, pričom pred priamou klinic-
kou aplikáciou je nevyhnutný tréning v simulo-
vaných podmienkach (syntetické a biologické 
modely, operácie na zvieratách). Do času ich 
validizácie by sa mali vykonávať len v špecia-
lizovaných centrách, prísne v rámci klinických 
štúdií. Samozrejmosťou musí byť informovaný 
súhlas pacienta s neštandardnou liečbou. Pri 
nedodržaní týchto princípov hrozia v prípade 
komplikácií zainteresovaným chirurgom závažné 
medicínsko-právne dôsledky. V súčasnosti sa 
za štandardný manažment chorých s akútnou 
apendicitídou považuje laparoskopická apen-
dektómia + toaleta brušnej dutiny ± drenáž.

Odporúčania
Aktuálne poznatky o efektivite laparosko-

pického riešenia akútnej apendicitídy v dospelej 
populácii umožňujú formuláciu relatívne robust-
ných záverov ohľadom jeho nadradenosti voči 
klasickej operácii. Znalosť týchto dokumentov je 
dôležitá, pretože ich závery môžu byť rozhoduj-
úce v prípade možných medicínsko-právnych 
sporov.

EAES (Sauerland, 2006), (37)
Pokiaľ klinické príznaky a výsledky diagnos-

tického procesu svedčia o akútnej apendicitíde, 
odporúča sa vykonať diagnostickú laparosko-
piu – v prípade potvrdenia diagnózy následne 
laparoskopickú apendektómiu (GoR A). Toto 
odporúčanie platí len pre chirurgické tímy 

s dostatočnými skúsenosťami v laparoskopickej 
chirurgii. V prípade, že diagnostická laparoskopia 
potvrdí, že symptómy nie sú spôsobené akútnou 
apendicitídou, je možné ponechať apendix in 
situ (GoR B). 

Konsenzus SICE, ACOI, SIC, SICUT, SICOP 
a EAES (Agresta, 2012), (18)

Pokiaľ klinické príznaky a výsledky diagnos-
tického procesu svedčia o akútnej apendicitíde, 
odporúča sa vykonať diagnostickú laparoskopiu 
(GoR A) – v prípade potvrdenia diagnózy ná-
sledne laparoskopickú apendektómiu (GoR A).

Cochrane review laparoskopická  
vs. klasická apendektómia (Sauerland, 
2010), (19)

Na pracoviskách s dostatočnými skúsenos-
ťami v laparoskopickej chirurgii a adekvátnym 
mareriálno-technickým zabezpečením sa zdá 
mať diagnostická laparoskopia a laparoskopická 
apendektómia (v kombinácii aj zvlášť) viace-
ro výhod v porovnaní s klasickou operáciou. 
Niektoré z týchto výhod sú však marginálne, prí-
padne majú malú klinickú relevantnosť. Napriek 
limitovanej validite dostupných dôkazov je mož-
né diagnostickú laparoskopiu a laparoskopickú 
apendektómiu u pacientov s podozrením na 
akútnu apendicitídu odporúčať, pokiaľ nie je 
nedostupná alebo kontraindikovaná. Z laparo-
skopického ošetrenia špecificky profitujú najmä 
mladé ženy, obézni pacienti a ekonomicky ak-
tívni chorí.

Záver
Optimálnym liečebným postupom u cho-

rých s akútnou apendicitídou je chirurgická lieč-
ba – laparoskopická apendektómia s toaletou 
brušnej dutiny ± drenáž.

Hlavnými potvrdenými argumentmi v pro-
spech laparoskopického postupu sú:
–  diagnostický potenciál laparoskopie,
–  minimalizácia operačnej traumy,
–  signifikantná redukcia včasných a neskorých 

ranových komplikácií.
Vzhľadom na veľmi dobré výsledky klasickej 

apendektómie majú výhody laparoskopického 
postupu u niektorých skupín pacientov obme- 
dzenú klinickú relevantnosť, čo vytvára tlak na 
monitoring vzťahu prínos operácie/náklady. 
Najväčší benefit prináša laparoskopická apen-
dektómia ženám vo fertilnom veku, obéznym 
pacientom a ekonomicky aktívnym chorým. 
SILS a NOTES postupy by mali byť v súčasnosti 
limitované v rámci štúdií klinickej bezpečnosti 
a efektivity.



59

www.solen.sk | 2014; 11(2) | Slovenská chirurgia

Pôvodné práce

Literatúra

1. Sackett DL, et al. Evidence-based medicine: how to practi-
ce and teach EBM. London: Churchill Livingstone; 1997: 250 .
2. Toorenvliet BR, Wiersma F, Bakker RF, et al. Routine ultra-
sound and limited CT for the diagnosis of acute appendici-
tis. World J Surg. 2010;34:2278–2285.
3. Al-Khayal KA, Al-Omran MA. CT and ultrasonography in 
the diagnosis of equivocal acute appendicitis. A meta-ana-
lysis. Saudi Med J. 2007;28:173–180.
4. Flum DR, McClure TD, Morris A, et al. Misdiagnosis of ap-
pendicitis and the use of diagnostic imaging. J Am Coll Surg. 
2005;201:933–939.
5. Larsson PG, Henriksson G, Olsson M, et al. Laparoscopy redu-
ces unnecessary appendicectomies and improves diagnosis in 
fertile women. A randomized study. Surg Endosc. 2001;15:200–202.
6. Gaitán HG, Reveiz L, Farquhar C. Laparoscopy for the man-
agement of acute lowe abdominal pain in women of child-
bearing age. Cochrane Database Sys Rev. 2011;19(1):CD007683.
7. Navez B, Therasse A. Should every patient undergoing la-
paroscopy for clinical diagnosis of appendicitis have an ap-
pendicectomy? Acta Chir Belg. 2003;103:87–89.
8. Phillips AW, Jones AE, Sargen K. Should macroscopically 
normal apendix be removed during laparoscopy for acute 
right ilac fossa pain when no other explanatory pathology is 
found? Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2009;19:392–394.
9. Vons C, Barry C, Maitre S, et al. Amoxicillin plus clavulanic 
acid versus appendicectomy for treatment of acute uncom-
plicated appendicitis: an open-label, non-inferiority, rando-
mised controlled trial. Lancet. 2011;377:1573–1579.
10. Varadham K, Humes D, Neal K, et al. Antibiotic therapy 
versus appendectomy for acute appendicitis: a meta-analy-
sis. World J Surg. 2010;34:199–209.
11. Wilms IM, de Hoog DE, de Visser DC, et al. Appendecto-
my versus antibiotic treatment for acute appendicitis. Cochr 
Database Syst Rev. 2011;9(11):CD008359.
12. Sajid MS, Khan MA, Cheek E, et al. Needlescopic versus 
laparoscopic appendectomy: a systematic review. Can J Surg. 
2009;52:129–134.
13. Holéczy P. Laparoskopická apendektómia. In: Štencl J, 
Holéczy P. Základné laparoskopické operácie v chirurgii. Mar-
tin: Osveta; 2001: 131. 
14. Marko M, Molnár P, Kothaj P. Laparoskopická apendek-
tómia. In: Praktická miniinvazívna chirurgia. Banská Bystri-
ca: 2001: 101.

15. Semm K. Endoscopic appendectomy. Endoscopy. 
1983;15:59–64.
16. Schreiber JH. Early experience of laparoscopic appendec-
tomy in women. Surg Endosc. 1987;1:211–216.
17. Markides G, Subar D, Riyad K. Laparoscopic versus 
open appendectomy in adults with complicated appen-
dicitis: a systematic review and meta-analysis. World J Surg. 
2010;34:2026–2040.
18. Agresta F, Ansaloni L, Baiocchi GL, et al. Laparoscopic 
approach to acute abdomen from the Consensus Develop-
ment Conference of SICE, ACOI, SIC, SICUT, SICOP and EAES. 
Surg Endosc. 2012;26:2134–2164.
19. Sauerland S, Jaschinski T, Neugebauer EA. Laparoscopic 
versus open surgery for suspected appendicitis. Cochrane 
Database Syst Rew. 2010;6;(10):CD001546.
20. Kirshtein B, Perry ZH, Mizrahi S, et al. Value of laparosco-
pic appendectomy in the elderly patient. World J Surg. 
2009;33:918–922.
21. Kapischke M, Caliebe A, Tepel J, et al. Open versus la-
paroscopic appendectomy: a critical review. Surg Endosc. 
2006;20:1060–1068.
22. Kazemeier G, Hof KH, Saad S, et al. Securing the appendi-
ceal stump in laparoscopic appendectomy:evidence for rou-
tine stapling? Surg Endosc. 2006;20:1473–1476.
23. Partecke LI, Kessler W, von Bernstorff  W, et al. Laparoscopic 
appendectomy using a single polymeric clip to close the ap-
pendicular stump. Langenbecks Arch Surg. 2010;395:1077–1082.
24. Beldi G, Muggli K, Helbling C, et al. Laparoscopic appen-
dectomy using endo-loops: a prospective, radnomized cli-
nical trial. Surg Endosc. 2004;18:749–750.
25. St Peter SD, Adibe OO, Juang D, et al. Single incision versus 
standard 3-port laparoscopic appendectomy: a prospective 
randomized trial. Ann Surg. 2011;254:586–590.
26. Park J, Kwak H, Kim SG, et al. Single-port laparoscopic ap-
pendectomy: comparison with conventional laparoscopic ap-
pendectomy. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2012;22:142–145.
27. Frutos MD, Abrisqueta J, Lujan J, et al. Randomized pro-
spective study to compare laparoscopic appendectomy 
versus umbilical single-incision appendectomy. Ann Surg. 
2013;257:413–418.
28. Lee WS, Choi ST, Lee JN, et al. Single-port laparoscopic 
appendectomy versus conventional laparoscopic appen-
dectomy: a prospective randomized controlled study. Ann 
Surg. 2013;257:214–218.

29. Sozutek A, Colak T, Dirlik M, et al. A prospective randomi-
zed comparison of single-port laparoscopic procedure with 
open and standard 3-port laparoscopic procedures in the 
treatment of acute appendicitis. Surg Laparosc Endosc Percu-
tan Tech. 2013;23:74–78.
30. Gill RS, Shi X, Al-Adra DP, et al. Single-incision appendec-
tomy is comparable to conventional laparoscopic appendec-
tomy: a systematic review and pooled analysis. Surg Laparosc 
Endosc Percutan Tech. 2012;22:319–27.
31. Markar SR, Karthikesalingam A, Di Franco F, et al. Syste-
matic review and meta-analysis of single-incision versus con-
ventional multiport appendicectomy. Br J Surg. 2013;100:1709–
1718.
32. Hua J, Gong J, Xu B, et al. Single-incision versus conventi-
onal laparoscopic appendectomy: a meta-analysis of rando-
mized controlled trials. J Gastrointest Surg. 2014;18:426–436.
33. Palanivelu C, Rajan PS, Rangrajan M, et al. Transvaginal en-
doscopic appendectomy in humans: a unique approach to 
NOTES – world´s fi rst report. Surg Endosc. 2008;22:1343–1347.
34. Roberts KE, Silasi DA, Bell RL, Duff y AJ. Pure transvagi-
nal laparoscopic appendectomy. Surg Endosc. 2012;26:3316.
35. Park PO, Bergstrom M. Transgastric peritoneoscopy and 
appendectomy: thoughts on our fi rst experience in humans. 
Endoscopy. 2012;42:81–84.
36. Boller AM. Transrectal NOTES appendectomy – feasibili-
ty study. Clinical Trials. Gov. 2010;NCT01189916.
37. Sauerland S, Agresta F, Bergamaschi R, et al. Laparosco-
py for abdominal emergencies. Evidence-based guidelines 
of the European Association for Endoscopic Surgery. Surg 
Endosc. 2006;20:14–29.

MUDr. Marek Šoltés, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ 
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Trieda SNP 1, 040 01 Košice
soltes.marek@yahoo.com

Andrej Sukop et al.:

AKUTNÍ PORANĚNÍ RUKY
Úrazy ruky patří k nejčastějším zraněním, mnohdy jsou však tyto stavy opomíjeny a neadekvátní ošetření pak 
obvykle vede k dalším nutným operačním výkonům, často s nejistým výsledkem. Na ruce je dominantní ošetření 
měkkých tkání, které je rozhodující pro další funkční výsledky.
MUDr. Andrej Sukop, Ph.D., patří mezi přední odborníky v oblasti mikrochirurgie ruky a dlouhodobě se věnuje 
ošetření měkkých tkání ruky. Ke spolupráci na knize přizval hlavní autor kolegy z dalších specializací medicíny 
a výsledkem je praktický manuál Akutní poranění ruky, přehledně koncipovaný a srozumitelně přibližující 
složitou problematiku. Bohatě ilustrovaná monografie je adresována především odborníkům, kteří se chirurgii ruky 
věnují, ale zcela jistě se stane »kuchařkou« i pro ambulantní chirurgy, traumatology, ortopedy, plastické chirurgy 
a lékaře prvního kontaktu, neboť jasně ukazuje zásady správného ošetření a dokáže nasměrovat některé úrazy 
na specializovaná pracoviště.

Praha: Galén, 2013, První vydání, ISBN 978-80-7492-080-6, 192 s.

Kontakt: Galén, spol.s r.o., Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, fax 257 326 170, e-mail: objednavky@galen.cz www.galen.cz



60

Slovenská chirurgia | 2014; 11(2) | www.solen.sk

Pôvodné práce

Echinokoková cysta pankreasu  
a jej chirurgické riešenie
prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD., MUDr. Igor Slobodník
II. chirurgická klinika LF SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Práca opisuje atypický výskyt lokalizácie echinokokovej cysty v pankrease a analyzuje spôsoby chirurgického riešenia takýchto cýst. Na 
II. chirurgickej klinike LF SZU v Banskej Bystrici bolo za obdobie 1994 – 2013 operovaných 18 pacientov pre symptomatickú echinokokovú 
cystu, z nich bolo 16 lokalizovaných v pečeni a len 2 v pankrease. Perioperačná mortalita bola 0 %, pooperačná morbidita sa vyskytla 
v 16,6 %. Práca súčasne opisuje kazuistiku mladého muža s lokalizáciou echinokokovej cysty v hlave pankreasu riešeného kompletným 
odstránením cysty z hlavy pankreasu.

