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Vážené kolegyne a kolegovia,

pred 25 rokmi v júni 1991 vyšlo prvé riadne číslo prvého ročníka 
Informačného zpravodaja Slovenskej chirurgickej spoločnosti, predchodcu 
dnešnej Slovenskej chirurgie. Dovolím si uviesť príhovor prvého predsedu 
SCHS, zvoleného po novembri 1989, prof. MUDr. Stanislava Čárskeho:

Vážené kolegyne a kolegovia,
žijeme v dobe, keď každý z nás má predstavu slobody do budúcnosti. Slobody, tak ako je 

definované vo vyhlásení nezávislosti a neskôr zakotvené v Americkej ústave spred 200 rokov: 
„Každý človek má isté neodcudziteľné práva, ktoré sú považované za samozrejmé, sú to život, 
sloboda a budovanie šťastia.“

Sloboda však neznamená anarchizmus, neznamená ani budovanie individuálneho šťastia 
na úkor ostatných. Ak v ekológii niekto myslí len na úspechy jednotlivca, alebo výhody malej 
skupiny ľudí, zanecháva za sebou ekologickú katastrofu. Každá činnosť človeka má svoju spätnú 
väzbu, či na okolitý svet, alebo okolitých ľudí. Znamená to, že každý kto ide dopredu, musí sa 
obzrieť okolo seba, ale hlavne za seba, aby videl výsledky svojho snaženia a hlavne, aby videl 
efekt svojej činnosti na okolie.

Chirurgovia sú ľudia činu, nenávidia však úradovanie. Preto aj máloktoré oddelenie sleduje 
dlhodobo svojich pacientov a spätne vyhodnocuje svoju prácu.

Pritom by sa to malo robiť nielen u onkologických pacientov, ale aj u tzv. jednoduchých 
hernií, alebo chronických apendixov. Možno by nám potom vyšlo, že pri operáciách hernií robíme 
nejakú chybu, alebo že chronické apendicitídy indikujeme na operáciu príliš často a neuvážene.

Všetci čakáme, že sa v budúcnosti budeme mať lepšie. Veľké nádeje vkladáme do poisťova-
cieho systému a ekonomizácie zdravotníctva. Poisťovňa však bude predstavovať aj toho niekedy 
aj nekritického strážcu pravidel, kontrolóra výsledkov a rozdeľovania financií. A tie sa budú asi 
rozdeľovať podľa toho, kto koľko robí, ako robí a aké má výsledky. K ekonomizácii zdravotníctva 
nutne musí patriť aj postih za zbytočne ordinované lieky, neuvážene indikované operácie a zlé 
operačné výsledky. Aj keď si to dnes neradi priznávame, aj medzi nami lekármi bude musieť byť 
konkurencia, aj medzi lekármi budú musieť byť nezamestnaní.

Nevidím všetko tak čierne, ako by sa mohlo niekomu zdať. Chcem len zdôrazniť, že budeme 
musieť lepšie pracovať, pravdepodobne aj viac pracovať. Budeme mať väčšiu slobodu, ale aj 
väčšiu zodpovednosť.

Prajem Vám všetkým do budúcnosti čo najviac pacientov, veľa elánu do práce a čo najmenej 
neúspechov. 

Tento príhovor písal v období, keď zmeny v našej spoločnosti len začínali, keď sme ešte netušili, 
že príde éra internetu, keď ešte len začínala explózia technologických inovácií v chirurgii. A netušili 
sme tiež, ako sa zmení fungovanie zdravotníctva. Je obdivuhodné, že dokázal pred vyše štvrť- 
storočím vystihnúť a poukázať na problémy, ktoré nás trápia dodnes. Nemohol však vtedy tušiť, 
čo nám dnes je zrejmé, že ich riešenie nemôžeme očakávať ani od politikov alebo manažérov 
zdravotníctva, ani od zdravotných poisťovní. Skvalitnenie vzdelávania, centralizáciu niektorých 
výkonov, koordináciu spolupráce špecialistov i objektívne hodnotenie kvality chirurgickej činnosti 
musíme vziať do vlastných rúk my – chirurgovia. 

 Juraj Pechan
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Transplantácia hepatocytov
MUDr. Rastislav Kalanin, MUDr. Tomáš Gajdzik, MUDr. Martina Vidová, MUDr. Izabela Bosznayová,  
doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice 

Transplantácia pečene je v súčasnosti jedinou možnou terapeutickou metódou pri pokročilých štádiách akútnych, chronických a meta-
bolických ochorení pečene. Problémom pri týchto transplantáciách je aj naďalej pretrvávajúci nedostatok vhodných darcov. Transplan-
tácia hepatocytov predstavuje vhodnú alternatívu na orgánové transplantácie pečene. Postup je výrazne menej invazívny a môže byť 
vykonávaný aj opakovane.

Kľúčové slová: transplantácia hepatocytov, transplantácia pečene, zlyhávanie pečene.

Transplantation of hepatocytes 

Liver transplantation is currently the only method of therapy in advanced acute, chronic and metabolic diseases of the liver. The problem 
with these transplants remains a persistent lack of suitable donors. Transplantation of hepatocytes is a suitable alternative to organ 
transplant liver. The procedure is much less invasive and can be performed repeatedly.

Key words: transplantation of hepatocytes, liver transplantation, liver failure. 

Slov. chir., 2015; roč. 12(2): 47–50

Úvod
Transplantácia hepatocytov predstavuje 

vhodnú alternatívu na orgánové transplantácie 
pečene. Zdrojom izolovaných hepatocytov mô-
žu byť napríklad aj nevyužité orgány, ktoré nie 
sú vhodné na samotnú transplantáciu pečene. 
Ďalšou možnosťou je aj využitie izolovaných 
hepatocytov po resekciách pečene. Hepatocyty 
od jedného darcu môžu byť použité pre viace-
rých príjemcov, nakoľko je možné ich zachovať 
zmrazením na neskoršie použitie, pričom pred 
ich použitím môžu byť aj geneticky modifiko-
vané. Transplantácia hepatocytov nie je zatiaľ 
štandardne používanou metódou, ktorú by bolo 
možné využívať v praxi. Touto témou sa však 
zaoberá množstvo experimentov na animálnych 
modeloch, pričom už boli uskutočnené aj prvé 
pokusy u človeka.

V budúcnosti sa transplantácia hepatocytov 
javí ako veľmi perspektívna alternatíva na or-
gánovú transplantáciu pečene. Transplantácia 
hepatocytov má oproti transplantácii pečene 
mnoho potenciálnych výhod. Jednou z najväč-
ších východ transplantácie hepatocytov je jej 
výrazne nižšia invazivita oproti transplantácii 
pečene, ktorá predstavuje chirurgicky veľmi 
náročný výkon, ktorý môže byť sprevádzaný 
závažnými pooperačnými komplikáciami. 

Hepatocyty
Hepatocyt alebo aj pečeňová bunka tvorí 

základ pečeňového tkaniva. Počet hepatocytov 
v pečeni je 10 – 30 miliárd (1). Hepatocyty sú zod-
povedné za väčšinu metabolických pochodov, 
ktoré prebiehajú v pečeni, z ktorej objemu tvoria 

78 %, a zároveň tvoria 60 % všetkých buniek, ktoré 
sa v pečeni nachádzajú. Hepatocyty sú polyedrické 
bunky, ktorých priemer je 20 – 30 µm a sú pokryté 
mikroklkmi (2). Pomerne často sa v pečeni nachá-
dzajú hepatocyty s dvoma jadrami a hepatocyty 
s veľkými jadrami vyznačujúcimi sa polyploidným 
počtom chromozómov. Počet dvojjadrových 
buniek a polyploidných buniek vzrastá pri veľkom 
funkčnom zaťažení pečene a s vekom (3). Ako kaž-
dá epitelová bunka má aj hepatocyt polaritu stav-
by a funkcie. Bazolaterálna membrána je obrátená 
k intercelulárnej štrbine a susedí s extracelulárnym 
priestorom, kam preniká krvná plazma – krvný pól. 
V tomto mieste sa pomocou rôznych prenášačov 
vychytávajú látky z krvi (glukóza, aminokyseliny, 
žlčové kyseliny) a do krvi sú predávané produkty 
syntézy (proteíny, lipoproteíny, glukóza). Apikálny 
pól je obrátený k žlčovým kanálikom – žlčový pól, 
v ktorom sa produkuje žlč. Plazmatická membrána 
na žlčovom póle sa vyznačuje rôznymi transport-
nými mechanizmami. Hepatocyt je bohato vyba-
vený všetkými obvyklými bunkovými organelami. 
Endoplazmatické retikulum a Golgiho komplex 
slúžia na syntézu a sekréciu albumínu, koagulač-
ných faktorov a iných plazmatických bielkovín. 
Lyzozómy sa nachádzajú hlavne blízko žlčového 
pólu. Podieľajú sa okrem iného na odbúravaní 
opotrebovávaných alebo prebytočných zložiek 
buniek (4). Morfologickou jednotkou parenchý-
mu pečene je lalôčik centrálnej vény. Je tvorený 
z trámcov pečeňových buniek, ktoré sa zbiehajú 
k centru lalôčika. Pečeňový lalôčik má tvar nepra-
videlného šesťbokého hranola, je vysoký asi 2 mm 
a jeho priemer je okolo 0,7 mm. Lalôčiky sú k sebe 
tesne priložené. Iba na miestach, kde sa stretávajú 

3 pečeňové lalôčiky, sa nachádza viac väziva. Tieto 
miesta označujeme ako portobiliárny priestor (5). 
Veľkou výhodou hepatocytov je ich proliferačná 
schopnosť, v prípade poškodenia orgánu nekrózou 
alebo po chirurgickej resekcii sú schopné nahradiť 
chýbajúce tkanivo.

Patofyziológia zlyhania pečene
Hoci má pečeň značné regeneračné schop-

nosti, zlyhanie pečene sa môže vyvinúť z ťažkého 
akútne prebiehajúceho pečeňového poškodenia 
s masívnou nekrózou pečeňových buniek alebo 
z pokročilého chronického pečeňového ochorenia.

Akútne zlyhanie pečene sa vyvíja náhle 
s ťažkým poškodením pečeňových funkcií. Je 
definované kómou bez predchádzajúceho chro-
nického ochorenia pečene. Príčinami sú: akútna 
vírusová hepatitída, hepatotoxické účinky liekov, 
otrava tetrachlórmetánom, akútna alkoholová 
hepatitída, otrava hubami a tehotenstvo kom-
plikované eklampsiou (6). 

Chronická insuficiencia pečene sa pri pro-
gredujúcich chronických hepatopatiách, hlavne 
pri fibróze a cirhóze, postupne prehlbuje až do 
stavu hraničiaceho zo zlyhaním. Najčastejším dô-
vodom je cirhóza, chronická aktívna hepatitída, 
chronická cholestáza a Wilsonova choroba (7).

Prejavy zlyhania pečene
Akútne a chronické zlyhanie pečene, s ohľa-

dom na rozmanité funkcie pečene, vytvára kom-
plexné prejavy. Ikterus odráža závažnosť poško-
denia hepatocytov. Dôvodom je strata schopnos-
ti pečeňových buniek metabolizovať bilirubín. Pri 
akútnom zlyhaní sa ikterus objavuje okamžite 
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a predstavuje rozsah poškodenia pečeňových 
buniek. Pri chronickom zlyhaní sa ikterus objaví 
neskoro a je miernejšieho charakteru. Hepatálna 
encefalopatia je neuropsychiatrický syndróm. 
Zahŕňa poruchy vedomia, zmeny osobnosti, 
duševné poškodenie, nezreteľnú reč a nakoniec 
kómu a smrť. Dôvodom sú toxické látky, ktoré 
nie sú metabolizované poškodenou pečeňou. 
Toxické látky sa dostanú do systémového obehu 
a poškodia mozog. Hyperkinetická cirkulácia 
je charakterizovaná periférnou vazodilatáciou, 
zvýšeným prietokom krvi a zvýšeným srdcovým 
výdajom srdca. Znižuje sa prietok obličkami, čo 
vedie k tachykardii, nízkemu krvnému tlaku a zní-
ženej funkcii obličiek. Hepatorenálny syndróm 
sa môže vyvinúť u pacientov s akútnym aj chro-
nickým zlyhaním pečene. Nastáva zlyhanie obli-
čiek pri absencii klinických, laboratórnych alebo 
morfologických dôkazov iných príčin renálnej 
dysfunkcie. Hepatorenálny syndróm sa vyvíja asi 
u 10 % pacientov s akútnym alebo chronickým 
zlyhaním pečene. Hepatopulmonálny syn-
dróm môže vzniknúť u pacientov s chronickým 
zlyhaním pečene s cirhózou. To má za následok 
ventilačno-perfúznu nerovnováhu, ktorá môže 
viesť k poškodeniu funkcie pľúc, paličkovitým 
prstom a aj cyanóze. Koagulačné poruchy sú 
následkom poruchy syntézy radu koagulačných 
faktorov chorej pečene. Patrí sem trombocy-
topénia, DIC a prítomnosť fibrín degradačných 
produktov v krvi. Ascites a edémy vznikajú ná-
sledkom chronického zlyhania pečene a cirhózy, 
čo môže vyústiť do portálnej hypertenzie a ascitu. 
Znížená syntéza albumínu vedie do proteinémie, 
čo sa podieľa na rozvoji ascitu a edému u tých-
to pacientov. Ďalšími prejavmi pečeňového 
zlyhania môžu byť endokrinné zmeny u mužov, 
ako je gynekomastia a hypogonadizmus, a u žien 
vedú k maskulinizácii. Pri kožných zmenách môžu 
vznikať pavúčikovité névy a palmárny erytém. Pri 
závážnych prípadoch akútneho alebo chronic-
kého zlyhania pečene môže vzniknúť sladkastý 
a štipľavý zápach dychu – foetor hepaticus (7).

História transplantácie hepatocytov
Hlavným predpokladom na transplantáciu 

hepatocytov je ich dostupnosť. Prvýkrát sa ich 
podarilo izolovať z pečene potkana v roku 1967 
Howardovi (8). Získanie suspenzie hepatocytov 
dostatočnej kvality umožnila však až izolácia 
hepatocytov dvojstupňovou perfúziou pečene 
kolagenázou, ktorá bola opísaná v roku 1969 
Berrym a Friendom (9). 

Prvé vážnejšie pokusy o transplantáciu he-
patocytov na zvieracom modeli boli zazname-
nané v sedemdesiatych a osemdesiatych ro-

koch. Prvú transplantáciu hepatocytov u človeka 
vykonali japonskí vedci Mito a Kusano v roku 
1993 u pacienta s chronickou hepatitídou a cir-
hózou pečene. Hepatocyty izolované zo seg-
mentu pečene pacienta boli podané do sleziny. 
Hepatocyty boli detegované aj 11 mesiacov po 
operácii, ku klinickému zlepšeniu stavu pacienta 
však nedošlo (10). 

V  roku 1994 bola publikovaná štúdia 
Habibullaha. Pacientom s pečeňovým zlyha-
ním a encefalopatiou III. – IV. stupňa boli do 
peritoneálnej dutiny podané hepatocyty získa-
né z ľudských plodov. Kontrolnú skupinu tvorili 
pacienti, ktorí s transplantáciou hepatocytov 
nesúhlasili. Mortalita transplantovaných paci-
entov bola 52 % a mortalita pacientov, ktorí 
s transplantáciou nesúhlasili bola 67 %. U pa-
cientov s encefalopatiou III. stupňa prežilo po 
transplantácii hepatocytov 100 % pacientov 
a v kontrolnej skupine prežilo 50 % pacientov 
(11). Štúdia autorov Stroma a Fishera z roku 1997 
opisuje transplantáciu hepatocytov u 11 paci-
entov s fulminantným pečeňovým zlyhaním 
a u 4 pacientov s akútnou dekompenzáciou 
pečeňovej cirhózy. Hepatocyty boli aplikované 
do a. lienalis. Z pacientov s fulminantným peče-
ňovým zlyhaním sa 6 dožilo transplantácie peče-
ne, dvaja pacienti zomreli pred transplantáciou 
pečene a stav jednej pacientky s fulminantnou 
vírusovou hepatitídou B sa zlepšil natoľko, že 
bola prepustená 8. deň po transplantácii hepa-
tocytov. Zo štyroch pacientov s fulminantnou 
cirhózou pečene prežil 1 pacient. V jednotlivých 
prípadoch bolo možné pozorovať zlepšenie 
encefalopatie, pokles vnútrolebečného tlaku, 
zlepšenie prekrvenia mozgu, zníženie kardio-
vaskulárnej nestability a pokles hladín amoniaku 
(12). Soriano et al., publikoval v roku 1997 prácu 
o transplantácii hepatocytov u troch detí s ful-
minantným akútnym zlyhaním pečene. Dve 
deti zomreli, ale u oboch detí došlo k poklesu 
hladiny amoniaku a u jedného ku korekcii ko-
agulopatie. Tretí pacient prežil. Biopsia pečene 
po dvoch mesiacoch od transplantácie dokázala 
regeneráciu pečene a imunosupresívna liečba 
bola ukončená (13). 

Najznámejší je prípad 10-ročného dievčatka 
s Crigler-Najjar syndrómom typu I. Pacientke 
boli podané hepatocyty do v. portae, po 
transplantácii jej klesla hodnota bilirubínu na 
60 % pôvodnej hodnoty. Pri následne vykonanej 
biopsii pečene vzrástla aktivita bilirubín-UDP-
-glukuronosyltransferázy 14-krát a výrazne sa 
znížila pravdepodobnosť vzniku jadrového ikte-
ru. Počas podávania imunosupresie bola aktivita 
hepatocytov stabilná 9 mesiacov (14).

Indikácie na transplantáciu 
hepatocytov

Dá sa predpokladať, že v budúcnosti bude 
transplantáciou hepatocytov alebo génovou 
manipuláciou možná liečba nasledujúcich ocho-
rení pečene:

Získané choroby: stav po veľkých resek- 
ciách pečene pre karcinóm pečene; fulminantné 
zlyhanie pečene (bridging na transplantáciu 
pečene); chronické vírusové hepatitídy; cirhóza 
pečene a chronické pečeňové zlyhanie; rejekcia 
pečeňového štepu. 

Dedičné ochorenia pečene: deficit α1-an-
titrypsínu; poruchy metabolizmu aminokyselín: 
hereditárne tyrosinémie, histidinémie, homocys-
tinúrie, fenylketonúrie, hyperfenylalaninémie, 
vrodené poruchy ureogenézy, oxalóza; poruchy 
metabolizmu bilirubínu: Crigler-Najjar syndróm; 
poruchy syntézy a transportu žlčových kyselín; 
poruchy metabolizmu uhľovodíkov: galakto-
sémia, glykogenózy, hereditárna intolerancia 
fruktózy; erytropoetická protoporfýria; familiárna 
hypercholesterolémia; Gaucherova choroba; 
Niemann-Pickova choroba; hemofília; poruchy 
metabolizmu peroxizómov; Wilsonova choro- 
ba (15).

Dostupnosť hepatocytov 
na transplantáciu

Príprava hepatocytov na transplantáciu sa 
izoluje z pečení nepoužitých na transplantá-
ciu, od darcov s nebijúcim srdcom (16), z časti 
pečene, keď nebol transplantovaný celý orgán 
vrátane segmentu IV získaného pri rozdelení 
pečene na transplantáciu pre dvoch príjemcov 
(17). V súčasnosti je liečba obmedzená hlavne do-
stupnosťou hepatocytov z nevyužitých orgánov 
na transplantáciu. Výrazné zvýšenie množstva 
hepatocytov na transplantáciu by bolo možné 
izolovať zo steatotických darcovských pečení, 
ktoré sú čoraz častejšie s rastúcim výskytom obe-
zity v populácii (18). Pridaním N-acetylcysteínu 
pri izolovaní hepatocytov zo steatotickej pečene 
sa získa významné zlepšenie životaschopnosti 
a metabolickej funkcie buniek (19). Hepatocyty 
s dobrou funkciou prežívania je možné získať 
z chorej pečene príjemcu, ktorá je explantovaná 
pri transplantácii pečene. Ak tieto hepatocyty 
budú považované za bezpečné, mohli by byť 
ďalším zdrojom na transplantáciu (20).

Izolácia hepatocytov 
na transplantáciu

Existujú zavedené protokoly na izoláciu he-
patocytov z pečene (21). Dvojstupňovou kolage-
názovou perfúziou je možné získať vysoký počet 
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viabilných hepatocytov (22). Pečeň sa perfundu-
je roztokom kolagenázy pri teplote 37 °C. Hneď 
ako je pečeňové tkanivo rozštiepené a bunky 
sú uvoľnené, hepatocyty sa oddeľujú centri-
fugáciou pri nízkych otáčkach. Získané bunky 
sa premyjú ľadovo chladným roztokom pufra 
a vznikajú očistené hepatocyty (23). Izolačným 
stresom dochádza k proteolýze membránových 
bielkovín, k poškodeniu štruktúry plazmatickej 
membrány a k strate diferenciácie hepatocy-
tov na krvný a žlčový pól. Pre obmedzenie izo-
lačného stresu je potrebné dodržiavať presný 
protokol izolácie (24). Pri izolácii hepatocytov 
sa toleruje dlhší čas studenej ischémie ako pri 
transplantácii orgánov. Tolerancia je až 36 hodín 
studenej ischémie, ale po 18 hodinách už funkcia 
buniek klesá. Spôsob uchovávania hepatocytov 
určených na transplantáciu je ich schladenie. 
Schladené hepatocyty dokážu prežiť až po ob-
dobie dvoch týždňov (23). Ďalšou možnosťou je 

kryokonzervácia hepatocytov na akútnu liečbu 
a na opakované použitie buniek od rovnakého 
darcu. Kryokonzervácia má však škodlivé účin-
ky na životaschopnosť a metabolické funkcie 
hepatocytov (25). 

Miesta podania hepatocytov
Existuje viacero možností na výber miesta 

na podanie hepatocytov. Najčastejšie je podanie 
hepatocytov do pečene alebo do sleziny. Ďalším 
potenciálnymi miestami na transplantáciu hepa-
tocytov je peritoneum, pankreas, kostrové sval-
stvo, slinné žľazy, štítna žľaza, podkožie, obličky 
a tukové tkanivo v okolí skapuly (26). Hepatocyty 
transplantované do týchto miest majú rôznu 
mieru prežívania a funkčnosti a vyvolávajú imu-
nitnú reakciu hostiteľského organizmu. Tej je 
potrebné zabrániť imunosupresívnou liečbou. 

Najlepším miestom z  pohľadu prežíva-
nia transplantovaných hepatocytov je pečeň. 

Základným prístupom podania hepatocytov 
do cirhoticky nezmenenej pečene je v. portae. 
V prípade cirhózy pečene veľká časť hepatocy-
tov prechádza cez pečeň alebo portokaválnymi 
spojkami do iných tkanív, hlavne pľúc. V pľúcach 
sú hepatocyty zničené s možným následkom 
vzniku pľúcnej embólie. Preto je nutné pred 
transplantáciou hepatocytov cez v. portae vy-
lúčiť vyššie stupne cirhózy pečene. Pri podaní 
hepatocytov do v. portae dochádza na niekoľko 
hodín k portálnej hypertenzii, ktorá sa časom 
upraví. Na zjednodušenie procedúry sa skúša 
podanie hepatocytov do a. hepatica alebo re-
trográdne cez vv. hepaticae (27). Jednorazovo 
je možné podať množstvo hepatocytov, ktoré 
predstavuje 10 % tkaniva pečene, a transplantá-
ciu je možné realizovať opakovane (26). 

Podobné mikroprostredie ako pečeň po-
skytuje hepatocytom slezina. Pri transplantácii 
hepatocytov do sleziny sa bunky podávajú do 
a. lienalis alebo priamo do parenchýmu slezi-
ny. Hepatocyty v slezine prežívajú, proliferujú 
a vytvárajú štruktúry podobné pečeňovému 
tkanivu (26). Časť hepatocytov vycestuje do  
v. portae. Podľa viacerých štúdií, až 50 % buniek 
sa dostane do pečene (27).

