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59Úvodné slovo

Nie je nám do spevu...

Asi nie je v spoločnosti žiadna oblasť, ktorej by sa netýkala situácia s Covid pandé-
miou. Všetci sme tým do určitej miery obmedzovaní a frustrovaní. Napriek tomu rešpek-
tujeme platné nariadenia v snahe znížiť riziko prenosu infekcie. My, zdravotníci, máme 
v celom tomto procese špecifické postavenie. V prvej vlne sme zažili momenty uznania, keď 
nás občania s vďakou odmeňovali potleskom z balkónov. Aj teraz, v druhej vlne počúvame 
z úst popredných politikov vyjadrenia, konkrétne premiéra a ministra obrany, že lekári, 
zdravotné sestry, hygienici, záchranári a všetci zdravotníci sú hrdinovia...

Stojíme pred plošným testovaním obyvateľstva, ktoré sa má konať v nadchádzajúci 
víkend. Iste bude prínosom pre stlmenie prudko rastúcej krivky počtu infikovaných, hoci 
tak ako všetky iné dôležité rozhodnutia, aj toto prinesie so sebou isté negatíva a riziká. 
Nechcem špekulovať o stave pripravenosti celej akcie, keď doslova pár dní pred termí-
nom chýba 2000-3000 zdravotníkov, ktorí by mali vykonávať odbery a iné činnosti na 
odberných miestach.

V tejto celej zložitej situácii ma však zaujal iný fakt. Keď prezident lekárskej komory 
poukázal na skutočnosť, že mnohé nemocnice už teraz kolabujú pre nedostatok personálu, 
ktorý sa infikoval pri svojej bežnej práci či už pri lôžku alebo v ambulanciách. V prípade, 
že sa ďalší zdravotníci infikujú pri zabezpečovaní dvoch odberových dní, kto bude potom 
poskytovať zdravotnú starostlivosť v línii prvého kontaktu a v nemocniciach? Upozornil, 
že niektorí súkromní poskytovatelia zakázali účasť svojim lekárom v odberných tímoch. 
Svoje rozhodnutie zdôvodnili tým, že v prípade karantény týchto zamestnancov by neboli 
schopní poskytovať zdravotnú starostlivosť. Možno im to zazlievať? Ešte pozoruhodnejšia 
je reakcia premiéra a ministra obrany na racionálne argumenty a vyjadrenia prezidenta 
SLK. Dostalo sa mu označenia, že je „bludár“ a minister obrany odporučil širokej lekárskej 
verejnosti, aby si zvolila iného prezidenta! Je snáď slovenská lekárska verejnosť nesvojpráv-
na, alebo je to len vnášanie osvedčených parlamentných praktík aj do zdravotníctva, keď 
palec hore šéfa strany usmerní všetkých poslancov príslušnej strany ako treba správne 
hlasovať a mať ten správny názor! 

Ešte horšie dopadol známy bratislavský gastroenterológ, keď na sociálnej sieti pre-
zentoval svoj názor, polemizujúci s rozhodnutiami pandemickej komisie, krízového štábu 
a následne vlády ohľadom nosenia rúšok a iných schválených protiepidemických opatrení. 
Hoci ani ja sám som sa so všetkými tvrdeniami nestotožnil, zarazila ma reakcia premiéra, 
ktorý označil tohto známeho gastroenterológa za idiota...

Akosi rýchlo po voľbách zabudli naši poprední predstavitelia na demokraciu, na 
slobodu prejavu a namiesto diskusie a rozumnej argumentácie používajú invektívy... A ak 
nedosiahnu svoje ciele, pohrozia mobilizáciou lekárov. No to sme tu už kedysi mali! A tak 
som si spomenul na pesničku známej hudobnej skupiny IMT Smile, v ktorej refréne sa 
spieva: „ ... a ja čakám sa slobode, kedy bude slušnosť v móde...“

MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
1. viceprezident SCHS
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Vplyv vitamínu C a N-acetylcysteínu pri ischemicko-
-reperfúznom poškodení priečne pruhovaného svalu 
v experimente

MUDr. Tatiana Granda, PhD.1, doc. MVDr. Štefan Tóth, PhD. 2 

1Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a.s. 
2Ústav histológie a embryológie LF UPJŠ v Košiciach