Kľúčové slová: Echinokok, cysta pankreasu.

Echinococcal cyst of the pancreas and its surgical treatment

This work describes atypical incidence of echinococcal cyst in the pancreas and analyze modalities of surgical treatment of such cases. 
At the Department of Surgery in F.D.Roosevelt Hospital in Banska Bystrica during period 1994 – 2013 was operated on 18 patients for 
symptomatic echinococcal cyst, 16 of them was localised in the liver, 2 of them in the pancreas. Perioperative mortality was 0 %, post-
operative morbidity was 16,6 %. We also describe the case of young man with pancreatic hydatid cyst who was treated by complete 
removal of the cyst from pancreatic head.

Key words: Echinococcus, pancreatic cyst. 
Slov. chir., 2014; roč. 11(2): 60–61

Úvod
Echinokokové cysty (nazývané aj hydatidóz-

ne cysty) sú spôsobované larválnym štádiom 
parazita Echinococcus granulosus. Jeho hlavným 
hostiteľom sú psy a mačky, ktorým parazituje v čre-
vách. Medzihostiteľom sú ovce, kozy, dobytok a tiež 
človek. Tí sa obyčajne nakazia vajíčkami z trusu 
hlavných hostiteľov. V ich tráviacom trakte sa po-
tom uvoľňujú z vajíčok larvy, ktoré väčšinou končia 
v pečeni, kde vytvárajú cysty. Najčastejšie postih-
nutými orgánmi u človeka sú pečeň (45 – 75 %),  
pľúca (10 – 50 %) a slezina, zriedkavo sa echinoko-
kové cysty vyskytujú aj v mozgu, kostiach, štítnej 
žľaze, prsníku a pankrease (1, 2). Echinokok sa do-
stáva do pankreasu hematogénnou cestou alebo 
peripankreatickou lymfatickou inváziou, zriedkavo 
aj retroperitoneálnym šírením (3).

Echinokokové cysty lokalizované v pankrea- 
se sú extrémne zriedkavé s  incidenciou me-
nej ako 1 % zo všetkých lokalizácií echinokoka 
v ľudskom organizme (4, 5). Od roku 1974 do 
roku 2004 (počas 30 rokov) bolo v časopisoch 
registrovaných v databáze Medline menej než 
40 prípadov pankreatickej echinokokovej cysty 
a publikované práce boli výlučne kazuistiky (6). 
Pozoruhodné je, že vo väčšine prípadov išlo 
o kazuistiky mladých ľudí a aj súčasné kazuistiky 
po roku 2000 sa málokedy týkajú ľudí starších 
ako 35 rokov (1, 2, 6, 7).

Na II. chirurgickej klinike LF SZU vo Fakultnej 
nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici bolo 
v období 1994 – 2013 (20 rokov) operovaných 18 

pacientov pre symptomatologickú echinokokovú 
cystu, z toho v 16 prípadoch išlo o pečeňovú loka-
lizáciu a len v 2 prípadoch o lokalizáciu echinoko-
kovej cysty v pankrease. Jeden pacient mal echi-
nokokovú cystu v chvoste pankreasu a bol riešený 
distálnou pankreatektómiou so splenektómiou, 
druhý pacient mal echinokokovú cystu v hlave 
pankreasu. Perioperačne v súvislosti s operáciou 
nezomrel žiaden pacient, pooperačná morbidita 
bola 16,6 % (2 pacienti mali sekundárne hojenie 
rany, 1 pacient po parciálnej resekcii obrovskej 
pečeňovej cysty mal pretrvávajúcu žlčovú fistulu).

V práci uvádzame kazuistiku mladého paci-
enta s echinokokovou cystou v hlave pankreasu, 
ktorý bol liečený na II. chirurgickej klinike LF SZU 
a ktorému bola okrem úplného odstránenia 
cysty z hlavy pankreasu súčasne odstránená aj 
menšia echinokoková cysta z pečene. Prípad 
názorne dokumentuje jednu z možností chirur-
gického riešenia echinokokovej cysty pankreasu.

Kazuistika
Mladý 25-ročný muž žijúci mimo endemickej 

oblasti, bez kontaktu s domácimi zvieratami 
v anamnéze, bol dňa 1. 8. 2012 prijatý na II. chirur-
gickú kliniku LF SZU Rooseveltovej nemocnice 
v Banskej Bystrici s diagnózou nádoru hlavy pan-
kreasu, pôvodne podľa CT suponovaným ako 
neuroendokrinný nádor. Oktreotidový sken však 
bol bez zvýšenej metabolickej aktivity v zmysle 
NET. Mesiac predtým bol pacient hospitalizova-
ný na Internej klinike SZU v Banskej Bystrici pre 

obštrukčný ikterus, kde bola pacientovi cestou 
ERCP vykonaná endoskopická drenáž žlčových 
ciest a boli aplikované ďalšie diferenciálne dia-
gnostické vyšetrenia. Tenkoihlová aspiračná cy-
tológia zachytila len normálne tkanivo pankreasu 
a malignitu nepotvrdila. Okrem toho bol zistený 
v VI. segmente pečene ďalší nádor veľkosti 4 cm,  
označený ako suspektná metastáza nádoru pan-
kreasu a lymfadenopatia v hile pečene. Po pre-
hodnotení CT vyšetrenia bolo vyslovené podo-
zrenie na cystadenokarcinóm hlavy pankreasu, 
ale aj na možnú echinokokovú cystu pankreasu 
a konkomitantnú echinokokovú cystu pečene. 
Súčasne bola na CT zistená variácia cievneho 
zásobenia pečene – arteria hepatica dextra od-
stupovala z arteria mesenterica superior. Pacient 
bol indikovaný na operačný výkon, plánovaná 
bola resekcia nádoru hlavy pankreasu a pacient 
bol pripravený aj na cefalickú duodenopankre-
atektómiu (obrázok 1).

Obrázok 1. Nádorová masa v mieste hlavy 
pankreasu je echinokokovou cystou
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Dňa 1. 8. 2012 bol pacient operovaný s nále-
zom veľkého cystického nádoru v hlave pankrea-
su veľkosti takmer 5 cm, ktorý po vypreparovaní 
vykazoval ohraničenú kalcifikovanú stenu. Tento 
útvar intímne súvisiaci s hlavou pankreasu stláčal 
terminálny žlčovod v jeho intrapankreatickej 
časti (obrázok 2). 

V hile pečene pod ligamentum hepatoduo-
denale sa nachádzala veľká lymfatická uzlina 
(v priemere 3 cm) a ďalší podobný útvar veľkosti 
4 cm vychádzal zo VI. segmentu pečene. Medzi 
týmito nádormi bola stlačená arteria hepati-
ca dextra, ktorá odstupovala priamo z arteria 
mesenterica superior. Najprv bol klinovitou 
excíziou odstránený nádor z pečene a perope-
račne histologicky vyšetrený. Nádor vykazoval 
známky parazitárnej cysty a nemal charakter 
metastázy. Následne sme odstránili nádor spod 
ligamentum hepatoduodenale, ktorý bol veľkou 
nekrotickou lymfatickou uzlinou. Potom sme si 
pripravili hlavu pankreasu na resekciu a zistili, že 
nádor by bol resekabilný formou duodenopan-
kreatektómie. Keďže ale nádory sa ukázali byť 
echinokokovými cystami a pacient je mladý, 
upúšťame od plánovanej duodenopankreatek-
tómie a vykonávame po umŕtvení a vyprázdnení 
cysty postupnú resekciu celej parazitárnej cysty 
jej enukleáciou z hlavy pankreasu, pričom sa 
dostávame do tesného kontaktu s intrapankrea-
tickým žlčovodom a s pankreatickým vývodom. 
Napokon bola celá cysta odstránená bez pora-
nenia uvedených vývodov. Z hlavy zostal len 
tenký lem parenchýmu pankreasu, ale všetky 
pankreatické vývody zostali zachované. Na 5. 
deň po operácii kontrolné CT ukázalo už nor-
málnu konfiguráciu hlavy pankreasu. Po operácii 
sa pacient zhojil bez komplikácií. Histologický 
nález potvrdil pankreatickú echinokokovú cystu. 
V pooperačnom priebehu bol pacient krytý 
antiparazitikom albendazolom (Zentel) v dávke 
100 mg denne. Rok a pol po operácii je pacient 
bez klinických známok recidívy ochorenia.

Diskusia
Klinicky sa echinokoková cysta pankreasu 

prejavuje v závislosti od jej lokalizácie. Obyčajne 
sa prejaví neurčitými bolesťami v epigastriu, ak 
je lokalizovaná v oblasti hlavy pankreasu a tlačí 
na žlčové cesty, vzniká pomaly sa rozvíjajúci 
obštrukčný ikterus. Pri lokalizácii v nemej zóne 
chvosta pankreasu môže byť cysta dlho bez-
príznaková. Ak dorastie do väčších rozmerov, 
prejaví sa ako nádorová masa. Ultrasonografia 
zistí cystický nádor v pankrease s rôznou hrúb-
kou steny cysty. CT vyšetrenie spresní lokalizá-
ciu cysty a ďalšie charakteristiky prítomnosti 
echinokoka. Charakteristickým znakom je vá-
penatá schránka okolo skolexov echinokoka 
ukrytých v cyste. Zvyčajne bývajú v krvi po-
zitívne protilátky na echinokoka a pozitívny 
ELISA test, ale ani negatívny test echinokokovú 
cystu nevylučuje a definitívu potvrdí až ope-
rácia a následné histologické vyšetrenie steny 
a obsahu cysty (nájdu sa typické skolexy – larvy 
echinokoka). Echinokokové cysty bývajú často 
multilokulárne, okolo veľkej materskej cysty 
bývajú menšie dcérske cysty, ktoré môžu byť aj 
v iných orgánoch, ako je materská cysta. Pri lo-
kalizácii echinokokovej cysty v hlave pankreasu 
a pri blokáde ductus Wirsungi môže vzniknúť 
aj akútna pankreatitída (2).

Liečba klinicky manifestnej echinokokovej 
cysty pankreasu je hlavne chirurgická a závisí od 
lokalizácie cysty v pankrease. Najjednoduchšou 
metódou je kompletná enukleácia alebo excízia 
cysty z pankreasu, ktorá sa však podarí len málo-
kedy. Ak je cysta v chvoste pankreasu, výhodná 
je distálna pankreatektómia (8), zvyčajne s vy-
nútenou splenektómiou (9). Lokalizácia v hlave 
pankreasu si niekedy vyžiada aj cefalickú duo-
denopankreatektómiu. Neresekabilnú obrovskú 
cystu s extenzívnou adherenciou k okoliu je 
možné po jej vyprázdnení a dezinfekcii riešiť 
aj cystogastrostómiou (7). Pred manipuláciou 
s cystou je nevyhnutné si uvedomiť, že sa treba 
vystíhať jej prasknutiu do brucha, pretože do 
peritoneálnej dutiny vyliate živé skolexy spôso-
bia vážnu anafylaktickú reakciu. Preto sa skole-
xy v cyste musia najprv umŕtviť (AgNO3, H2O2, 
koncentrovaný alkohol, koncentrovaná 40 % 
glukóza), potom treba cystu odsať, a až potom 
je možné cystu otvárať alebo inak s ňou mani-
pulovať. Na našom oddelení sme pri operácii 
veľkých echinokokových cýst používali hlavne 
roztok koncentrovaného alkoholu alebo glukózy. 
Vo väčšine cýst však boli skolexy už odumreté 
a v tekutine odsatej z cysty sa mikroskopicky 
našli už len ich ojedinelé zvyšky.

Najväčšie skúsenosti s chirurgickou liečbou 
obrovských echinokokových cýst majú chirurgo-
via v endemických oblastiach, kde je rozšírený 
chov dobytka pri relatívne nízkej hygiene ľudí 
starajúci sa o domáce zvieratá. Krige vo svo-
jej práci uverejnenej v South Africa Journal of 
Surgery uvádza, že za 20 rokov (1980 – 2000) 
vykonali 280 operácií pre echinokokovú cystu, 
z nich len 4 pacienti mali echinokokovú cystu 
v pankrease. Z týchto všetci 4 pacienti mali cystu 
lokalizovanú v hlave pankreasu, dvaja museli 
byť riešení duodenopankreatektómiou a dvaja 
lokálnou excíziou cysty z pankreasu (10).

Záver
Aj keď incidencia echinokokových cýst je 

v civilizovanej Európe nízka, imigrácia prisťa-
hovalcov z endemických oblastí a  intenzívne 
cestovanie ľudí do rozvojových krajín môže viesť 
k nárastu jej výskytu aj na Slovensku. Preto je po-
trebné poznať zásady diagnostiky a chirurgickej 
liečby echinokokových cýst a počítať aj s tým, že 
takáto cysta sa môže vyskytnúť aj v atypických 
lokalizáciách ako je pankreas.
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Obrázok 2. Za hlavou pankreasu a pod lig. 
hepatoduodenale vidieť echinokokovú cystu, 
ktorá bola hlboko vnorená v pankrease
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Laparoskopická distálna resekcia pankreasu  
– peroperačné a pooperačné komplikácie
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Laparoskopická distálna resekcia pankreasu sa dnes už stáva plnohodnotnou náhradou otvoreného „klasického výkonu“. V našej práci 
retrospektívnou analýzou dokumentácie pacientov vyhodnocujeme výsledky práce za posledných 5 rokov pri laparoskopických distál-
nych resekciách pankreasu so zameraním na peroperačné a pooperačné komplikácie. Na analýzu sme použili klasifikáciu podľa Satavu 
pri peroperačných komplikáciách a klasifikáciu podľa Dindo-Claviena pri pooperačných komplikáciách. Peroperačné komplikácie sa 
vyskytli u 42 % pacientov, pooperačné komplikácie sa vyskytli u 58 % pacientov. Laparoskopická distálna pankreatektómia je operačný 
výkon zaťažený pomerne vysokým percentom komplikácií, hlavne počas vývoja „learning curve“. 

Kľúčové slová: distálna pankreatektómia, laparoskopia, komplikácie.