Pri transplantácii hepatocytov do perito- 
neálnej dutiny dochádza veľmi rýchlo k nekróze 
týchto buniek (11). Prežívanie hepatocytov je 
možné zvýšiť ich ochranou biokompatibilnou 
membránou, tzv. enkapsuláciou. Výhodou en-
kapsulácie je, že podanie týchto hepatocytov 
nespôsobuje imunitnú reakciu a nevyžaduje si 
podávanie imunosupresív (28).

Záver
Po množstve experimentálnych a predklinic-

kých štúdií v posledných desaťročiach je pred 
nami ešte dlhá cesta, aby sa z metódy transplan-
tácie hepatocytov stala bežná klinická prax. Aj 
napriek dosiahnutým pokrokom v tejto oblasti 
je potrebné hľadať nové zdroje, zlepšovať viabi-
litu a funkčnosť hepatocytov, nachádzať nové 
možnosti ich dlhodobého uchovania a géno-
vej modifikácie, a hlavne zvyšovať prežívanie 
a kvalitu života pacientov s ochorením pečene 
v pokročilom štádiu.

S podporou grantu VEGA 1/0592/13.
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Liečebné možnosti kmeňových buniek
MUDr. Martina Vidová, MUDr. Lucia Lakyová, PhD., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Transplantácia kmeňových buniek za účelom urýchlenia hojenia je čoraz častejšie aplikovaná v klinických štúdiách. U niektorých pacientov 
prináša výrazný benefit oproti štandardnej liečbe. Napriek aplikácii tejto metódy v praxi doteraz nie sú opísané výrazné vedľajšie účinky 
a komplikácie a dosiaľ nám nie sú jasné všetky mechanizmy a efekty liečby. Práca sa zaoberá súčasnou úrovňou poznania a aplikácie 
kmeňových buniek v liečbe. V práci sú opísané charakteristické vlastnosti kmeňových buniek a bunkovej terapie, ich funkcie, rôzne 
spôsoby izolácie kmeňových buniek a ich využitie v rôznych odvetviach medicíny. 

Kľúčové slová: kmeňové bunky, bunková terapia, regenerácia.

The use of stem cells for therapy

Transplantation of stem cells of enhancement healing is frequently used in clinical studies nowadays. It brings great benefit compare to 
standard treatment in few cases. Despite of application of this method in praxis, there are not described side effects and complications. 
All of the mechanism and effects of this treatment are not clear. The article describes level of knowledge and application of stem cells 
in treatment. The article entertains about specific facilities of stem cells and cell therapy, their function, different ways of isolation and 
their use in different fields of medicine.

Key words: stem cells, cell therapy, regeneration.
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Úvod 
Ľudské telo tvorí približne 35 biliónov (35 × 

1012) buniek. Na to, aby taký organizmus mohol 
vykonávať všetky svoje funkcie, musia byť jed-
notlivé bunky vysokošpecializované (13). Mnohé 
špecializované bunky v priebehu vývoja stratili 
schopnosť deliť sa a dĺžka ich života sa výraz-
ne skrátila. Táto hranica bunkového delenia je 
známa ako tzv. Hayflickov limit. Aby sa zacho-
vala štruktúra a funkcie tkanív skladajúcich sa 
z buniek s limitujúcim bunkovým delením, je 
zásadné stratené bunky nahradiť. Túto úlohu 
plnia kmeňové bunky (10).

Kmeňové bunky
Kmeňové bunky sú definované ako primárne 

nediferencované bunky schopné sebaobnovy 
a diferenciácie na iný, špecializovanejší typ buniek 
(12). Táto schopnosť umožňuje telu vytvoriť nové 
bunky, a nahradiť tak špecializované tkanivá (6). 
Zmena diferenciačného potenciálu kmeňovej 
bunky môže nastať, keď kmeňová bunka opus-
tí svoje pôvodné „niché“ a usídli sa v novom 
„niché“ iného tkaniva. V ňom sa pod vplyvom 
nových signálnych molekúl môže zmeniť osud 
kmeňovej bunky natoľko, že začne produkovať 
odlišné potomstvo. Podľa schopnosti kmeňových 
buniek vytvárať rôzne druhy bunkových línií ich 
hierarchicky rozdeľujeme na bunky totipotent-
né, pluripotentné, multipotentné a unipotentné 
bunky. Ľudské pluripotentné kmeňové bunky 
ako biologické zdroje majú potenciál na bunkovú 
terapiu, a tiež na ,,regeneratívnu medicínu“ (8). 

Funkcie kmeňových buniek
Kmeňové bunky v mnohobunkovom orga-

nizme vykonávajú rad zásadných funkcií: 
  v priebehu vývoja sú úplne prvými bunkami; 
  podnecujú vznik základov jednotlivých or-

gánov;
  kmeňové bunky sú zodpovedné za udrža-

nie štruktúry tkanív ako kľúčové regulátory 
tkanivovej homeostázy; 

  v prípade poranenia tkanív sú kmeňové bun-
ky zodpovedné za regeneráciu (hojenie) 
tkanív. 

Zdroj kmeňových buniek
Z hľadiska odberu sa kmeňové bunky cha-

rakterizujú ako embryonálne, fetálne a dospelé 
kmeňové bunky. Kmeňové bunky možno získať 
viacerými spôsobmi. Z tkanív plodu, placenty, 
plodových obalov a amniovej tekutiny sa odo-
berajú fetálne kmeňové bunky, ktoré majú mul-
tipotentný charakter. Dospelé kmeňové bunky 
sa izolujú z tkanív dospelého jedinca a môžu 
z nich vznikať obmedzené línie terminálnych 
tkanivových buniek. 

Embryonálne kmeňové bunky (ESCs) sú 
pluripotentné, sebaobnovujúce sa bunky deri-
vované z vnútornej masy in vitro oplodnených 
embryí. ESCs sa dajú uložiť vo forme nediferen-
covaných bunkových línií a môžu byť indukova-
né na diferenciáciu na akúkoľvek bunkovú líniu. 

Ľudská placenta, pupočník a pupočníková 
krv sú zdrojom, z ktorého môžu byť jednoducho 
získané hematopoetické kmeňové bunky, ako aj 

pluripotentné mezenchymálne kmeňové bunky 
(13, 14, 15).

Mezenchymálne kmeňové bunky (MSCs), 
tiež známe ako multipotentné mezenchymál-
ne stromálne bunky, sú podskupinou buniek, 
ktoré sa nachádzajú hlavne v kostnej dreni (BM 
– MSCs) alebo dospelých tkanivách (19). Na roz-
diel od amniálnych alebo placentárnych MSCs, 
je získavanie kmeňových buniek z kostnej drene 
invazívne a technicky, ale aj finančne náročnejšie 
(20).

Metódy izolácie kmeňových buniek
Neexistuje štandardný protokol, podľa kto-

rého možno kmeňové bunky izolovať a charak-
terizovať z dospelých tkanív. Každé laboratórium 
používa svoje vlastné protokoly na izoláciu kme-
ňových buniek. Medzinárodná spoločnosť pre 
bunkovú terapiu – The International Society for 
Cellular Therapy (ISCT) v roku 2006 predpísala 
štandardy na definíciu ľudských mezenchýmo-
vých kmeňových buniek (MSCs). Viac ako 95 %  
kmeňových buniek má povrchový antigén: 
CD105, CD73, CD90 a ≤ 2 % CD45, CD34, CD14/
CD11b, CD79α/CD19 a HLADR. Ďalej sa asociujú 
s povrchovými antigénmi ako CD44, CD133, 
CD49a, LNGFR, CD10, CD13, BMPRIA, STRO-1 
antigénová molekula a adhezívnymi molekulami 
VCAM-1, ALCAM, ICAM-1, CD29 (2).

Historicky boli prvé kmeňové bunky izo-
lované z myší (v roku 1981); ľudské sa podarilo 
získať až v roku 1998. Výber metódy izolácie 
závisí od zdroja a typu buniek, a tiež od veku 
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darcu buniek. Rad metód využíva priamu izolá-
ciu kmeňových buniek elimináciou nechcených 
diferencovaných buniek v bunkovej suspenzii. 
Eliminovať diferencované bunky je možné po-
mocou protilátok proti špecifickým markerom 
diferencovaných buniek, tie následne odsepa-
rujeme pomocou feromagnetických nanočastíc 
(imunomagnetická separácia). Ďalšou metó-
dou je lýza diferencovaných buniek pomocou 
faktorov komplementu – zo suspenzie buniek 
odoberieme faktory, ktoré podporujú prežívanie 
diferencovaných buniek, poprípade si zvolíme 
také kultivačné pôdy, že ich povrch neumožní 
adhéziu buniek. Tieto metódy sú často kombi-
nované s postupmi zameranými na stimuláciu 
proliferácie kmeňových buniek (napríklad po-
mocou mitogénnych rastových faktorov), čím 
sa kmeňové bunky udržujú pri kultivácii v nedi-
ferencovanom stave (16). Pretože niektoré špeci-
fické markery kmeňových buniek sa už podarilo 
identifikovať, je možné využiť na izoláciu týchto 
buniek odpovedajúcich protilátok, napríklad pri 
metóde FACS (fluorescence-activated cell sorting 
– triedenie buniek pomocou fluorescencie). Na 
izoláciu kmeňových buniek sa tiež používajú 
ich špeciálne fyzikálne vlastnosti, ako napríklad 
veľký nukleocytoplazmatický pomer (pomer 
bunkového jadra voči cytoplazme). Zaujímavým 
prístupom, ako separovať frakciu kmeňových 
buniek ako vedľajšiu populáciu (side population 
– SP bunky) je využitie ich schopnosti vylučovať 
farbivo. Úplne novou metódou je transfekcia 
cieľovej bunky génom kódujúcim pluripotent-
ný transkripčný faktor, ktorá slúži na produkciu 
tzv. indukovaných pluripotentných kmeňových 
buniek (iPS) (4).

Spôsob aplikácie kmeňových 
buniek

Špecializované bunky sú v tkanivách uložené 
spolu s medzibunkovou hmotou (extracelulárna 
matrix), ktorá je zložená z polysacharidov a pro-
teínov produkovaných bunkami a poskytuje im 
mechanickú podporu. Pomocou adhéznych 
receptorov dochádza k interakcii medzi bunkami 
a medzibunkovou hmotou a prostredníctvom 
ďalších molekúl a rôznych procesov spolu bunky 
komunikujú (lokálne, ale aj na väčšie vzdiale-
nosti). S týmito skutočnosťami treba pri väčši-
ne zásahov tkanivového inžinierstva počítať, 
a správne izolované, kultivované a prípadne aj 
modifikované kmeňové bunky sa preto musia 
aplikovať do správneho prostredia. Migráciu, 
diferenciáciu a rast kmeňových buniek pritom 
ovplyvňujú rôzne faktory. Okrem typu kmeňo-
vých buniek a prípadného nosiča je to vplyv 

okolitého tkaniva, ako aj lokálne a systémové 
rastové faktory (Blau HM, 2001). 

V novo sa rozvíjajúcom odvetví regeneratív-
nej medicíny hrá dôležitú úlohu tkanivové inži-
nierstvo, ktoré na podklade znalostí biologickej 
štruktúry a vlastností jednotlivých tkanív študuje 
a vyvíja materiály rôznych vlastností, ktoré slúžia 
ako podporné matrice, nosiče a kostry budúcich 
transplantovaných tkanív a orgánov a tieto mate-
riály spája s kmeňovými bunkami. Trojrozmerný 
nosič, označovaný ako „lešenie“ (scaffold) zaisťu-
je nasadeným kmeňovým bunkám dočasnú ale-
bo trvalú podporu na ich migráciu, rast a spros-
tredkuje stimuly na následné bunkové pochody, 
napríklad na diferenciáciu kmeňových buniek na 
zrelé tkanivá. Nosiče musia mať určité vlastnosti, 
ako je ľahká spracovateľnosť do požadovaného 
tvaru, stabilita, odolnosť, a nesmú byť pre or-
ganizmus toxické. Ideálny materiál by mal byť 
biokompatibilný, mal by podporovať bunkovú 
interakciu a obnovu tkaniva a mal by vykazovať 
mechanické a fyzikálne vlastnosti budúceho 
tkaniva. Kultivácia, rozmnožovanie a prípadné 
vyzrievanie kmeňových buniek nasadených na 
nosiče prebieha buď v bioreaktore, v organiz-
me, alebo v následnosti v oboch prostrediach. 
Nosiče môžu byť pripravené z rôznych mate- 
riálov biologického alebo syntetického pôvodu. 
Pripravujú sa buď z natívnych tkanív (kolagén, 
fibrín, kyselina hyalurónová, hydrogén, citosan, 
alginát), z acelulárnej tkanivovej matrix, ktorá 
obsahuje medzibunkovú hmotu pôvodného 
tkaniva zbavenú všetkých buniek (napríklad sub-
mukóza močového mechúra alebo tenkého čre-
va), alebo sa vyrábajú zo syntetických polymérov 
(kyselina polyglykolová, kyselina polymliečna, 
kyselina polykaprolaktonová), rôznych synte-
tických nanomateriálov, ako aj z anorganických 
látok (hydroxyapatit, kalciumfosfát). Možná je 
aj kombinácia prírodných a syntetických ma-
teriálov (Levenberg S., 2003; Placzek MR.; 2009).

Mechanizmus účinku kmeňových 
buniek 

Kmeňové bunky alebo progenitorové bunky 
sú priťahované do rany signálmi vychádzajúci-
mi z miesta poranenia. Zistilo sa, že prostredie, 
v ktorom sú umiestnené kmeňové bunky (teda 
počet buniek, spôsob aplikácie, koncentrácia kys-
líka), ovplyvňuje expresiu povrchových recepto-
rov kmeňových buniek, ktoré odpovedajú na 
signály na migráciu. Čerstvo izolované kmeňové 
bunky majú vyššiu schopnosť uchytenia sa v ci-
eľovom tkanive pri porovnaní s ich kópiami zmno-
ženými v kultúrach (23). Zistilo sa však, že pokiaľ 
sú kmeňové bunky umiestnené v koktaile z cyto-

kínov, kmeňové bunky vykazujú expresiu CXCR4. 
Vystavenie kmeňových buniek hypoxickým pod-
mienkam tak tiež zvyšuje expresiu CXCR4 a CX3 
chemokínového receptora 1 (CX3CR1), čo vedie 
k zvýšenej migrácii. Kmeňové bunky pestované 
v hypoxických podmienkach aktivujú signálnu 
cestu, pričom sa udržuje aj ich životaschopnosť 
a počet bunkových cyklov (25). Expresia CXCR4 sa 
dá zvýšiť aj retrovírusovou expresiou, prenosom 
mRNA alebo pridaním cytokínu TNF-alfa (21). 

Terapia kmeňovými bunkami
Bunková terapia, terapia kmeňovými bunka-

mi, predstavuje významný pokrok pre medicínu 
(16). Kmeňové bunky sú vybavené unikátny-
mi vlastnosťami – schopnosťou sebaobnovy 
a diferenciácie (7), ktoré z nich robia atraktívne 
bunky, „kandidátov“ na liečbu doposiaľ nelieči-
teľných ochorení, ako sú Parkinsonova choroba 
(15), demyelinizačné poruchy (napríklad sclerosis 
multiplex), Duchennova svalová dystrofia a celý 
rad ďalších frekventovaných a závažných chorôb, 
ako je infarkt myokardu, diabetes mellitus, au-
toimunitné ochorenia, ochorenia pečene (3). 

Výhody BT:
1. nie je toxická,
2.  transplantáciu stačí uskutočniť jednorázovo 

bez opakovania celého procesu,
3.  transplantované bunky si dokážu osvojiť 

fenotyp odpovedajúci cieľovému tkanivu,
4.  bunková terapia môže byť uskutočnená 

i bez detailnej znalosti všetkých mechaniz-
mov, ktoré riadia proliferáciu i diferenciáciu 
transplantovaných buniek.
Vzhľadom na to, že kmeňové bunky sú bio-

logickým východiskom všetkých somatických 
štruktúr, možno ich perspektívne využiť vo 
všetkých orgánových systémoch a vo všetkých 
odboroch medicíny:
  transplantácia kmeňových buniek krvo-

tvorby je už dlhodobo významnou a ne-
oddeliteľnou súčasťou liečby mnohých 
hematologických malignít (leukémia, my-
elodysplastický syndróm, Hodgkinova cho-
roba, non-Hodgkinovské lymfómy, myelóm, 
aplastická anémia, primárna polycytémia);

  v klinických štúdiách sa aplikovali mezen-
chýmové kmeňové bunky u pacientov so 
zlyhaním pečene. Modulačné cytokíny 
produkované týmito bunkami dokážu inhi-
bovať proliferáciu buniek imunitného systé-
mu a ich migráciu do pečene, čím blokujú 
apoptózu hepatocytov. Kmeňové bunky 
navyše prispievajú k regresii pečeňovej fib-
rózy a k proliferácii hepatocytov (9); 
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  povzbudivé výsledky sa dosiahli i v experi-
mente pri náhradách dutých orgánov uro-
genitálneho systému použitím transplantátu 
z acelulárnej kolagénovej matrix získanej 
z ľudského močového mechúra, na ktorú 
sa nasadili kmeňové bunky (1);

  techniky prenosu kožných transplantátov 
a využívanie xenotransplantátov sú už de-
saťročia súčasťou popáleninovej chirurgie. 
Súčasný výskum sa zameriava na využitie 
kmeňových buniek, hlavne pri prenose au-
totransplantátov pri rozsiahlych popáleni-
nách (11); 

  v ortopédii ponúka tkanivové inžinierstvo 
celý rad možností. In vitro vytvorené tkanivá 
zahŕňajú kosti, chrupavky, mandibulárny kĺb, 
menisky, svaly, šľachy a väzy (14).
V blízkej budúcnosti sa plánuje ich využitie 

na farmakologické účely a vo farmakologickom 
výskume. Kmeňové bunky majú hlavné atrib-
úty na rozvoj bunkových testov v oblasti liečiv 
a toxikológie (8).

Záver
Kmeňové bunky vďaka ich charakteristickým 

vlastnostiam majú popredné miesto v regene-
račnej medicíne, ukazujú na to aj prvé klinické 
štúdie ich využitia na liečbu degeneratívnych 
ochorení. Popredné miesto majú mezenchýmo-
vé kmeňové bunky. Nachádzajú sa v organizme 
po celý život, postupne sa však ich počet znižuje. 
Ich výhodou je, že sa relatívne jednoducho dajú 
získať, dokážeme ich množiť v laboratórnych 

podmienkach. Vyznačujú sa tiež pozoruhodnou 
plasticitou a schopnosťou diferencovať sa na 
špecializované bunky. Problematika štúdia a apli-
kácie kmeňových buniek je napriek mnohým 
úspechom však ešte stále na začiatku svojho 
vývoja. Tak ako pri každej inej liečbe, aj v prípade 
liečby kmeňovými bunkami musí byť bezpečno-
sť a terapeutická účinnosť ich aplikácie overená 
v predklinických a klinických štúdiách. No ich 
postavenie v rámci liečby je už teraz nezame-
niteľné a veľmi významné.
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Ivan Humeník, Peter Kováč a kol.

Zákon o zdravotnej starostlivosti. Komentár 
1. vydanie. Bratislava: C.H.BECK, 2015, 528 s.

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostli-
vosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je jedným z nosných zdravotníckych zákonov z roku 2004, ktoré 
sú výsledkom reformného procesu v zdravotníctve. Komplexne upravuje zdravotnú starostlivosť vrátane  práv 
a povinností jednotlivých subjektov, poučenie a informovaný súhlas, zdravotnú dokumentáciu, postup pri úmrtí, 
služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, biomedicínsky výskum, sterilizáciu, transplantácie, ako 
aj pôsobnosť orgánov štátnej správy a samosprávy na úseku zdravotnej starostlivosti. Napriek tomu, že sa dá ho-
voriť o základnom zdravotníckom zákone, upravujúcom základné vzťahy, práva a povinnosti na úseku zdravotnej 
starostlivosti, do dnešného dňa k nemu neexistoval žiaden komplexný komentár. O to väčší význam má viac ako 
päťstostranový  komentár autorského kolektívu pod vedením Ivana Humeníka a Petra Kováča.

Komentár detailne a prehľadne rozoberá jednotlivé ustanovenia zákona s odkazom na súvisiace vnútroštátne, eu-
rópske i medzinárodné právne predpisy a literatúru, ako aj súdne rozhodnutia. Má vysokú odbornú úroveň  a poskytuje 
systematický prehľad a rozpracovanie základných pojmov a inštitútov súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou. Dáva 
dôraz na základné princípy fungovania právnych vzťahov medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacien-
tom. Komentár ponúka výklad a riešenie viacerých nejasností, ktoré so sebou zákon o zdravotnej starostlivosti prináša. 
Preto je táto práca určená nielen odborníkom, či už z oblasti práva alebo zdravotníctva, ale i samotným pacientom. 

JUDr. MUDr. Anežka Zummerová, PhD.

Recenzia
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Súčasný pohľad na transplantácie pankreasu
MUDr. Tomáš Gajdzik, MUDr. Rastislav Kalanin, MUDr. Štefan Hulík, doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.,  
prof. MUDr. Juraj Bober, CSc., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice 

Diabetes mellitus (DM) je chronické ochorenie, ktoré môže u pacientov viesť k mnohým život ohrozujúcim komplikáciám – predovšetkým 
srdcovo-cievnym ochoreniam, ochoreniam obličiek, očí, nervov a mnohým ďalším. DM môžeme vo všeobecnosti rozdeliť na 4 hlavné sku-
piny: DM 1. typu, DM 2. typu, špecifické typy DM a gestačný DM. Pacienti s DM 1. typu sú životne závislí na exogénnom podávaní inzulínu, 
nakoľko trpia jeho absolútnym nedostatkom. Transplantácia pankreasu a transplantácia izolovaných Langerhansových ostrovčekov sú 
v súčasnosti jediné používané metódy, ktoré dokážu u pacientov s DM 1. typu dlhodobo navodiť fyziologické hladiny glukózy v krvi bez 
rizika hypoglykémie. Po úspešnej transplantácii pankreasu je možné ihneď ukončiť liečbu inzulínom. Negatívami pre pacienta sú riziká 
spojené s náročným chirurgickým výkonom a nutnosťou celoživotného užívania imunosupresívnej liečby. 

Kľúčové slová: diabetes mellitus 1. typu, transplantácia pankreasu, chirurgická technika, chirurgické komplikácie.

The current view of the pancreas transplantation

Diabetes mellitus (DM) is a chronic disease that may lead to many life-threatening complications – especially cardiovascular, kidney, 
eyes and nerves diseases and many others. In general DM can be divided into 4 main groups: type 1 DM, type 2 DM, specific types of 
DM and gestational DM. Patients with type 1 DM are suffering from complete lack of insulin, that’s why they are vitally dependent on 
exogenous insulin administration. Pancreas transplantation and the transplantation of isolated Langerhans islets are the only currently 
used methods which are able to induce long term physiological blood glucose levels without the risk of hypoglycaemia in patients with 
type 1 DM. Treatment with insulin can be stopped immediately after successful pancreas transplantation. Risks associated with difficult 
surgery procedure and the need of lifetime use of immunosuppressive therapy are negatives for the patients.

Key words: type 1 diabetes mellitus, pancreas transplantation, surgical technique, surgical complications.
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Diabetes mellitus (DM) je chronické meta-
bolické ochorenie, ktoré je spojené s vážnymi 
dlhodobými komplikáciami, ako sú ochorenia 
obličiek, rôzne neuropatie, kardiovaskulárne 
ochorenia, slepota (1), syndróm diabetickej nohy 
(2) a iné. Komplikácie diabetu zasahujú do viace-
rých medicínskych odborov, preto komplexná 
starostlivosť o diabetika vyžaduje interdiscipli-
nárny prístup a spoluprácu. 