Hlavným cieľom tejto práce bolo preskúmať protektívny účinok antioxidantov na priečne pruhované svalstvo dolných končatín po vyvolaní 
akútnej ischémie v experimente a ich vplyv na zmiernenie poškodenia tkanív v období reperfúzie.
V pokuse boli použité laboratórne potkany kmeňa Wistar (n=95). U všetkých jedincov bola navodená hodinová ischémia uzáverom bruš-
nej aorty cievnou atraumatickou svorkou. Rozdelené boli do 18 experimentálnych skupín. I1Ry(3,6,9,12,24,48) – skupiny s ischemicko 
– reperfúznym (IR) poškodením bez použitia antioxidantov, I1Ry(3,6,9,12,24,48)C – skupiny s IR poškodením a aplikáciou vitamínu C 
a I1Ry(3,6,9,12,24,48)NAC – skupiny s IR poškodením a aplikáciou N-acetylcysteínu (n=90). Skupina zdravých jedincov FK (n=5) zahŕňala 
potkanov bez navodenia IR poškodenia. Histologické zmeny sme analyzovali po 3, 6, 9, 12, 24 a 48 hodinách reperfúzie. Po uplynutí doby 
reperfúzie boli odobraté vzorky m. gracilis na ďalšie histologické spracovanie.
Morfometricky sme zaznamenali signifikantný nárast hrúbky svalových vlákien vo všetkých skupinách s IR poškodením. Aplikáciou 
vitamínu C došlo k zabráneniu rozvoja zmien hrúbky svalových vlákien (***p<0,001 I1R24 vs. I1R24C;  ***p<0,001 I1R48 vs. I1R48C). V skupi-
nách s IR poškodením a aplikáciou NAC s narastajúcou časovou periódou reperfúzie (I1R24NAC, I1R48NAC) mala hrúbka svalových vlákien 
taktiež klesajúcu tendenciu a namerané hodnoty dosiahli fyziologické parametre. 
Na základe našich výsledkov konštatujeme, že aplikáciou vitamínu C ako aj N-acetylcysteínu došlo k zmierneniu následkov ischemicko 
– reperfúzneho poškodenia. 

Kľúčové slová: ischemicko – reperfúzne poškodenie, potkan, kostrové svalstvo, N-acetylcysteín, vitamín C

Effect of vitamin C and N-acetylcysteine during ischemia-reperfusion injury in experiment

The main focus of this thesis was to analyze the protective effect of antioxidants on skeletal muscles of lower limbs after experimental 
induction of acute ischemia and their impact on reduction of tissue damage during reperfusion. 
Wistar rats (n=95) were the animal models used in this experiment. One hour ischemia was induced in all of the models by clipping of 
abdominal aorta with atraumatic clip. The rats were divided into 18 experimental groups. I1Ry(3,6,9,12,24,48) - groups with ischemia - 
reperfusion (IR) injury without the use of antioxidants, I1Ry( 3,6,9,12,24,48)C - groups with IR injury and the use of vitamin C and I1Ry( 
3,6,9,12,24,48)NAC - groups with IR injury and the use of N-acetyl cysteine (n=90). Physiological control (FK) group (n=5) were healthy 
rats without induced IR injury. Histologic changes were analyzed after 3, 6, 9, 12, 24 and 48 hours of reperfusion. Tissue samples of 
gracilis muscle were collected after reperfusion for histologic examination.
Significant increase of muscle fiber thickness was morphometrically registered in all the groups with ischemia - reperfusion injury. Ad-
ministration of vitamin C inhibited the changes of muscle fiber thickness (***p<0,001 I1R24 vs. I1R24C; ***p<0,001 I1R48 vs. I1R48C). 
The muscle fiber thickness had progressively decreasing tendency upon longer reperfusion in the groups with ischemia-reperfusion 
injury and the use of N-acetyl cysteine (I1R24NAC, I1R48NAC) almost to physiological levels. 
Our findings conclude that the use of vitamin C and N-acetyl cysteine reduce the results of ischemia - reperfusion injury. 

Key words: ischemia - reperfusion injury, rat, skeletal muscles, N-acetyl cysteine, vitamin C 

Slov. chir., 2020;17(3):62-71

Úvod
Akútna končatinová ischémia (ALI 

– z angl. acute limb ischemia) je defi-
novaná ako náhly pokles alebo zhorše-
nie prietoku krvi končatinou (1). Akútne 
uzávery končatinových artérií sa radia 
medzi náhle cievne príhody, ktoré vy-
žadujú urgentnú diagnostiku a násled-
nú adekvátnu liečbu. Oneskorená, resp. 
nesprávna diagnostika, a  tým pádom 

odklad nevyhnutnej terapie môžu mať 
za následok ohrozenie života pacienta 
a nutnosť amputácie postihnutej konča-
tiny (3, 19, 3, 15). Bez adekvátnej terapie 
u 2/3 pacientov dochádza k okamžitej 
amputácii (9). Mortalita u pacientov po 
prekonaní akútnej končatinovej ischémie 
sa pohybuje v rozmedzí 9 – 22 % (7). 

Ročná incidencia v populácii v prí-
pade náhleho uzáveru tepien dolných 

končatín je  14/100 000 obyvateľov (8, 9),  
v  USA 15-26/100 000 obyvateľov (24). 
Akútne arteriálne uzávery sú spôsobené 
embóliou, trombózou, úrazom, prípadne 
iatrogénne - punkciou tepny (10). Ku em-
bólii dochádza najmä z kardiálnych prí-
čin, vzniká predovšetkým pri neliečenej, 
prípadne nedostatočne liečenej fibrilácii 
predsiení (22, 17). ALI je diagnostikovaná 
na základe anamnézy a fyzikálneho vy-
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šetrenia pacienta. Pacient sa sťažuje na 
krutú bolesť a náhle stŕpnutie postihnutej 
končatiny, ktoré v mnohých prípadoch po-
stupne progreduje až do straty motorickej 
funkcie a svalovej rigidity (6). 