Laparoscopic distal pancreatic resection – perioperative and postoperative complications

Laparoscopic distal pancreatic resection becomes today an equivalent to open surgery. In our work, we evaluate by retrospective analysis 
of patients our results in the last 5 years for laparoscopic distal pancreatic resection with a focus on intraoperative and postoperative 
complications. For analysis, we used the classification according to Satava for intraoperative complications and classification according to 
Dindo-Claviena in postoperative complications. Intraoperative complications occurred in 42 % of patients, postoperative complications 
occurred in 58 % of patients. Laparoscopic distal pancreatectomy is the surgical procedure burdened by a relatively high complication 
rate, particularly during the development of a „learning curve“.

Key words: distal pancreatic resection, laparoscopy, complications. Slov. chir., 2014; roč. 11(2): 62–64

Úvod
Necelých 20 rokov od úspešnej premiéry 

laparoskopickej distálnej resekcie pankreasu 
(Gagner, 1996) sa tento náročný operačný vý-
kon postupne stáva rovnocennou alternatívou 
klasickej distálnej resekcie (1). 

Dlho jej boli vyčítané jej negatíva – technická 
náročnosť, dlhý operačný čas a dlhá “learning cu-
rve” (2, 3). Aj vďaka tvrdohlavosti jej hlavných ob-
hajcov (Ammori, Fernandez-Cruz, Cushieri, Vezakis, 
Lillemoe, Edwin a ďalší) a v korelácii s úspešným 
zápasom laparoskopických onkochirurgov (kolo-
rektálna chirurgia, žalúdok, resekcie pečene) sa ob-
javujú dokonca názory, že laparoskopická distálna 
resekcia pankreasu sa stala „zlatým štandardom“ 
v riešení lézií distálneho pankreasu (4). 

Napriek veľkému pokroku v technickom vy-
bavení moderných operačných sál, zdokonale-
ní elektrotechnických chirurgických zariadení, 
prepracovanej operačnej technike pri distálnej 
resekcii pankreasu a už pomerne bohatých skú-
senostiach operatérov na celom svete, pri každej 
distálnej resekcii pankresu (aj laparoskopickej aj 
klasickej) riešime rovnaký problém – zachovanie 
sleziny a pankreatický leak. 

V porovnaní s klasickou operáciou a okrem 
všeobecných výhod miniinvazívneho operačného 
prístupu sa objavujú výsledky zdôrazňujúce nižšie 

percento komplikácií po laparoskopickom varian-
te – kratšie obdobie hospitalizácie, celkové nižšie 
náklady, ale aj nižšie percento komplikácií (5, 6, 7).

Autori prezentujú svoje skúsenosti s  lapa-
roskopickými distálnymi resekciami pankrea-
su za posledných 5 rokov na ich pracovisku so 
zameraním na komplikácie tohto operačného 
výkonu. A to jednak komplikácie peroperačné, 
ako aj komplikácie pooperačné. 

Metódy
Za posledných 5 rokov sme operovali lapa-

roskopicky 12 pacientov s léziami lokalizovanými 
v distálnej časti pankreasu. Výsledky práce sme 
analyzovali metódou retrospektívnej analýzy, pri-
čom sme sa zamerali na analýzu peroperačných 
a pooperačných komplikácií. Peroperačné kom-
plikácie boli rozdelené podľa Satavovej klasifikácie 
do troch stupňov závažnosti (8). Pooperačné kom-
plikácie boli rozdelené podľa Dindo-Clavienovej 
klasifikácie do piatich stupňov závažnosti (9).

Výsledky
Do súboru sme zaradili všetkých pacientov 

od roku 2009 do súčasnosti, ktorí boli operovaní 
na Chirurgickej klinike Univerzitnej nemocnice 
v Martine. Do súboru bolo zaradených 12 pacien-
tov, z toho 11 pacienti podstúpili laparoskopickú 

distálnu resekciu pankreasu, jednému pacientovi bol 
nádor od hornej hrany pankreasu zasahujúci až do 
omentum minus odstránený nakoniec bez nutnosti 
resekcie pankreasu, hoci operácia bola plánovaná 
ako resekcia distálnej časti pankreasu postihnutej 
nádorom (podľa zobrazovacích vyšetrení sa pred-
pokladal pôvod lézie v tkanive pankreasu – CT – 
počítačová tomografia, MRI – nukleárna magnetická 
rezonancia aj E-USG – endoskopická ultrasonografia).

U 3 pacientov sme laparoskopický operač-
ný výkon konvertovali na otvorený – v prvom 
prípade pre ťažké operačné pomery u obéznej 
pacientky v kombinácii s ešte nedostatočnými 
skúsenosťami pre nepostupovanie operačné-
ho výkonu laparoskopicky; v druhom prípade 
po úspešnom ošetrení lienálnych ciev a preťatí 
pankreasu staplerom pri uvoľňovaní dorzálneho 
okraja „tumoru pankreasu“ pre výrazné krváca-
nie z hornej pólovej artérie ľavej obličky. 

V  treťom prípade pre nepostupovanie 
operácie pri fibrotických zmenách za kapsulou 
zadnej steny pankreasu v oblasti hornej me-
zenterickej vény, lienálnej vény a ich sútoku pre 
riziko ich lézie a následného krvácania.

Prehľad komplikácií po našich distálnych lapa-
roskopických operáciach pankreasu je v tabuľke 1.

Klasifikácia podľa Satavu má tri stupne: I. – 
incidenty bez vplyvu na operačný prístup a bez 
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ďalších dôsledkov pre pacienta, II. – incidenty 
s dôsledkami pre pacienta, III. – incidenty vedúce 
ku klinickým závažným dôsledkom pre pacienta. 

Klasifikácia podľa Dindo-Claviena má 5 stup-
ňov podľa závažnosti komplikácie a dôsledkov 
pre pacienta. 

Diskusia
Stále vytýkaným problémom laparoskopickej 

distálnej resekcie pankreasu je jej relatívne dlhý 
operačný čas, ktorý sa podľa dostupných zdro-
jov pohybuje od 159 do 376 minút (tabuľka 2). 
Z výsledkov je však zreteľne jasné, ako vplývajú 
skúsenosti s narastajúcou erudíciou na skrátenie 
operačného času – Edwin v priebehu 8 rokov 
dokázal stiahnuť priemerný operačný čas výkonu 
z 235 minút na 159 minút, čo predstavuje 33 %!  
A to sú do súboru zarátané všetky operačné výko-
ny (aj tie „dlhé“ do roku 2004). Najkratší operačný 
výkon spolu so splenektómiou predstavuje úžas-
ných 73 minút, čo nastavuje pomyselnú latku aj 
pre otvorený výkon mimoriadne vysoko. 

Z tabuľky je tiež zreteľné, že aj skúsený ope-
ratér môže mať pri operácii „slabší deň“ a krv-
né perioperačné straty mu následne pokazia 
výborné štatistické výsledky (Edwin 1 500 ml, 
Ridolfiová 1 800 ml). 

Stále diskutovaným problémom je pri distál-
nej resekcii pankreasu výskyt pankreatickej fistuly. 
Pooperačné pankreatické fistuly delíme do troch 
stupňov: A – bez klinických dôsledkov a bez nut-
nosti liečby, B – s nutnosťou medikamentózneho 
zásahu a C – s nutnosťou reoperácie (20). 

V našom súbore sa fistula vyskytla u 6 pa- 
cientov z celkového počtu 12. V štyroch troch prí-
padoch išlo o pooperačnú kolekciu bez nutnosti 
akejkoľvek intervencie so spontánnym odozne-
ním, u dvoch pacientov museli byť pre febrility 
ordinované širokospektrálne antibiotiká. Fistulu 
typu C sme v našom súbore nezaznamenali. 

V literatúre sa výskyt pankreatickej fistuly (ta-
buľka 3) pohybuje v rozmedzí 8 – 35 %, pričom aj 
v tomto ukazovateli sa v závislosti od skúseností 
znížil výskyt pooperačnej pankreatickej fistuly 
o viac ako trojnásobne (Edwin – z 35 % na 10 % 
v priebehu 8 rokov).

Na transekciu pankreasu sa v laparoskopickej 
chirurgii používajú výlučne staplery. V súčasnosti 
prevažujú u viacerých autorov názory, že na 
transekciu pankreasu sa používa zelená „cartrid- 
ge“ (4, 18, 19).

V súčasnosti na našom pracovisku s cieľom 
znížiť výskyt pooperačnej pankreatickej fistuly 
používame „prolongovanú kompresiu tkaniva 
staplerom“ podľa Nakamuru et al. (22), ako aj 
pomalé zatváranie branží staplera, ktoré znižuje 

„fracturing“ parenchýmu pankreasu proximálne 
k resekčnej línii. 

Otázka použitia sieťok s obsahom fibrínu je 
stále predmetom diskusií. Na jednej strane sú au-
tori, ktorí potvrdili zníženie výskytu pooperačnej 
pankreatickej fistuly pri použití fibrínovej sieťky 
(McJohnston, so sieťkou 1,9 % výskyt fistuly, bez 
sieťky 25 % výskyt fistuly, respektíve Thaker, so 
sieťkou výskyt fistuly u 3,5 % pacientov, bez 
sieťky u 36 % pacientov) (23, 24).

Na opačnej strane ale stojí tvrdenie Marangos 
et al., ktorí spochybnili ich použitie a význam 
v znížení výskytu pankreatickej fistuly a viac ich 
vo svojej klinickej praxi nepoužívajú (25).

Na našom pracovisku sme pri operácii 
pankreasu použili u posledných 4 pacientov 

fibrínovú sieťku. Napriek jej použitiu u  pa- 
cienta so synoviálnym sarkómom (prípad bu-
de publikovaný ako samostatná kazuistika), sa 
pooperačná fistula typu A (kolekcia) vyskytla, 
hoci na 3. pooperačný deň pri kontrolnom CT 
vyšetrení okrem hematómu v subfreniu, ktorý si 
na 4. deň vyžadoval laparoskopickú reoperáciu 
a evakuáciu subfrenického hematómu (napriek 
konverzii pri primárnom operačnom výkone 
sme indikovali šetrnejšiu laparoskopickú revíziu 
a evakuáciu hematómu), žiadna lokalizovaná 
kolekcia nasadajúca na resekčnú líniu pankreasu 
nebola prítomná. Až po 8 týždňoch sa pri kon-
trolnom PET CT vyšetrení zobrazila ohraničená 
kolekcia nasadajúca na svorky staplerovej línie 
na pankrease. 

Tabuľ ka 1. Prehľad komplikácií v našom súbore

čas fistula/typ peroperačne (Satava) pooperačne (Clavien-Dindo)
1 236 áno/A 0 I kolekcia (CT)

2 205 áno/A 0
II transf. krvi 
III kolekcia + reoper. po 9M

3 223 áno/A 0 I kolekcia (CT)
4 135 áno/B 0 I fistula ( AMS z drénu)
5 384 áno/B 2 lézia žal. (konv.) I (kolekcia)
6 230 nie 1 zlyh. staplera 0
7 237 nie 0 0
8 340 nie 1 krvácanie 0 

9 263 áno/A 3 krvác. (konv.)
III reoper., kolekcia 
R1 resekcia kolekcia (PET CT)

10 233 nie 0
reoperácia (Ca) 
+ splenect. + lymph.

11 232 nie 1 krvácanie 0
12 248 nie 0 konverzia 0

min. 247 6/12 5/12 7/12

Tabuľ ka 2. Trvanie operácie a krvné straty v dostupnej literatúre

Autor:
čas operácie: min.
159 – 376 min.

krvné straty: ml
100 – 400 ml

Edwin (10) 235 400 (100 – 1500)
Tang (11) 180 100
Teh (12) 278 193
Bruzoni (13) 182 (120 – 300) 214 (20 – 950)
Kim (14) 195
Ridolfi (15) 210 (120 – 300) 210 (0 – 1800)
Vijan (16) 214 171
Kang (17) 274 764 ± 641
Ammori (4) 221 262
Marangos (Edwin) (18) 159 (73 – 313)
Rehman (19) 376 (malignity) 306

Tabuľ ka 3. Výskyt fistuly v literatúre

Autor: fistula: 8,3 – 35 %
Edwin (10) 35 % (2004)
Tang (11) 22
Teh (12) 8,3
Kim (14) 8,6 
Vijan (16) 17
Casadei (21) 9,1
Ammori (4) 28,4
Marangos (Edwin) (18) 10 (2012)
Rehman (19) 25

Tabuľ ka 4. Výskyt komplikácií v literatúre

Autor: komplikácie: 22 – 56 %
Edwin (10) 35 % mortalita 2 11,8 %
Teh (12) 56
Tang (11) 22
Kim (14) 24
Vijan (16) 29 mortalita 3,0 %
Kang (17) 34
Ammori (4) 24,7 mortalita 0,4 %
Marangos (Edwin) (18) 23 
Rehman (19) 37
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V literatúre sa uvádzaný percentuálny po-
diel komplikácií po distálnej resekcii pankreasu 
pohybuje od 22 do 56 % (tabuľka 4). 

Napriek vysokému percentu komplikácií, ktoré 
sme v našom súbore zaznamenali – peroperačne 
41,6 %, pooperačne 58,3 %, pooperačná pankrea-
tická fistula 50 % (z prvých 5 pacientov mali fistulu 

všetci piati!) – nepovažujeme tieto naše iniciálne 
výsledky za vyslovene zlé. Vzhľadom na malý súbor 
pacientov sú údaje jednak ovplyvnené „chybou 
malých čísel“, no zároveň môžu byť určitou „daňou“ 
za zavedenie novej operačnej metódy na našom 
pracovisku, ktorá vzhľadom na ojedinelosť tohto 
operačného výkonu (priemerne necelé 3 výkony 
za rok) nemá ešte charakter rutinného výkonu 
s vychytanými drobnými nedostatkami, ktoré však 
často rozhodujú o celkovom výsledku operácie. 

Záver
Laparoskopická distálna pankreatektómia 

je elitný chirurgický výkon patriaci vylúčne na 
pracoviská zaoberajúce sa problematikou pan-
kreatobiliárnej chirurgie. 