Čísla hovoriace o počte pacientov trpiacich 
týmto ochorením sú alarmujúce. V roku 2011 bol 
odhadovaný počet diabetikov celosvetovo okolo 
366 miliónov, pričom podľa očakávaní vývoja 
ich počtu by v roku 2030 malo byť na svete až 
552 miliónov ľudí trpiacich týmto ochorením (1).

Diabetes mellitus 1. typu (DM1T), inzulín-
-dependentný diabetes mellitus, je chronické 
ochorenie postihujúce geneticky predispono-
vaných jedincov, u ktorých sú inzulín produ-
kujúce β-bunky Langerhansovych ostrovčekov 
v pankrease selektívne a ireverzibilne zničené 
autoimunitnými procesmi. Diabetes mellitus 2. 
typu (DM2T) je charakterizovaný postupným 
poklesom citlivosti na inzulín v periférnych tkani-
vách a pečeni (inzulínová rezistencia), nasleduje 
postupný pokles funkčnosti β-buniek, a tým aj 
sekrécie inzulínu. Vo všeobecnom porovnaní 
výskytu DM1T a DM2T je práve DM2T omnoho 

rozšírenejší (až 90 %). Ľudia s DM1T vyžadujú 
exogénny prísun inzulínu, či už injekčne, alebo 
pomocou inzulínovej pumpy spolu s ostatnou 
starostlivosťou, nemenej dôležité je denné mo-
nitorovanie hladín krvného cukru a úprava život-
ného štýlu s dodržiavaním diétno-režimových 
opatrení (3). 

Klasifikácia DM 
Diabetes mellitus je etiopatogeneticky he-

terogénna skupina chronických ochorení, kto-
rých spoločnou základnou charakteristikou je 
hyperglykémia. Tá je spôsobená nedostatočným 
účinkom inzulínu pri jeho absolútnom alebo 
relatívnom nedostatku. Nedostatok inzulínu vy-
voláva komplexnú poruchu metabolizmu cukru, 
tukov, bielkovín a zmeny v iónovom a vodnom 
hospodárstve. Na podklade hyperglykémie 
a inzulínovej rezistencie sprevádzanej hype-
rinzulinémiou dochádza následne k zmenám 
vedúcim k rozvoju cievnych komplikácií, ktoré sú 
pre diabetes špecifické (mikrovaskulárne) alebo 
nešpecifické (makrovaskulárne) (4). 

V súčasnosti používaná klasifikácia diabetu 
modifikovaná podľa ADA:
1.  diabetes mellitus typu 1 (DM1T): 
  a. imunitne podmienený,
  b. idiopatický,

2.  diabetes mellitus typu 2 (DM2T),
3.  ostatné špecifické typy diabetu – zahŕňa 

genetické defekty funkcie β-buniek, gene-
tické defekty účinku inzulínu, ochorenia exo-
krinného pankreasu, endokrinopatie, liekmi 
a chemikáliami indukovaný DM, infekcie, 
zriedkavé formy imunitne podmieneného 
diabetu, iné genetické syndrómy niekedy 
spojené s diabetom,

4. gestačný diabetes mellitus (5).

Transplantácia pankreasu
Hlavnou indikáciou transplantácie pankre-

asu (TxP) je DM1T, či už s prejavmi, alebo bez 
prejavov chronickej renálnej insuficiencie (CHRI) 
v jej terminálnom štádiu. Otázka TxP pri DM2T 
je diskutabilná, i keď u 10 – 15 % pacientov je 
funkcia štepu a dlhodobo udržateľná normo-
glykémia porovnateľná s výsledkami u pacientov 
s DM1T (6). Podľa stratégie transplantácie môže-
me odlíšiť tieto skupiny: transplantácia samotné-
ho pankreasu (APT); simultánna transplantácia 
pankreasu a obličky (SPK) a transplantácia pan-
kreasu po transplantácii obličky (PAK). 

Každá TxP by mala spĺňať nasledovné kritériá: 
  samotná procedúra má byť vykonaná tak, 

aby celková miera morbidity a mortality 
bola čo najnižšia a riziko vzniku komplikácií 
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a vedľajších účinkov následnej liečby bolo 
minimálne; 

  dosiahnuť elimináciu inzulínovej terapie (IT) 
a potreby pravidelnej kontroly koncentrácie 
glukózy (cGlu) v sére;

  eliminovať vznik závažných stavov hypogly-
kémie; zabezpečiť euglykemický stav s pre- 
a postprandiálnymi cGlu a koncentráciou 
HbA1c porovnateľnými s bežnou zdravou 
populáciou; 

  zabezpečiť dlhodobý výsledok s odstráne-
ním alebo zmiernením následkov DM (7).

Transplantácia samotného 
pankreasu (APT)

Tento typ transplantácie sa vykonáva len 
asi v 5 % prípadov. Hlavnou indikáciou sú náhle 
a opakované stavy ťažkej a nekontrolovateľnej 
hypoglykémie, ktorá ohrozuje najmä pacientov 
s intenzifikovaným inzulínovým režimom. Podľa 
Americkej diabetologickej asociácie hlavné kri-
tériá pre APT (pokiaľ nie sú prítomné známky 
renálneho zlyhania a nie je indikovaná transplan-
tácia obličky) sú: 
  časté prejavy akútnych a závažných meta-

bolických komplikácií v anamnéze; 
  klinické alebo osobné problémy pri exo-

génnej IT, ktoré môžu mať výrazný nega-
tívny vplyv na celkový stav pacienta; 

  zlyhanie IT pri prevencii akútnych kompliká-
cií (8). 
Pri tomto type transplantácie treba vždy 

zvážiť potenciálne riziko súvisiace s procedúrou, 
ako je potreba chronickej imunosupresie, tak aj 
samotná chirurgická procedúra. Je potrebné 
zvážiť kardiovaskulárne riziko a celkový stav pa-
cienta. Pri APT je tu možnosť použitia štepu aj 
od živého darcu (9). 

Simultánna transplantácia 
pankreasu a obličky (SPK)

Tento postup je najrozšírenejší, keďže tvorí 
75 – 80 % TxP a je zlatým štandardom u uremic-
kých pacientov s DM (10). Pankreas aj oblička 
obvykle pochádza od toho istého darcu s dia-
gnostikovanou mozgovou smrťou. Benefitom 
tohto postupu je nielen euglykemický stav 
dosiahnutý po Tx, ale aj pozitívny vplyv na dia-
betickú makro- a mikroangiopatiu s následnou 
redukciou počtu koronárnych príhod (11). SPK 
zlepšuje kvalitu života pacienta nielen odstrá-
nením potreby dialýzy a inzulínovej terapie, ale 
taktiež znížením komplikácií diabetu (12).

Novšie štúdie tvrdia, že najvhodnejší spôsob 
sledovania funkcie, vzniku prípadnej rejekcie 
a sledovania liečby je biopsia zo samostatného 

transplantovaného pankreasu, pretože rejekčné 
epizódy môžu prebiehať nezávisle od seba (13).

Transplantácia pankreasu po 
transplantácii obličky (PAK)

Kým SPK je obmedzené na použitie obličky 
od mŕtveho darcu, PAK poskytuje zaujímavú 
možnosť transplantovať obličku aj od živého 
darcu. Tento postup je indikovaný pre pacientov, 
ktorí majú identifikovaného živého darcu obličky 
a sú v čakacej listine pre Tx pankreasu. Druhú 
skupinu tvoria pacienti už s funkčným štepom 
obličky, s dostatočnými rezervami na chirurgický 
zákrok, u ktorých euglykemický stav zabezpečí 
zlepšenie života a predíde sekundárnym kom-
plikáciám DM, alebo ich zlepší (14). Relatívnou 
nevýhodou tohto postupu je nutnosť podstúpiť 
dva od seba nezávislé, rozsiahle chirurgické vý-
kony s možnými per- a pooperačnými kompli-
káciami. Následná ISL sa však výrazne neodlišuje 
od tej, ktorá nasleduje po TxR, čo predstavuje 
určitú výhodu pre recipienta (15).

Výsledky transplantácií pankreasu
Prvá TxP sa uskutočnila pred vyše 40 rokmi 

a dodnes bolo transplantovaných viac ako 32 000  
pankreasov vo všetkých kategóriách na ce- 
lom svete (16). Princípom zlepšenia stavu paci-
enta po úspešnej TxP je, že koncentrácia glukózy 
v krvi sa začína upravovať hneď po vaskularizácii 
štepu. Tranzitórna hypoglykémia sa upraví do 
48 hodín (7). Rovnako sa postupne upravuje 
koncentrácia HbA1c. Dochádza k navodeniu 
euglykémie, fyziologických hodnôt glukagó-
nu a vlastnej produkcii Glu pečeňou. Pri dobrej 
funkcii štepu je tento stav zachovaný aj 10 rokov 
po TxP (17).

Chirurgická technika 
transplantácie pankreasu

Chirurgický prístup pri TxP je buď extrape-
ritoneálny zo šikmej incízie v pravom dolnom 
kvadrante brucha, alebo intraperitoneálny, 
najčastejšie zo strednej laparotómie. Väčšina 
transplantačných centier dáva pri TxP prednosť 
intraperitoneálnemu uloženiu. Tým je zaistené 
lepšie vstrebávanie tekutiny, ktorá sa vždy tvorí 
v okolí transplantovaného pankreasu. 

Na druhej strane je udávaný až 10 % výskyt 
potransplantačnej peritonitídy a pri mykotických 
infekciách je dokonca významne znížené preží-
vanie štepu a pacienta. V rámci prevencie sa vy-
konávajú peroperačné výplachy brušnej dutiny 
a systémové podávanie ATB. Z obavy pred touto 
spomínanou komplikáciou využívajú niektoré 
transplantačné centrá techniku extraperitone-

álneho uloženia transplantovaného pankreasu. 
Okrem častých porúch hojenia operačnej rany 
sú týmto prístupom dosahované veľmi dobré 
výsledky. 

Venóznu anastomózu transplantované-
ho pankreasu je možné vykonať 2 spôsobmi. 
Častejšie je využívaná anastomóza na v. iliaca 
communis príjemcu, pričom je z dôvodu lepších 
anatomických pomerov v spomínanej oblas-
ti prednostne využívaná pravá strana. Druhá 
technika venóznej drenáže spočíva v napojení 
vény štepu na portálny systém príjemcu. Túto 
anastomózu je logicky možné použiť len v prí-
pade intraperitoneálneho prístupu. 

Arteriálna rekonštrukcia transplantovaného 
pankreasu začína už v priebehu tzv. backta-
ble fázy, to znamená už pri úprave štepu na 
transplantáciu. O kvalite a anatomickom uspo-
riadaní cievneho zásobenia pankreasu určené-
ho na transplantáciu sa rozhoduje v priebehu 
multiorgánového odberu.

Riešenie vonkajšej pankreatickej sekrécie je 
„Achillovou pätou“ transplantácie pankreasu. 
Celá história tejto operácie je charakterizova-
ná hľadaním optimálnej drenáže pankreatickej 
šťavy. V súčasnosti výrazne prevažuje technika 
napojenia štepu na črevo príjemcu. Aj v tomto 
prípade však používajú rôzne transplantačné 
centrá odlišné prístupy. Najčastejšie využívaným 
spôsobom enterálnej drenáže je priame napoje-
nie duodena štepu na jejunálnu kľučku side to 
side. Inou možnosťou je duodeno-enteroanasto-
móza na Roux-Y kľučku alebo priame napojenie 
štepu na inú časť čreva príjemcu. Fyziologická 
drenáž pankreatickej šťavy na črevo príjemcu 
viedla k zásadnému zníženiu chirurgických kom-
plikácií po transplantácii pankreasu (18).

Chirurgické komplikácie po 
transplantácii pankreasu

Chirurgické komplikácie po transplantácii 
pankreasu sú stále jednou zo závažných príčin 
straty funkcie štepu. Najzávažnejšou kompliká-
ciou z hľadiska prežívania transplantovaného 
pankreasu je trombóza ciev štepu. Venózny uzá-
ver sa vyskytuje častejšie ako arteriálny. Pokiaľ 
nejde o technickú chybu, je príčinou uzáveru 
znížený prietok krvi štepom. Na poruche mi-
krocirkulácie sa môže podieľať postperfúzny 
či rejekčný opuch pankreasu, hypotenzia, po-
ruchy koagulácie a niektoré imunosupresívne 
lieky. Klinicky sa cievny uzáver prejaví náhlym 
vzostupom glykémie sprevádzaným bolesťami 
v oblasti štepu a pri obštrukcii žily aj opuchom 
dolnej končatiny na príslušnej strane. Ďalšou 
pomerne častou pooperačnou komplikáciou 
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je pooperačné krvácanie. Jeho zdrojom býva 
cievna anastomóza alebo drobná nepodviaza-
ná cieva štepu. Vo väčšine prípadov je včasná 
chirurgická revízia spočívajúca v nájdení zdroja 
krvácania a odstránení hematómu úspešným 
riešením. Výskyt úniku pankreatickej šťavy z duo-
deno-cysto- či duodeno-enteroanastomózy sa 
udáva okolo 10 %. Pri skorom zistení tejto kom-
plikácie je pri operačnej revízii väčšinou nájdená 
technická chyba. Pokiaľ sa leak z duodenálnej 
anastomózy objaví neskôr, býva spôsobený is-
chémiou, zápalom žľazy, rejekciou alebo CMV 
infekciou. Pri neúspechu konzervatívnej liečby 
je indikovaná chirurgická intervencia. Pri úniku 
pankreatickej šťavy je vzácnou komplikáciou po 
TxP s enterálnou drenážou mechanická črevná 
obštrukcia. Príčinou môže byť buď technická 
chyba alebo vnútorná herniácia v okolí duo-
deno-enteroanastomózy. Pankreatitída štepu 
je kontroverzná komplikácia, ktorej výskyt je 
vzácny. Edematózna pankreatitída môže v kraj-
nom prípade viesť až k vzniku fistuly, pseudo-
cysty či abscesu. Chirurgické riešenie vrátane 
nutnosti graftektómie nie je v tomto prípade 
výnimočné (18).
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knižná novinka

Po úspešnom vydaní monografi e EKG v klinické praxi v roku 2013 prichádza na trh novinka s názvom Variabilita EKG nálezů ve vnitřním lékařství a pediatrii, 
ktorá ponúka čitateľom s použitím originálnych materiálov v praktických ukážkach a komentároch pohľad na šírku danej problematiky.

Elektrokardiografi cké vyšetrenie a zhodnotenie nálezu je každodennou súčasťou klinickej praxe kardiológa, všeobecného internistu i pediatra. Metóda 
sama pritom vychádza z presných geometrických a fyzikálnych zákonov, ktoré však aplikované na biologicky rozdielnych jedincov prináša často veľmi 
rozdielne záznamy. Pri tom niektoré záznamy môžu byť v rámci biologickej variability pre daného jedinca ešte normálnymi, zatiaľ čo u iného jedinca 
a v inej situácii môžu byť považované za patologický nález. 

Rozhodnutie o tom, čo je možné považovať za ešte fyziologické a čo už je prejavom patológie, býva niekedy dosť problematické. Výsledný EKG obraz 
závisí okrem iného aj od veku vyšetrovaného, jeho telesnej stavby, uloženia srdca v hrudníku, pridružených ochorení, ale i napríklad od správnosti pri-
loženia hrudných elektród. Veľmi špecifi ckú situáciu prináša detská elektrokardiografi a. Okrem vekových rozdielov sa pri zmene EKG krivky uplatňuje 
prítomnosť rôznych vývojových srdcových chýb, rovnako ako aj väčšie uplatnenie vplyvu vegetatívneho nervového systému. V pediatrii sa stretávame 
so špecifi ckými arytmiami a problematika porúch rytmu v porovnaní s dospelou populáciou má celkom inú dimenziu a iný prognostický dosah. Je preto 
celkom prirodzené, že táto monografi a vznikla na základe úzkej spolupráce medzi kardiológmi dospelých a pediatrickými kardiológmi.

Variabilita_EKG_kniha_A5s.indd   1 2.7.2015   13:29:27
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Úskalia tromboprofylaxie  
u neurochirurgických pacientov
MUDr. Miroslava Metesová1, MUDr. Juraj Šutovský2, doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.1
1Ústav farmakológie JLF UK, Martin 
2Neurochirurgická klinika JLF UK a UNM, Martin

Autorský kolektív analyzuje efektívnosť a riziko prevencie venózneho tromboembolizmu (VTE) u neurochirurgických pacientov s najvyšším rizikom 
VTE, ktorí boli hospitalizovaní na Neurochirurgickej klinike JLF UK a UN v Martine počas posledných 5 rokov. Pacientom bola podaná pracoviskom 
zaužívaná komplexná tromboprofylaxia vrátane včasnej a predĺženej farmakologickej prevencie VTE. Parametrom hodnotiacim efektívnosť 
profylaxie bola incidencia VTE v kauzálnom vzťahu s neurochirurgickou operačnou liečbou, parametrom, ktorý vyjadroval riziko komplexnej 
prevencie VTE bol výskyt krvácania. Autorom sa v danom súbore pacientov zároveň podarilo identifikovať najzávažnejšie rizikové faktory VTE.

Kľúčové slová: venózny tromboembolizmus, tromboprofylaxia, heparíny, krvácanie.

The pitfalls of thromboprophylaxis in neurosurgical patients

Authors analysed effectiveness and risks of venous thromboembolism (VTE) prevention in neurosurgical patients with the highest risk of VTE that 
have been hospitalized in Neurosurgery clinic JFM CU and UH in Martin within last 5 years. The proven complex thromboprophylaxis, including 
early and prolonged pharmacological prevention of VTE has been administered to patients. The incidence of VTE causally related to neurosurgical 
treatment has been selected as the parameter evaluated prophylaxis effectiveness and parameter that evaluated risk of complex VTE prevention 
has been the incidence of bleeding. Simultaneously, the authors identified the most serious risk factors of VTE in followed group of patients. 

Key words: venous thromboembolism, thromboprophylaxis, heparins, bleeding.
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Úvod
Venózny tromboembolizmus (VTE) repre-

zentovaný hlbokou venóznou trombózou (HVT) 
a jej najzávažnejšou komplikáciou pľúcnou em-
bóliou (PE) je najčastejšou príčinou morbidity 
a mortality u pacientov v chirurgických odbo-
roch. Incidencia HVT sa pohybuje medzi 15 – 40 %  
a PE 1,5 – 5 %. Hlavnou príčinou pomerne vyso-
kej incidencie VTE je fakt, že u jedného chirurgic-
kého pacienta sa často stretávame s viacerými 
rizikovými faktormi (1). 

VTE zároveň reprezentuje aj najčastejšiu poten-
ciálne život ohrozujúcu komplikáciu liečby neuro-
chirurgických pacientov. Najzávažnejším rizikovým 
faktorom pre vznik HVT je základná diagnóza (naj-
vyššie riziko sa spája s náhlou cievnou mozgovou 
príhodou – NCMP, kraniotraumou a benígnymi 
alebo malígnymi mozgovými tumormi), s ňou 
súvisiaca dĺžka operačného výkonu a pooperačná 
imobilita. Podľa Capriniho skóre (tabuľka 1), ktoré 
sa používa na odhad rizika VTE u chirurgických 
pacientov, sú neurochirurgické operačné výkony 
ohodnotené 3, respektíve 5 negatívnymi bodmi, 
podobne ako najrizikovejšie ortopedické operá-
cie (2). Veľmi podobné kritériá na výpočet rizika 
VTE a indikáciu farmakologickej tromboprofylaxie 
u chirurgických pacientov vypracovala aj Slovenská 
spoločnosť pre hemostázu a trombózu (3). Uvádza 
sa, že napriek adekvátnej mechanickej prevencii 
a farmakoprofylaxii je incidencia VTE pri operá-
ciách hlavy 7,7 % a pri operáciách chrbtice 1,5 %,  

avšak u pacientov, ktorí podstúpili neurochirur-
gickú liečbu bez profylaxie, je výskyt VTE až 43 %  
(4). Pri neurochirurgických zákrokoch je okrem po- 
operačnej VTE pacient vystavený aj vysokému 
riziku (6 – 43 %) perioperačnej HVT a PE (5). 

Napriek tomu, že mechanická prevencia 
nevedie k tak signifikantnému poklesu inciden-
cie VTE ako farmakoprofylaxia, je považovaná 
za štandardnú súčasť klinickej praxe. Používajú 
sa kompresívne pančuchy alebo prostriedky 

s intermitentne vyvíjaným tlakom (ICD – inter-
mittent compression devices), pričom vo všeo-
becnosti platí, že ICD je alternatívou farmakopro-
fylaxie u pacientov s najvyšším rizikom VTE a pri 
kontraindikácii farmakologickej prevencie (6).

Pri odporúčaní prevencie VTE pred neuro-
chirurgickými výkonmi zvažujeme dva kľúčové 
faktory. Jedným z nich je už spomínané riziko 
operácie vo vzťahu k VTE. Druhým kľúčovým 
faktorom je riziko krvácania, najmä do kritickej 

Tabuľ ka 1. Capriniho skórovací modul (2) na stratifikáciu rizika VTE u chirurgických pacientov

Rizikové 
faktory

Exponujúce Predisponujúce

1 bod

Chirurgický výkon malého rozsahu Vek 41 – 60 rokov
Rozsiahly chirurgický výkon 
v predchádzajúcich 12 mesiacoch 

Gravidita/obdobie do 2 mesiacov po pôrode Infarkt myokardu, zlyhanie srdca, sepsa, 
pneumónia
Varixy 
Zápalové ochorenie čreva 
Hormonálne kontraceptíva/substitučná 
liečba

2 body 
Imobilizácia viac ako 72 hod Vek 61 – 70 rokov
Sadrový obväz Malígne nádory
Centrálny venózny katéter

3 body

Chirurgický výkon dlhší ako 45 minút (okrem 
implantácie náhrady kolenného/bedrového kĺbu)

Vek nad 70 rokov

Osobná anamnéza VTE
Vrodený trombofilný stav

5 bodov

Implantácia náhrady kolenného/bedrového kĺbu
Zlomeniny bedra, panvy a dolnej končatiny
NCMP, poranenia spinálnej miechy
Polytrauma
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lokalizácie pri operáciách hlavy. Je všeobecne 
známe, že jediným prostriedkom na zníženie 
rizika VTE je adekvátna a komplexná trombo-
profylaxia vrátane farmakologickej prevencie (7). 

Podľa všeobecne akceptovaných odpor-
účaní ACCP (American Comittee of Chest 
Physicians) z roku 2012 (8) je farmakoprofylaxia 
indikovaná u chirurgických pacientov s vyso-
kým rizikom VTE (3 – 4 body podľa Capriniho 
skóre, odporúčanie 1B) a najvyšším rizikom (≥ 5 
bodov podľa Capriniho skóre, odporúčanie 1B). 
V klinickej neurochirurgickej praxi sa komplex-
ná tromboprofylaxia vrátane farmakologickej 
prevencie obyčajne volí u pacientov s najvyš-
ším rizikom. Hlavným dôvodom na relatívne 
zriedkavejšie použitie antikoagulancií je obava 
z nežiaducich účinkov, predovšetkým z krváca-
nia, ktoré pri operáciách hlavy môže mať fatálny 
charakter. Podľa Adriance a Murphy (9) sú tieto 
obavy opodstatnené iba v prípade úrazov hlavy 
a spontánnom intracerebrálnom krvácaní. Autori 
odporúčajú začať farmakoprofylaxiu až po za-
stavení krvácania. Wong et al. (10), odporúča 
iniciáciu antikoagulačnej prevencie medzi 3. – 7. 
pooperačným dňom u všetkých pacientov s vy-
sokým rizikom krvácania. Podľa Raslana et al. (11), 
sa na prevenciu VTE aj u neurochirurgických pa-
cientov preferujú heparíny s nízkou molekulo-
vou hmotnosťou (LMWH – nadroparín v dávke 
95 U/kg s. c., dalteparín 5 000 U/deň, enoxaparín 
0,5 mg/kg s.c.) a pentasacharidfondaparín (2,5 
mg/deň s. c.) pred nefrakcionovaným hepa-
rínom (UFH, 5000 U s. c. každých 8 –12 hodín).