Základná liečba ALI spočíva vo 
včasnom obnovení toku krvi do postih-
nutej oblasti. Dôsledkom akútnej kon-
čatinovej ischémie a následnej reperfú-
zie však môže dôjsť k vzniku lokálnych 
a celkových komplikácií (4). Toto ische-
micko - reperfúzne poškodenie môže 
ohroziť život pacienta (hrozí multiorgá-
nové zlyhanie). Reperfúzne poškodenie 
totiž zahŕňa aj poškodenie vzdialených, 
predtým neischemických orgánov (5). 
Aj po úspešnej revaskularizácii sa tak 
pomerne často stretávame s následka-
mi IR poškodenia, ktorých zvládnutie 
pre pacienta je mnohokrát ťažšie ako 
prekonanie ischémie samotnej. Preto je 
nevyhnutné neustále hľadať možnosti 
ako tieto následky zmierniť. 

Najdôležitejším predpokladom pre 
zabránenie rozvoja multiorgánového zly-
hania následkom akútnej končatinovej 
ischémie je teda včasná endovaskulárna 
alebo chirurgická intervencia. V mo-
dernej komplexnej terapii ischemicko 
- reperfúzneho poškodenia však nesmú 
chýbať antioxidačne pôsobiace látky, 
ktorých úlohou je znížiť poškodenie 
vyvolané reaktívnymi formami kyslíka.

Materiál a metódy
Experimentálna časť bola reali-

zovaná po schválení Štátnou veterinár-
nou a potravinovou správou Slovenskej 
republiky a po schválení Etickou komi-
siou LF UPJŠ. V pokuse boli použité la-
boratórne potkany kmeňa Wistar, ktoré 
pochádzali z Centrálneho zvieratníka 
UPJŠ LF v Košiciach. Išlo o samce (n=95), 
ktorých vek sa pohyboval v rozmedzí 3 - 
4 mesiace a priemerná hmotnosť jedinca 
predstavovala 290 gramov.

Celková anestézia bola u  všet-
kých jedincov navodená intramusku-
lárnou aplikáciou anestetika (Zoletil 50 
inj. sicc. ad us. vet.) v adekvátnej dávke. 
Po navodení celkovej anestézie a prípra-
ve operačného poľa prebiehal samotný 
operačný výkon. Realizovaná bola me-
diálna laparotómia, mobilizácia tenké-
ho a hrubého čreva a retroperitoneálne 
preparácia brušnej aorty až po jej bifur-

káciu. Tepnový uzáver (ischemická fáza) 
bol navodzovaný atraumatickou cievnou 
svorkou. U všetkých jedincov bola reali-
zovaná ischémia v trvaní jednej hodiny. 
Vybraným experimentálnym skupinám 
bol v ischemickej fáze, 10 minút pred plá-
novaným navodením reperfúzie intrave-
nózne podaný antioxidant. Ako antioxi-
danty boli v tomto experimente použité 
registrované lieky, bežne dostupné na 
našom území. V projekte sme používali 
Vitamín C (Acidum ascorbicum biotika 
sol inj 500 mg/5ml) v dávke 150mg/kg 
živej hmotnosti a N-acetylcysteín, do-
stupný pod názvom ACC injekt sol inj 300 
mg/3ml (amp.skl.) v dávke 250mg/kg 
živej hmotnosti. Hodinová ischémia bola 
ukončená odstránením cievnej svorky, 
čím bolo navodené obdobie reperfúzie 
(3, 6, 9, 12, 24 a 48 hodín). Dĺžka reper-
fúzie bola závislá od zaradenia zvieraťa 
do jednotlivej experimentálnej skupiny. 

Rozdelenie zvierat do 
jednotlivých skupín:

A./ Kontrolná skupina – 
fyziologická kontrola FK (n = 5)
Kontrolná skupina pozostávala 

z piatich zdravých potkanov (bez na-
vodenia akútnej ischémie/reperfúzie).  
Z každého potkana boli odobraté dve kon-
trolné vzorky svalu m. gracilis a plná krv 
z vena cava inferior. Vzorky boli násled-
ne spracované a využité pre porovnanie 
vzoriek so skupinami s navodenou ALI.

B./ Experimentálne skupiny  
I1Ry(3,6,9,12,24,48), 
I1Ry(3,6,9,12,24,48)C, 
I1Ry(3,6,9,12,24,48)NAC (n = 90)
Skupiny I1Ry(3,6,9,12,24,48) pozo-

stávali z potkanov, ktorým bola navodená 
hodinová ischémia uzáverom abdomi-
nálnej aorty subrenálne a následne bol 
presne stanovený čas reperfúzie odsvor-
kovaním aorty (skupiny bez použitia an-
tioxidačne pôsobiacich látok).

Skupiny I1Ry(3,6,9,12,24,48)C pozo-
stávajúce z potkanov, ktorým bola navo-
dená obdobným spôsobom hodinová is-
chémia a následne bol presne stanovený 
čas reperfúzie. Danej skupine potkanov 
bol aplikovaný 10 minút pred navodením 
reperfúzie Vitamín C i.v. v dávke 150mg/
kg živej hmotnosti.

Skupiny I1Ry(3,6,9,12,24,48)NAC 
pozostávajú z potkanov, ktorým bola 
taktiež navodená hodinová ischémia 
a následne sa stanovila presná doba re-
perfúzie. Danej skupine potkanov bol 
aplikovaný v  50. minúte ischémie (10 
minút pred navodením reperfúzie) i.v. 
N-acetylcysteín v dávke 250mg/kg živej 
hmotnosti.