Aj vďaka ponímaniu tohto operačného 
výkonu (mnohými chirurgami zaraďovaný do 
takzvanej „trofejnej chirurgie“) sa v slovenských 
podmienkach súbory pacientov zvyšujú pre 
jednotlivé centrá len veľmi pozvoľna. Nemáme 
prepracovaný systém centralizácie operačných 
výkonov na „high volume“ centrá, ako má „zá-
padná chirurgická spoločnosť“. 

Hoci operačný čas, ako aj percento kompliká-
cií je pomerne vysoké, spadá pod „learning cur-
ve“ tejto operačnej techniky a je do budúcnosti 
prísľubom, aby aj v našich podmienkach sa stala 
„zlatým štandardom“ v riešení lézií pankreasu 
v jeho distálnej časti a veríme, že so stúpajúcim 
počtom pacientov a narastajúcimi skúsenosťami 
sa bude množstvo komplikácií len znižovať. 

Poďakovanie: Aj touto cestou sa chcem po-
ďakovať prof. Bjørnovi Edwinovi von Gohren, PhD.  
z Rikshospitalet, Oslo, za v našej geografickej lokalite 
absolútne nevídaný otcovský prístup pri odovzdávaní 
svojich chirurgických vedomostí a laparoskopických 
zručností pokročilej laparoskopickej chirurgie pankreasu.
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Obrázok 1. Pacientka 1. Pooperačná kompliká-
cia: ohraničená kolekcia za žalúdkom 3 mesiace 
po operácii, fistula typu A

Obrázok 2. Pacientka 6. Zlyhanie staplera ako peri- 
operačná komplikácia – po odstaplovaní 1/3 resekč- 
nej línie svoriek – zaseknutie staplera bez možnosti 
dokončiť resekciu alebo aspoň uvoľniť nástroj z tka-
niva pankreasu (to bolo možné až po jeho nervovo 
aj časovo náročnej násilnej mechanickej deštrukcii)

Obrázok 3. Pacient 9. Pooperačne – LSK revízia 
a evakuácia kolekcie subfrenicky vľavo (hema-
tóm); vidieť ischemický horný pól obličky vľavo 
po poškodení a ligovaní hornej pólovej artérie 
obličky z a. renalis sinistra
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Biliárne leaky po resekčných výkonoch na pečeni
MUDr. Mazyar Fani, prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD., MUDr. Blažej Palkoci, MUDr. Ján Janík, PhD.,  
MUDr. Juraj Miklušica, PhD., MUDr. Roman Kyčina, MUDr. Miroslav Pindura, MUDr. Marek Adámik,  
MUDr. Michal Hošala, PhD. 
Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM a JLF UK, Martin 

Cieľ: Zhodnotenie a manažment biliárnych leakov po resekčných výkonoch na pečeni.
Materiál a metodika: Autori retrospektívne spracovali súbor 394 pacientov po operácii pečene od januára 2004 do marca 2014 a počet 
biliárnych leakov a manažment týchto komplikácií. 
Výsledky: V súbore 394 operovaných pacientov podľa definície ISGLS – International Study Group of Liver Surgery – sme zaznamenali 
u 38 pacientov pooperačné biliárne leaky tvoriace 10 % nášho súboru. V štyroch prípadoch to bola fistula stupeň A, v 27 prípadoch 
stupeň B, a v 7 prípadoch stupeň C, ktoré vyžadovali relaparotómiu. Incidencia biliárneho leaku je zvýšená u pacientov, ktorí podstúpili 
resekciu pečene s biliodigestívnou spojkou (34,8 % verzus 6,5 %).
Záver: Biliárne leaky predstavujú vážnu pooperačnú komplikáciu poresekčných výkonov na pečeni, predlžuje sa obdobie hospitalizácie, 
odďaľuje sa onkologická liečba, čo má výrazný vplyv na priebeh základného ochorenia pacienta. To sú hlavné dôvody na realizáciu týchto 
výkonov v high volume centrách, kde okrem skúseností chirurga sú k dispozícii aj možnosti vykonávania perkutánnej transhepatickej dre-
náže (PTD) a endoskopickej stentáže, ktoré sú efektívne liečebné modality na riešenie biliárnych leakov v manažmente týchto komplikácií.

Kľúčové slová: resekcia pečene, biliárne leaky, manažment.

Bile leakage after liver resection 

Aim: The evaluation and management of biliary leakage after liver resections.
Material and Methods: Biliary leakage and management assessed in 394 patients who underwent liver resection between January 2004 and March 2014.
Results: In 394 assessed patients the overall rate of biliary leakage after liver resection was 10 %, in 4 cases typ A fistula, in 27 cases typ B  
and in 7 cases typ C fistula who underwent relaparotomy. The incidence of bile leakage is higher in patients who had undergone con-
comitant hepaticojejunoanastomosis (34,8 % vs 6,5 %).
Conclusion: Bile leakage remains a major postoperative complication after liver resections, prolonging hospital stay, which delay the 
initiations of the oncological treatment, affect the long-term disease course of the patients. Due to this reasons its important that this 
type of surgery is carried out in hight volume specialized centers, while PTD and endoscopic stenteing are effective treatment modalities 
for biliary leakage and managing this type of complications. 

Key words: liver resection, bile leakage, management.
Slov. chir., 2014; roč. 11(2): 65–68

Úvod
Moderná éra chirurgie pečene sa začala v päťde-

siatych rokoch minulého storočia vďaka pokrokom 
v chirurgickej technike, v anestéziológii a transfu-
ziológii. Poznatky o internom segmentálnom uspo-
riadaní parenchýmu pečene, jej funkčnej rezerve 
a schopnosti regenerácie boli základom modernej 
chirurgie pečene. Resekcie pečene sa stali pri ná-
dorových ochoreniach zlatým štandardom liečby 
s nízkou mortalitou a akceptovateľnou morbiditou. 

V poslednom desaťročí došlo na Slovensku 
k podstatnému nárastu počtu veľkých resekcií 
pečene (tri a viac segmentov) hlavne na chirur-
gických pracoviskách v Univerzitných nemoc-
niciach v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici 
a v Martine. Dôvodom takejto akcelerácie je 
okrem pokrokov v chirurgických technikách, 
anestéziológii a  intenzívnej pooperačnej sta-
rostlivosti aj vysoká incidencia kolorektálneho 
karcinómu v našej populácii (graf 1) a čoraz väčší 
počet pacientov s metachrómnymi a synchro-

nóznymi metastázami pečene (1) a posúvanie 
a rozšírenie indikácií na resekciu heparu (2).

Slovensko má najvyšší výskyt rakoviny 
hrubého čreva u mužov podľa štatistiky z ro-

ku 2012 a u oboch pohlaví sa nachádzame na  
2. mieste (graf 1).

Aj vďaka pokroku v onkologickej liečbe spo-
lu so zlepšovaním peroperačnej a pooperačnej  

Graf 1. Demografické údaje – incidencia na 100 000 CRC vo svete v roku 2012 (3)
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intenzívnej starostlivosti počet výkonov na pe-
čeni stúpa a celkový počet pooperačných kom-
plikácií má klesajúcu tendenciu. Avšak biliárne 
leaky po resekcii pečene sú naďalej dokumen-
tované s nezmenenou incidenciou v rozmed-
zí od 3,6 % (4) do 33 % (5) a sú najčastejšou 
komplikáciou po resekcii pečene. Vo väčšine 
prípadov žlčová fistulácia spontánne ustáva. 
Len pri poranení veľkých žlčovodov je potrebná 
chirurgická alebo rádioendoskopická interven-
cia. Ak ostávajú biliárne leaky neošetrené, môžu 
viesť k intraperitoneálnej septickej komplikácii, 
k zlyhaniu pečene, multiorgánovému zlyhaniu 
a dokonca k úmrtiu (6).

Definícia biliárnych leakov
Donedávna ešte neexistovali žiadne štan-

dardné medzinárodne uznané definície úniku 
žlče po hepatektómii. Až Koch et al. (7), v posled-
nom období publikovali systém triedenia úniku 
žlče po hepatobiliárnej a pankreatickej chirurgii. 
Biliárny leak je v súčasnosti definovaný podľa 
International Study Group of Liver Surgery (ISGLS) 
ako koncentrácia bilirubínu v dréne dosahuj-
úca aspoň 3-násobok koncentrácie sérového 
bilirubínu na tretí a neskorší pooperačný deň, 
respektíve ako nutnosť operačného alebo rá-
diointervenčného výkonu z dôvodu biliárnej ko-
lekcie (bilómu) či biliárnej peritonitídy (tabuľka1). 

Klasifikácia biliárnych leakov podľa 
ISGLS: 
		stupeň A – biliárne leaky vyžadujúce len 

minimálne, respektíve žiadne zmeny v kli-
nickom manažmente pacienta,

		stupeň B – biliárne leaky vyžadujúce zmeny 
v klinickom manažmente pacienta (naprí-
klad diagnostické a/alebo intervenčné vý-
kony okrem relaparotómie, alebo biliárne 
leaky stupňa A, trvajúce viac ako týždeň),

		stupeň C sú biliárne leaky vyžadujúce rela-
parotómiu.
Pri biliárnom leaku stupňa C ide o život 

ohrozujúcu komplikáciu s možným orgánovým 
zlyhávaním.

Hlavné dôvody biliárnych leakov po resekcii 
pečene sú: 1. presakovanie žlče z resekčnej plo-
chy, 2. leak z oblasti biliodigestívnej anastomózy, 
ak bola realizovaná, 3. leak z nepoznanej lézie 
žlčového stromu počas výkonu (8). Ako preven-
cia leaku sa v literatúre uvádza viacero metód. 
Dôraz sa kladie na dôslednú peroperačnú iden-
tifikáciu možného biliárneho leaku s následným 
ošetrením sutúrou. Štandardne sa na našom 
pracovisku resekčná línia ponechaného peče-
ňového parenchýmu pokrýva suchou gázou 
a následne sa pátra po stopách žlče na gáze. 
Možným prínosom sa javí aplikácia biologické-
ho lepidla na povrch zvyškového parenchýmu 
pečene v mieste resekcie alebo stentáž žlčových 
ciest cez ductus cystikus (transcystic duct tube –  
C tube – drainage) za účelom dekompresie (9, 10). 
Intraoperačný žlčový únik môže byť odhalený 
aj pomocou aplikácie indocyaninového green 
fluoresceínu (11 – 13). 

Cieľom našej práce je vyhodnotiť súbor paci-
entov po operácii pečene na Chirurgickej klinike 
a transplantačnom centre Univerzitnej nemoc-
nice Martin od roku 2004 do 2014. Sledovali 
sme incidenciu a manažment biliárnych leakov. 

Metodika
Retrospektívna analýza pacientov, ktorí pod-

stúpili resekčný výkon pečene za obdobie rokov 
2004 do marca 2014. Charakterizovali sme rozsah 
ochorenia, pre ktoré bol indikovaný výkon na pe-
čeni a typ operačného výkonu. Pacientov, u kto-
rých sa vyskytol biliárny leak sme rozdelili do 
dvoch skupín. Prvú tvorili len výkony na hepare 

Tabuľ ka 1. Podrobnejší pohľad na klasifikáciu ISGLS (7)

Stupeň A B C

klinický stav 
príznaky

Mierne alterovaný, bez 
symptomatiky

Mierne alterovaný, môžu 
mať bolesti brucha a/
alebo známky infekcie

Ťažká, život ohrozujúca 
komplikácia so 
zlyhávaním jedného 
alebo viacerých orgánov 
a/alebo biliárnou 
peritonitídou 

ponechanie drénu  
> 1 týždeň

Nie Väčšinou áno Áno

potrebnosť diagnostiky Nie Väčšinou áno Áno

pozitivita 
morfologických 
zobrazovacích vyšetrení 
(napríklad binóm, 
absces, leak)

Možno áno Väčšinou áno Väčšinou áno

rádiologická alebo 
endoskopická 
intervencia 

Nie Áno Nie/áno

relaparotómia Nie Nie Áno

predĺžené obdobie 
hospitalizácie +

Väčšinou nie Väčšinou áno Áno

Graf 2. Dignita ochorenia (n = 394)
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bez biliodigestívnej spojky, druhú skupinu tvorili 
pacienti, u ktorých okrem výkonu na pečeni bola 
realizovaná i resekcia žlčových ciest s biliodiges-
tívnou rekonštrukciou. Hodnotili sme závažnosť 
biliárnych fistúl na základe klasifikácie ISGLS, kli-
nický manažment a efekt liečby pri jednotlivých 
typoch fistúl. Pacienti boli pooperačne sledovaní 
a dispenzarizovaní na hepatopankreatobiliárnej 
ambulancii po prepustení do domácej starostli-
vosti v intervale 3, 6, 12 mesiacov od demitácie.

Charakteristika súboru 
Súbor tvorilo 394 pacientov, ktorí podstúpili 

v sledovanom období chirurgický výkon na pečeni. 
Najčastejšie (35 %) z dôvodu metastáz kolorektál-
neho karcinómu. Druhú veľkú skupinu predstavujú 
zhubné nádory hepatobiliárneho traktu 28 % (he-
patocelulárny karcinóm – HCC 8 %, cholangiocelu-
lárny karcinóm – CCC 7 %, karcinóm žlčníka a extra-
hepatálnych žlčových ciest 12 %) a tretiu skupinu 
tvoria benígne lézie v 16 % prípadoch (graf 2). 

V súbore prevládajú anatomické resekcie he-
paru (n = 186). Za posledné 4 roky stúpa počet 

parenchým šetriacich výkonov, ktoré predstavujú 
neanatomické resekcie (n = 26), čo súvisí s po-
krokom v onkologickej neoadjuvantnej liečbe. 
Kombinované anatomické a neanatomické resek-
cie heparu sme zrealizovali u 47 pacientov (graf 3). 

Simultánne výkony na pečeni sme realizovali 
v 38 % prípadov (graf 4). Najčastejšie išlo o bilio- 
digestívnu anastomózu (graf 5). 38 pacientov 
(10 %), ktorí mali biliárne leaky sme rozdelili na 
základe ISGLS nasledovne – pozri graf 6.