V poslednom období sa v chirurgických 
disciplínach stáva čoraz populárnejšie preven-
tívne zavedenie filtra do vena cava inferior (12), 
a to aj napriek tomu, že posledné odporúčania 
ACCP (American Comittee of Chest Physicians) 
pripúšťajú preventívne použitie kaválneho filtra 
(VCF) len za veľmi špecifických okolností (8). 
Hlavnou indikáciou na použitie VCF je najvyššie 
riziko VTE, a zároveň kontraindikácia farmakolo-
gickej liečby pre vysoké riziko krvácania. 

Cieľ a metodika
Cieľom prezentovanej štúdie bolo kom-

plexné zhodnotenie tromboprofylaxie realizo-
vanej Neurochirurgickou klinikou JLF UK a UNM 
v Martine. Za týmto účelom bola jedným autorom 
(MM) vykonaná retrospektívna analýza súboru 
pacientov hospitalizovaných na pracovisku v ob-
dobí od 1/2010 do 12/2014. Na základe analýzy 
bolo do ďalšej fázy štúdie vybraných 42 pacientov 
s najvyšším rizikom VTE, ktorým bola indikovaná 
a podaná komplexná tromboprofylaxia vrátane 
farmakologickej prevencie. V uvedenom súbore 
sa efektivita zvolenej tromboprofylaxie hodnotila 
incidenciou VTE v kauzálnej súvislosti s neuro-
chirurgickou liečbou a riziko tromboprofylaxie 
výskytom pooperačného krvácania ako najzá-
važnejšieho nežiaduceho účinku liečby.

Retrospektívna analýza bola realizovaná ako 
praktická časť k diplomovej práci autorky člán-
ku (M. Metesová: Prevencia hlbokej venóznej 
trombózy u  neurochirurgických pacientov). 
Informácie boli získané z archívu zdravotných 
dokumentácií pacientov Neurochirurgickej kli-
niky JLF UK a UNM v Martine. Projekt diplomovej 
práce bol schválený Etickou komisiou JLF UK 
v Martine (registrovanej na americkom Úrade 
pre ochranu humánneho výskumu pod kódom 
IRB00005636) pod číslom protokolu 1539/2014.

Výsledky
Súbor pacientov: Od 1/2010 do 12/2014 bolo 

na Neurochirurgickej klinike UNM operovaných  
3 243 pacientov, z toho 1 797 (55,41 %) mužov  
a 1 446 (44,59 %) žien. Vekový priemer mužov bol 
57,4 rokov (19 – 87) a u žien 61,4 rokov (22 – 88).

Na základe analýzy rizika VTE podľa 
Capriniho modulu bolo celkové skóre ≥ 5 zistené 
u 42 pacientov (28 žien, 14 mužov). Priemerný 
vek pacientov v čase operácie bol 44 rokov, 
pričom súbor tvorili pacienti od 24 do 85 ro-
kov. 20 pacientov bolo mladších ako 50 rokov. 
Väčšina pacientov (35) bola prijatá na chirurgic-
kú liečbu degeneratívnych ochorení chrbtice 
(degenerácia intervertebrálnych diskov a/alebo 
spondylolistéza), u 7 pacientov bola dôvodom 
hospitalizácie a indikácie neurochirurgického 
výkonu iná diagnóza (tabuľka 2).

V uvedenej skupine pacientov bola indikovaná 
a poskytnutá komplexná tromboprofylaxia po-
zostávajúca zo všeobecných odporúčaní (dosta-
točný príjem tekutín –minimálne 2 l/deň, elevácia 
dolných končatín a skorá mobilizácia), mechanic-
kých opatrení (elastické pančuchy s graduovaným 
tlakom) a včasnej predĺženej farmakoprofylaxie. 
Prvá dávka antikoagulancií bola aplikovaná pred- 
operačne s následným pooperačným podávaním 
v závislosti od farmakokinetických vlastností zvo-
leného liečiva. Išlo výlučne o LMWH –nadroparín 
v dávke 0,4 – 1,0 ml s. c. a enoxaparín v dávke 30 
mg s. c., dávkované 1 – 2-krát denne vzhľadom na 
typ liečiva, telesnú hmotnosť a celkový zdravotný 
stav pacienta a na vlastnú indikáciu na operačnú 
liečbu počas 15 – 24 dní po operácii (podľa po- 
operačnej adaptácie). U jednej pacientky bol pre 
pretrvávajúcu kontraindikáciu farmakoprofylaxie 
a najvyššie riziko VTE (8 bodov podľa Capriniho 
skóre) preventívne aplikovaný VCF.

Výskyt rizikových faktorov: Z najzávažnej-
ších predisponujúcich rizikových faktorov (3 bo-
dy podľa Capriniho, 2005) bola pozitívna osobná 
anamnéza VTE (HVT a/alebo PE) potvrdená u 10 
pacientov (23,8 %) – 5 mužov a 5 žien. 

76,2 % pacientov malo menej alebo stred-
ne závažné rizikové faktory VTE (1 – 2 body 
podľa Capriniho skóre), najmä ICHS, arteriálnu 
hypertenziu, diabetes mellitus typ II, dyslipo-
proteinémie/hyperlipidémie, myelodysplastický 
syndróm, varixy dolných končatín, chronickú 
venóznu insuficienciu a nádor ako primárnu 
diagnózu. 

Výskyt VTE a krvácania ako nežiaduce-
ho účinku tromboprofylaxie: Napriek použitej 
farmakoprofylaxii bola klinicky manifestná VTE 
v kauzálnej súvislosti s chirurgickou liečbou ziste-
ná u 2 pacientov z uvedeného súboru (tabuľka 3). 

V oboch prípadoch išlo o HVT u pacientov 
s pozitívnou osobnou anamnézou VTE a diagnó-
zou degeneratívneho ochorenia chrbtice. U pa-
cientov so stredne a menej závažnými rizikovými 
predisponujúcimi faktormi žiadna z foriem VTE 
nebola zaznamenaná. 

Zvolená komplexná tromboprofylaxia je 
teda spojená s 4,8 % výskytom VTE v skupine 
rizikových pacientov. 

Tabuľ ka 2. Lokalizácia/diagnóza patologického 
procesu u neurochirurgických pacientov s naj-
vyšším rizikom VTE hospitalizovaných na Neu-
rochirurgickej klinike JLF UK a UNM v Martine 
v období od 1/2010 – 12/2014

Lokalizácia/diagnóza Počet pacientov
Chrbtica 35
   Degeneratívne ochorenie 30
   Traumatická lézia 2
   Nádorové ochorenie 3
Mozog 4
   Intrakraniálne krvácanie 3
   Nádorové ochorenie 1
Periférne nervy 3

Tabuľ ka 3. Incidencia VTE a krvácania ako následku komplexnej tromboprofylaxie v súbore pacien-
tov s najvyšším rizikom VTE hospitalizovaných na NCh klinike JLF UK a UNM v Martine v období od 
1/2010 – 12/2014

Súbor pacientov
Incidencia VTE Incidencia krvácania

HVT PE závažné nezávažné

Závažné RF 10 2 0 1 0

Stredne a menej závažné RF 32 0 0 0 2

RF – predisponujúce rizikové faktory (podľa Capriniho, 2005)
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U 3 pacientov sa v pooperačnom období vy-
skytlo krvácanie do operačnej rany kauzálne súvisi-
ace s farmakoprofylaxiou VTE, čo predstavuje 7,1 %  
incidenciu uvedeného nežiaduceho účinku. Len 
v jednom prípade bolo krvácanie hodnotené ako 
klinicky závažné (2,4 %) a vyžadovalo chirurgickú 
revíziu operačnej rany (tabuľka 3). 

Nezaznamenali sme fatálne následky, ani 
v prípade VTE, ani v dôsledku krvácania po far-
makoprofylaxii. 

Diskusia a záver
Patogenéza VTE je úzko spätá s poruchami 

cirkulácie krvi, poškodením endotelu a hyper-
koagulabilným stavom, teda podmienkami, 
ktoré tvoria Virchowov trojuholník. U neuro-
chirurgických pacientov sa bežne stretávame 
s početnými predisponujúcimi faktormi VTE, 
ktoré ovplyvňujú všetky tri základné podmienky, 
napríklad vyšší vek, malignity, infarkt myokardu, 
pozitívna osobná anamnéza VTE, hormonálna 
antikoncepcia/substitučná liečba (1). Okrem 
už uvedeného spadajú do kompetencie neu-
rochirurga úrazy chrbtice a spinálnej miechy, 
NCMP a mozgové nádory, ktorých operačná 
liečba sa spája ako s najvyšším rizikom VTE, tak 
aj s fatálnymi následkami v prípade nežiadu-
cich účinkov po adekvátnej tromboprofylaxii 
(13). Keďže komplikácie vyplývajúce z VTE sú 
najčastejšou príčinou mortality neurochirur-
gických pacientov, antitrombotická prevencia 
predstavuje najdôležitejšiu intervenciu na jej zní-
ženie (7). Najideálnejším spôsobom prevencie je 
kombinácia mechanických a farmakologických 
prostriedkov s cieľom minimalizovať riziko VTE, 
ale aj krvácania ako nežiaduceho účinku.

Napriek tomu, že neexistujú špecifické od-
porúčania na tromboprofylaxiu pri neurochi-
rurgických operáciách, každé neurochirurgické 
pracovisko akceptuje svoj vlastný, empiricky ove-
rený spôsob tromboprofylaxie. Všeobecne sa 
farmakoprofylaxia volí v neurochirurgii zriedka-
vejšie, pretože možné krvácanie sa spája s oveľa 
vyšším rizikom fatálnych následkov ako v iných 
chirurgických odboroch. Zdržanlivý postoj neu-
rochirurgov k farmakologickej tromboprofylaxii 
v súčasnosti významne podporujú aj aktuálne 
odporúčania ACCP (8), v ktorých sa väčší dôraz 
kladie na vlastné riziko krvácania ako na riziko 
trombózy, a indikácia na farmakologickú pre-
venciu VTE u pacientov s vysokým a najvyšším 
rizikom je vyjadrená silou dôkazu 1B! 

Cieľom práce autorského kolektívu bolo 
posúdiť efektívnosť a riziko zaužívaného trombo-
profylaktického protokolu Neurochirurgickej kliniky 
JLF UK a UNM v Martine u pacientov s najvyšším 

rizikom VTE a porovnať oba zvolené paramet-
re s relevantnými literárnymi údajmi. Pracovisko 
vykonáva včasnú komplexnú tromboprofylaxiu 
v súlade s aktuálnymi odporúčaniami ACCP, pričom 
predĺžená farmakologická prevencia je indikovaná 
iba u pacientov s Capriniho skóre ≥ 5 a špecifické 
spôsoby prevencie VTE, napríklad aplikácia venóz-
nych kaválnych filtrov, sú indikované iba v prípade 
najvyššieho rizika VTE a perzistujúcej kontraindiká-
cie medikamentóznej profylaxie. Uvedený spô-
sob prevencie VTE viedol iba k 4,8 % výskytu HVT 
v sledovanom súbore pacientov. Podľa literárnych 
údajov sa incidencia VTE po neurochirurgických 
operačných výkonoch pohybuje medzi 6 % – 43 %  
(4, 5). Napriek tomu, že predmetom štúdie bola 
skupina pacientov s najvyšším rizikom VTE, bol 
výskyt trombotickej komplikácie v tomto súbore 
veľmi nízky, čo potvrdzuje vysokú efektívnosť za-
užívanej tromboprofylaxie. Paradoxne, pacienti, 
u ktorých sa HVT objavila v pooperačnom období, 
boli hospitalizovaní za účelom chirurgickej liečby 
degeneratívnych ochorení chrbtice. S výnimkou 
ťažkých tráum chrbtice, sa operácie chrbtice po-
važujú z hľadiska výskytu VTE za menej rizikové 
a všeobecne sa incidencia HVT či PE v súvislosti 
s operačnou liečbou chrbtice pohybuje od 0,9 
– 3,7 % (14).

Riziko závažného až fatálneho krvácania je 
najpodstatnejším dôvodom relatívne zriedka-
vejšej indikácie kombinovanej tromboprofylaxie 
a predĺženej farmakologickej prevencie v neu- 
rochirurgii. A to aj napriek tomu, že použitie 
mechanickej prevencie a LMWH vysoko signifi-
kantne zlepšuje efektívnosť prevencie (13). Podľa 
Payena et al. (15), sa riziko krvácania po komplex-
nej alebo predĺženej tromboprofylaxii pohybuje 
medzi 2 – 4 %. Streiff (16) odhaduje incidenciu 
závažného krvácania na 3,4 % u neurochirurgic-
kých pacientov v súvislosti s podávaním LMWH. 
V sledovanom súbore sa pooperačné krvácanie 
kauzálne súvisiace s farmakoprofylaxiou VTE 
vyskytlo u 7,1 %, pričom závažné krvácanie vy-
žadujúce chirurgickú revíziu bolo pozorované 
iba u 1 pacienta (2,4 %). V porovnaní s literatúrou 
ide o vyššiu incidenciu najobávanejšej kompli-
kácie farmakoprofylaxie. Tento rozdiel je veľmi 
pravdepodobne spôsobený tým, že štatistická 
analýza bola vykonaná výlučne u pacientov 
s najvyšším rizikom VTE, u ktorých musela byť 
zvolená aj korešpondujúca prevencia. Napriek 
vyššej incidencii krvácania bola jeho závažná 
forma zistená u 2,4 % pacientov, čo je v súlade 
s literárnymi údajmi. 

Okrem posúdenia efektivity a rizika komplex-
nej tromboprofylaxie vrátane včasnej, predĺženej 
farmakologickej prevencie si autori kládli za cieľ 

identifikovať najsignifikantnejšie predisponujúce 
rizikové faktory VTE. U takmer 24 % pacientov bol 
zistený jeden z najzávažnejších predisponujúcich 
faktorov VTE – pozitívna osobná anamnéza VTE. 
Napriek tomu, že u viac ako 75 % pacientov zo 
súboru boli potvrdené viaceré menej alebo stredne 
závažné rizikové faktory VTE, podanie komplexnej, 
včasnej a predĺženej tromboprofylaxie dokázalo 
vzniku tejto závažnej pooperačnej komplikácie 
veľmi účinne zabrániť. 
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Karcinóm ruky u diabetika 
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Rakovina kože je najčastejšou malignitou, z toho nemelanómová rakovina kože tvorí najväčšiu časť malígnych kožných nádorov a má 
v európskej populácii stále vzrastajúcu tendenciu. V dobe moderných diagnostických metód a možnosti miniinvazívnej terapie uvádzame 
kazuistiku pacienta liečeného radikálnym operačným výkonom. Včasná diagnostika a liečba malígnych nádorov kože môže byť úspešná, 
vyžaduje si však spoluprácu a aktívny prístup lekára i pacienta.

Kľúčové slová: rakovina kože, diagnostika, liečba, operácia, malígny melanóm, nemelanómová rakovina kože.

Hand carcinoma in patient with diabetes mellitus

Skin cancer is the most common malignancy, non melanoma skin cancer forms the largest part of malignancies of skin in european po-
pulation, with increasing tendency. In the age of modern examination modalities and miniinvasive treatment options we present case 
report of a patient, treated by radical surgery. Early diagnostic and treatment of skin malignancies may be successful, although it needs 
an active approach of physician and patient too.

Key words: skin cancer, diagnosis, treatment, surgery, melanoma, non melanoma skin cancer.
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Úvod
Malígne nádory kože sa delia na 2 hlavné sku-

piny – malígne melanómy (MM) a na nemelanó-
movú rakovinu kože (Non melanoma skin cancer, 
NMSC). Nemelanómové nádory majú celosvetovo 
narastajúcu incidenciu a sú známe priamou súvis-
losťou s nadmernou expozíciou UV žiareniu, hlavne 
u kaukazskej populácie (1). NMSC tvoria dve hlavné 
skupiny – bazocelulárny karcinóm (BCC) a skvamo-
celulárny karcinóm (SCC). Malignity môžu vznikať 
na nepoškodenej koži de novo, ale častejšie sa 
vyskytujú na poškodenej pokožke (2).

Malígny melanóm (MM)
Pod 4 % malígnych kožných nádorov. Ide 

o malígne ochorenie postihujúce prevažne po-
puláciu s bielou pokožkou (vysoké riziko – svetlá 
pokožka, modré oči, blond a ryšavé vlasy), stu-
peň pigmentácie je relatívny protektívny faktor 
(3). Rizikom sú opakované nadmerné expozície 
slnku, dysplastické névy, imunosupresia, xero-
derma pigmentosum a ďalšie. Vyskytuje sa u ľudí 
každého veku so zvýšeným výskytom s naras-
tajúcim vekom, avšak ide o jednu z najčastejších 
malignít u mladých ľudí. Malígny melanóm sa 
javí ako nepravidelne pigmentovaná lézia s dy-
namikou rastu. Sledujú sa typické znaky ABCDE; 
A – asymetria, B – border (hranica), C – colour 
(farba), D – diameter (priemer), E – evolution 
(zmena v časovom horizonte).

Nemelanómová rakovina kože 
Výskyt takejto formy malígneho kožného 

nádoru je častejší, tvorí približne 96 % všetkých 
malígnych kožných nádorov. 

Bazocelulárny karcinóm (BCC)
Je najpočetnejšou nemelanómovou rakovi-

nou kože. Tvorí do 80 % kožných malignít (4, 5). 
Je zo spodných germinatívnych buniek epider-
my, vyskytuje sa hlavne na slnku exponovaných 
častiach tela – tvár, krk, ruky. Typický makrosko-
pický vzhľad je sivobiela papula, pomaly rastú-
ca, s teleangiektáziami, hemoragickou krustou. 
Medzi jeho formy patrí aj erozívne rastúci ulcus 
rodens a ulcus terebrans, ktorý deštruuje pod-
kožie, svalovinu i kosť. Potenciál metastázovania 
má malý a šíri sa skôr lokálne.

Skvamocelulárny karcinóm (SCC)
Malígny nádor zo spinálnych buniek epider-

my. Rizikovými faktormi sú tiež zvýšená expo-
zícia slnečnému žiareniu, chronické dráždenie, 
imunosupresívne stavy. Expozícia slnečnému 
žiareniu je rizikovejšia v mladom veku, hlavne 
pri rizikových fenotypoch (3). Z kožných ma-
lignít tvorí približne 16 %. Jeho prekancerózou 
je aktinická keratóza a  Bowenova choroba. 
Makroskopicky má vzhľad tvrdej lézie farby ko-
že s keratotickou papulou, môžu byť prítomné 
pigmentové škvrny a teleangiektázie. Stred lézie 
je s ulceráciou. Má vysoký potenciál metastázo-
vania v závislosti od rozsahu lézie.

Možnosti diagnostiky a liečby
Medzi základné vyšetrovacie metódy patrí 

v prvom rade, tak ako pri všetkých ochoreniach, 
dôkladné fyzikálne vyšetrenie i anamnéza – ri-
zikové faktory, rodinná anamnéza, zmeny lézie 
v čase. V súčasnosti patrí medzi najbežnejšie vy-
šetrenie dermatoskopia so zväčšením obrazu 10- 

až 100-násobne, hlavne v diagnostike malígne-
ho melanómu. Optická koherentná tomografia 
(OCT) umožňuje sledovať jednotlivé vrstvy kože, 
kožné adnexá, cievy, a to v axiálnom i laterálnom 
rozlíšení, nevýhodou je nemožnosť posúdenia 
bazálnej membrány a vnútrobunkové štruktúry 
(6). Medzi diagnostické metódy s najvyššou roz-
lišovacou schopnosťou patrí reflexná konfokálna 
mikroskopia (RCM), kde v horizontálnych rezoch 
umožňuje rozlíšiť i mikroštruktúry buniek – orga-
nely, melanín, hemoglobín. Základom diagnosti-
ky je však stále histologické vyšetrenie materiálu, 
čo často zahŕňa aj liečbu – totálnu excíziu lézie 
(excizionálna biopsia). V prípade rozsiahlych lézií, 
kde totálna excízia by predstavovala mutilizujúci 
výkon, respektíve v oblastiach s významným es-
tetickým efektom excízie, pripadá do úvahy len 
biopsia časti lézie (incizionálna biopsia), respek-
tíve priebojníková (punch) biopsia. Pri nemela-
nómových tumoroch je v ambulantnej praxi 
využiteľná i zoškrabová (shave) biopsia. (3, 6). 
Totálna excízia ložiska je nutná s bezpečnostným 
lemom. O jeho šírke sa stále vedú polemiky. 
V minulosti odporúčaných 5 cm pri malígnom 
melanóme dnes už nie je indikovaných. Šírku 
bezpečnostného lemu pri malígnom melanóme 
uvádza tabuľka 1.

Elektívna lymfodisekcia pri MM nie je indi-
kovaná. Význam má biopsia sentinelovej uzliny, 
ktorá je indikovaná pri melanómoch nad 1 mm. 
Pri  léziách pod 1 mm rozhoduje ich mitotická 
aktivita a prítomnosť ulcerácie. Pri NMSC bez-
pečnostný lem nie je tak presne definovaný 
ako pri MM, ale akceptuje sa šírka 3 – 4 mm 
zdravého tkaniva. V prípade väčších lézií a in-
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filtratívneho spôsobu rastu sa odporúča širšia 
excízia. Prekancerózy SCC môžu byť liečené 
kryoterapiou, topickou aplikáciou 5-fluorou-
racilu, chemickým peelingom, dermabráziou. 
Ako pri MM, tak i pri NMSC je hlavne pri veľkých 
léziách a  léziách na viditeľných miestach či 
miestach, kde rozsiahlejšia excízia môže viesť 
k strate funkčnosti, výhodou Mohsova mikro-
grafická excízia (MME). Pri tejto metóde sa po 
excízii lézie okraje ihneď vyšetria a v mieste 
pozitívneho nálezu sa pokračuje mikrochirur-
gickými rezmi tangenciálne, opätovne s vyše-
trením a ďalším doresekovaním okraja s pozi-
tivitou. Nevýhodou je časová náročnosť a ťažší 
uzáver rany. V liečbe u pacientov, ktorí nemôžu 
podstúpiť chirurgickú liečbu, alebo pri léziách 
rozsiahlych, či na tvári, NMSC sú dobre citlivé 
na rádioterapiu (3, 6).

Kazuistika
Na naše pracovisko chirurgického oddele-

nia bol v  júli 2013 cestou ambulancie prijatý 
70-ročný muž – diabetik na perorálnej liečbe, 
so známkami gangrény a deformity ľavej hornej 
končatiny (ĽHK). Trofické zmeny siahali do stred-
nej tretiny predlaktia. Šesť dní pred vyšetrením 
na chirurgickej ambulancii a prijatím do ústavnej 
liečby pacient privezený RZP na internú ambu-
lanciu oddelenia centrálneho príjmu (OCP) pre 
nauzeu. Pre zmeny na ĽHK mu bolo doplnené 
chirurgické vyšetrenie. Pacient s febrilitami 38 °C,  
chirurgom bola stanovená diagnóza ako 
Phlegmona et gangraena antebrachii et manus 
l. sin. Napriek poučeniu o rizikách sepsy a úmrtia 
nesúhlasí s hospitalizáciou. S hospitalizáciou 
súhlasí až o týždeň pri vyšetrení na chirurgickej 
ambulancii.