C./ Rezervná skupina R (n = 2)
Rezervná skupina experimen-

tálnych zvierat s počtom 2 kusov, ktorá 
zohľadňovala možnosť nepredvídateľ-
ných úhynov z iných ako experimentál-
nych príčin.

Po ukončení ischemickej fázy 
bola brušná dutina zvieraťa uzavretá 
a potkany boli v doznievajúcej anestézii 
a analgézii vrátené späť do vyhrieva-
ných klietok. Počas doby reperfúzie boli 
zvieratá pravidelne kontrolované a bo-
lesť bola tlmená podávaním tramadolu 
(TRAMAL 50 mg/ml sol inj) subkutánne 
v adekvátnych dávkach. Po uplynutí sta-
novenej doby reperfúzie bola u potkanov 
opakovane navodená celková anestézia. 
Za aseptických podmienok boli odobra-
té vzorky musculus gracilis a plná krv 
z vena cava inferior. Následne boli všetky 
experimentálne zvieratá v hlbokej anes-
tézii usmrtené exsangvináciou. 

Histologická analýza
Za aseptických podmienok sme 

u potkanov odobrali bioptické vzorky ko-
strového svalu musculus gracilis (0,5 až 
1,0 cm3), ktoré sme po odbere fixovali v 4 %  
roztoku neutrálneho paraformaldehydu 
pre následné histologické spracovanie na 
Ústave histológie a embryológie LF UPJŠ 
v Košiciach. Po 48 - 72 hodinovej fixácii 
sme bioptické vzorky po excidovaní od-
vodnili, zaliali do paraplastu a narezali na 
4-5 μm hrubé histologické rezy a farbili 
príslušnými histologickými farbiacimi 
metódami. 

Histologické rezy sme sfarbili zá-
kladnou histologickou farbiacou metó-
dou hematoxylín&eozín (H&E), ktorá je 
prehľadná a najčastejšie používaná me-
tóda na získanie histologického obrazu 
tkaniva. Pri tejto metóde sa bunkové jad-
rá farbia bazofilne (na modro - fialovo), 
cytoplazma, kolagénové a svalové vlákna 
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sa farbia acidofilne (ružovo - červeno), 
erytrocyty v lumene krvných kapilár na 
tehlovočerveno (2). Selektívnou farbia-
cou metódou Van Gieson Pikrofuchsín 
(VGP) sme zvýraznili a vzájomne rozlíšili 
prítomnosť kolagénových a svalových 
vlákien.

Komplexná histologická analý-
za kostrovej svaloviny (m. gracilis) bola 
zameraná na nasledujúce histomorfo-
logické parametre priečne pruhovanej 
kostrovej svaloviny:
1.  Morfometrická analýza hrúbky sva-

lového vlákna (Ø μm)
2.  Semikvantitatívne hodnotenie inten-

zity priečneho pruhovania
3.  Semikvantitatívne hodnotenie zmeny 

bazofílie bunkových jadier svalových 
vlákien

V tkanivových rezoch m. graci-
lis farbených metódou H&E prípadne 
metódou VGP sme hodnotili celkový 
histopatologický obraz poškodenia 
architektúry priečne pruhovanej ko-
strovej svaloviny v  obraze svetelnej 
mikroskopie. Následne sme kvanti-
fikovali priemernú hrúbku svalových 
vlákien morfometricky na priečnom 
priereze, semikvantitatívne hodnotili 
histomorfologické zmeny základných 
cytologických komponentov svalových 
vlákien – zmeny zreteľnosti priečneho 
pruhovania svalových vlákien a zmeny 
intenzity bazofílie bunkových jadier 
na základe vytvoreného skórovacie-
ho histomorfologického systému (18). 
V 10-tich náhodne vybraných zorných 
poliach svetelného mikroskopu pri 
400-násobnom zväčšení sme morfo-
metrickým programom QuickPHOTO 
Industrial 2.3 (Image analyzer softwa-
re, Promicra, Praha, Česká republika) 
sme morfometricky merali hrúbku 

svalových vlákien na priečnom reze. 
V 10-tich náhodne vybraných zorných 
poliach mikroskopu pri 400-násobnom 
zväčšení sme taktiež semikvantitatív-
ne posúdili prítomnosť a  zreteľnosť 
priečneho pruhovania a zmeny bazo-
fílie bunkových jadier svalových vlákien 
(tabuľka 1 a 2).

Štatistická analýza
Štatistická analýza bola vykonaná 

pomocou programu GraphPad In-Stat 
v 3.01 (GraphPad Software, San Diego, 
CA). Kvantitatívne výsledky (morfomet-
rická analýza hrúbky svalových vlá-
kien) boli hodnotené pomocou one-way 
ANOVA testu a Tukey-Kramer post-hoc 
testom. Semikvantitatívne výsledky 
(analýza priečneho pruhovania a zmien 
bazofílie bunkových jadier) boli hodno-
tené pomocou neparametrického ANOVA 
testu Kruskal-Wallis a neparametrickým 
Dunnovým post-hoc testom. Výsledky 
boli vyjadrené ako aritmetický priemer 
(M) ± štandardná chyba merania (S.E.M.). 
Hodnoty p menšie ako 0,05 sa považovali 
za štatisticky významné.