Diskusia
Biliárne leaky po resekčných výkonoch 

na pečeni predstavujú závažnú komplikáciu, 
predlžujú obdobie hospitalizácie, zvyšujú mor-
biditu a v niektorých prípadoch vedú k mortalite 
pacientov. Stále predstavujú jednu z najčastej-
šie opisovaných komplikácií chirurgie pečene. 
Takisto odďaľujú čas, keď môže byť podaná 
onkologická terapia, čo ovplyvňuje prognózu 
pacienta. V súčasnosti je vypracovaná jednotná 
definícia a klasifikácia biliárneho leaku ISGLS, 
ktorá je široko akceptovaná a v praxi jednodu-

cho aplikovateľná a vhodná na porovnávanie 
výsledkov štúdií danej problematiky. Incidiencia 
biliárnych leakov udávaná v literatúre je v rozpätí 
od 3,6 % (4) do 33 % (5), v našom súbore 394 
pacientov to predstavovalo 10 %. Naša straté-
gia liečby po operačnom úniku žlče po resekcii 
pečene je znázornená v tabuľke 2.

U siedmich pacientov (1 %) sa vyskytol únik 
malého množstva žlče, ktorý sa každý deň zni-
žoval a u všetkých týchto pacientov bola biliárna 
fistulácia kontrolovaná drénom a netrvala viac 
ako týždeň (biliárny leak typu A). V 27 prípadoch 
(7 %) pretrvávala biliárna fistulácia vo väčšom 
objeme (300 – 500 ml/24 hodín), čo si vyžado-
valo ponechať drén viac ako týždeň, s ktorou 
boli aj demitovaní a ktorá postupne regredovala 
s postupným povyťahovaním drénu. Z toho 
u 12 pacientov (44,4 %) bola nutná ďalšia in-
tervencia – a to rádiologická cestou PTD u 2 
pacientov (7,4 %), redrenáž pod CT alebo USG 
u 7 prípadov (25,9 %), v troch prípadoch (11 %) 
endoskopická intervencia (endoskopická sfinkte-
rotómia ± stent). Biliárny leak stupňa C sa vysky-
toval u 7 pacientov. U týchto pacientov zlyhala 
konzervatívna terapia, respektíve rádiologická 
či endoskopická intervencia bola neúspešná. 
Klinický stav pacientov si vynútil relaparotómiu. 
V štyroch prípadoch došlo k exaktnej identifiká-
cii miesta úniku a po cielenej sutúre bol nález 
definitívne vyriešený. Avšak v dvoch prípadoch 
nebolo možné pri reoperácii identifikovať zdroj 
biliárneho leaku, v jednom prípade aj napriek 
resutúre miesta leaku s hepatikojejunoanasto-
mózou po revízii pretrvával únik žlče do drénu. 
U týchto pacientov bola drénom kontrolovaná 
biliárna fistulácia.

Zvýšený výskyt biliárnej fistulácie v našom 
súbore pacientov sa vyskytoval v  súvislosti 
s kombinovaným resekčným výkonom s  re-
konštrukciou žlčových ciest (graf 7). Incidencia 
biliárneho leaku u pacientov, ktorí podstúpili re-
sekciu pečene s biliodigestívnou spojkou, činila 
34,8 % oproti 6,5 % u pacientov, ktorí podstúpili 
len samotný výkon na pečeni bez rekonštrukcie 
žlčových ciest.

Adekvátny klinický manažment a vhodne 
načasovaná intervenčná liečba sú hlavným dô-
vodom zníženia mortality v poslednom období 
(14, 15). V našom súbore pacientov sme v prípa-
de biliárneho leaku postupovali prevažne kon-
zervatívne v zmysle dlhodobejšieho ponechania 
drénu, dôsledného klinického a laboratórneho 
monitoringu pacienta s využitím korelátu zobra-
zovacích vyšetrovacích metód. Po komplexnom 
posúdení sme zvolili vhodnú modalitu liečby. 
Najčastejšie sa realizovala perkutánna drenáž 

Tabuľ ka 2. Manažment biliárneho leaku 2004 – 2014 (n = 38)

Stupeň A (n = 4) B (n = 27) C (n = 7)

klinický stav 
a príznaky

dobrý, bez 
symptomatiky

mierne alterovaný, 
subfebrílie až febrílie, brušný 
diskomfort, nechutenstvo

septický stav s tachykardiou, 
hypotenziou,  
abdominal kompartment 
syndróm, MODS 

ponechanie 
drénu > 1 týždeň

nie 
(v priemere 5 dní)

áno n = 15 (od 10 – 41dní,  
v priemere 27 dní)

áno (10 – 73 dní, priemerne  
32 dní)

áno (10 – 73 dní, 
priemerne 32 dní)

nerealizované 
vyšetrenia

áno
áno (infikovaný bilóm 3 x, absces 
2 x, veľkoobjemový leak 2 x)

rádiologická alebo 
endoskopická 
intervencia 

nie
áno n = 12 (ERCP 3 x, PTD 2 x,  
CT/USG redrenáž 7 x)

nie

relaparotómia nie nie áno

predĺžené obdobie 
hospitalizácie

nie áno áno

Graf 7. Výkony na pečeni  ± biliodigestívna spojka
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pod USG/CT kontrolou, nasledovaná endosko-
pickou papilosfinkterotómiou s drenážou žlčo-
vých ciest. Relaparotómia bola v našom súbore 
pacientov indikovaná iba po zlyhaní všetkých 
ostatných metód. 

Dôvodom zvýšeného výskytu biliárnych fis-
túl je typ a lokalizácia nádoru, ktoré sa realizujú 
na našej klinike. Nádory hepatobiliárneho traktu 
tvoria až 28 % operácií (graf 2) a na dosiahnutie 
R0 resekcií sme nútení resekovať žlčové cesty až 
na úrovni druhého vetvenia žlčového stromu 
s našívaním bi až penta hepatikojejunoanasto-
móz, čo výrazne vedie k zvýšeniu incidencie 
biliarného leaku. Je to v súhlase aj s údajmi iných 
autorov (5, 19). 

Záver
Vzhľadom na komplexnosť liečby v zvlád-

nutí prípadných pooperačných komplikácií po 
resekčných výkonoch na pečeni, mali by tieto 
výkony byť realizované v high volume centrách 
s mortalitou < 5 % (16, 17, 18) s adekvátnymi 
chirurgickými skúsenosťami a  materiálovo-
-technickým vybavením. V priamej súvislosti 
s biliárnym leakom v našom súbore neexitoval 
žiaden pacient. 
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Leak kolorektálnej anastomózy
MUDr. Edward Huľo, PhD., MUDr. Ľubomír Strelka, PhD., MUDr. Roman Kyčina, MUDr. Martin Vojtko,  
prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD., MUDr. Soňa Huľová, MUDr. Lucia Rišková
Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Jesseniova lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Martin

Leak kolorektálnej anastomózy je obávanou komplikáciou, ktorá signifikantne zvyšuje morbiditu, mortalitu a dĺžku hospitalizácie. Jeho 
incidencia je priemerne 11 % a stúpa s približovaním sa anastomózy k análnemu otvoru. Na vzniku anastomotického leaku sa podieľa 
lokalizácia nádoru, vzdialenosť anastomózy od análneho otvoru, operačná technika, typ kolorektálnej (koloanálnej) anastomózy, črev-
ná mikroflóra a mnoho ďalších faktorov. V klinickej praxi nie je v súčasnosti možné spoľahlivo predpovedať, ktorá anastomóza bude 
mať leak. Aby sa predišlo jeho závažným komplikáciám, množstvo chirurgov konštruuje defunkčnú stómiu. Avšak napriek rozsiahlym 
výskumom, zlepšeniam operačnej techniky a predoperačnej prípravy, pretrváva incidencia anastomotického leaku vo vysokých hodnotách. 
V období rokov 2009 – 2013 bolo na Chirurgickej klinike Univerzitnej nemocnice v Martine elektívne odoperovaných 79 pacientov pre 
karcinóm rekta, ktorí podstúpili resekciu rekta s kolorektálnou anastomózou. Retrospektívnou analýzou dát bol anastomotický leak 
(AL) zaznamenaný u 14 (17 %) pacientov, z toho u 3 (3,8 %) pacientov bol asymtomatický. AL bol klasifikovaný ako grade A u 8 (57 %) 
pacientov a ako grade C u 6 (43 %) pacientov. Sedem (50 %) AL bolo zaznamenaných u pacientov s protektívnou ileostómiou a 4 (28,6 
%) AL u pacientov po neoadjuvantnej rádioterapii.

Kľúčové slová: anastomotický leak, karcinóm rekta, kolorektálna anastomóza, resekcia rekta, kolorektálna chirurgia.

Leak of colorectal anastomosis

Leak of colorectal anastomosis is a feared complication which significantly increases morbidity, mortality and length of hospital stay. 
Average incidence of colorectal anastomosis leak is 11 % and increases with approximation of anastomosis to the anal verge. Development 
of anastomotic leak is related to localisation of the tumor, anastomotic distance from anal verge, surgical technique, type of colorectal 
(coloanal) anastomosis, intestinal microflora and many other factors. At present in clinical practice is not possible to reliably predict 
which anastomosis will leak. To avoid its serious complications many surgeons construct diverting stoma. However, despite extensive 
research, improvements of surgical technique and preoperative preparation, incidence of anastomotic leak remains at high rate.
At the Clinic of surgery of University hospital in Martin in the period of years 2009 – 2013, 79 patients were electively operated undergoing 
low anterior resection of the rectum with colorectal anastomosis for rectal cancer. Retrospective analysis of the data were performed. 
Anastomotic leak (AL) were recorded in 14 (17 %) patients, therefrom in 3 (3,8 %) patients were asymptomatic. AL were classified as grade 
A in 8 (57 %) patients and as grade C in 6 (43 %) patients. 7 (50 %) ALs were recorded in patients with protective ileostomy and 4 (28,6 %) 
ALs in patients after neoadjuvant radiotherapy.

Key words: anastomotic leak, rectal cancer, colorectal anastomosis, resection of the rectum, colorectal surgery.
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Úvod
Leak kolorektálnej anastomózy je chirurgická 

komplikácia, s ktorou sa stretáva každý kolorek-
tálny chirurg. Napriek neustálym pokrokom chi-
rurgickej technológie a zlepšeniam operačnej 
techniky sa incidencia anastomotického leaku 
(AL) v čase nemení a pretrváva v relatívne vyso-
kých hodnotách. Po resekciách rekta sa objavuje 
signifikantne častejšie ako v ostatných častiach 
črevného traktu (1). Signifikantne zvyšuje morbi-
ditu, mortalitu a dĺžku hospitalizácie (2). Incidencia 
AL po resekciách rekta varíruje od 1 – 24 % s prie-
merom 11 % a má stúpajúci charakter s približova-
ním sa anastomózy k análnemu otvoru. Môže však 
dosahovať až 50 %, ak do incidencie zahrnieme aj 
klinicky „nemé“, rádiograficky potvrdené AL (3, 4). 

Definícia AL bola stanovená medzinárodnou štu-
dijnou skupinou pre karcinóm rekta, ktorá v roku 
2010 na základe dostupnej literatúry stanovila, že 
AL je defekt črevnej steny v mieste anastomózy, 

vedúci ku komunikácii medzi intra- a extralumi-
nálnymi kompartmentmi (5). Uvedená študijná 
skupina opísala aj klasifikáciu AL (tabuľka 1). Medzi 
klinické príznaky AL patrí lokalizovaná alebo ge-
neralizovaná peritonitída, fekálna alebo purulent-
ná produkcia z rany alebo drénov a febrílie (6).  
AL diagnostikujeme na základe klinických symptó-
mov, výsledkov zobrazovacích metód s použitím 
kontrastu, reoperáciou a pri klinicky asymptoma-
tických leakoch aj pomocou endoskopie. 

Následky AL rozdeľujeme na skoré a neskoré. 
Medzi skoré následky AL patrí pelveoperitonitída, 
fekálna alebo purulentná peritonitída a systémo-
vá sepsa. Tieto následky sa vyskytujú u 12 – 50 % 
pacientov s AL a v konečnom dôsledku zvyšujú 
mortalitu a predlžujú hospitalizáciu (7, 8, 9). Medzi 
neskoré následky AL patrí zlá anorektálna funkcia, 
znížená neorektálna kapacita a časté evakuačné 
problémy (10). Tieto sa klinicky prejavujú zvýšením 
frekvencie a urgencie, inkontinenciou a porucha-

mi evakuácie (11). Medzi predispozičné faktory 
vzniku AL patrí mužské pohlavie, lokalizácia nádo-
ru ≤ 12 cm od análneho otvoru, predchádzajúca 
abdominálna operácia, morbus Crohn, stómia, 
dĺžka operácie, operatér, perioperačná strata krvi 

Tabuľ ka 1. Klasifikácia anastomotického leaku 
(AL) podľa International Study Group of Rectal 
Cancer 

Klasifikácia AL 

Grade A
AL, ktorý nevyžaduje zmenu 
v manažmente pacienta

Grade B
AL, ktorý vyžaduje intervenciu, 
ale nevyžaduje revíziu či  
relaparotómiu

Grade C
AL, ktorý vyžaduje revíziu či  
relaparotómiu

Rahbari NN, Weitz J, HohenbergerW, et al. Definition 
and grading of anastomotic leakage following ante-
rior resection of the rectum: a proposal by the Inter-
national Study Group of Rectal Cancer. Surgery. Mar 
2010;147(3):339–351.
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≥ 600 ml, fajčenie, kortikoidná liečba, ASA > 2, 
renálne zlyhanie, abdominálna drenáž a mnoho 
ďalších (12, 13, 14, 15). 

Metodika
Na našom pracovisku sme v období rokov 

2009 – 2013 pomocou retrospektívnej analýzy 
dát sledovali pacientov, ktorí podstúpili elek-
tívnu resekciu rekta s následnou kolorektálnou 
anastomózou. Zaznamenávali sme vek, pohlavie, 
mortalitu, operačný čas, operačný prístup (lapa-
rotómia, laparoskopia), konverzie, pooperačné 
komplikácie, lokalizáciu nádoru, štádium malíg-
neho ochorenia, výskyt protektívnej ileostómie 
a neoadjuvantnej rádioterapie. Výsledky boli 
spracované pomocou deskriptívnej štatistiky. 