Z osobnej anamnézy sa pacient lieči na ar-
teriálnu hypertenziu, ischemickú chorobu srdca 
a na diabetes mellitus. V čase hospitalizácie užíva 
antibiotickú liečbu amoxicilín + klavulanát 1 g á 
12 hodín per os. V laboratórnych vyšetreniach 
je prítomná zvýšená sedimentácia FW 40/70, 
leukocytóza 12,8 x 109/l, hyperglykémia 8,61 
mmol/l, CRP napriek rozsiahlemu nálezu len 
mierne zvýšené 19,9 mg/l. Ostatné biochemické 
a koagulačné parametre sú v norme. Pacient 

súhlasí s operačným riešením, doplnené interné 
a anestéziologické predoperačné vyšetrenia 
a plánovaný operačný výkon – amputácia ĽHK 
nad úrovňou trofických zmien. Pri operačnom 
výkone v línii rezu nad zdravou pokožkou prí-
tomné trofické zmeny tkanív, lymfadenopatia, 
preto sa operačný tím rozhoduje pre amputáciu 
v oblasti ramena. Na histologické vyšetrenie 
odobraná zväčšená lymfatická uzlina a excízia 
z tkaniva kože a podkožia. Pod fasciu zavedený 
Redonov drén a rana šitá v anatomických vrst-
vách. Pooperačná starostlivosť a liečba zahŕňa 
infúznu terapiu, podávanie nízkomolekulárne-
ho heparínu v profylaktickej dávke, analgézu. 
Profylakticky predoperačne a na 36 hodín po-
operačne podávaný cefotaxím 1 g á 8 hodín 
intravenózne. Pooperačné obdobie je pokojné, 
rana sa hojí per primam, na druhý pooperačný 
deň drén extrahovaný. Pacient v dobrom stave 
na ôsmy pooperačný deň emitovaný do ambu-
lantnej liečby, ambulantnou cestou extrahované 
stehy. V čase prepustenia a kontroly na ambu-
lancii výsledok histologického vyšetrenia nebol  
k dispozícii. Po doručení výsledku boli pato-
lógom opísané reaktívne nešpecifické zmeny 

lymfatickej uzliny, avšak tkanivo kože vykazuje 
malígne zmeny – verukózny skvamocelulárny 
karcinóm, grade 1 s povrchovou exulceráciou. 
Pacient sa však na kontroly nedostavil. Výsledok 
histologického vyšetrenia mu bol odovzdaný 
v júli roku 2014 pri ošetrení pre defekt predkole-
nia. Na ďalší termín objednania sa pacient nedo-
stavil. Pri spätnom pátraní v dokumentácii bolo 
zistené, že pacient bol v marci 2008 privezený 
RZP na internú ambulanciu OCP pre stenokardie, 
kde v anamnestických údajoch udáva problémy 
s ľavou rukou – kožné zmeny, prítomná zmienka 
o histologickom vylúčení malignity. Približne 
o rok – vo februári 2009, pacient vyšetrený na 
chirurgickej ambulancii, kde v náleze sú opiso-
vané zmeny dorza ruky až na zápästie, tumor so 
sekréciou, začervenanie okolia, prerastanie na 
dlaň a dorzum II. – IV. prsta a redukovaná flexia 
a úchopová schopnosť ruky. Pacient s operač-
nou liečbou opakovane nesúhlasí. Na vyšetrenia 
sa nedostavil, vyšetrený bol až v júli 2013.

Diskusia
Malígne nádory kože majú celosvetovo vz-

rastajúcu tendenciu. Pri včasnej diagnostike a te-
rapii sú dobre liečiteľné. Napriek tomu sa občas 
vyskytujú aj rozsiahle zanedbané nálezy pokro-
čilého ochorenia s nutnosťou radikálnych, často 
mutilizujúcich operačných výkonov. Na príklade 
našej kazuistiky vidieť, aké ťažké následky pre 
pacienta môže mať liečba v neskorých štádiách. 
Skvamocelulárny karcinóm sa častejšie vyskytuje 
u mužov, imunokompromitovaných, v mies-
tach chronického poškodenia a dráždenia kože. 

Tabuľ ka 1. Odporúčaná šírka bezpečnostného 
lemu pri MM

Šírka v mm Bezpečnostný lem v cm

In situ 0,5

< 1 1

1 – 2 1 – 2

> 2 – 4 2

> 4 2

Obrázok 1. Rozsiahle ulcerácie ruky

Obrázok 3. Kýpeť po amputácii

Obrázok 2. Znemožnená úchopová funkcia

Obrázok 4. Kýpeť po zhojení
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Pacient – muž, diabetik s anamnézou ulcerácie 
na ruke zapadá do tohto obrazu. Napriek to-
mu, odmietanie diagnostiky a liečby, ošetrenie 
opakovane iba v rámci pohotovostnej služby, 
a to v časovo veľkých intervaloch viedlo mylne 
k záveru diabetickej gangrény pre v súčasnosti 
nie častý rozsiahly nález pokročilého karcinómu 
kože. Ani dlhodobá pooperačná starostlivosť 
a dispenzarizácia pacienta nebola možná pre 
nespoluprácu.

Záver
Napriek narastajúcej incidencii malígnych 

kožných nádorov vďaka včasnej diagnostike je 
možnosť celkového vyliečenia reálna. Možnosť 
dermatoskopického vyšetrenia už v ambulancii 
dermatológa a dispenzarizácia rizikových paci-

entov vedie k včasnej histologizácii podozrivých 
kožných zmien, a tak i k liečbe s celkovou excí-
ziou klasickou metódou či Mohs mikrochirur-
giou, eventuálne ďalšími liečebnými metódami. 
Predpokladom však naďalej ostáva spolupráca 
pacienta a aktívne podieľanie sa na starostlivosti 
o svoj zdravotný stav. 
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Malrotácia stredného čreva u pacientky 
s karcinómom žalúdka
MUDr. Lucia Lakyová, PhD., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc. 
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice

Malrotácia čreva je veľmi zriedkavá, väčšinou asymptomatická, a preto sa diagnostikuje incidentálne u dospelých ľudí. Táto kazuistika 
prezentuje prípad koincidencie karcinómu žalúdka s malrotáciou stredného čreva. Päťdesiatosemročná žena s potvrdeným karcinómom 
žalúdka a anamnézou dyspetických ťažkostí bola prijatá do nemocnice za účelom operačného riešenia. Plánované CT vyšetrenie pred 
operáciou nediagnostikovalo malrotáciu čreva, ktorá bola nájdená až počas operácie. Pacientke chýbala D4 časť duodena, Treitzove 
ligamentum, celé hrubé črevo bolo lokalizované v ľavej polovici dutiny brušnej a kľučky tenkého čreva boli fixované v pravej polovici 
dutiny brušnej. Gastrektómia bola úspešná, v rekonštrukčnej fáze sa anteponovala oesophagojejunoanastomóza a slepo uzatvorené 
rameno jejuna sa nasmerovalo doprava kvôli opisovanej anomálii. Pacientka sa úspešne zotavila bez úniku kontrastnej látky pri RTG 
pasáži horným GIT-om. Pacientka bola prepustená v dobrom stave do domáceho ošetrenia. 

Kľúčové slová: malrotácia čreva, vrodené vývojové chyby, chirurgická liečba. 

Malrotation of midgut in patient with gastric cancer

Intestinal malrotation is rarely and mostly asymptomatic and generally diagnosed incidentally in adults. We report a case of malrotation of 
midgut with incidental frequency in the literature and gastric cancer. Fifty eight old woman with confirmed gastric cancer and dyspepsia 
was admitted to the hospital because of surgical treatment. CT before operation didn´t detected the malrotation of midgut , which was 
found during surgery. Patient suffered from missing D4 of duodenum, lig. Treitz was absent, large intestine was localized in left part of 
abdomen and loops of small intestine were fixed in the right half of abdomen. Gastrectomy was successful and during reconstruction phase 
anteposition of oesophagojejunoanastomosis with fixation of blind jejunal arm into right side was performed because of anomaly. Patient 
was successfully treated without postoperative leak of contrast during gastrointestinal contrast series and dismissed in good condition. 

Key words: malrotation of midgut, congenital diseases, surgical treatment.
Slov. chir., 2015; roč. 12(2): 63–65

Úvod
Malrotácia stredného čreva je kongenitálna 

anomália rotácie čreva a jeho fixácie. V dospelom 
veku môže spôsobiť život ohrozujúce situácie, 
ako je volvulus, inkarcerovanú vnútornú herniu 
a intususcepciu. Pri diagnostike je táto anomália 
takmer vždy prehliadnutá, keďže má nešpecifické 
symptómy a zriedkavú incidenciu (1). Hoci sa CT 
považuje sa najlepšie zobrazovacie diagnostické 
vyšetrenie, iba málo kazuistík opísalo diagnózu 
malrotácie pred samotným riešením komplikácie, 
pre ktorú bolo väčšinou CT indikované. Incidencia 
tohto vedľajšieho nálezu na CT je 0,2 % (2). 

V našej kazuistike rozoberáme prípad päťde-
siatosemročnej pacientky s karcinómom žalúdka, 
u ktorej bola počas operácie nájdená malrotácia 
stredného čreva, pre ktorú sme modifikovali aj 
oesophagojejunálnu anastomózu vzhľadom na 
absenciu ligamentum Treitz, D4 časti duodena, 
ľavostrannú lokalizáciu celého hrubého čreva a fixo-
vané tenké črevo do pravej polovice dutiny brušnej. 

Kazuistika
Päťdesiatosemročná pacientka bola prijatá 

na I. chirurgickú kliniku LF UPJŠ, UNLP v Košiciach, 
za účelom plánovanej gastrektómie pre biop- 
ticky potvrdený karcinóm žalúdka. Pacientka 

pol roka udávala dyspeptické ťažkosti, preto 
bola vyšetrená gastroenterológom, so záverom 
chronickej gastritídy s infekciou Helicobacter py-
lori a histologicky verifikovaným adenokarcinó-
mom žalúdka. Pacientka sa lieči na vysoký tlak 
a pred dvomi rokmi bola operovaná pre malígny 
melanóm kože. V minulosti prekonala Herpes 
zoster. CT vyšetrenie, ktoré bolo realizované pred 
operáciou, neodhalilo túto závažnú malrotáciu. 

Po nevyhnutnej predoperačnej príprave bo-
la pacientka revidovaná, v prepylorickej oblasti 

mala nájdený tumor rozmerov 4 x 5 cm, spádové 
lymfatické uzliny neboli zväčšené. Po vykona-
ní gastrektómie rýchle histologické vyšetrenie 
potvrdilo resekčný okraj bez malígnych zmien, 
preto sme pokračovali v rekonštrukčnej fáze. Pri 
revízii bola u pacientky nájdená závažná malro-
tácia – Treitzove ligamentum chýbalo, rovnako 
ako aj D3 a D4 časti duodena. Cékum s apendi-
xom bolo premiestnené v ľavej polovici dutiny 
brušnej rovnako aj skrátené transverzum a kolon 
descendens. Kľučky tenkého čreva boli fixované 

Obrázok 1. Pohľad na duodenum pokračujúce intraperitoneálne do jejuna bez lig. Treitzi
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a umiestnené v pravej časti dutiny brušnej (obrá-
zok 1, 2). Vzhľadom na dané anatomické pomery 
pri sutúre anastomózy jejuna s ezofágom bola 
slepá kľučka jejuna neštandardne anteponovaná 
a smerovaná doprava. 

Pooperačný stav bol primeraný, na 6. poope-
račný deň pacientka absolvovala pasáž horným 
GIT-om s výsledkom, keď nebol zistený únik 
kontrastnej látky. Definitívna histológia potvrdila 
prítomnosť stredne diferencovaného tubulárne-
ho adenokarcinómu s perineurálnou infiltráciou 
s mikrometastázami v dvoch z tridsiatich troch 
odstránených lymfatických uzlín. Onkológom 
bola indikovaná adjuvantná systémová liečba 
v kombinácii s rádioterapiou na epigastrium. 

Pacientka pri doplnení anamnézy po operá-
cii negovala akékoľvek ťažkosti, ktoré by sa dali 
pripísať malrotácii. Pri spätnom prehodnotení CT 
snímok sme pozorovali sinistropozíciu apendixu 
s cékom. 

Diskusia
Črevá sú klasifikované do troch podskupín  

na podklade krvného zásobenia: predné, stred-
né a zadné črevo (3). Intestinálna rotácia pre-
bieha medzi 4. – 12. týždňom intrauterinného 
života. V piatom týždni embryonálneho vývoja 
dochádza k rapídnej prolongácii čreva a fyziolo-
gickej herniácii do umbilikálneho povrazca. V de-
siatom týždni sa pozdĺž osi artérie mezenteriky 
superior proti smeru hodinových ručičiek črevo 
otočí o 270 stupňov a vráti sa späť do dutiny 
brušnej. Cékum je v dvanástom týždni vývoja 
umiestnené v pravom dolnom kvadrante (4). 

Intestinálna malrotácia je zriedkavá anomá-
lia, no o to prekvapivejšia, hlavne v urgentnej 
medicíne pri diagnostike a liečbe náhlych príhod 
brušných. Býva často spojená aj s  inými kon-
genitálnymi abnormalitami, ktoré vznikajú pri 
rotácii stredného čreva okolo artéria mezenterika 
superior (5). 

Poruchy normálnej rotácie (malrotácie) sú veľ-
mi variabilné v závislosti, v ktorej z troch fáz rotácie 
vznikajú. Malrotácia stredného čreva väčšinou za-
hŕňa tenké aj hrubé črevo. Absencia duodenálnej 
časti lokalizovanej dorzálne od artéria mezente-
rika superior je charakteristická pre duodenálnu 
malrotáciu. Sinistro pozícia céka a apendixu je 
známka nekompletnej rotácie hrubého čreva. 
Často sa tieto anomálie vyskytujú súčasne, čo 
bol aj náš prezentovaný prípad. Izolovaná poru-
cha rotácie čreva býva extrémne zriedkavá (6). 
Spolu s malrotáciou sa objavuje aj malfixácia čriev. 
Nedokončená rotácia duodena sa spája s chýbaj-
úcim ligamentum Treitz. Malrotácia čreva sa môže 
vyskytovať súbežne aj s inými anomáliami. Často 

sa vyskytuje obrátená alebo vertikálne oriento-
vaná artéria či véna mezenterika superior, menej 
to už býva súbežná aplázia procesus uncinatus 
pankreasu či situs viscerus inversus, polysplénia 
a krátky pankreas (3). 

Symptómy sa objavujú väčšinou v prvých 
týždňoch života, keď bývajú aj najčastejšie dia-
gnostikované. Viac ako 40 % všetkých malrotácií 
sú diagnostikované v prvom týždni po narodení 
a 75 – 85 % do jedného roka po narodení (7). 
Presná incidencia intestinálnej malrotácie nie je 
známa a pohybuje sa podľa literatúry od 0,0001 %  
do 0,19 % u dospelých (2). V neskoršom veku sa 
väčšinou diagnostikuje táto vývojová chyba iba 
incidentálne, keďže je väčšinou asymptomatická, 
alebo má neurčité príznaky. Pacientka v tejto ka-
zuistike bola asymptomatická, neudávala žiadne 
ťažkosti spojené s touto náhodne zistenou ano-
máliou. Symptomatickí pacienti trpia väčšinou 
kŕčovitými bolesťami, majú nauzeu, zvracajú 
biliárny obsah (8). 

Väčšina príznakov u  dospelých vyplýva 
z komplikácie, ku ktorej dôjde pri ischémii ale-
bo obštrukcii čreva v dôsledku volvulu. Ten je 
najčastejšou komplikáciou rotácie u dospelých 
a môže byť akútny, chronický alebo intermi-
tentný. Často na CT vyšetrení sa prezentuje pod 
obrazom „whirlpool’’ znaku, keď kľučky tenkého 
čreva a mezenterické cievy sú otočené okolo osi 
artérie mezenteriky superior (9). Riziko vzniku 
volvulu je vyššie u pacientov s čiastočnou po-
ruchou rotácie než u pacientov s poruchou, keď 
črevo vôbec nerotovalo, pretože títo pacienti 
majú kratší radix mezentéria.

Porucha rotácie sa môže zistiť náhodne 
v prípade bežných ochorení, ktoré sa objavujú, 
ako je napríklad apendicitída, ibaže s atypickou 
ľavostrannou symptomatikou (10). Extrémne 
zriedkavými komplikáciami malrotácie, ktoré sa 

opísali v literatúre, sú aj paraduodenálna hernia 
(11), a gastroduodenálna intususcepcia (12). 

Pri diagnostike malrotácií u novorodencov 
a detí sa používajú najmä vyšetrenia kontrast-
nou látkou horného gastrointestinálneho traktu. 
U dospelých ide skôr o náhodný nález zistený pri 
pasáži horným GIT-om báriovou kašou, CT vyše-
trením alebo ultrazvukom. Najmä CT vyšetrenie 
objaví anomáliu na podklade atypickej lokality 
artéria mezenterika superior. V našom prezentova-
nom prípade ale napriek kompletnému presunu 
hrubého čreva do ľavej polovice DB, chýbajúcej 
časti duodena a Treitzovho ligamenta a posunu 
tenkého čreva doprava nebola na CT vyšetrení 
opísaná táto anomália. Až pri spätnom prehod-
notení CT nálezu sa diagnostikovala táto anomália 
na základe sinistropozície céka. Poloha artéria 
mezenterika superior nebola opísaná v CT náleze, 
keďže nebola aplikovaná kontrastná látka i. v. 

O chirurgickej liečbe anomálií rotácie čriev 
u dospelých sa veľa v  literatúre nezmieňuje. 
Uprednostňuje sa iba pri symptómoch alebo 
komplikáciách z nej vyplývajúcich (13). Niektorí 
autori odporúčajú ako prevenciu obštrukcie 
čriev pri Laddovom syndróme vykonať laparo-
skopicky redukciu volvulu, pokiaľ je prítomná, 
rozrušenie abnormálnych peritoneálnych fixá-
cií, premiestnenie tenkého čreva, céka a vyko-
nanie apendektómie (14). 

Záverom možno konštatovať podľa literatú-
ry, ako aj z našich skúseností, že pri diagnostike 
sa nemyslí na možnosť malrotácie vzhľadom na 
jej zriedkavosť a býva prehliadnutá aj pri niek-
torých vyšetreniach, ktoré by ju mali zistiť, ako 
je napríklad CT (15). Správnu diagnózu pomôžu 
najčastejšie odhaliť často pridružené extraintes-
tinálne anomálie, ako je aplázia procesus unci-
natus pankreasu, alebo abnormálne uloženie 
artérie, alebo vény mezenteriky superior. 

Obrázok 2. Pohľad na na ľavej strane uložené cékum s apendixom
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Vzácny prípad cudzieho telesa v mediastíne  
– kazuistika
MUDr. Róbert Šimon1, MUDr. Milan Almaši, PhD.2, MUDr. Marián Kudláč1, doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.1
1II. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice 
2ORL oddelenie, VOÚ, a. s., Košice

Autori opisujú prípad 61-ročného muža s poranením zadnej steny hltana cudzím telesom a jeho uložením v mediastíne. Cudzie teleso 
bolo extrahované pri laryngoskopii v celkovej anestézii transorálne cez laceráciu hltana. Následne bola vykonaná krčná mediastinotómia. 
Šírenie zápalu distálne v mediastíne si vyžiadalo aj mediastinotómiu z torakotómie. Autori zdôrazňujú nevyhnutnosť včasnej a dôkladnej 
lokalizácie cudzieho telesa a jeho extrakcie.

Kľúčové slová: cudzie teleso, perforácia hltana, mediastinitída.

Rare case of foreign body in mediastinum – case report

Authors present a case of 61 year-old man with injury of posterior wall of pharynx caused by foreign body and its localisation in medias-
tinum. Foreign body was extracted during laryngoscopy in general anesthesia transorally through laceration of pharynx. Subsequently 
cervical mediastinotomy was performed. Spreading of inflammation distally in mediastinum required mediastinotomy from thoracotomy 
also. Authors emphasise the necessity of early and careful localization of foreign body and its extraction.

Key words: foreign body, perforation of the pharynx, mediastinitis.
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Úvod
Prehltnutie cudzieho telesa a jeho uviaz-

nutie v hltane a krčnej časti pažeráka je časté 
u pacientov liečených otorinolaryngológmi, 
najmä u detí. Najčastejšími miestami zachytenia 
cudzieho telesa sú oblasť mandle, bázy jazyka, 
pyriformných sínusov, oblasť musculus cricopha-
ryngeus a krčná časť pažeráka (1). Veľmi vzácne 
môže cudzie teleso perforovať hltan a krčnú 
časť pažeráka a preniknúť do mäkkých tkanív 
krku, retrofaryngeálneho, parafaryngeálneho 
priestoru alebo až do mediastína. Preniknutie 
cudzieho telesa cez hltan a krčnú časť pažeráka 
môže spôsobiť závažné komplikácie ako retrofa-
ryngeálny alebo parafaryngeálny absces, akútnu 
mediastinitídu alebo poranenie veľkých ciev 
s masívnym krvácaním (2). V tejto kazuistike rozo-
beráme prípad pacienta, ktorý si zaviedol cudzie 
teleso cez perforáciu hltana až do mediastína.

Kazuistika 
61-ročný pacient bol 4. 1. 2015 prijatý na 

psychiatrické oddelenie spádovej nemocnice 
pre samovražedné vyhrážky v ebriete. Bol lie-
čený a opakovane hospitalizovaný pre syndróm 
závislosti od alkoholu. 5. 1. 2015 popoludní začal 
pacient vracať obsah s prímesou čerstvej krvi. 
Priznal prehltnutie polievkovej lyžice. Vykonané 
bolo röntgenologické vyšetrenie (RTG) hrudníka 
s opisom cudzieho telesa v oblasti pažeráka. 
Následne traumatologické a chirurgické vyše-
trenia odporučili ORL vyšetrenie. V celkovej an-

estézii bola vykonaná ezofagoskopia rigídnym 
ezofagoskopom s nálezom otvorenej rany na 
zadnej stene hltana. Cudzie teleso v pažeráku 
nebolo nájdené, taktiež nebolo nájdené žiad-
ne poranenie pažeráka. Pacient bol odoslaný 
späť na chirurgickú a odtiaľ na traumatologickú 
ambulanciu. Traumatológ dohodol preklad na 
II. chirurgickú kliniku LF UPJŠ a UNLP.

5. 1. 2015 bol pacient o 18:48 hod. prijatý 
na JIS II. chirurgickej kliniky LF UPJŠ a UNLP 
v Košiciach. Bol výrazne nepokojný, udával bo-
lesti na krku a za hrudnou kosťou, bolesti pri 
prehĺtaní a vracanie čerstvej krvi. Pri klinickom 
vyšetrení bol zistený opuch krku na oboch 
stranách s miernym začervenaním, viac vľavo. 
Prítomný bol i výrazný podkožný emfyzém na 
oboch stranách krku i prednej stene hrudníka. 
Prítomná bola i tachykardia so srdcovou frekven-
ciou 100 úderov za minútu, tlak krvi bol 160/100 
Torrov. Pacient bol bez zvýšenej telesnej teploty. 
Dýchanie bolo obojstranne počuteľné, veziku-
lárne, bez vedľajších fenoménov. Brucho bolo 
voľné, priehmatné, palpačne nebolestivé, bez 
hmatateľnej rezistencie a bez príznakov peri-
toneálneho dráždenia. V laboratórnych vyše-
treniach bola zistená leukocytóza 14,8 x 109/l. 
Hodnota C-reaktívneho proteínu (CRP) bola 
mierne zvýšená – 9,9 mg/l.