Výsledky 
U zdravých jedincov, t.j. v kontrol-

ných skupinách (FK) zvierat bez ische-
micko - reperfúzneho (IR) poškodenia 
sme zaznamenali úplne normálnych ob-
raz architektúry priečne pruhovanej ko-
strovej svaloviny. Morfometricky nezme-
nené svalové vlákna boli s priemerom vo 
fyziologickom intervale (30,72±2,62 µm). 
Histologicky boli prítomné krvné cievy 
a nervové vlákna bez známok histolo-
gického poškodenia a lézií. Histologicky 
sme nezaznamenali zmeny zreteľnosti, 
prípadne intenzity analyzovaných pa-
rametrov svalových vlákien – priečneho 

pruhovania sarkoplazmy a ani zmeny 
bazofílie bunkových jadier svalových 
vlákien. 

Skupiny s IR poškodením
Patologický histologický obraz 

sme zaznamenali vo všetkých experi-
mentálnych skupinách s IR poškodením, 
bez podania antioxidačne pôsobiacich 
látok (I1R3, I1R6, I1R9, I1R12, I1R24, I1R48), pri-
čom s narastajúcou dobou reperfúzie 
boli známky poškodenia svalového tka-
niva v zmysle nárastu hrúbky svalových 
vlákien výraznejšie. Morfometricky sme 
zaznamenali signifikantný nárast hrúbky 
svalových vlákien vo všetkých skupinách 
I1Ry. Štatistická významnosť **p<0,01 
pri porovnaní experimentálnych skupín 
I1R3, I1R6, I1R9 vs. FK a ***p<0,001 pri po-
rovnaní I1R24, I1R48 vs. FK. 

V skupinách I1R24 a I1R48 došlo k zre-
teľnej hypertrofii svalových vlákien, ale 
aj k miernej atrofii vlákien, pyknóze bun-
kových jadier, edematizácii endomýzia 
a perimýzia a  dilatácii ciev s venostázou. 

Pri farbení H&E sme sa v experi-
mentálnych skupinách s IR poškodením 
zamerali na sledovanie zmien intenzi-
ty priečneho pruhovania sarkoplazmy 
svalových vlákien. V skupinách I1R6, I1R9, 

I1R12 sme semikvantitatívne zaznamena-
li signifikatné zníženie stupňa zreteľ-
nosti priečneho pruhovania (**p<0,01 
I1R6 vs. FK; *p<0,05 I1R9 vs. FK I1R12 vs. 
FK). Vo všetkých týchto skupinách bol 

Obrázok 1. Farbenie Van Gieson Pikrofuchsín v skupine I1R3

bunkové jadrá – tmavohnedé až čierne, sarkoplazma svalových vlákien – žltá, kolagénové väzivo – červené, 
erytrocyty v lumene krvných kapilár – oranžové; B zväčšenie 200x, B1 zväčšenie 400x

Tabuľka 1. Histomorfologický skórovací systém 
posúdenia zreteľnosti priečneho pruhovania (PP) sva-
lových vlákien (zdroj: doc. MVDr. Štefan Tóth, PhD.) 

Charakter  
histomorfologických zmien:

Celkový 
stupeň:

Norma (BPN) 0

Mierne znížený stupeň PP 1

Stredne znížený stupeň PP 2

Zreteľne výrazné zníženie stupňa PP 
až absencia PP 3

Tabuľka 2. Histomorfologický skórovací systém 
posúdenia zmien intenzity bazofílie bunkových 
jadier (zdroj: doc. MVDr. Štefan Tóth, PhD.) 

Charakter  
histomorfologických zmien:

Celkový 
stupeň:

Norma (BPN) 0

Mierne zvýšená intenzita bazofílie 
bunkového jadra 1

Pyknóza bunkového jadra 2

Karyolýza/strata bunkových jadier 3
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v perimýziu prítomný zápalový infil-
trát prevažne tvorený populáciou PMNL. 
Najvýraznejšie zmeny nastali po 6 hodi-
nách reperfúzie, kedy dochádzalo k lo-
kálnemu rozpadu celistvosti svalových 
vlákien, postupne k vymiznutiu prieč-
neho pruhovania sarkoplazmy, miestami 
k vzniku izolovaných diseminovaných 
ložísk s nekrózou. (**p<0,01 I1R6 vs. FK). 
V skupinách I1R24 a I1R48 sme však opäť vo 
vyhodnocovanom bioptickom materiáli 
nezaznamenali výrazné rozdiely voči FK 
v zmysle zníženia zreteľnosti priečne-
ho pruhovania sarkoplazmy svalových 
vlákien. Vrámci ďalšieho histologické-
ho hodnotenia sme sa zamerali na se-
mikvantitatívnu analýzu zmien bazofí-
lie bunkových jadier svalových vlákien 
v skupinách s IR poškodením, bez po-
dávania antioxidačne pôsobiacich látok. 
Zaznamenali sme vo všetkých skupinách 
s ischemickým poškodením, bezohľadu 
na dĺžku reperfúzie, nárast intenzity 
bazofílie voči zdravým jedincom (FK), 
u ktorých žiadne zmeny bazofílie po-
zorované neboli. V skupine I1R3 zmeny 
intenzity ešte neboli štatisticky vý-
znamné, ale v skupinách s dlhšou do-
bou reperfúzie (6, 9, 12, 24 a 48 hod.) 
bol pozorovaný histologicky významný 
nárast intenzity bazofílie (*p<0,05 I1R6 

vs. FK; *p<0,05 I1R9 vs. FK; *p<0,05 I1R12 

vs. FK; *p<0,05 I1R24 vs. FK; *p<0,05 I1R48 

vs. FK), zaznamenali sme taktiež v tých-
to skupinách pyknotizáciu jadrového 
chromatínu, čiže došlo k regresívnym 
zmenám bunkového jadra.