Výsledky
V sledovanom období sme do analýzy zahr-

nuli 79 pacientov, z toho bolo 53 (67 %) mužov 
a 26 (33 %) žien s pomerom muži : ženy – 2 : 1. 
Priemerný vek pacientov bol 65 rokov (28 rokov 
– 88 rokov) a priemerný operačný čas 213 minút 
(88 – 436 minút). Po operácii zomreli 2 (2,5 %) 
pacienti, z toho 1 na kardiorespiračné zlyhanie 
a 1 (1,25 %) na následky AL. Laparoskopicky bolo 
rektum resekované u 41 (51,9 %) pacientov, ot-
vorene u 38 (48,1 %) pacientov a konverzia bola 
potrebná u 5 (6,3 %) pacientov. U viac ako 50 % 
pacientov bol karcinóm rekta v III. štádiu a jeho 
najčastejšia lokalizácia v oblasti stredného rekta 
(tabuľka 2). Protektívna ileostómia bola zazna-
menaná u 19 (24 %) pacientov a neoadjuvantná 
terapia u 25 (31,6 %) pacientov (tabuľka 3, 4).

Z pooperačných komplikácií bol AL zazna-
menaný u 14 (17 %) pacientov, z toho u 3 (3,8 %) 
pacientov bol asymtomatický (tabuľka 5). AL bol 
klasifikovaný ako grade A u 8 (57 %) pacientov a ako 
grade C u 6 (43 %) pacientov. AL klasifikovaný ako 
grade B nebol v sledovanom súbore pacientov 
zaznamenaný (tabuľka 6). Sedem (50 %) AL bolo za-
znamenaných u pacientov s protektívnou ileostó-
miou a 4 (28,6 %) u pacientov po NRT (tabuľka 3, 4). 

Diskusia
Na vzniku AL sa podieľa lokalizácia nádoru, 

vzdialenosť anastomózy od análneho otvoru, 
operačná technika, typ kolorektálnej (koloanálnej) 

anastomózy, črevná mikroflóra a mnoho ďalších 
faktorov. Lokalizácia nádoru ≤ 12 cm od análneho 
otvoru má zvyšujúce sa riziko vzniku AL (12, 14, 
16). Nízke anastomózy ≤ 5 cm od análneho otvoru 
majú 6,5-násobnú pravdepodobnosť jeho vzniku 
(13). Medzi chyby operačnej techniky, ktoré sa 
podieľajú na vzniku AL, patrí zlá sutúra anasto-
mózy, nesprávne použitie staplera, ponechanie 
nedostatočného krvného zásobenia a zvýšené 
napätie v anastomóze. Ak je AL spôsobený tech-
nickou chybou, prejaví sa v skorom pooperačnom 
období, zväčša do 72 hodín (17). Využívanie vy-
sokoenergetických hemostatických technológií 
predstavuje latentné riziko na vznik termických 
lézií v oblasti anastomózy s následným rozvojom 
koagulačnej nekrózy a AL. Znalosť termického 
bezpečnostného profilu používaných zariadení 
(elektrokoagulácia, ultrazvukový disektor) a ich 
bezpečnej aplikácie je preto nevyhnutnosťou  
(18, 19). V  literatúre je dostupných množstvo 
dôkazov o tom, že na vzniku AL sa nepodieľa 
spôsob konštrukcie kolorektálnej anastomózy. 
Nie je rozdiel v incidencii AL medzi ručne šitou 
a mechanickou anastomózou, jednovrstvovou 
alebo viacvrstvovou anastomózou, ani v prístu-
pe laparoskopickom, otvorenom, alebo robotic-
kom. Naproti tomu však, end-to-side kolorektálna 
anastomóza sa zdá byť bezpečnejšia (17). Leaky 
kolorektálnej anastomózy sú však častejšie dia-
gnostikované v neskoršom pooperačnom období 
(3. – 45. deň) (16). 42 % AL je diagnostikovaných 
až po prepustení a 15 % je diagnostikovaných 
za > 30 dní (17). Vzhľadom na to musia existo-
vať ďalšie, doposiaľ nerozpoznané faktory, kto-
ré sa na vzniku AL podieľajú. Boli publikované 
štúdie, ktoré potvrdzujú, že zloženie črevnej flóry 
ovplyvňuje hojenie črevnej anastomózy (20, 21). 

Dekontaminácia čreva mechanickou prípravou 
v kombinácii s perorálnou ATB liečbou tak znižuje 
počet AL (22). 

Záver
Záverom možno konštatovať, že zásadná pa-

togenéza AL zostáva nepoznaná. Kľúčovú úlohu 
v nej však môže zohrávať črevná mikroflóra (21). 
Lokalizácia nádoru je dôležitým prognostickým 
faktorom vzniku AL, pretože pri nízkych anasto-
mózach pozorujeme jeho vyššiu incidenciu (13). 
V zmysle predispozície vzniku AL sa end-to-side 
kolorektálna anastomóza zdá byť bezpečnejšia 
(17). Defunkčná stómia nezabraňuje jeho vzniku, 
ale znižuje jeho katastrofálne následky. AL má ne-
gatívny prognostický dosah na lokálnu rekurenciu 
a prežívanie. Nebolo dokázané, že neoadjuvantná 
rádioterapia je nezávislým rizikovým faktorom vzni-
ku AL, chýba level 1A odporúčania EBM (13). 
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Dolné rektum ≤ 6 cm 22 % 4 (28,5 %)

Stredné rektum 7 – 12 cm 52 % 7 (50,0 %)

Horné rektum 3 – 16 cm 26 % 3 (21,5 %)
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Endoluminálna podtlaková liečba (endoNPWT) 
dehiscencie anastomózy ileoanálneho J-pouchu
MUDr. Martin Huťan, PhD., MUDr. Christián Bartko, doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.,  
MUDr. Jaroslav Sekáč, PhD., MUDr. Ivan Majeský, MUDr. Pavol Sýkora, doc. MUDr. Ján Škultéty, CSc.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava

Úloha a efektivita liečby infekčných komplikácií negatívnym tlakom (Negative Pressure Wound Therapy, NPWT, Vacuum Assisted Closure, 
VAC) je dobre známa. V poslednom období sa však ukazuje efektivita jeho použitia aj v liečbe dehiscencií anastomóz na rekte a análnom 
kanáli. Autori v článku prezentujú kazuistiku pacienta s dehiscenciou ileoanálneho J pouchu, úspešne liečeného za pomoci negatívneho 
tlaku. Pacient bol manažovaný za pomoci modifikovaného Vivanomed krytia (Paul Hartmann AG, SRN). Po piatich endoluminálnych 
preväzoch došlo k úplnému vygranulovaniu abscesovej dutiny a uzáveru defektu v anastomóze, následne bol pacient demitovaný do 
domácej starostlivosti. V závere autori uvádzajú, že NPWT je jednou z nových metód, ktoré sú efektívne v manažmente dehiscencií 
anastomóz ileoanálneho J pouchu.

Kľúčové slová: dehiscencia anastomózy, NPWT, VAC, hojenie rán, endoNPWT.

Endoluminal negative pressure wound therapy (endoNPWT) treatment of anastomotic leakage  
after ileo-anal J pouch anastomosis

Endoluminal negative pressure wound therapy (NPWT) has recently shown to be effective in treatment of anastomotic leakages following 
reconstruction on rectum or anal canal. The authors present a case file of a patient, successfully treated for anastomotic leakage following 
ileo-anal J-pouch reconstruction. Presented patient was treated with modified Vivanomed (Paul Hartmann AG, Germany) sponge. Five 
NPWT redresses were made, after which the cavity and the defect in anastomosis disappeared. Authors conclude that NPWT treatment 
can help management of anastomotic leakage after ileo-anal J pouch surgery.

Key words: anastomotic leakage, NPWT, VAC, wound healing, endoNPWT.
Slov. chir., 2014; roč. 11(2): 72–73

Úvod
Dehiscencia anastomózy po proktokolek-

tómii predstavuje závažnú komplikáciu a pa-
trí medzi najdôležitejšie príčiny neúspechu 
liečby (1). V poslednom období sa objavujú 
informácie o použití endoluminálneho nega-
tívneho tlaku (endoluminal negative pressure 
wound therapy, endoNPWT) ako efektívnej 
metodiky na zvládnutie dehiscencií anasto-
móz u pacientov po resekčných operáciách 
na rekte pre karcinóm, ako aj dehiscencií 
anastomóz u pacientov po proktokolektómii 
a konštrucii ileoanálneho J pouchu (2, 3). 

Kazuistika
55-ročný pacient bol prijatý na našu klini-

ku 3 týždne po proktokolektómii s ileoanál-
nym J pouchom a protektívnou ileostómiou 
na inom pracovisku. Operácia bola indiko-
vaná pre familiárnu adenomatóznu polypó-
zu a na našu kliniku bol prijatý pre známky 
krvácania z konečníka. Nami vykonaná CT 
irigografia ukázala dehiscenciu anastomózy 
s prítomnosťou leakage. Podľa CT bol fistu-
lačný kanál cca 1,5 cm široký, vedúci do abs-
cesovej dutiny veľkosti cca 3 x 7 x 5 cm. Zvolili 
sme konzervatívny postup, podávanie anti-
biotík a endoluminálnu liečbu negatívnym 

tlakom. Použili sme modifikovaný Vivanomed 
set (Paul Hartmann AG, SRN), pričom špongiu 
sme vytvarovali do tvaru dutiny, cez stred 
sme prevliekli odsávacie hadice, ktoré boli 
fixované k špongii. Aplikácia a preväzy bo-
li vykonávané na operačnej sále v celkovej 
anestézii. Za pomoci anoskopu sme vizua- 
lizovali miesto dehiscencie. Dehiscencia 
sa nachádzala v zadnej časti anastomózy, 

pričom bola v  rozsahu cca jednej tretiny 
cirkumferencie anastomózy. Po preplachu 
abscesovej dutiny sme priamo do nej za-
viedli špongiu, negatívny tlak sme nastavili 
na -120 mmHg, kontinuálny mód. Preväzy sa 
vykonávali dvakrát týždenne (vždy pondelok 
a štvrtok), celkovo päťkrát. Od druhého pre-
väzu sa špongia neaplikovala do abscesovej 
dutiny, ale intraluminálne do J pouchu. Počas 
preväzov sme zaznamenali zmenšenie až 
úplný zánik dutiny vyplnením granuláciami, 
pričom fistulačný kanál sa uzavrel a prerástol 
mukózou. U pacienta nedošlo ku žiadnym 
komplikáciám a po kontrolnej anoskopii štyri 
dni po extrakcii endoNPWT bol pacient pre-
pustený do domácej starostlivosti. 

Obrázok 1. CT irigografia s nálezom dehiscen-
cie anastomózy s prítomnou veľkou abscesovou 
dutinou

Obrázok 2. Modifikované endoNPWT použité 
na liečbu
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Diskusia
Dehiscencia anastomózy po proktokolektó-

mii s ileoanálnym J pouchom je obávanou kom-
plikáciou. Je spojená so zápalovou infiltráciou 
v oblasti malej panvy, pričom sa môže vyvinúť 
do septického stavu s možným úmrtím pacienta. 
V prípade drobných presakrálnych sínusov je 
možná, a niekedy aj úspešná, konzervatívna lieč-
ba. Prolongovanie zápalu v oblasti malej panvy 
s následnou fibrózou však vedú ku stenóze s ná-
sledným neuspokojivým funkčným výsledkom 
operácie. Až na resekciu a vytvorenie terminálnej 
stómie, nemá chirurg veľa možností ovplyvniť 
tento stav. V poslednom období sa však vyno-
rili povzbudzujúce výsledky experimentálnych, 
ako aj klinických štúdií použitia endoluminálnej 

liečby negatívnym tlakom (4). Weidenhagen et 
al., opísali použitie endoNPWT v liečbe presa-
králnych sínusov pri dehiscencii anastomóz po 
resekciách rekta (5), Nagell et al., opísali úspešné 
použitie endoNPWT u štyroch pacientov po 
resekcii rekta (2) a Van Koperen et al., opísali 
úspešný manažment za pomoci endoNPWT 
u dvoch pacientov s dehiscenciou anastomózy 
po ileoanálnej J pouch rekonštrukcii (3). Napriek 
jej náročnosti (častá frekvencia preväzov na ope-
račnej sále), dáva táto metodika chirurgovi nové 
a pokročilé možnosti lokálnej liečby septických 
komplikácií po rekonštrukčných operáciách 
v oblasti rekta a análneho kanála.

Záver
EndoNPWT sa stáva novou a efektívnou po-

môckou pri lokálnom manažmente septických 
komplikácií po dehiscenciách anastomóz po 
nízkej prednej resekcii rekta a po konštrukcii ileo-
análneho J pouchu. Na ďalší rozvoj a zhodnote-
nie tejto metodiky je nutné jej použitie u väčšie-

ho množstva pacientov, avšak na základe našich 
skúseností a dostupných literárnych údajov sú 
predbežné výsledky mimoriadne sľubné.

Literatúra
1. Bach S, Mortensen N. Revolution and evolution: 30 
years of ileoanal pouch surgery [online]. Infl amm Bowel Dis. 
2006;12(2):131–145. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/?term=bach+revolution+evolution.>.
2. Nagell CF, Holte K. Treatment of anastomotic leakage af-
ter rectal resection with transrectal vacuum-assisted drain-
age (VAC). A method for rapid control of pelvic sepsis and 
healing. Int J Colorectal Dis. 2006;21(7):657–60. doi:10.1007/
s00384-005-0083-4.
3. Van Koperen PJ, Van Berge Henegouwen MI, Slors JFM, 
Bemelman WA. Endo-sponge treatment of anastomotic 
leakage after ileo-anal pouch anastomosis: report of two 
cases. Colorectal Dis. 2008;10(9):943–4. doi:10.1111/j.1463-
1318.2008.01485.x.
4. Rosenberger L, Shada A, Ritter L, et al. Delayed Endolu-
minal Vacuum Therapy for Rectal Anastomotic Leaks after 
Rectal Resection in a Swine Model: A New Treatment Opti-
on [online]. Clin Transl Sci. 2014. Jan 23. doi: 10.1111/cts.12140. 
[Epub ahead of print]. Available from: <http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/24456480.>.
5. Weidenhagen R, Gruetzner KU, Wiecken T, Spelsberg F, 
Jauch K-W. Endoscopic vacuum-assisted closure of anasto-
motic leakage following anterior resection of the rectum: 
a new method. Surg Endosc. 2008;22(8):1818–25. doi:10.1007/
s00464-007-9706-x.
6. Weidenhagen R, Gruetzner K, Wiecken T, Spelsberg F, Jauch 
K. Endoluminal vacuum therapy for the treatment of anasto-
motic leakage after anterior rectal resection [online]. Rozhl 
Chir. 2008;87(8):397–402. Available from: <http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/18988480.>.