Vykonané bolo RTG vyšetrenie hrudníka 
s nálezom rovnakým ako pri predošlom vyše-
trení (obrázok 1). Po internom predoperačnom 
vyšetrení bola vzhľadom na opisovanú otvorenú 

ranu na zadnej stene vykonaná lekárom ORL 
oddelenia VOÚ, a. s., Košice, v celkovej anestézii 
laryngoskopia s nálezom lacerácie zadnej steny 
orofaryngu s dĺžkou približne 3 cm. Vzhľadom 
na neprítomnosť cudzieho telesa v pažeráku 
pri predchádzajúcej rigídnej ezofagoskopii sme 
predpokladali uloženie cudzieho telesa v me-
diastíne. Cez laceráciu oropharyngu sme hmatali 
koniec lyžice, ktorá bola celá uložená za hltanom 
a pažerákom v mediastíne pred prevertebrálnou 
fasciou. Cudzie teleso sme extrahovali cez lace-
ráciu orofaryngu. Vykonali sme sutúru lacerácie 
jednotlivými stehmi polyglaktínom (Vicryl®) 3/0. 
Rigídnou ezofagoskopiou sme overili neprítom-
nosť perforácie pažeráka. Následne sme vykonali 

Obrázok 1. RTG hrudníka s viditeľným cudzím 
telesom
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krčnú mediastinotómiu z ľavostrannej krčnej 
incízie. Prenikli sme do dutiny po cudzom tele-
se, vykonali jej toaletu a drenáž preplachovým 
drénom. Vzhľadom na začervenanie i na pra-
vej strane krku a prítomný výrazný podkožný 
emfyzém bola vykonaná i krčná incízia vpravo, 
toaleta rany a drenáž. Zavedená bola nazogas-
trická sonda. Pooperačne bola nasadená liečba 
širokospektrálnymi antibiotikami Piperacilín/
Tazobaktám a Metronidazol, totálna parenterál-
na výživa. Nutná bola i intenzívna psychiatrická 
liečba pre výrazný nepokoj a agresivitu pacienta. 

8. 1. 2015 bol pooperačný priebeh kompli-
kovaný výstupom telesnej teploty na 39,5 °C, 
leukocytózou 16,6 x 109/l a výstupom CRP na 
290,6 g/l. Indikované bolo kontrolné vyšetrenie 
počítačovou tomografiou (CT) s nálezom vzdu-
chových kolekcií na krku, prednej stene hrudníka 
a v mediastíne s drénom uloženým v mediastíne 
(obrázok 2). Prítomný bol i pravostranný pleurál-
ny výpotok a zvýšená denzita mediastinálneho 
tkaniva (obrázok 3). Vzhľadom na klinický stav 
pacienta a CT nález suspektnej rozvíjajúcej sa 
descendentnej mediastinitídy bola 8. 1. 2015 
vykonaná pravostranná torakotómia, evakuácia 
skaleného pleurálneho výpotku, mediastinotó-
mia, toaleta a preplachová drenáž. Pooperačne 
boli podľa výsledkov kultivačného vyšetrenia 
podávané antibiotiká – Piperacilín/Tazobaktám 
a Gentamycín. Pokračovali sme v totálnej pa-
renterálnej výžive. Nutná bola sedácia pacienta 
a opakované bronchoskopie a toalety tracheo-
bronchiálneho stromu pre retenciu sekrétov. Po 
tejto liečbe sa stav pacienta postupne zlepšoval. 
Došlo k postupnému poklesu zápalových para-
metrov. Na 8. deň po RTG kontrole zhojenia per-
forácie pomocou perorálne podanej kontrastnej 
látky sme začali výživu perorálne. Postupne boli 
extrahované drény. 15-ty deň po operácii bolo 
vykonané kontrolné CT vyšetrenie krku a hrud-
níka s nálezom len minimálnych reziduálnych 
vzduchových kolekcií na krku a v mediastíne 
okolo drénu, bez tekutinových kolekcií. Prítomný 
bol len minimálny reziduálny výpotok v pravej 
pleurálnej dutine (obrázok 4 a 5). Následne bol 
extrahovaný mediastinálny drén a pacient bol 
na 17-ty deň preložený na Psychiatrickú kliniku 
LF UPJŠ a UNLP,  Košice.

Diskusia
Prehltnutie cudzieho telesa a jeho uviaznu-

tie v hltane a krčnej časti pažeráka je relatívne 
časté. Väčšinou sú títo pacienti liečení otori-
nolaryngológmi. Väčšina cudzích telies sa dá 
odstrániť počas priamej laryngoskopie alebo 
počas ezofagoskopie (3).

Náhodne alebo úmyselne prehltnuté cudzie 
telesá môžu vzácne perforovať hltan alebo krčnú 
časť pažeráka a migrovať do mäkkých tkanív krku 
alebo až do mediastína. Pri diagnostike je dôležitá 
anamnéza prehltnutia cudzieho telesa a najčastej-
šie príznaky – bolesť na krku, bolesť za hrudnou 
kosťou, odynofágia, dysfágia a dýchavičnosť. Môžu 
byť prítomné febrility a podkožný emfyzém. Pri 
zjavnej prítomnosti cudzieho telesa pri RTG vy-
šetrení môže byť nález pri laryngoskopii alebo 
ezofagoskopii negatívny (4, 5). Opuch, ulcerácia 
alebo lacerácia steny hltana a pažeráka nájdené 
pri laryngoskopii alebo ezofagoskopii môžu pou-
kazovať na možnosť migrácie cudzieho telesa do 
mäkkých tkanív krku alebo až do mediastína (6).

Predoperačne je dôležitá presná lokalizácia 
cudzieho telesa. Ako prvé sa zvyčajne vykoná 
RTG vyšetrenie krku a hrudníka v predozadnej 
i bočnej projekcii. RTG vyšetrenie je však málo 
presné pri lokalizácii cudzieho telesa (7). CT krku 
a hrudníka s intravenóznym podaním kontrast-
nej látky dokáže vo väčšine prípadov presne 
lokalizovať cudzie teleso a zobraziť jeho vzťah 
k štruktúram krku a mediastína (8). 

Po úspešnom odstránení cudzieho telesa pri 
laryngoskopii alebo ezofagoskopii a neprítomnosti 
zápalových zmien na krku a v mediastíne je možné 
postupovať konzervatívne širokospektrálnymi an-
tibiotikami, vylúčením perorálneho príjmu potravy, 
zavedením nazogastrickej sondy na dekompresiu 
žalúdka. Výhodou môže byť zavedenie nazojeju-
nálnej sondy a enterálna výživa. Pacienti by mali 
byť starostlivo sledovaní a pri príznakoch abscesu 
na krku alebo mediastinitídy je indikovaná chirur-
gická liečba s dôkladnou drenážou (9).

Pri nemožnosti odstrániť cudzie teleso pri 
laryngoskopii alebo ezofagoskopii je indiko-
vané chirurgické odstránenie cudzieho telesa. 
Najčastejším prístupom je krčná incízia spojená 
s extrakciou cudzieho telesa a drenážou (5). 
Fine et al., opisujú podobný prípad zavede-
nia príborového noža do mediastína. Cudzie 
teleso extrahovali z krčnej incízie. Laceráciu 
orofaryngu nesuturovali. Už 2 dni po operá-
cii pri kontrastom RTG vyšetrení nepozorovali 
únik kontrastnej látky z hltana (10). V našom 
prípade sa podarila extrakcia cudzieho telesa 
transorálne. Vzhľadom na väčší rozsah a dobrú 
dostupnosť lacerácie hltana sme laceráciu su-
turovali transorálne. Pri nájdení zjavnej perforá-
cie zadnej steny pažeráka je indikovaná sutúra 
perforácie. Najnovšie štúdie ukazujú, že sutúra 
v jednej vrstve aj dvojvrstvová sutúra prinášajú 
rovnaké výsledky. Prekrytie sutúry svalovými 
lalokmi neprináša lepšie výsledky ako sutúra 
samotná (9). 

Pri zápalovom postihnutí krku a horného 
mediastína sa krčná mediastinotómia s drená-
žou považuje za dostačujúcu. Šírenie zápalu do 
dolného mediastína vyžaduje včasnú medias-
tinotómiu a drenáž z torakotómie alebo cestou 
videoasistovanej hrudníkovej chirurgie (VATS) 
(11, 12). Aj v našom prípade si šírenie zápalu do 
dolného zadného mediastína a pravostranný 
pleurálny empyzém vyžiadal operačnú revíziu 
z torakotómie. 

Obrázok 4. CT krku bez vzduchových a tekuti-
nových kolekcií

Obrázok 2. CT krku s pneumomediastínom 
a drénom zavedeným do mediastína

Obrázok 5. CT hrudníka bez známok medias-
tinitídy s malým reziduálnym pleurálnym výpo-
tkom vpravo

Obrázok 3. CT hrudníka so známkami medias-
tinitídy a pleurálnym výpotkom vpravo
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Záver
Perforácie hltana a krčnej časti pažeráka cud-

zím telesom sú vzácne. Ojedinele môže cudzie 
teleso preniknúť až do mäkkých tkanív krku 
alebo do mediastína. Nález edému, ulcerácie 
alebo lacerácie steny hltana alebo pažeráka pri 
laryngoskopii a ezofagoskopii môže poukazovať 
na túto komplikáciu. Následne je dôležitá do-
konalá lokalizácia cudzieho telesa s následnou 
chirurgickou extrakciou a drenážou postihnutej 
oblasti. Pri šírení zápalu distálne v mediastíne je 
indikovaná včasná mediastinotómia z torako-
tómie alebo VATS. V liečbe týchto pacientov je 
nevyhnutný multidisciplinárny prístup.
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Mukokéla apendixu – kazuistiky
MUDr. Zoltán Básti, MUDr. Peter Brunčák, MUDr. Róbert Švidraň, MUDr. Šimon Číčel
Chirurgické oddelenie VšNsP Lučenec, n. o., Lučenec

Mukokéla appendixu je zriedkavé ochorenie. Predoperačná diagnóza je ťažšia vzhľadom na nešpecifickú klinickú manifestáciu ochorenia. 
Poznáme benígnu a malígnu formu. Zobrazovacie vyšetrenia, hlavne CT vyšetrenie, môžu určiť diagnózu. Väčšina pacientov je asympto-
matických. Liečba je vždy chirurgická. Prognóza je dobrá, ak je mukokéla odstránená v celosti. Perforácia môže viesť k pseudomyxoma 
peritonei, ktorá má zlú prognózu.

Kľúčové slová: mukokéla, apendix, pseudomyxoma peritonei, liečba. 

Appendiceal mucocele – case reports

Mucocele of appendix is a rare condition. Preoperative diagnosis is difficult due to non-specific clinical manifestation of the disease. It can 
be benign and malign. Imaging tests, mainly CT examination can suggest the diagnosis. Most patients have no symptoms. The treatment 
is always surgical. The prognosis is good in case of removal of the appendix in its entirety. The perforation can lead to pseudomyxoma 
peritonei, which has a very poor prognosis.

Key words: mucocele, appendix, pseudomyxoma peritonei, treatment. 
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Kazuistika 1
67-ročná pacientka prijatá na naše oddelenie 

za účelom operačného riešenia mukokély apen- 
dixu. V osobnej anamnéze pacientka udáva ar-
teriálnu hypertenziu, ICHS, DM na perorálnych 
antidiabetikách, periférnu hypotyreózu, hyper-
lipidémiu. Pacientka po hysterektómii, klasickej 
cholecystektómii. Udáva alergiu na penicilín. 
Pri prijatí brucho mäkké, priehmatné, neboles-
tivé, bez rezistencie a známok peritoneálneho 
dráždenia. 

V rámci preventívnej prehliadky cestou ob-
vodného lekára realizované laboratórne vyše-
trenia krvi s nálezom anemického syndrómu 
(Hgb 119 g/l, ostatné laboratórne parametre 
referenčné) a USG brucha (obrázok 1) s nále-
zom cystoidu so septami v pravom podbrušku 
parailiakálne veľkosti 5 x 7 cm, s anechogénnym 
obsahom. Pacientka bez subjektívnych ťažkostí, 
bez poruchy pasáže, bez hmotnostného úbytku. 
CEA v norme. 

Po prijatí doplnené CT vyšetrenie brucha 
s nálezom cystoidnej lézie anatomicky súvisiacej 
s cékom, veľkosti 89 x 55 x 49 mm, v lumene 
denzita +9 HU, bez výpotku v dutine brušnej 
(obrázok 2). Vedľajší nález osteolytického ložiska 
v tele stavca L1 veľkosti 14 x 14 mm s jemným 
sklerotickým lemom, suspektný lipomatózny 
osteofyt.

Predoperačne pokus o kolonoskopické vy-
šetrenie, ktoré realizované do hĺbky 30 cm, ďalší 
postup pre výrazné plastické zmeny nie je mož-
ný. Po celkovej predoperačnej príprave v ATB 
clone prevedená operácia: laparotómia vpravo 
transrektálne, prítomné zrasty terminálneho ilea 

o prednú brušnú stenu prerušené. Nachádzame 
mukokélu apendixu v súlade s CT vyšetrením 
veľkosti 11 x 5 cm. Vykonaná apendektómia s re-
sekciou céka pomocou GIA universal (obrázok 3, 
4). Pooperačný priebeh bez komplikácií, pacient-
ka na 5. pooperačný deň v stabilizovanom stave 
prepustená domov. Stehy extrahované na 10. 
pooperačný deň, OP rana zhojená per primam. 

Histologický nález: makroskopicky apendix 
dĺžky 10 cm, priemer 5 cm. Mikroskopicky dila-
tovaný apendix s hlienovými hmotami vystlaný 
cylindrickým epitelom. Stena je hrúbky 2 mm. 

Pacientka v dobrom stave bez subjektívnych 
ťažkostí, dispenzarizovaná na chirurgickej am-
bulancii.

Kazuistika 2
70-ročná pacientka v osobnej anamnéze 

udáva arteriálnu hypertenziu, hyperlipidémiu, 
stav po hysterektómii a obojstrannej adnexek-
tómii pre myómy, bez alergií. Prijatá na chirur-
gické oddelenie pre niekoľko dní trvajúce bolesti 
brucha v pravom hypogastriu. Pacientka bez 
poruchy pasáže, bez hmotnostného úbytku, 

Obrázok 1. Kazuistika 1 – USG nález 

Obrázok 4. Kazuistika 1 – stav po resekcii

Obrázok 2. Kazuistika 1 – CT nález

Obrázok 3. Kazuistika 1 – peroperačný nález 
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afebrilná. Pri prijatí brucho mäkké, priehmatné, 
palpačne bolestivé v pravom hypogastriu, kde 
je prítomná hmatná rezistencia veľkosti 10 x 5 
cm, bez známok peritoneálneho dráždenia. V la-
boratórnom obraze bez leukocytózy, elevácia 
CRP (22,5 mg/l), onkomarkery CA 125, CA 19-9, 
CA 72-4 v norme, hraničná elevácia CEA (6,29 
ng/ml). USG nález solídneho, oválneho, neho-
mogénneho, hypoechogénneho ložiska v ob-
lasti pravého hypogastria veľkosti 45 x 39,5 x 20 
mm, bez hypervaskularizácie, bez nálezu voľnej 
tekutiny v dutine brušnej (obrázok 5). Doplníme 
CT vyšetrenie brucha s nálezom cystickej lézie 
v pravom hypogastriu veľkosti 112 x 55 x 51 mm 
s tenkou stenou do 2 – 3 mm, obsahom stred-
nej denzity bez zmeny denzity v 4 sekvenciách 
(obrázok 6, 7). Na CT nález rozšírenej panvičky, 
kalichov pravej obličky, prerušenie kontrastnej 
náplne pravého ureteru vo výške L5, následne 
sa zobrazuje terminálny, užší úsek ureteru tesne 
pred ústím do močového mechúra. V dif. dg 
urinóm, reziduá ovariálnej cysty, kompresia dol-
ného ureteru vpravo. RTG pľúc bez ložiskových 
zmien. Gynekologické vyšetrenie s nálezom Tu 
reg hypogastrii v diferenciácii. Doplníme kolo-
noskopické vyšetrenie s nálezom dimunitívneho 
polypu colon ascendens, znesené EPE a lymfa-
tickej nodulárnej hyperplázie ilea. 

Predoperačne urológom zavedený ureterál-
ny katéter vpravo pre CT nález stenózy ureteru. 

Po príprave v ATB clone vykonaná laparotó-
mia transrektálne vpravo, v zhode s CT nálezom 
nachádzame tumor apendixu veľkosti 10 x 8 x 
5 cm, voľne uložený, s mucinóznym obsahom. 
Vykonaná apendektómia, na bázu apendixu 
naložená ligatúra, kýpeť vnorený. Pooperačný 
priebeh bez komplikácií, pacientka afebrilná, 
pasáž obnovená. Pacientka na 5. pooperačný 
deň prepustená domov. Stehy extrahované na 
7. pooperačný deň, OP rana zhojená per primam. 

Histologické vyšetrenie so záverom muko-
kély apendixu bez malígnych zmien. 

Diskusia
Mukokéla apendixu (MA) bola prvýkrát 

opísaná Rokitanskym v roku 1848 (1). Je cha-
rakterizovaná dilatáciou lumenu apendixu ako 
výsledok akumulácie veľkého množstva hlienu.

Vo väčšine prípadov ide o benígne ocho-
renie, poznáme aj malígnu formu. Raritnou prí-
činou mukokély je inflamácia, obštrukcia ústia 
apendixu fekolitom, polypom (10). Epiteliálna 
výstelka apendixu obsahuje väčšie množstvo 
exokrinných pohárikovitých buniek ako epiteli-
álna výstelka kolonu. Následkom toho apendi-
kálne epiteliálne tumory sú výrazne mucinóz-

ne. Nadmerná produkcia hlienov v adenoma-
tózných tumoroch vedie k formácii mukokély 
a zvyčajne k „zachyteniu“ hlienov s následnou 
inváziou do steny apendixu (2). 

Frekvencia primárnych tumorov apendixu 
sa pohybuje medzi 0,5 – 2 %, mukokéla pred-
stavuje iba 8 % z nich (3). Častejšie sa vyskytuje 
vo veku okolo 50 rokov. Vekové rozloženie je 
kontroverzné, niekde sa opisuje častejší výskyt 
u žien (4, 5, 24). 

Poznáme 4 histologické typy (26): 
  Retenčná cysta – jednoduchá mukokéla, je 

charakterizovaná degeneratívnymi epiteli-
álnymi zmenami a vedie k obštrukcii a dis-
tenzii apendixu. Bez hyperplázie a atypií 
mukózy.

  Hyperplastická mukokéla – dilatácia apendi-
xu pri hyperplastickom raste sliznice apendi-
xu alebo céka – podobne ako hyperplastický 
polyp v kolone. Spolu s retenčnou cystou 
tvorí 5 – 25 % prípadov.

  Mucinózny cystadenóm – je neoplázia apen-
dixu s dysplastickým epitelom, podobne ako 
adenomatózny polyp v kolone. Tvorí 63 – 84 %.

  Mucinózny cystadenokarcinóm – tvorený 
„high grade“ bunkovou dyspláziou, charak-
terizovaný invazívnym rastom cez muscula-
ris mucosae. Tvorí 11 – 20 % prípadov. 

Klinický obraz
Priebeh ochorenia nemá špecifický klinic-

ký obraz. Často prebieha asymptomaticky. Až 
u 50 % pacientov je objavený náhodne počas 
rádiologického vyšetrenia alebo perioperačne. 

Môže sa manifestovať bolesťami v pravom 
hypogastriu, hmatnou rezistenciou, nauzeou, 
vomitom, hmotnostným úbytkom, gastrointes-
tinálnym krvácaním, známkami intususcepcie 
(2, 3, 6 – 9).

Diagnostika
Predoperačná diagnostika je dôležitá pri 

výbere adekvátneho chirurgického riešenia za 
účelom prevencie peritoneálnej diseminácie, 
per- a pooperačných komplikácií a reoperácie. 
Diagnostika je možná pomocou USG, CT, kolo-
noskopického vyšetrenia.

USG je základnou diagnostickou modalitou 
u pacientov s akútnymi bolesťami brucha alebo 
hmatnou rezistenciou. Apendix s vonkajším pri-
emerom 15 mm a viac poukazuje na diagnózu 
MA s 83 % senzitivitou a 92 % špecificitou (11). 

CT vyšetrenie je najvhodnejšou modalitou 
v diagnostike MA. CT znaky, ktoré s veľkou pres-
nosťou určujú diagnózu, sú: lumen apendixu 
viac ako 1,3 cm, cystická dilatácia, kalcifikáty 

v stene apendixu. Navyše pomáha odhaliť mož-
né synchrónne a metachrónne tumory kolonu 
(12 – 14). 

USG a CT nálezy sú niekedy nešpecifické a je 
nutné vylúčenie inej patológie apendixu ako kar-
cinoid, lymfóm, mezenteriálne cysty, ovariálne 
tumory, malignity apendixu (3, 15). 

Kolonoskopické vyšetrenie je užitočné pri 
stanovení diagnózy MA. Zvyčajne vizualizujeme 
eleváciu ústia apendixu, tzv. „volcano sign“, so 
žltkastým mucinóznym sekrétom počas vyše-
trenia. Je dôležité doplniť kolonoskopiu na vyl-
účenie synchrónneho a metachrónneho tumoru 
kolonu, ktorého výskyt je 29 % (3, 5, 16).

Tenkoihlová biopsia (FNA) sa neodporúča 
kvôli možnej diseminácii hlienov a tvorbe pseu-
domyxoma peritonei.

Dôležitá je perioperačná histológia na potvr-
denie diagnózy. V oboch našich prípadoch bola 

Obrázok 7. Kazuistika 2 – CT nález 

Obrázok 5. Kazuistika 2 – USG nález mukokély

Obrázok 6. Kazuistika 2 – CT nález
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realizovaná perioperačná histológia resekátu 
a resekčných okrajov. 

Zvýšené hodnoty CEA predoperačne môžu 
naznačiť malignitu apendixu alebo kolonu (22).

Komplikácie a liečba
Medzi spontánne komplikácie MA patrí ob-

štrukcia čreva, intususcepcia, krvácanie, tvorba 
fistuly a volvulus (20, 21). 

Najobávanejšou komplikáciou je pseudomy-
xoma peritonei charakterizovaná peritoneálnou 
disemináciou pri iatrogénnej alebo spontánnej 
ruptúre mukokély (19). 

Dôležitým cieľom chirurgickej liečby je po-
nechanie intaktnej mukokély, ktorá nepredstavu-
je riziko pre pacienta. Je nutná opatrná manipu-
lácia s MA počas operácie, preto je v niektorých 
prípadoch preferovaný otvorený prístup oproti 
laparoskopickému (15, 16, 19). Laparoskopický 
prístup má vyššie riziko ruptúry MA a neskoršie-
ho vývoja pseudomyxoma peritonei. 

Moreno et al. (19), odporúča konverziu na 
otvorenú apendektómiu pri LSK náleze muko-
kély apendixu. To má 2 dôvody: 1) otvoreným 
spôsobom je jednoduchšie vykonať operáciu 
bez ruptúry cysty a vytekania obsahu do pe-
ritoneálnej dutiny a 2) pri otvorenej chirurgii 
v porovnaní s laparoskopiou je možná dôklad-
nejšia revízia a palpácia orgánov dutiny brušnej. 
Niektorí autori však stále preferujú minimálne 
invazívny prístup s dodržiavaním zásad bezpeč-
nosti, hlavne pri vyťahovaní preparátu – s nut-
nosťou vloženia do endobagu (17, 18). 

Dhage-Ivatury a Sugarbaker (7) vypracovali 
algoritmus pri voľbe typu operácie:
1.  v prípade MA s negatívnymi resekčnými 

okrajmi a bez perforácie sa odporúča jed-
noduchá apendektómia. U týchto pacientov 
nie je nutné dlhodobé sledovanie (7, 16, 21);

2.  u pacientov s perforovanou MA, pozitívnymi 
resekčnými okrajmi, pozitívnou cytológiou 
a  pozitívnymi periapendikulárnymi LU je 
odporučená pravostranná hemikolektómia + 
cytoreduktívna chirurgia – cytoreductive sur-
gery (CRS), hypertermická intraperitoneálna 
chemoterapia – heated intraperitoneal che-
motherapy (HIIC) a skorá pooperačná intrape-
ritoneálna chemoterapia – early postoperative 

intraperitoneal chemotherapy (EPIC). Je nutné 
tiež dlhodobé sledovanie (7, 19, 25);

3.  v prípade perforovanej MA s pozitívnymi 
resekčnými okrajmi, pozitívnou cytológiou 
a negatívnymu LU je odporučená resekcia 
céka + CRS/HIIC a EPIC s dlhodobým sledo-
vaním pacientov (16, 7); 

4.  v prípade perforovanej MA s pozitívnou cy-
tológiou a negatívnymi resekčnými okrajmi 
a LU je odporučená apendektómia + CRS/
HIIC a EPIC (7).