Skupiny s IR poškodením 
a pridaním antioxidačne 
pôsobiacich látok
V skupinách s IR poškodením po 

podávaní vitamínu C sme morfometric-
ky zaznamenali štatisticky významný 
nárast hrúbky svalových vlákien (µm) je-
dine v skupine I1R3C v porovnaní s fyzio-
logickou kontrolou (**p<0,01 I1R3C vs. FK).  
Farbením H&E sme v  skupine I1R3C na 
priečnom reze zaznamenali iba ojedine-
lú prítomnosť hypertrofických svalových 
vlákien. Po 3 hodinách reperfúzie došlo 
prechodne k vzniku opuchu svalových vlá-
kien, ten mal však tendenciu s narastajúcou 
reperfúznou periódou ustupovať. 

Vo všetkých ostatných experimen-
tálnych skupinách s aplikáciou vitamínu C 
(I1R6C, I1R9C, I1R12C, I1R24C, I1R48C) sa hrúbka 
svalových vlákien pohybovala vo fyziologic-
kom rozmedzí. Až 46 %-nú redukciu hrúb-
ky svalových vlákien sme detegovali po 24 
a 48 hodinách reperfúzie (I1R24C, I1R48C) pri 
vzájomnom porovnaní s experimentálnou 
skupinou (IR) bez aplikácie antioxidantov. Na 
základe uvedených výsledkov našich analýz 
môžeme usúdiť, že aplikáciou vitamínu C 
došlo k zabráneniu rozvoja morfometric-
kých zmien hrúbky svalových vlákien, a te-
da k zmierneniu následkov IR poškodenia. 

Svalové vlákna na priečnom re-
ze v skupinách I1R6C, I1R9C, I1R12C, I1R24C, 
I1R48C vykazovali normálnu morfometriu, 
nepozorovali sme hypertrofiu svalových 
vlákien, histomorfológia bunkových ja-
dier bola v norme. Väzivové obaly a krvné 
cievy boli histologicky intaktné. 

V rámci semikvantitatívnej ana-
lýzy priečneho pruhovania sarkoplazmy 
svalových vlákien sme zaznamenali po 
3 hodinách reperfúzie v skupine I1R3C 
signifikatné zníženie stupňa zreteľnos-
ti priečneho pruhovania a prítomnosť 
ojedinelých PMNL v perimýziu. V tejto 
skupine dochádzalo k fragmentácii ce-
listvosti sarkolemy a sarkoplazmy svalo-
vých vlákien, až k vymiznutiu priečneho 
pruhovania sarkoplazmy. Tieto zmeny 
boli štatisticky významné (**p<0,01 I1R3C 

vs. FK). V  skupine I1R6C došlo taktiež  
k zníženiu stupňa zreteľnosti priečneho 
pruhovania, úplné vymiznutie priečneho 
pruhovania sme však už nespozorovali 
a prítomnosť populácie PMNL v peri-
mýziu bola len ojedinelá (*p<0,05 I1R6C 

vs. FK). V experimentálnych skupinách 
s narastajúcou časovou periódou reper-
fúzie - I1R9C, I1R12C, I1R24C a I1R48C už bolo 
priečne pruhovanie opäť mikroskopicky 
viditeľné a zreteľné. Histologický obraz 
v skupine I1R48C bol obdobný ako v sku-
pinách zdravých jedicov (FK). 

V rámci semikvantitatívneho hod-
notenia sme u experimentálnych skupín 
s IR poškodením a aplikáciou vitamínu 
C najmenej výrazné zmeny pozorovali 
v zmene intenzity bazofílie bunkových 
jadier svalových vlákien. K signifikant-
nému nárastu intenzity bazofílie až pyk-
notizácii bunkového jadra voči zdravým 
jedincom (u ktorých neboli prítomné 
žiadne zmeny bazofílie) došlo po 3 a 6 
hodinách reperfúzie (*p<0,05 I1R3C vs. 
FK; I1R6C vs. FK). Po 9, 12, 24 a 48 hodinách 
reperfúzie tieto zmeny neboli štatisticky 
významné.

V skupinách s IR poškodením po 
podávaní N-acetylcysteínu po hodinovej 
ischémii a následnej 3 hodinovej reper-
fúzii (I1R3NAC) sme zaznamenali hrúbku 
svalových vlákien, ktorá sa pohybovala 
vo fyziologickom rozmedzí. Na rozdiel od 
skupín s aplikáciou vitamínu C, ku vzniku 
výraznej hypertrofie svalových vlákien 
dochádzalo až po 6 hodinách reperfúzie 
(skupina I1R6NAC). V histologickom obra-
ze bola prítomná aj pyknóza bunkových 
jadier. Rovnaké zmeny boli pozorované 
aj v skupine I1R9NAC (**p<0,01 I1R6NAC 
vs. FK; **p<0,01 I1R9NAC vs. FK). V týchto 
experimentálnych skupinách sme však 
nepozorovali výrazné regresívne zmeny 
morfometrie svalových vlákien, ako tomu 

Graf 1. Morfometrické zmeny hrúbky svalových vlákien (µm) v skupinách s IR poškodením
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bolo v skupinách s IR poškodením bez 
podávania antioxidantov. 