Obrázok 3. Evakuácia masívnej kolekcie pusu 
z abscesovej dutiny z J pouchu

Obrázok 4. Transanálne aplikovaný endoNPWT
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NOVÉ OPERAČNÍ A LÉČEBNÉ POSTUPY V UROGYNEKOLOGII, 
2. ROZŠÍŘENÉ A PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ
Řešení stresové inkontinence moči,defektů pánevního dna a OAB u žen
Urogynekologie se během posledních let stala jednou z nejprogresivnějších oblastí gynekologie. Zásluhu na tom 
nepochybně mají zcela nové operační postupy využívající nové hitech materiály a pomůcky. Dlouhodobý efekt 
pro pacientky je však vždy závislý především na precizně a bezchybně provedeném operačním zákroku. Právě této 
potřebě vyšlo vstříc první vydání knihy prof. MUDr. Aloise Martana, DrSc., jehož zásluhou se řada nových operačních 
metod v ČR skutečně rozšířila.
Druhé vydání je aktualizované z hlediska stále přicházejících nových metod, ale rovněž o rostoucí zkušenosti s meto-
dami, které byly novinkou před několika lety. Autor na základě četných přání čtenářů-gynekologů knihu doplnil také 
o celé spektrum medikamentózní léčby používané v urogynekologii, čímž kniha získává zcela nový rozměr. Kniha je 
určena gynekologům, urologům a kolorektálním chirurgům.

Maxdorf 2013, edice Jessenius, ISBN: 978-80-7345-348-0, 254 s.
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Raritný typ stabilizácie trieštivých zlomenín 
proximálnej časti I. metakarpu aplikáciou VF  
s fixáciou o os trapesium ako jedna z možností 
liečby – kazuistika
MUDr. Marián Selecký, MUDr. Peter Civáň
Oddelenie úrazovej chirurgie LNsP I. Stodolu, Liptovský Mikuláš

Poranenia v oblasti I. metakarpu patria medzi pomerne dosť časté poranenia v traumatologickej oblasti. Vzhľadom na mechanizmus 
vzniku, typ poranenia a vývoj osteosyntetického materiálu sú súčasné možnosti liečby a osteosyntetickej stabilizácie vcelku slušné, 
od konvenčnej sadrovej fixácie cez použitie moderných titánových či netitánových materiálov. Cieľom danej kazuistiky je prezentácia 
možnosti raritnej aplikácie vonkajšieho fixátora v spojitosti s os trapesium pri otvorených zlomeninách suprabazálnej časti a bázy I. 
metakarpu v exkoriačnom a edematóznom teréne u pacienta po úraze.

Kľúčové slová: Bennettova zlomenina, Rolandova zlomenina, os trapesium, vonkajší fixátor (VF).

Injuries of first metacarpal bone area are relatively often seen in traumatology 

Considering the traumatic mechanism, type of injury and evolution of osteosynthetic materials, now a days the options in treatment and 
osteosynthetic fixation are quite good raging from conventional plaster-castimmobilization to usage of modern titanium or non-titanium 
materials. Objective of this case report is presentation of the possibility of using external fixation in connection with trapezium bone 
in treatment of open fracture of the basis of first metacarpal bone with the surrounding soft tissues being oedematous with numerous 
excoriations after the injury.

Key words: Bennett´s Fracture, Roland´s Fracture, os trapesium, external fixator (EF).
Slov. chir., 2014; roč. 11(2): 74–75

Úvod
Klasifikácia poranení metakarpov je rôzno-

rodá. Od všeobecne známych typov (Fractura 
Bennetti, Rolandova zlomenina) cez trieštivé 
poranenia či zlomeniny lokalizované mimo bá-
zy metakarpov označované ako suprabazálne. 
Vznikajú zväčša pri axiálnej záťaži vo flektovanej 
či addukovanej polohe palca ruky. Štandardná 
RTG diagnostika je mnohokrát postačujúca, dôle-
žitosť lokálneho nálezu nevynímajúc. Pri trieš- 
tivých a otvorených poraneniach sú možnosti 
stabilizácie limitované, mnohokrát ovplyvnené 
skúsenosťami či štandardnými postupmi odde-
lenia úrazovej chirurgie. Aj keď osteosyntetická 
stabilizácia umožňuje aplikáciu dláh, eventuálne 
skrutiek, otvorená stabilizácia v nepriaznivom či 
kominutívnom teréne má svoje limity a nevý-
hody. Otvorená rekonštrukcia spojená s depe-
riostáciou a devaskularizáciou fragmentov pri 
súčasnom riziku infekcie môže mať úplne iný 
efekt a cieľ, za akým bola operačná intervencia 
primárne smerovaná (1).

Vlastný prípad
V roku 2012 bol na našom pracovisku urgent-

ného príjmu ošetrený 47-ročný pacient (muž) po 
zrazení autom. Bezvedomie neprítomné, lokálne 
verifikovaná tržná rana v supraorbitálnej oblasti 

vpravo, narazenie v oblasti pravej koxy a pravého 
stehna, palpačná citlivosť v oblasti palca ľavej 
ruky. RTG verifikovaná kominutívna zlomenina 
proximálnej časti I. metakarpu zasahujúca do 
kĺbových štruktúr s lomnými líniami aj v oblasti 
proximálneho článku palca bez posunu. V lo-
kálnom náleze edém, palpačná citlivosť, tržné 
a exkoriačné zmeny kože. Po toalete, aplikácii 
sadrovej fixácie a nastavení ATB clony (Dalacín) 
bol pacient odoslaný na kontrolu s odstupom 
času na periférnu ambulanciu.

Pri kontrole (cca týždeň od úrazu, odoslaný 
z periférie na ambulanciu úrazovej chirurgie) 
vzhľadom na lokálny a RTG nález a pri progresii 
dislokácie (obrázok 1) bola okamžite indikova-
ná hospitalizácia s plánovaním OP intervencie. 
Perioperačne vzhľadom na RTG projekcie, stav 
kože a protrahovaný edém (rany s minimálnou 
fluktuáciou a secernáciou) sa pri výbere typu 
fixácie zvažovali všetky benefity a úskalia vy-
plývajúce z typu OP fixácie a výberu osteosyn-
tetického materiálu. Definitíva padla na raritnú 
aplikáciu vonkajšieho fixátora hliníkového cha-
rakteru (všetkým známy starý dobrý hliníkový 
VF) v danej oblasti pri danej zlomenine s fixáciou 
o I. metakarp a os trapesium. Doplnkom bola 
augmentácia malými Kirschnermi s predpokla-
dom aditívnej sadrovej fixácie na určitý čas pri 

otáznej spolupráci pacienta (obrázok 2). Celková 
dĺžka operácie bola cca 60 minút, pacient bol 
prepustený na 2. pooperačný deň do ambulant-
nej starostlivosti na nastavenej ATB clone. Boli 
vykonávané pravidelné ambulantné kontroly 
s RTG projekciami, extrakcia VF bola prevede-
ná na cca 4. týždeň od OP, extrakcia malých 
Kirschnerov v 6. týždni. Opakované preväzy boli 

Obrázok 1. RTG nález týždeň po úraze s pro-
gresiou posunu úlomkov
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samozrejmosťou, riadená RHB terapia cestou 
RHB oddelenia s  individuálnou rehabilitáciou 
v domácom prostredí.

Samotný priebeh liečby nebol sprevádzaný 
komplikáciami. Po ukončení RHB terapie bol 
funkčný výsledok výborný, pohyb bol v každom 
smere minimálne limitovaný iba v terminálnej 
polohe (obrázok 3).

Diskusia
Až 80 % poranení metakarpov postihuje 

oblasť bázy (1). Pri správnej retencii úlomkov 
sa zlomeniny I. metakarpu hoja zvyčajne veľmi 
dobre. Možnosti sú rôzne, od mininvazívnych 
techník za použitia Kirschnerov cez už spo-
mínané dlahové techniky otvorenou cestou. 
V súčasnom období je preferovaná technika čo 
najpresnejšej repozície a fixácie, u mnohých je 
preferovaná najmä dlahová technika. Chirurgická 
fixácia zlomenín metakarpov dlahami vyzerá 
dobre na RTG snímkach, ale zahŕňa viaceré kom-
plikácie vrátane poškodenia nervov a mäkkých 
tkanív, ako aj zvýšený výskyt rigidity zo zápalu 
po chirurgickom zákroku (5). Bolo zistené, že pri 

ošetrení extraartikulárnych zlomenín metakar-
pov dlahou, má komplikácie až 33 % pacientov 
vrátane infekcie, komplexného regionálneho 
syndrómu bolesti alebo zlyhania osteosyntézy 
(6). Ak je prítomná trieštivá zóna pri už prítomnej 
otvorenej zlomenine, eventuálne v nevhodnom 
teréne, možnosť stabilnej osteosyntézy je výraz-
né limitovaná. VF je jednou z najvhodnejších 
alternatív. Pri aplikácii VF je zabezpečená do-
statočná distrakcia koncov, v prípade potreby 
fixácia medzifragmentov Kirschnerom, pri mož-
nej impakcii aj aplikácia štepu. Perioperačne sa 
ligamentotaxiou zabezpečí parciálna repozícia, 
nasleduje aplikácia Kirschnerov do diafýzy I. me-
takarpu palmárne od šľachy extensor pollicis 
brevis (2). Os trapesium je súčasťou distálneho 
radu karpálnych kostí. Inervovaná je vetvami 
z a. radialis, ktoré do nej vstupujú z dorzálnej, 
palmárnej a radiálnej strany (4). Fixácia v oblasti 
os trapesium by mala byť lokalizovaná pod šľa-
chou abduktor pollicis longus. Pri danej aplikácii 
vonkajšieho fixátora je minimalizovaný tlak na 
bázu, zabezpečená správna dĺžka I. metakarpu 
pri minimalizovaní rizika skrátenia a dislokácie. 
Augmentácia malými Kirschnermi umožňuje 
intraartikulárnu stabilizáciu drobných úlomkov. 

Pri manipulácii a aplikácii vonkajšieho fixátora 
platia všeobecne známe postupy, výhody a ne-
výhody. Za benefit považujeme minimálnu in-
vazivitu, nami určenú variabilnú stabilitu. Dobrú 
prognózu zabezpečuje aj kombinácia procesov 
ako proces hojenia kostí a včasného pohybu 
pri liečbe externým fixátorom (7). Nevýhodou 
je časová obmedzenosť, cesta infekcie (riziko 
infekcie okolo pinov) a pravidelné intenzívnejšie 
kontroly (3).

Záver
Poranenia v oblasti bázy I. metakarpu sú 

pomerne časté poranenia, ktorých diagnostika 
sa opiera hlavne o klinický nález a RTG diagnos-
tiku. Možnosti liečby sa pohybujú od konzerva-
tívnej terapie sadrovou fixáciou k možnostiam 
operačnej liečby s použitím najmodernejším 
implantátov. Voľba materiálu a typ operačnej 
techniky závisia od typu zlomeniny, skúseností 
operatéra a cieľa, ktorý chceme dosiahnuť. Tým 
cieľom je čo najlepšie obnovenie hybnosti v ob-
lasti karpometakarpálneho spojenia.
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Obrázok 2. Aplikácia VF os trapesium –  
I. metakarp

Obrázok 3. RTG nález po extrakcii materiálu  
a zhojení
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Pľúcna tromboembólia ako causa mortis
MUDr. Zuzana Červená¹, prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.2, MUDr. Vojtech Macko1

¹Súdno-lekárske pracovisko ÚDZS, Martin 
²Chirurgická klinika JLF UK a UNM, Martin

Pľúcna tromboembólia (PTE) je častou príčinou náhleho úmrtia, ktoré sa potvrdí pri sekcii. PTE je aj v súčasnosti najhoršie diagnos-
tikovateľným kardiovaskulárnym ochorením. Bez použitia objektívnych zobrazovacích metód sa správna diagnóza určí u menej ako 
50 percent pacientov. Ako potvrdenie tohto konštatovania autori uvádzajú dve kazuistiky, ktoré končili exitom, keď nebola správne 
stanovená diagnóza PTE.

Kľúčové slová: venózny tromboembolizmus, pľúcna tromboembólia.

Pulmonary thromboembolism as a cause of death 

The pulmonary tromboembolism (PTE) is frequent cause of sudden death which is generally verified only post-mortem by autopsy. On 
the present the PTE is the worst diagnosed cardio-vascular disease. If no objective medical imaging is applied the correct diagnosis is 
determined by less then 50 percent patients. As a confirmation of this statement authors present two following case reports ended in 
death when the PTE was not diagnosed properly.

Key words: venous thromboembolism, pulmonary thromboembolism. 
Slov. chir., 2014; roč. 11(2): 76–78

Pľúcna tromboembólia (PTE) je aj v súčas-
nosti častou príčinou náhleho úmrtia, ktorá sa 
potvrdí až pri sekcii ako masívna pľúcna trom-
boembólia (MPTE).

Embolizácia do pľúc je bezprostredným ná-
sledkom hĺbkovej žilovej trombózy (HŽT) najčastej-
šie dolných končatín a panvy. Vytvorené tromby 
v žilovom systéme v akútnom štádiu sú krehké, 
ľahko sa utrhnú a venóznym krvným prúdom sú 
zavlečené do pľúcneho riečiska pričom vzniká PTE.