Záver
Mukokéla apendixu je raritné ochorenie. 

Predoperačná diagnostika je niekedy ťažká. 
Chirurgická liečba je nutná vzhľadom na poten-
ciálnu malígnu transformáciu a kvôli prevencii 
vzniku pseudomyxoma peritonei pri ruptúre 
mukokély. Jednoduchá apendektómia je od-
poručená v prípade mucinóznych lézií s nega-
tívnymi resekčnými okrajmi a bez perforácie. 
Dôležitá je perioperačná histológia, predoperač-
ná punkcia sa neodporúča vzhľadom na možno-
sť rozsevu a vzniku pseudomyxoma peritonei. 
U obidvoch našich pacientok bola realizovaná 
apendektómia s perioperačnou histológiou.
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Spektrum

Ductus Wirsüngianus a vražda jeho objaviteľa
MUDr. Juraj Strmeň, CSc., h. doc.
Oddelenie dlhodobo chorých NsP Ilava, n. o., Ilava 

Chirurgia a jej história sú ohromujúce, pričom rozkvet chirurgie sa ukázal ako dominantné kvantum intelektuálneho niveau človeka 
prameniace z jeho myslenia a empírie. Pankreas bol len donedávna pre chirurgov terrā incōgnita a na drvivej väčšine pracovísk bolo 
výsostne akceptované hīc sunt leōnēs. Aj z toho dôvodu si dovoľujem detailnejšie informovať o anatómovi a jeho objavnej pitve, ktorý 
je raz navždy identifikovaný s chirurgickou anatómiou pankreasu, ako aj o jeho tragickom a brutálnom konci života. 

Kľúčové slová: Johann Georg Wirsüng, ductus pacreaticus maior – Zuane Viaro della Badia, vražda. 

Wirsüng´s duct and the assassination of its discoverer

Surgery and its history are stunning whereas the flowering of surgery has proved as the dominant quantum of intellectual niveau of man, 
stemming from his thinking and empiricism. Pancreas was surgeons‘ terrā incōgnita until recently, and the vast majority of surgeries were 
highly regarded as hīc sunt leōnēs. And, therefore, I‘m taking the honor to inform in more detail about the anatomist and his pioneering 
autopsy, who is once and forever identified with the surgical anatomy of the pancreas, and also about the tragic and brutal end of his life. 

Key words: Johann Georg Wirsüng, main pancreatic duct – Zuane Viaro della Badia, assassination. 

Slov. chir., 2015; roč. 12(2): 72–74

Motto:
No doubt is easier for all of us to remain silent, 

but that is not the right thing to do.
 Augusto Sarmiento, 1999 (1)

Objavenie pankreatického vývodu 
Wirsüngom v Padove v roku 1642 reprezen-
tuje jeden z najväčších počinov v histórii, ana-
tómii, fyziológii a koniec koncov aj v chirurgii 
pankreasu. Rok 1642 bol významný pre svet 
okrem iného aj založením Montrealu Francúzmi, 
objavením Tasmánie, ale aj úmrtím Armanda 
Jeana du Plessis (kardinála) de Richelieu (*1585) 
a Galilea Galileiho (*1564). Tento objav znamenal 
zásadný fakt týkajúci sa exkretorickej funkcie 
orgánu a nie dovtedy platnej predstavy akéhosi 
vankúša pod žalúdok či chrániča splenických 
ciev, mesenteriky sup., prenesene až Hallerovej 
trojnožky (Albrecht von Haller, 1708 – 1777, 
bol švajčiarsky anatóm v Göttingene, študoval 
u Jacoba Winsløwa, 1669 – 1760, a Hermanna 
Boerhaave, 1668 – 1736, zbožňoval hory, bol 
uznávaný básnik, jeho výnimočným žiakom bol 
Johann Gottfried Zinn, 1727 – 1759, vide e. g. 
zonula ciliaris Zinni, kvety Cínie, etc.). Anatomický 
svet pankreasu je pochopiteľne i pri svojej quasi 
simplicite evidentne bohatý. Pohľad na ukrytý 
skromný exteriér pankreasu v retroperitoneu 
(v interiéri vládne fantazmagorická celulárna 
pestrosť – bunky α, β, δ, PP, D1, EC, G1 – ach Bože, 
insulae a cellulae Berlínčana Paula Langerhansa 
1847 – 1888 pozná dnes už kde-kto) dával a dáva 
veľakrát nášmu chápaniu dejov v ňom prebiehaj-
úcich celkovo tajomný rozmer, dotvára magickú 
atmosféru a zanáša chirurgickému pútnikovi 

jeho fantáziu akoby do ríše japonských akva-
relov. Mysterióznosť orgánu cum grānō sālis sa 
prejavila v rodine bývalého amerického prezi-
denta Jimmyho Cartera (*1924), ktorému určite 
zarezonoval ako raison d´être, keď jeho otec, 
matka, dve sestry a brat zomreli na karcinóm 
pankreasu.

Nūtrīmentum animi
Johann Georg Wirsüng (jeho portrét sa ne-

zachoval) sa narodil 3. júla 1589 v slobodnom 
cisárskom meste Augsburg. Pamätník v Padove 
postavený na jeho počesť uvádza nesprávne 
rok jeho narodenia ako 1600. Scīlicet, keď sa 
zapísal na univerzitu, musel podhodnotiť svoj 
vek, ktorý poriadne prevýšil Kristov, lebo na 
študenta bol v 40-tke trochu pristarý (2). Pri 
imatrikulácii na univerzite v Padove (VII. najstar-
šia univerzita na svete, založená v roku 1222, 
pôsobili na nej Mikołaj Kopernik, 1473 – 1543, 
Galileo Galilei, 1564 – 1642, Andreas Vesalius 
Bruxellensis, 1514 – 1564, William Harvey, 1578 – 
1657, Gabriele Falloppio, 1523 – 1562, Giovanni 
Domenico Santorini, 1681 – 1737, Giovanni 
Battista Morgagni, 1682 – 1771, et aliī) v roku 
1629 uviedol ako svoje rodisko katolícke mesto 
Mníchov, namiesto svojho rodného protestant-
ského Augsburgu, čím sa dopustil podvodu, kto-
rý bol však v čase reformácie nevyhnutný. Taktiež 
musel absolvovať vierovyznanie katolíckej viere 
pred cirkevnými autoritami. Pred príchodom 
do Padovy študoval anatómiu v Paríži u vysoko 
váženého koryfeja francúzskej medicíny profe-
sora Jeana Riolana Jr., 1580 – 1657 (syn taktiež 
anatóma Sr., 1539 – 1609, osobný lekár francúz-

skych kráľov Henricha IV. 1553 – 1610, Ľudovíta 
XIII., 1601 – 1643, a kráľovnej matky Marie de 
Medici, 1553 – 1642, okrem anastomózy objavil 
menisky kolena a epiploické apendixy kolonu), 
a v Altdorfe u profesora Caspara Hoffmanna 
(1572 – 1648). Oboch veľmi obdivoval a mal v úc-
te, tiež figurovali v príbehu o jeho objave. Keďže 
chcel získať lekársky diplom z prestížnejšej školy, 
rozhodol sa pre Padov. V tom období študovalo 
v Padove quantum zahraničných študentov, 
v roku 1630 ich bolo viac ako 1 000. Wirsüng 
neštudoval dlho, 23. marca 1630, iba päť mesia-
cov po imatrikulácii, „absolvoval“ Sacro Collegio 
s doktorátom z medicíny a filozofie (3). Počas 
štúdia si získal rešpekt svojho učiteľa Johanna 
Weslinga, 1598 – 1649, profesora anatómie, kto-
rý ho vymenoval za svojho asistenta s titulom 
„prosektor“. Povinnosťou prosektora bolo vyko-
návať pitvy bezprostredne pred profesorovou 
demonštráciou medikom, ako aj jeho pred-
náškami pre verejnosť. Wirsüngov slávny objav 
bol výsledkom práce pre Weslinga; 2. marca 
1642 vykonal pitvu na Zuane Viara della Badia, 
30-ročneho muža, ktorý bol 1. marca   1642 obvi-
nený z vraždy a následne popravený obesením 
v Piazza del Vin. Pitvu vykonal privátne v ne-
mocnici San Francesco, keďže mŕtvola nebola 
použitá na verejnú prednášku ani demonštráciu 
(4). Nemocnica San Francesco bola súčasťou 
kláštora, ktorý dodnes existuje. Pitvy sa zúčast-
nili aj dvaja študenti medicíny, Dán Thomas 
Bartholin, 1616 – 1680 (pochádzal zo známej ro-
diny, kde 12 členovia boli profesormi na univerzi-
te v Copenhagen, okrem žľazy objavil lymfatický 
systému u človeka, Jean Pecquet, 1622 – 1674, 
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tak urobil u zvierat v roku 1651), a Nemec Moritz 
Hoffmann (1622 – 1698) z Altdorfu (nebol v ži-
adnom príbuzenskom vzťahu s Wirsüngovym 
učiteľom Casparom Hoffmannom, profesorom 
medicíny v Altdorfe). Moritz Hoffmann 5 rokov 
po Wirsüngovej smrti tvrdil, že pankreatický duk-
tus objavil on sám u moriaka už v septembri 
1641 v Liceo dei Veneziani (5), o čom informoval 
Wirsünga, ktorý mal potom cielene hľadať duk-
tus v ľudskom kadáveri. Hoci Moritz Hoffmann 
nikdy nič nepublikoval, pokiaľ ide o predchád-
zajúci objav, niekoľko autorov ho považovalo za 
skutočného objaviteľa pankreatického duktu. 
Wirsüng netušil, akú funkciu duktus má, mal 
pritom pocit, že objavil niečo dôležité, čo taktiež 
nepublikoval. Namiesto toho vyryl svoje zistenie 
do medeného plechu, čo bola metóda reprodu-
kovania anatomických ilustrácií, ktoré predstihli 
dokonca aj nádherné renesančné drevoryty. 
Vyrytý text v medenom plechu vyžadoval vyso-
kú technickú zručnosť, ktorou Wirsüng očividne 
disponoval. Tak vyrobil najmenej sedem odtlač-
kov (obrázok 1) medirytiny (6, 7), ktoré rozposlal 
slávnym anatómom po celej Európe s dotazom 
na ich   názor na funkciu kanála. Jednu z kópií 
vlastnil aj pre všetkých abdominálnych chirurgov 
dôležitý štrasburský priekopnícky chirurg prof. 
Louis François Hollender (1922 – 2011, polyglot, 
eminentný francúzsky pankreatológ, na preda-
testačnom školení nám ho doc. Johnny Černý 
spomínal pri vagotómiách). Medená rytina je 
momentálne uchovávaná ako vzácna relikvia 
v trvalej historickej expozícii v Palazzo del Bò 
univerzity v Padove.

Caedēs crūda – horribile dictū
Rok po objave duktu sa stal Wursüng obe-

ťou atentátu. Dňa 22. augusta 1643, ako obvykle, 
okolo polnoci debatoval vo vchodových dve-
rách svojho domu so susedmi, bol znenazdajky 
zastrelený študentom Giacomom (Jacquesom) 
Cambierom. Stalo sa tak najskôr z osobnej pomsty 
neznámeho dôvodu, motív vraždy nebol vyše-
trený, expressis verbis možných dohadov bolo 
quantum satis – samozrejme, motívom vraždy sa 
v prvom rade predpokladala závisť objavu duktu 
(8). Smrtiacou zbraňou bola veľká puška, ktorej sa 
vtedy hovorilo karabína. Skonal v dôsledku vykr-
vácania. Jacques Cambier nebol Dalmatínec, ako 
sa pôvodne myslelo, ale Flám – podľa policajných 
dokumentov bol „Hannonanius“, to jest pochád-
zal z kraja Hainault neďaleko Bruselu. Smútočný 
obrad sa konal 23. augusta 1643 vo Wirsüngovom 
dome. Samotný pohreb následne v kláštore ka-
pituly baziliky Sant Ántonio v Padove; náhrobný 
kameň sa, bohužiaľ, nezachoval.

Fīnis corōnat opus
V našich klasických učebniciach topografic-

kej anatómie (9, 10), čo sa týka duktálneho sys-
tému pankreasu, je prirodzene uvádzaný okrem 
Wirsünga aj ductus pancreaticus accessorius 
seu minor sive Santorini (Giovanni Domenico 
Santorini, 1681 – 1737, bol taliansky anatóm 
v Benátkach, študoval u Marcella Malpighiho, 
1628 – 1694, infikoval sa pri pitve, v dôsledku 
čoho skonal) skôr skratkovito id est, že je sa-
mostatnou drenážnou jednotkou pre hornú 
časť hlavy. V prestížnej Grayovej anatómii (11) 
(citujem Current Contents: „The most famous 
medical book in the world“ a neskromne sa 
hrdím, že ju vlastním) sa píše, že často akce-
sórny pankreatický duktus drénuje dolnú časť 
hlavy pankreasu, postupuje smerom nahor pred 
Wirsüngom, s ktorým komunikuje a končí asi 2 
cm anterosuperiórne nad veľkou papilou duo-
dena – igitur Vaterovou (Abraham Vater, 1684 – 
1751, bol nemecký anatóm, papilu objavil rok po 
promócii v roku 1711, založil známe anatomické 
múzeum vo Wittenbergu) ako Santoriniho malá 
papila duodena alebo jednoducho len ako jeho 
hrbolček – caruncula Santorini.

V plateau práve opísanej tragédie, nedá mi 
zarovno nespomenúť apokalypsu prof. Treitza, 
topograficko-anatomicky nie vzdialeného od 
Wirsünga. Trpký osud pražského patológa Václava 
(Wenzela) Treitza, 1819 –1872, eponymicky zná-
meho všetkým brušným chirurgom bezo zvy-
šku (vide Treitzova fascia, membrána, recessus, 
fossa, et cētera), ktorý vo svojich 52 rokoch spá-
chal samovraždu požitím kyanidu draselného 
– vulgō cyankáli, aliās KCN. Uvedomujem si, že 

v latinčine ā posteriori neexistuje „ü“, ale ak platí 
floskula nōmen ōmen, potom je prirodzené ju 
rešpektovať. Lingvisticky je zaujímavý ba ešte 
i prístup zakladateľov a budovateľov českoslo-
venskej anatómie k termínu Wirsüng. Veľactený 
pražský anatóm prof. Karel Weigner, 1874 – 1937 
(bol nápadne vysoký – 197 cm – prezývaný „ex-
tēnsor medicōrum longus“, left-handed, zomrel 
na Ca pankreasu, operoval ho – ergō len histo-
logizoval – šéf I. chir. kliniky prof. Arnold Jirásek), 
ho ohýba genitívom singuláru. Bratislavský prof. 
Július Alexander Ledényi-Ladziansky, 1903 – 1943 
(elegán, zomrel v Banskej Bystrici ako 40-ročný, 
keď vykrvácal z prasknutej sleziny, à propos ne-
mocnica v Banskej Bystrici je prīma inter omnes), 
ho adjektivizuje. Aj takýmto triviálnym spôsobom 
sa oči chirurga vyhladované po poznaní môžu na-
sýtiť určitou milotou, hádam aj v celom univerze. 
Totižto, hodnotu nemá to, čo zvládneme, ale koľ-
ko nového pritom objavíme! Zároveň historické 
hľadanie, prípadne výskum, je takisto produktívne 
a intelektuálne rovnako náročné a interesantné 
ako výskum základný. Veď ide o to, stretávať sa 
s niečim novým, iným, zvláštnym, zaujímavým, 
mimoriadnym, fascinujúcim – žiaľ, v biologických 
vedách si toho už veľa „neužijeme“, arci fyzika to 
totálne supluje na všetkých bojiskách – pochopiť 
nielen pochopy, ale zachrániť z temnôt zabudnu-
tia, čo sa zachrániť dá. Lež, čo je najdôležitejšie, 
prispievame k formovaniu kultúrneho povedo-
mia, intelektuálneho pokroku a získava v prvom 
rade naša vysokooktánová profesia, ktorou je 
signum nostrum laudīs –chirurgia. No nie je to 
úžasné, a keď si k tomu ešte primyslíme imagi-
nárny mikrosvet časticovej fyziky, ktorý je o prav-

Obrázok 1. Fac simile Wirsüngovej medirytiny pankreatického duktu
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depodobnostiach než o istotách, Heisenbergov 
princíp neurčitosti, genialitu Diraca, Feynmana až 
po, sit venia verbō, „Karpatský časopriestor vocaď 
až pocaď“, ...
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Dr. Denton A. Cooley – neprekonateľný chirurg
MUDr. Juraj Strmeň, CSc., h. doc.
Oddelenie dlhodobo chorých NsP Ilava, n. o., Ilava

O tom, že je niekto mimoriadny, by sme mali vedieť bez výnimky všetci, aj keď je z ďalekej cudziny; NOTA BENE, keď je ešte k tomu chirur-
gom. Jeho invencia, markantná manuálna zručnosť, organizačný talent a pracovitosť sú jeho bytostnou samozrejmosťou. Takýto človek 
je len jediný na svete, rodený Texasan Prof. Dr. Denton Arthur Cooley, MD, FACS, FRCP, FICS, FRCS (Ireland), FRACS, FRCS (England), FRCM, 
FRCS (Edinburgh) bravúrny a nezabudnuteľný chirurg, zakladateľ jedného z najprestížnejších kardiochirurgických a kardiologických 
pracovísk na zemeguli – Texas Heart Institute v Houstone (THI), ako aj periodika Texas Heart Institute Journal. Je posledným žijúcim 
chirurgom cez ktorého sa môže ešte bežný medicínsky smrteľník priamo virtuálne dotknúť ďalších gigantov, u ktorých už vyslovenie 
ich mena priam elektrizuje – Herman Chiari, Hans Finsterer, Alfred Blalock, Helen B. Taussig, či Russell Brock. Zbytočne by sme ešte po 
niekom podobnom pátrali, neexistuje. Bolo mi nesmiernou cťou a nezabudnuteľným zážitkom, byť opakovane s ním v kontakte a cítiť 
jeho láskavosť, výnimočnosť a dokonalosť.

Kľúčové slová: Dr. Denton A. Cooley, kardiochirurgia, Texas Heart Institute. 

Dr. Denton A. Cooley – unsurpassed surgeon

The fact that somebody is outstanding, we should know it all without exception, although he is far from abroad; NOTA BENE, when yet 
he is the surgeon. His inventiveness, striking manual skills, organizational talent and hard work are the existential commonplace. Such 
a man is the only one in the world, a native Texan Prof. Dr. Denton Arthur Cooley, MD, FACS, FRCP, FICS, FRCS (Ireland), FRACS, FRCS (En-
gland), FRCM, FRCS (Edinburgh) bravura and memorable surgeon, a founder of one of the most prestigious cardiac surgery and cardiology 
workplaces around the globe – Texas Heart Institute in Houston (THI), as well as periodical the Texas Heart Institute Journal. He is the last 
surviving surgeon through whom may be more common medical being virtually touch the other giants who already pronounce their 
name is literally electrifying - Herman Chiari, Hans Finsterer, Alfred Blalock, Helen B. Taussig, and Russell Brock. Unnecessarily we even 
inquire into someone similar, he does not exist. It was an immense honor and an unforgettable experience for me, to be repeatedly in 
contact with him and to feel his kindness, exceptionality and excellence.

Key words: Dr. Denton A. Cooley, cardiac surgery, Texas Heart Institute.
Slov. chir., 2015; roč. 12(2): 75–78

Motto:
 It was the most beautiful sugery I had  
ever seen in my life... Where most surgeons 
would take three hours, he could do the same 
operation in one hour... No one in the world, 
I knew, could equal it...
 Christiaan N. Barnard, 1969 (1)

Dr. Denton Arthur Cooley (obrázok 1) (2) 
sa narodil koncom panvovým (breech de-
livery, alebo po našom partus Agrippinus) 
v  Houston´s  Babtist Hospital v  nedeľu 22. 
augusta 1920 za réžie pôrodníka Dr. Ernsta 
Bertnera, v  rodine dentistu, mená dostal 
po svojich strýcoch (3). Medicínu absolvo-
val v Galvestone (TX) a v The Johns Hopkins 
University v Baltimore (MD), kde po skončení 
(1944) zostal pracovať. Ako univerzitný študent 
vynikal v basketbale (podobne ako náš chirur-
gický šľachtic, tiež kardiochirurg, príjemný, ko-
rektný a seriózny človek Prof. Ivan Šimkovic, 
DrSc., 1919 – 2007, ktorý bol v  Houstone 
u Cooleyho 9 mesiacov, bol tak vysoko nad 
vecou, že nikdy nedal na atestácii ani bazálnu 
otázku zo svojho odboru, napr. vymenovať 
príčiny „morbus caeruleus“ aliter „blue ba-

by syndrome“), takisto hral tenis a so svojim 
prvým šéfom v Johns Hopkins Dr. Alfredom 
Blalockom, 1899 – 1964 (bol Casanova a Don 
Juan, nápadne mu odstávali uši, pri operá-
cii bol nervózny a hašterivý, po ľavostrannej 
nefrektómii a  opakovaných pneumotora-
xoch pre tbc pľúc, veľmi fajčil, používal dlhý 
cigaršpic, zomrel na nediagnostikovaný Ca 
zvyškového sin. ureteru, ktorý prerastal do 
pečene) hrával ping-pong, v neskoršom veku 
sa venuje golfu. V r. 1949 sa oženil s vrchnou 
sestrou z 5. poschodia Halstedovej chirurgie, 
modrookou blondínou Louise Goldsborough 
Thomas (oslovujú sa navzájom „Darl“, nie dar-
ling), s ktorou vychovali 5 dcér. Prvá dcéra 
Mary, ktorá sa narodila 1. 2. 1950 bola po ge-
neráciách prvým ženským potomkom v rodi-
ne Cooleyových. Štvrtá dcéra Florence trpela 
cyklofréniou, sama si zobrala život, čo bola 
najväčšia tragédia v živote Dr. Cooleyho. 