Po 12 hodinách reperfúzie 
(I1R12NAC) sme zaznamenali mierny po-
kles hrúbky svalových vlákien, prítomná 
bola len ojedinelá lokálna hypertrofia 

svalových vlákien na priečnom reze, 
pravdepodobne ako súčasť adaptačných 
reakcií svalového tkaniva. S pribúdajú-
cou dobou reperfúzie (I1R24NAC, I1R48NAC) 
mala hrúbka svalových vlákien celko-
vo klesajúcu tendenciu, nezaznamenali 

sme hypertrofiu a namerané hodnoty 
dosiahli fyziologické parametre. Pričom 
v skupinách IR bez podávania antioxi-
dačných látok v rovnakom reperfúznom 
období bola prítomná výrazná hyper-
trofia, ale aj atrofia svalových vlákien, 
pyknóza bunkových jadier, edém endo-
mýzia a perimýzia s  dilatáciou ciev so 
stázou krvi. Numerický rozdiel v hrúbke 
svalových vlákien pri vzájomnom porov-
naní experimentálnych skupín I1R24NAC, 
I1R48NAC so skupinami I1R24 a I1R48 dosia-
hol až 45%. Na základe výsledkov našich 
analýz môžeme skonštatovať, že podáva-
nie N-acetylcysteínu taktiež zmiernilo 
následky IR poškodenia v zmysle zlep-
šenia celkového histologického obrazu 
kostrovej svaloviny.

Semikvantitatívnym hodnote-
ním priečneho pruhovania sarkoplaz-
my svalových vlákien experimentál-
nych skupín po IR poškodení s podaním 
N-acetylcysteínu sme mikroskopicky 
pozorovali v skupine I1R3NAC zreteľné 
priečne pruhovanie, po 3 hodinovej re-
perfúzii nedošlo k zníženiu zreteľnosti 
priečneho pruhovania, bunkové jadrá 
svalových vlákien na pozdĺžnom reze boli 
bez dystrofických zmien, s normálnou 
morfológiou a nespozorovali sme v tejto 
skupine ani prítomnosť zápalového infil-
trátu vo väzivových obaloch. 

Po 6, 9 a 12 hodinovej reperfú-
zii sme v experimentálnych skupinách 
I1R6NAC, I1R9NAC a I1R12NAC zazname-
nali zníženie zreteľnosti priečneho 
pruhovania a pozorovali sme ojedinelé 
PMNL v histologickom obraze, pričom 
štatisticky významné zmeny priečnej 
pruhovanosti boli detegované v skupine 
I1R12NAC (*p<0,05 I1R12NAC vs. FK). K úpl-
nému vymiznutiu priečneho pruhovania 
sarkoplazmy však nedošlo. Po 24 hodino-
vej reperfúzii dochádzalo k normalizácii 
zreteľnosti priečneho pruhovania a ne-
zaznamenali sme už prítomnosť zápalo-
vého infiltrátu. Najzreteľnejšie priečne 
pruhovanie sarkoplazmy svalových vlá-
kien bolo pozorované v skupine I1R48NAC 
a dosiahlo normálny obraz porovnateľný 
s fyziologickou kontrolou zvierat. 

Semikvantitatívnym hodnotením 
zmien intenzity bazofílie bunkových ja-
dier svalových vlákien sme u experimen-
tálnych skupín s IR poškodením a apliká-
ciou N-acetylcysteínu pozorovali štatis-

Obrázok 2. Mikrofotografie histologickej analýzy v experimentálnej skupine I1R3C, farbenie hemato-
xylín&eozín

svalové vlákna na priečnom reze s temer normálnou morfometriou, iba ojedinelá prítomnosť hypertrofie sva-
lových vlákien (*), histomorfológia bunkových jadier v norme, väzivové obaly a krvné cievy bez histopatolo-
gického nálezu; A zväčšenie 200x, A1 zväčšenie 400x

Obrázok 3. Reprezentatívne mikrofotografie histologického hodnotenia v experimentálnej skupine 
I1R12NAC

B - farbenie hematoxylín&eozín, B1 - farbenie Van Gieson Pikrofuchsín:
prítomná ojedinelá lokálna hypertrofia svalových vlákien na priečnom reze s prítomnosťou pyknózy bunko-
vých jadier (), edematizácia endomýzia a perimýzia, bez známok zvýšenej fibrotizácie (zväčšenie 200 až 
400x, detail v pravom hornom rohu 600x)

Graf 2. Morfometrická analýza hrúbky svalových vlákien (µm) v skupinách s IR poškodením po apli-
kácii N-acetylcysteínu
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ticky významný nárast intenzity bazofílie 
a regresívne hypobioptické zmeny bun-
kového jadra voči FK iba v skupine po 3 
hodinách reperfúzie (*p<0,05 I1R3NAC vs. 
FK). Po 6, 9, 12, 24 a 48 hodinách reper-
fúzie boli tieto zmeny nevýrazné a šta-
tisticky nevýznamné.