HŽT a PTE sa považujú síce za dve chorob-
né jednotky, ale tieto dve ochorenia sú na seba 
úzko naviazané, a preto sa v posledných rokoch 
považujú za rôzne prejavy toho istého chorobné-
ho procesu označovaného termínom – venózny 
tromboembolizmus VTE (12) alebo tromboem-
bolická choroba venózneho pôvodu (9). VTE patrí 
k závažným komplikáciám v chirurgických odbo-
roch, hlavne po operačných výkonoch (2, 3, 4). 
Výskyt objektívne potvrdenej trombózy (HŽT), 
ktorá vznikne počas hospitalizácie u chirurgických 
pacientov bez profylaxie udáva 10 – 40 % a po 
veľkých ortopedických výkonoch až 40 – 60 % (3).

Mortalita a morbidita na pooperačný VTE 
u pacientov bez antitrombotickej prevencie sú 
dôvodom na použitie účinných preventívnych 
opatrení a  tromboprofylaxie u pacientov so 
stredným a vysokým rizikom VTE.

Polytraumatizovaní pacienti bez profyla-
xie sú zaťažení rizikom HŽT viac ako 50 % (11). 
VTE je aj v súčasnosti po artériovej hypertenzii 
a  ischemickej koronárnej chorobe srdca tret-
ím najčastejším kardiovaskulárnym ochorením, 
a preto predstavuje závažný medicínsky a soci-
álny problém. 

Zdrojom pľúcnej embólie sú u 85 % chorých trom-
bózy hĺbkových žíl dolných končatín, a to nielen proxi-
málne trombózy, ale aj popliteálne (13). Trombóza za-
čína najčastejšie v oblasti lýtka a v. poplitea (obrázok 1). 

Proximálne venózne trombózy – iliofemorál-
ne najčastejšie embolizujú  (obrázok 2), a preto 
ich voláme aj emboligénne (5, 7, 8, 9). 

Podľa množstva embolizovaného materiálu 
trombov hovoríme o masívnej pľúcnej trom-
boembólii pri obštrukcii pľúcneho riečiska viac 
ako 50 – 60 % (obrázok 3, 4) a o submasívnej 
tromboembólii menej ako 50 % obštrukcie.

Pľúcna tromboembólia môže participovať (9): 
1. ako hlavná príčina úmrtia,
2. ako prispievajúca príčina k úmrtiu,
3.  ako vedľajší nález pri sekcii, keď príčinou 

úmrtia bol napríklad generalizovaný malig-
nóm.  
MPTE predstavuje ťažkú perfúzno-ventilačnú 

poruchu spojenú s hypoxiou a hyperkapniou (7, 
8). V klinike dominujú  3 klinické symptómy (13):
1. náhly vznik dušnosti,
2. bolesť na hrudníku,

Obrázok 1. Trombóza v. fibularis a v. poplitea Obrázok 2. Iliofemorálna venózna trombóza

Obrázok 3. Masívna pľúcna tromboembólia; 
v obidvoch pľúcnych artériách a v truncus  
a. pulmonalis je jazdiaci tromboembolus

Obrázok 4. Masívna pľúcna tromboembólia. 
V pľúcnom riečisku pravých pľúc je množstvo 
tromboembolov v cievach pre horný, stredný 
a dolný lalok pľúc, a tiež jazdiaci tromboembo-
lus v truncus a. pulmonalis
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3.  synkopa vyskytujúca sa jednotlivo alebo 
v kombinácii s cor pulmonale acutum. 
Na verifikáciu diagnózy MPTE mimo klinic-

kého obrazu sa používa: EKG, echokardiogra-
fia, angiopulmografia, špirálové CT a perfúzna 
scintigrafia pľúc. Stratégiu a taktiku liečby PTE 
znázorňuje schéma 1 (9).

Stanovenie správnej diagnózy PTE je aj 
v súčasnosti pomerne ťažké. Klinicky sa rozpozná 
len 1/3 prípadov PTE nájdených pri pitve (9). PTE 
je najhoršie diagnostikovateľným kardiovasku-
lárnym  ochorením. Bez použitia zobrazovacích 
metód sa správna diagnóza PTE určí u menej ako 
50 % pacientov (10).

Úmrtnosť nepoznanej PTE je približne 30 %, 
kým úmrtnosť správne diagnostikovanej PTE je 
približne 8 % (13). Otázka správnej diagnostiky 
PTE je dôležitá a naliehavá aj z dôvodov kauzál-
nej liečby. Nie každý pacient s masívnou pľúcnou 
tromboembóliou musí zomrieť. V súčasnosti je 
k dispozícii účinná trombolytická liečba, chirur-
gická pulmonálna embolektómia a katétrová 
sukčná embolektómia (9).

V našich dvoch kazuistikách chceme pouká-
zať na úskalia, ako aj pochybenia v diagnostike 
a liečbe VTE.

Kazuistika 1
82-ročná pacientka dňa 21. 7. 2010 pri páde 

utrpela pertrochanterickú zlomeninu pravej 
stehnovej kosti, preto bola v ten istý deň hos-
pitalizovaná na traumatologickom oddelení, 
kde dňa 26. 7. 2010 podstúpila operačný výkon 
v spinálnej anestézii – repozícia na extenčnom 
stole, osteosyntéza intramedulárne PFN Medin. 
Následne bola sledovaná na traumatologickej JIS 
a po RTG kontrole bola v stabilizovanom stave 
preložená späť na úrazové oddelenie. Dňa 31. 7. 
jej bolo vykonané interné konziliárne vyšetrenie 
pre sťažené dýchanie so záverom, že na EKG nie 
sú známky preťaženia PK, respektíve embólie 
do pľúc a ide o možné známky kongescie pľúc 
s prevahou bronchospazmu. V KO bola zistená 
trombocytopénia, preto bolo odporúčané vy-
sadiť LMWH pre nežiaduci efekt na trombocyty. 

Dňa 1. 8. 2010 bolo opakované interné konzí-
lium na vyhodnotenie kontrolného EKG s výsled-
kom, že záznam je rovnaký ako na predošlom 
EKG a s odporučením, že ak má pacientka dýcha-
cie ťažkosti, treba zopakovať RTG snímku pľúc.

Dňa 2. 8. 2010 v skorých ranných hodinách 
bolo urobené urgentné interné konziliárne vy-
šetrenie, kde lekár uviedol, že je vysoké podo-
zrenie na pľúcnu embóliu a naordinoval poda-
nie FR 250 ml + 1 ampulku Cardilanu a MgSO4 

tict na 2 hodiny, Fraxiparin multi 2 x 0,8 ml s. c.  

á 12 hodín intermitentne, urobiť CT angiografiu, 
vyšetriť ASTRUP  a D-diméry. 

EKG sa nepodarilo natočiť. V ten istý deň 
o 9.55 hod. došlo k zástave dýchania, pulzy ne-
hmatné a bol konštatovaný exitus letalis.

Klinický diagnostický záver: Akútne respirač-
né zlyhanie, pertrochanterická zlomenina pravej 
stehennej kosti, DM na inzulíne, ICHS.

Pitevný nález. Hematóm na pravom aj ľa-
vom ramene, operačná rana v oblasti pravého 
bedrového kĺbu a na laterálnej strane pravého 
stehna, celá pravá dolná končatina zhrubnutá 
v oblasti stehna aj predkolenia, edém mozgu, 
opuch pľúc, rozšírené pľúcne tepny viac vľavo 
s tromboembolmi prichytenými k intime a vy-
plňujúcimi lumen artérií, vľavo s prenikaním aj 
na perifériu arteriálneho stromu, obojstranná 
dilatácia srdcových komôr, zhrubnutie ľavej 
srdcovej komory, generalizovaná ateroskleróza, 
jazva na zadnej stene ľavej srdcovej komory, 
nefroskleróza, muškátová pečeň. 

Diagnostický záver z pitvy: Masívna pulmo-
nálna tromboembólia, trombóza v. femoralis  
l. dx., stav po operácii krčka pravej stehennej kos-
ti, excentrická hypertrofia ľavej srdcovej komory, 
dilatácia pravej srdcovej komory, generalizovaná 
ateroskleróza, nefroskleróza, muškátová pečeň, 
stav po cholecystektómii a hysterektómii.

Kazuistika 2
65-ročná pacientka bola dňa 30. 3. 2010 

vyšetrená na pľúcnej ambulancii so záverom, 
že ide o CHOCHP a emfyzém pľúc a bola ob-
jednaná na hospitalizáciu. Dňa 6. 4. 2010 bola 
hospitalizovaná na internej klinike pre sťažené 
dýchanie. Pri príjme TK 115/80 torr., pulz 110/min., 
dychová frekvencia 20/min., TT 35,9 °C, pacientka 
pri vedomí, v pokoji eupnoe, pri minimálnej 
námahe výrazné dyspnoe, náplň jugulárnych 
vén zvýšená, lýtka voľné bez edémov. 

Podstúpila CT hrudníka natívne, pulmo-
angiografia a 3D rekonštrukcia s rozpoznaním 
jazdeckého embolu v kmeni a. pulmonalis, sia-
hajúceho do segmentálnych vetiev pre všetky 
pľúcne laloky obojstranne, vľavo až s obturáciou 
vetvy pre dolný lalok. 

Záver: Masívna pľúcna tromboembólia.
Okrem toho jej bolo vykonané echokar-

diografické vyšetrenie s potvrdením cor pul-
monale acutum a v ten istý deň o 13.00 hod. 
angiografia a aspiračná embolektómia, počas 
ktorej pacientka začala náhle zvracať krv, preto 
bol okamžite zastavený perfúzor s Heparinom 
a podaný Protamin Sulfát 3 ml. 

O 13.55 hod. bola začatá kardiopulmonálna 
resuscitácia s dopĺňaním objemu a intubáci-
ou, avšak pacientku sa nepodarilo stabilizovať 

Obrázok 5. Masívna pľúcna tromboembólia

Obrázok 6. Masívna pľúcna tromboembólia

Schéma 1. Algoritmus liečebnej taktiky pľúcnej tromboembólie
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Kazuistiky

a o 14.45 hod. bola KPCR ukončená s konštato-
vaním exitu. 

Terapia: Tulip, Amaryl, Lipanthyl M, Alvesco, 
Formotrol, Ventolin, Fraxiparin, Heparin, Protamin 
Sulfát, Remestyp, Adrenalin, Noradrenalin, 
Atropin, infúzna liečba.

Klinický diagnostický záver: Masívna he-
matemesis po pokuse o aspiračnú katétrovú 
pulmonálnu embolektómiu, hemoragický šok, 
embólia do a. pulmonalis so stredným rizikom, 
diabetes mellitus II. typ na PAD, CHOCHP GOLD 
III. – IV. s emfyzémom pľúc, glaukóm.

Pitevný nález. Krvou sfarbené hlieny v úst-
nej dutine, obvod pravého stehna širší o 2 cm 
oproti obvodu ľavého stehna, obvod pravého 
lýtka širší o 1 cm.  Phlebothrombosis iliofemo-
ralis, edém mozgu, edém pľúc, v pravej i  ľavej 
pľúcnici sa nachádzajú trombemboly zasahu-
júce až na perifériu a na viacerých miestach 
pevne uľpievajú na stenu cievy, v prieduškách 
a priedušnici výskyt krvou sfarbenej opucho-
vej tekutiny, dilatácia pravej srdcovej komory, 
koncentrická hypertrofia ľavej srdcovej komory, 
myofibróza srdcovej svaloviny a generalizovaná 
ateroskleróza II. stupňa, 250 ml krvi a krvných 
koagúl v žalúdku, na sliznici žalúdka sú viaceré 
drobné erózie, pravá v. illiaca communis je zá-
palovo pozmenená. Histologické vyšetrenie 
pľúc preukázalo edém pľúcneho tkaniva 
a trombus až v drobnej pľúcnej cieve.

Diagnostický záver z pitvy: Masívna trom-
bembólia do obidvoch pľúcnych tepien, akút-
na dilatácia pravej srdcovej komory, edém 
a emfyzém pľúc, flebotrombóza hlbokých žíl 
pravej dolnej končatiny – zdroj embólie, gene-
ralizovaná ateroskleróza II. stupňa, koncentrická 
hypertrofia ľavej srdcovej komory, akútne eró-
zie sliznice žalúdka s hematemézou, diabetes 
mellitus.

Diskusia
Komentár k 1. kazuistike: Pacientka bola 

operovaná až na piaty deň od vzniku úrazu. Za 
ten čas sa už vytvorila trombóza na PDK. 

Prerušenie liečby LMWH (pre údajnú trom-
bocytopéniu) malo za následok progresiu 
trombózy na PDK a následné sukcesívne em-
bolizácie pľúc, ktoré boli nerozpoznané, pričom 
bolo trikrát realizované interné konzílium, kde 
až na tretíkrát (v deň úmrtia) bolo vyslovené 
vysoké podozrenie na pľúcnu tromboembóliu. 
Nebolo urobené echokardiografické vyšetrenie 
ani CT-angiografia pri evidentných klinických 
známkach embolizácie do pľúc, a tým nemohla 
byť zabezpečená ani adekvátna radikálna lieč-
ba MPTE. V tomto prípade išlo jednoznačne 
o nedostatočnú profylaxiu tromboembolizmu 
a nedostatočný pooperačný dohľad. 

Pochybenia: oneskorená operácia, nedosta-
točné interné konzíliá (2 x) bez úsilia o verifikáciu 
zobrazovacími metódami.

Komentár k 2. kazuistike: Týždeň pred 
hospitalizáciou bola pacientka vyšetrená na 
pľúcnej ambulancii, kde nebola správne stano-
vená diagnóza pľúcnej embólie. Až pri hospita-
lizácii po týždni bola diagnóza určená správne; 
liečba už nebola úspešná, keďže pacientka prišla 
do nemocnice so sukcesívnou embolizáciou 
ante finem.

Pochybenia: už týždeň pred exitom neboli 
rozpoznané známky pľúcnej embolizácie, a tak 
pacientka nebola adekvátne liečená.

Záver
V obidvoch kazuistikách sa potvrdila ma-

sívna pľúcna tromboembólia ako causa mortis. 
V obidvoch prípadoch nebola včas stanovená 
diagnóza PTE, a preto nemohla byť ani adekvát-
ne liečená. Pochybenia viedli k exitu.
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