V  apríli 1944 diagnostikovala Dr. Helen 
Taussig, 1898 – 1986 (zakladateľka detskej kar-
diológie, bola hluchá, naučila sa lip-reading, 
používala špeciálny stetoskop, celý život ostala 
stará dievka, ako 89. ročná zomrela ako vodička 
pri autonehode, na jej počesť je pomenovaná aj 

univerzitná kardiologická klinika v Göttingene) 
Fallotovu tetralógiu u 8-mesačného dievčatka 
Eileen Saxon. Dňa 29. 11. 1944 bola na Halstedovej 
klinike operovaná, kde sa podrobila Blalock-
Taussigovej procedúre – anastomóza a. subcla-
viae dextrae s dx a. pulmonalis. Operatér bol Dr. 
Blalock, prvý asistent bol Dr. William Longmire, 
1913 – 2003 (šéfchirurg v University of California 
Los Angeles, vo svojej dobe bol skutočným chi-
rurgickým idolom, eponymicky sú známe jeho 
3 typy abdominálnych operácií, 20 rokov trpel 
na karcinoid, zomrel v tichosti na starobu), ako 
aj 24-ročný Dr. Cooley, ktorého úlohou bolo 
zabezpečiť intravenóznu administráciu tekutín 
a transfúzie krvi. Operácia trvala 90 min., arteriál-
ne anastomózy boli pod ťahom, stav pacientky 
sa evidentne zlepšil, po 2 mesiacoch bola pre-
pustená z nemocnice. Onedlho opäť prijatá, cya-
notická, vykonaná podobná operácia na kontra-
laterálnej strane, pričom za niekoľko dní zomrela. 
Dr. Cooley bol vždy pyšný, že bol v tíme, ktorý 
vykonal túto historickú operáciu, ako aj, že bol 
členom Blalockovej chirurgickej školy. V Johns 
Hopkins mal Dr. Cooley mesačný príjem 50 do-
lárov. Následne (1950) strávil rok v Brompton 
Hospital for Chest Diseases v Londýne (patrónmi 
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nemocnice boli Charles Dickens, Jenny Lind, 
princ Albert, kráľovná Viktória, Lady Diana) 
pod vedením šéfchirurga Mr. Russella Brocka, 
1903 – 1980 (najvýznamnejší britský kardiochi-
rurg, malý s krivými nohami, nosil okuliare, bez 
zmyslu pre humor, prísny, rozvážny, vnútorne 
zanietený, pri operácii nepríjemný, významne 
prispel k chirurgickej liečbe mitrálnej stenózy, 
skončil ako Lord Brock of Wimbledon, zomrel 
v Guy´s Hospital na zlyhanie srdca), ktorý naj-
viac ovplyvnil chirurgickú kariéru Dr. Cooleyho. 
Po návrate z Londýna začína (1951) celoživotná 
púť Dr. Cooleyho v Houstone, u Dr. Michaela E. 
DeBakeyho, 1908 – 2008 (pôvodom Libanončan, 
po roku strávil u René Lericha v Strasbourgu 
a Martina Kirschnera v Heidelbergu, prezývaný 
Texaské tornádo, bol nižšej postavy, nevyzeral 
príjemne – veľký zahnutý nos, malé oči, nápadne 
klesajúce čelo, mohutné okuliare, nosil čierne 
topánky s vyšším podpätkom, nikto ho nemal 
rád; na rozdiel od 2-typovej Stanfordskej klasifi-
kácie, klasifikoval aneuryzmu aorty do 3 typov, 
v r. 2006 si sám diagnostikoval toto ochorenie, 
na ktoré bol operovaný ako 97-ročný – a prežil 
(!), zomrel 8 týždňov pred 100. narodeninami 
(4)) v Baylor University College of Medicine, kde 
mal ročný príjem 4 500 dolárov a ktorá bola 
súčasťou Texas Medical Center (dnes najväč-
ší zdravotnícky komplex na svete s temer 50 
budovami), kde začala éra aneuryzmektómií 
aorty, čím sa Baylor stala svetovým centrom 
cievnej chirurgie. Do r. 1955 vykonali obaja aktéri 
245 operácií aneuryziem, keď boli prezentovať 
operáciu aj v severnej Európe (Oslo, Štokholm, 
Kodaň). Vraví sa s „dávkou nadprirodzenosti“, 
že hoci Dr. Cooley a Dr. DeBakey neoperovali 
spoločne, obaja v Štokholme demonštrovali 
operáciu aneuryzmy abdominálnej aorty. 
Clarence Crafoord, 1899 – 1983 (eminentný 
švédsky chirurg v Karolinska Institute, ktorý pr-
vý vykonal resekciu koarktácie aorty, čím vytočil 
R. Grossa v Bostone, štíhly, šedovlasý, energický, 
nosil okuliare, bol nervózny, keď mal prednášať 
anglicky, pri autonehode utrpel epidurálny he-
matóm, bol trepanovaný, trpel fibriláciou pred-
siení), „pozorovateľ“ operácie spomína, že na 
začiatku operácie si odskočil na pár minút do 
pracovne otvoriť a prezrieť poštu. Bol úplne 
šokovaný, keď sa asi po „polhodine“ vrátil a ame-
rickí chirurgovia už zatvárali brucho po úspešne 
vykonanej operácii. Viking Björk, 1918 – 2009 
(bol dyslektik, nosil okuliare s hrubým rámom, 
zaviedol katetrizáciu ľavého srdca priamym tran-
storakálnym napichnutím srdca 18 cm ihlou, bol 
profesorom v Uppsale a Karolinska Hospital, 
s americkým inžinierom Donom Shileyom skon-

štruoval diskoidnú protézu pre náhradu mitrál-
nej a aortálnej chlopne, prof. Stano Čársky ma 
naučil podľa neho „okienkovú“ tracheostómiu), 
ktorý operáciu tiež sledoval, uviedol, že obaja 
protagonisti boli výborne zosynchronizovaní 
a bolo úžasné ich sledovať. Dr. Cooley vyvi-
nul oxygenátor, ktorý nazval „kávovar“ a ktorý 
chcel použiť bez jeho vedomia DeBakeyho tím, 
s čím Dr. Cooley kategoricky nesúhlasil. Aj táto 
epizóda bola dôvodom dlhodobej rivality, kto-
rej výsledkom bolo, že obaja protagonisti 40 
rokov spolu nekomunikovali a Dr. Cooley v r. 
1954 odišiel z Methodist Hospital (kde kraľoval 
DeBakey) do novej Texas Children ś Hospital a St. 
Luke´s Episcopal Hospital, ktoré mali dokopy ka-
pacitu 1 200 postelí, kde kompletne rozvinul svo-
ju kardiochirurgickú operatívu. Princ Alexander 
(1942 – 2009, mal koarktáciu aorty, v r. 1957 ho 
operoval Dr. Robert Gross v Bostone, na ktorého 
neskôr princezná matka zanevrela), prvé dieťa 
belgického kráľa Leopolda III (1901 – 1983) a prin-
ceznej Liliany (1916 – 2002), ktorá následne za-
ložila nadáciu umožňujúcu operovať deti s vro-
denými chybami srdca. Princezná sa dozvedela 
o úspechoch texaskej detskej nemocnice, kde 
predpokladala, že operoval Dr. DeBakey, ktorého 
medializácia bola neslýchaná a zároveň neprav-
divá. Po zistení, že Dr. DeBakey nikdy v detskej 
nemocnici neoperoval, bol škandál na svete – 
jeho medializácii zabránil Dr. Cooley. Po návrate 
do Belgicka princezná zorganizovala v Bruseli 
kardiologické sympózium, na ktorom Dr. Cooley 
demonštroval TV operáciu Fallotovej tetralógie. 
Počas pobytu v Bruseli bol Dr. Cooley privát-
nym domácim hosťom princeznej Lilian a kráľa 
Leopolda v ich elegantnej rezidencii Chatêau 
d´Argenteuil, poblíž Waterloo. Princezná Lilian 
bola šarmantná hostiteľka, hovorila 4 jazykmi. V r. 
1960 vyvinuli Dr. Albert Starr (*1936, University 
of Oregon, Portland) s  kolegom inžinierom 
Lowellom Edwardsom (1898 – 1982) prvú ko-
merčne prístupnú umelú chlopňu „caged ball“. 
V r. 1971 vyvinul item Dr. Cooley diskoidnú umelú 
chlopňu v spolupráci s Cutter Laboratories, tzv. 
Cooley-Cutter chlopňu, ktorú implantovali v THI 
viac ako 3 300 pacientom. V r. 1962 zakladá Dr. 
Cooley THI, kde jedným zo sponzorov bol aj 
Harry S. Blum, šéf Jim Beam Whiskey Distillery, 
ktorý priletel súkromným lietadlom z Chicaga 
do Houstonu dať si zoperovať prasknutú abdo-
minálnu aneuryzmu a venoval Dr. Cooleymu 
milión dolárov. Keďže THI nemá vlastné postele, 
pacienti boli a sú hospitalizovaní v St. Luke´s, 
v  detskej nemocnici, mnohí sa ubytovali aj 
v neďalekom Shamrock Hilton Hotel, ktorý sa 
stal známy ako „Cooley Hilton“. Jedna z hviezd 

THI Dr. Grady Hallman (trombonista) založil v r. 
1965 skupinu „Heartbeats“, kde Dr. Cooley hral 
na starú basu, ktorú si kúpil za 35 dolárov a vždy 
stál v orchestri vzadu v rohu. Od r. 1978 bolo 
z Holandska dopravovaných zmluvnou letec-
kou spoločnosťou KLM do Houstonu dvakrát 
mesačne 8 – 10 pacientov ku kardiochirurgickej 
operatíve, keď bolo v THI za 3 roky operovaných 
1 500 Holanďanov. Podobne bolo juhoslovan-
skou vládou dopravovaných do THI okolo 10 
pacientov mesačne. V r. 1982 bola v THI uvedená 
do prevádzky 60-posteľová jednotka intenzív-
nej starostlivosti (wow, my dear!), v 80-rokoch 
vykonávali 5 000 operácií na otvorenom srdci 
ročne (5), v súčasnosti to je okolo 2 500 operá-
cií. Zlomovým bol rok 2002, keď bol otvorený 
The Denton A. Cooley Building s kompletným 
kardiovaskulárnym servisom vrátane 12 nových 
operačných sál, postintervenčným, transplan-
tačným, „pokročilá- starostlivosť“ poschodím, 
výskumným, telemedicínskym, konferenčným 
a informačným centrom, a múzeom (6).

Školenci kardiochirurgie v THI založili v r. 1972 
„Cooley Surgical Society“, DAC Society, ktorej mo-
ttom je „Modify, simplify, and apply“, reprezentuje 
ju viac ako 850 chirurgov zo 49 krajín sveta. Prvý me-
dzinárodný kongres spoločnosti sa konal v r. 1979  
v Monaku pod patronátom kňažnej Grace. Na tých-
to kongresoch sa vždy zúčastňuje aj celá rodina  
Dr. Cooleyho. V r. 1982 založili školenci kardiochi-
rurgie v THI na počesť Dr. Cooleyho aj druhú chi-
rurgickú spoločnosť, tzv. „Cooley Hands“, ktorej 
členstvo je limitované absolvovaním 2 – 3-ročné-
ho kompletného tréningového programu v THI.  
Dr. Cooley bol vľúdny a korektný šéf. Na rozdiel od 

Obrázok 1. Portrét Dr. Cooleyho 
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neho boli známe diktátorské typy, ako C. N. Barnard, 
1922 – 2001, M. E. DeBakey a John Kirklin, 1917 – 
2004 (precízne operoval, bol malý, štíhly, šedovlasý, 
nosil okuliare, šéf-chirurg v Mayo Clinic, odkiaľ ne-
pochopiteľne odišiel do Birminghamu, AL – čo 
možno komparovať, keď niekto šéfstvo v Banskej 
Bystrici vymení za Trenčín; neznášal, keď bol ktosi 
unavený, každý musel byť oholený, nesmel byť 
rozgajdaný, bol jedným z pionierov konštrukcie 
prístroja srdce-pľúca). Prirodzene nie je možné 
uviesť všetky osobnosti (hanbím sa za glorifikované 
nechutné peiorātīvum v najstredoeurópskejšom 
koridore, id est „celebrita“) s ktorými Dr. Cooley 
mal tú česť, uvediem aspoň niektorých z nich: 
Charles Lindbergh (1902 – 1974), Husní Mubarak 
(*1928), kráľ Hussein (1935 – 1999) a kráľovná Noor 
(*1951), gen. Franco (1892 – 1975), šah Pahlavi (1919 
– 1980), pápež Pavol VI. (1987 – 1978), Giani Zail 
Singh (1916 – 1994), Indira Gandhi (1917 – 1984), 
Alexander Haig (1924 – 2010), astronaut James 
Irwin (1930 –1991), Arthur Hailey (1920 – 2004), kráľ 

Baudouin (1930 – 1993) a kráľovná Fabiola (1928 
– 2014), kráľovná Beatrix (*1938), astronaut Scott 
Carpenter (1925 – 2013), Kirk Douglas (*1916), Peggy 
Fleming (*1948), Bill Cosby (*1937), Imelda (*1929) 
a Ferdinand Marcos (1917 – 1989), et caetera (7).

Facta conclūdentia valētūdinis
Čo sa týka zdravotného stavu Dr. Cooleyho, 

ako mladý dôstojník pred odchodom z vojenskej 
služby v rakúskom Linzi, v roku 1948 si zlomil pri 
basketbale členok. Späť do Ameriky sa plavil so 
sadrou na nohe. Inokedy si pri tenise kompliko-
vane zlomil ľavé zápästie, ktoré sa zahojilo v mal-
pozícii, v dôsledku čoho trpí vo vyššom veku 
artrózou. Po kopnutí koňom utrpel zlomeninu 
patelly. Vekom už prirodzene častejšie laboru-
je – objavil sa malý karcinóm kolonu (zrejme 
polyp), ktorý bol včas chirurgicky odstránený. 
V tom istom čase trpel fibriláciou predsiení, ktorá 
bola sanovaná abláciou a pacemakerom, pre 
drobné sukcesívne pulmonálne embólie mu bol 

vložený protektívny filter do vena cava inferior. 
Ako 90-ročný sa podrobil operácii chrbtice, po 
ktorej sa za 5 dní vrátil do práce.

Prīnceps cardiochīrūrgōrum mundi
Dr. Cooley bol vyššej postavy, zdvorilý, dob-

re vyzerajúci muž so šarmantnými spôsobmi 
(vedome sa bránim sprofanovanému pojmu 
charizmatický), vlastniac prirodzený a mimo- 
riadny dar chirurgickej manuálnej zručnosti (8), 
ktorou prekonal všetkých svojich súčasníkov. 
V technickej brilantnosti a manuálnej zručnosti 
bol Všemohúci (e.c. v r. 1956 bol schopný za-
plátať rozsiahlu septálnu ruptúru za 25 min., 
v r. 1957 reparoval bežný predsieňový defekt 
za 7 min. „pump time“), quod chirurgicky nikdy 
s ničím nebojoval, nemal problémy, všetko mu 
bolo ľahké, robil niečo, čo miloval a tým demon-
štroval, že aj kardiochirurgia môže byť „ľahká“ 
práca. Ním vykonávaná operácia sa vždy zdala 
byť jednoduchá, pre neho zábavná. Neustále bol 
v dobrej nálade a nikdy, ani v tých najkritickejších 
situáciách, nestratil svoju vyrovnanosť a pokoj 
– dokonca si popiskoval, vtipkoval a smial sa. 
Vykonal viac operácií srdca ako hociktorý iný 
chirurg na svete, čím sa stal najzamestnanejším 
chirurgom vo svojom odbore. Admīrābile, sám 
počas života zoperoval 45 000 sŕdc; okrem iných 
svetových priorít, v r. 1962 vykonal prvú operáciu 
na otvorenom srdci u svedka Jehovového, so 
svojim tímom vykonal 1 500 operácií svedkov 
Jehovových pri ich známom kategorickom od-
mietaní transfúzie krvi, jeho publikačný potenciál  
predstavuje takmer 1 400 príspevkov všetkého 
druhu. Dr. James T. Willerson (*1939, prezident 
THI, jeden z najlepších súčasných svetových kar-
diológov) konštatoval, že „Dr. Cooley is probably 
the very best heart surgeon who has ever lived.” 
Vyše 40 rokov patril medzi veľduchov srdcovej 
chirurgie s pozoruhodnou reputáciou, bol vi-
zionársky typ osobnosti, má osem doktorátov 
z univerzít po celom svete a veľké množstvo aj 
medzinárodných ocenení, vyznamenaní a pôct 
– je držiteľom najvyššieho civilného vyzname-
nania USA, Prezidentskej medaily slobody od 
prezidenta Reagana (1984), Národnej medaily za 
technológiu od prezidenta Clintona (1999), ako 
prvý mimoruský chirurg dostal Bakulevovu cenu 
Ruskej akadémie medicínskych vied (2011). Jeho 
160-členný profesionálny tím v THI vykonal viac 
než 118 800 operácií na otvorenom srdci, 258 
tisíc katetrizácií srdca a 1 270 transplantácií. Stalo 
sa, že v THI vykonali aj 44 operácií na otvore-
nom srdci za deň. Poslednú operáciu uskutočnil 
na svoje 87. narodeniny, dňa 22. augusta 2007, 
ktorou bol konvenčný koronárny bypass, ako 

Obrázok 2. Podpis Dr. Normana Shumwaya
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94-ročný pracoval ešte 4 dni v týždni od deviatej 
do piatej poobede. Z objektívnych dôvodov je 
prezývaný ako „Dr. Úžasný“ („Dr. Wonderful“), je-
ho meno sa stalo eō ipsō synonymom srdca, je 
ctený a súčasne považovaný za americký ná-
rodný poklad.

Nātūrāliter, nielen dobrotivosťou Dr. 
Cooleyho, ale aj Doctorum Coopera a Stoneyho 
som mohol preniknúť do mimoriadnych 
a úžasných medicínsko-historických súvislostí 
a  dokonca nazrieť do kastróla, kde sa varila 
polievka transplantácie ľudskej pumpy (etiam 
Dr. Cooley tiež remarkuje činnosť srdca len na 
pumpu s tým, že „heart is one of the simplest 
organs in the body“). Dr. David K. C. Cooper (9) 
(*1939) pôvodom Angličan, je americký srdco-
vý transplantačný chirurg z Pittsburghu (PA), 
niekoľko rokov pracoval aj v Kapskom Meste 
s Barnardom. Dr. William S. Stoney (*1928) je srd-
cový chirurg z Vanderbilt University v Nashville 
(TN). Nemôžem práve teraz nespomenúť takisto 

veľavýznamného chirurga a „otca“ transplantácie 
srdca Dr. Normana E. Shumwaya (obrázok 2) 
z Palo Alto v Californii (1923 – 2006, bol vyššej 
postavy, pôvodne chcel byť právnik, žoviálny 
a zábavný človek, ktorý na operačnej sále pre-
kypoval vtipom a dobrou náladou, zomrel na 
Ca pľúc deň po svojich 83. narodeninách), ktorý 
deklaroval: „A heart transplant is obviously a pretty 
simple surgical technique, so some surgeons were 
attracted to the publicity and personal aggran-
dizement.“ 

I napriek totálnej, obludnej a vedomej deho-
nestácie, degradácie a minimalizácie vzdelanosti 
a klasických hodnôt spoločnosti vytvorených an-
tikou, judaizmom a kresťanstvom, ktoré nemajú 
obdoby, si pripamätajme: „Medicine has always 
been the noblest profession, and it always will be. 
A physician, no matter how capable or incapable 
he was, was always a highly respected member of 
society“ (10) – týmito slovami vstupoval Dr. Cooley 
do XXI. centénia, ale aj – do III. milénia.   .   .   . 
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5 dní na šiesty deň

Pradaxa®LMWH‡

t pacienti s HŽT a PE
‡ nízkomolekulárny heparín

SKrÁTENÁ INFOrMÁCIa O LIEKU
Názov lieku: Pradaxa 75 mg, Pradaxa 110 mg, Pradaxa 150 mg. Zloženie lieku: 75 mg, 110 mg alebo 150 mg dabigatranetexilátu (ako mesilát). Lieková forma: Tvrdá kapsula. Indikácie: Pri-
márna prevencia žilových tromboembolických príhod (VTE) u dospelých pacientov, ktorí podstúpili elektívnu totálnu chirurgickú náhradu bedrového kĺbu alebo totálnu chirurgickú náhradu 
kolena (75 mg a 110 mg). Prevencia mozgovej príhody a systémovej embolizácie u dospelých pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení (NVAF), s jedným alebo viacerými rizikovými fak-
tormi ako sú prekonaná mozgová príhoda alebo tranzitórny ischemický atak (TIA); vek ≥ 75 rokov;  srdcové zlyhanie (NYHA trieda ≥ II); diabetes mellitus; hypertenzia (110 mg a 150 mg). Liečba 
hlbokej žilovej trombózy (DVT) a pľúcnej embólie (PE), a prevencia rekurentnej DVT a PE u dospelých (110 mg a 150 mg). dávkovanie a spôsob podávania: Prevencia VTE u pacientov po 
elektívnej chirurgickej náhrade kolena: 220 mg 1xdenne (2 kapsuly po 110 mg), perorálne, 1-4 hodiny po skončení chirurgického zákroku 1 kapsula, potom 2 kapsuly 1xdenne celkovo 10 dní. 
Prevencia VTE u pacientov po elektívnej chirurgickej náhrade bedrového kĺbu: 220 mg 1xdenne (2 kapsuly po 110 mg), perorálne, 1-4 hodiny po skončení chirurgického zákroku 1 kapsula,  
potom 2 kapsuly 1xdenne celkovo 28-35 dní. Prevencia mozgovej príhody a systémovej embolizácie u dospelých pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení s jedným alebo viacerými 
rizikovými faktormi: 300 mg, 2xdenne jedna 150 mg kapsula, pacienti vo veku ≥ 80 rokov alebo pacienti súbežne užívajúci verapamil: 220 mg  2xdenne jedna 110 mg kapsula, perorálne, 
dlhodobo.  Pred začiatkom liečby a počas liečby Pradaxou by sa mala stanoviť funkcia obličiek pomocou výpočtu CrCl (viď SPC). Liečba a prevencia dVT a PE u dospelých: odporúčaná 
denná dávka Pradaxy je 300 mg podaná ako jedna 150 mg kapsula dvakrát denne po liečbe parenterálnym antikoagulanciom počas minimálne 5 dní. Dĺžka liečby sa má po dôkladnom 
zhodnotení prínosu liečby voči riziku krvácania posúdiť individuálne. Krátkodobá liečba (minimálne 3 mesiace) má vychádzať z prechodných rizikových faktorov (napr. nedávny chirurgický 
výkon, úraz, imobilizácia) a dlhšie trvania liečby majú vychádzať z trvalých rizikových faktorov alebo idiopatickej DVT alebo PE. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek 
z pomocných látok, pacienti s ťažkým poškodením funkcie obličiek (CrCl  30 ml/min), aktívne klinicky signifikantné krvácanie, lézie alebo stavy ak sa považujú za významný rizikový faktor 
veľkého krvácania, súbežná liečba akýmkoľvek iným antikoagulačným činiteľom, poškodenie funkcie pečene alebo ochorenie pečene s očakávaným vplyvom na prežitie, súbežná liečba 
so systémovo podávaným ketokonazolom, cyklosporínom, itrakonazolom a dronedarónom, pacienti s umelými náhradami srdcových chlopní vyžadujúci antikoagulačnú liečbu. Osobitné 
upozornenia: Poškodenie funkcie pečene: použitie Pradaxy sa neodporúča. Riziko hemorágie: pri stavoch so zvýšeným rizikom krvácania používať s opatrnosťou, odporúča sa dôsledné 
klinické sledovanie, súbežné použitie tikagreloru zvyšuje riziko krvácania. Môže sa zvážiť použitie fibrinolytických liekov na liečbu náhlej cievnej mozgovej príhody. Interakcia s induktormi P-gp: 
znižuje koncentráciu liečiva. Chirurgický výkon a zákroky: odporúča sa dočasné prerušenie liečby. Predoperačná fáza: dočasné vysadenie lieku. Spinálna anestézia/epidurálna anestézia/
lumbálna punkcia podanie lieku 2 h. po odstránení katétra. Pacienti po chirurgickom zákroku: odporúča sa dôsledné sledovanie. Infarkt myokardu: možné zvýšené  relatívne riziko. Infarkt 
myokardu. Pacienti s aktívnym nádorom. Liekové interakcie: Antikoagulanciá a antiagreganciá; klopidogrel; ASA; NSAID; LMWH; SSRI, SNRI; inhibítory P-gp: amiodarón, dronedarón, posako-
nazol, verapamil, chinidín, ketokonazol, klaritromycín a tikagrelor; induktory P-gp: rifampicín, ľubovník bodkovaný, karbamazepín, fenytoín; inhibítory proteázy: ritonavir; substráty P-gp: digoxín; 
žalúdočné pH: pantoprazol, ranitidín.  Nežiaduce účinky: Časté: anémia, pokles hemoglobínu, epistaxa,  GIT krvácanie, bolesť brucha, hnačka, dyspepsia, nauzea, rektálne krvácanie, 
abnormálna funkcia pečene/abnormálne pečeňové funkčné testy, kožné krvácanie, krvácanie do urogenitálneho traktu. Uchovávanie: uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred 
vlhkosťou. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Boehringer Ingelheim International GmbH, Nemecko. dátum revízie textu: December 2014. 
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Určené pre odbornú verejnosť. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na dole uvedenej 
adrese: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 02/58101211, fax: 02/58101277.
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Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika,
tel.: 02/ 58101211, fax: 02/58101277
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