Vzájomné porovnanie 
jednotlivých experimentálnych 
skupín
Prehľadné porovnanie výsledkov 

jednotlivých histologických analýz je vy-
obrazené v Tab. 3, 4 a 5.

Štatistické hodnotenie:

Hrúbka svalových vlákien na 
priečnom reze: 

***p<0,001: I1R24 a I1R48 vs. FK; I1R24 vs. 
I1R24C; I1R48 vs. I1R48C; I1R24 vs. I1R24NAC, I1R48 

vs. I1R48NAC 
**p<0,01: I1R3, I1R6, I1R9, I1R12, I1R3C, I1R6NAC 

a I1R9NAC vs. FK; I1R12 vs. I1R12C, I1R6NAC 

a I1R9NAC vs. I1R48NAC

Zmeny intenzity priečneho 
pruhovania sarkoplazmy 
svalových vlákien:

**p<0,01: I1R6 a I1R6C vs. FK
*p<0,05: I1R9, I1R12, I1R3C a I1R12NAC vs FK; 
I1R6, I1R9 a I1R12 vs. I1R24; I1R6, I1R9 a I1R12 vs. 
I1R48; I1R3C vs. I1R48C

Zmeny bazofílie bunkových 
jadier svalových vlákien: 

*p<0,05: I1R3, I1R6, I1R9, I1R12, I1R48, I1R6C 
a I1R3NAC vs. FK

Diskusia
Hlavným cieľom tejto práce bolo 

preskúmať protektívny účinok antioxi-
dantov – vitamínu C a N-acetylcysteínu 
na priečne pruhované svalstvo dolných 
končatín v reperfúznom období a  ich 
vplyv na zmiernenie IR poškodenia v ex-
perimente u potkanov kmeňa Wistar. 
Očakávali sme zmiernenie poškodenia 
vyvolané reaktívnymi formami kyslíka.

Ako základný experimentálny 
model sme si zvolili použite 1 hodino-
vej ischémie vyvolanej úplnou oklúziou 
abdominálnej aorty cievnou svorkou 
a následné vyhodnocovanie zmien po 
3, 6, 9, 12, 24 a 48 hodinách reperfúzie. 
Staško (18) vo svojej dizertačnej práci 

porovnával jednotlivé modely ischémie 
u potkanov kmeňa Wistar. Ako prvý zvolil 
model hodinovej ischémie s následnou 
3 hodinovou reperfúziou (I1R3AO), pri-
čom ischémiu navodil úplnou oklúziou 
aorta abdominalis. Ako druhý použil 
model I1R3AO+AF, kde dĺžka ischémie 
a reperfúzie bola rovnaká ako v prvom 
prípade, avšak ischémiu navodil úplným 
uzáverom aorta abdominalis a zároveň 
oklúziou obidvoch aa. femorales com-

munes. V tretej skupine I1R3L ischémiu 
navodil oklúziou distálnej časti laloka 
m. gracilis po jeho mobilizácii a resekcii 
proximálnej časti. Rovnaký spôsob navo-
denia ischémie použili vo svojej práci aj 
Lakyová a kol. (11), kedy kolektív skúmal 
použitie LLLT pri IR poškodení. Model 
úplnej ischémie musculus gracilis u 24 
psov použil vo svojom experimente aj 
Vajó (20), keď dĺžka ischémie trvala 4 
hodiny.

Tabuľka 3. Morfometrická analýza priemeru svalových vlákien (µm) v jednotlivých experimentálnych 
skupinách

Analyzovaný histoparameter: Hrúbka svalových vlákien (µm)

Ischémia/reperfúzia 
M±S.E.M.

Aplikácia vitamínu C 
M±S.E.M.

Aplikácia N-acetylcysteínu 
M±S.E.M.

I1R3 41,88±1,39** I1R3C 38,76±2,57** I1R3NAC 34,14±0,39

I1R6 47,83±1,19** I1R6C 37,62±1,73 I1R6NAC 39,20±1,21**##

I1R9 47,75±1,15** I1R9C 36,94±3,10 I1R9NAC 38,60±1,21**##

I1R12 49,92±2,01** I1R12C 30,50±2,97 I1R12NAC 35,44±0,38

I1R24 59,68±3,15*** I1R24C 32,38±0,70 I1R24NAC 34,84±1,61

I1R48 54,56±1,62*** I1R48C 30,42±1,64 I1R48NAC 30,08±0,13##

FK 30,72±2,62**/***

(Štatistická významnosť pri porovnaní experimentálnych skupín s FK: **p<0,01, ***p<0,001; časovo závislé 
zmeny v rámci jednotlivých experimentálnych skupín: ##p<0,01, ###p<0,01)

Tabuľka 4. Porovnanie zmien priečneho pruhovania sarkoplazmy svalových vlákien medzi   jednotli-
vými experimentálnymi skupinami

Analyzovaný histoparameter: Zmeny priečneho pruhovania sarkoplazmy svalových vlákien

Ischémia/reperfúzia 
M±S.E.M.

Aplikácia vitamínu C 
M±S.E.M.

Aplikácia N-acetylcysteínu 
M±S.E.M.

I1R3 0,66±0,21 I1R3C 1,50±0,22*# I1R3NAC 0,90±0,10

I1R6 1,66±0,21**# I1R6C 1,10±0,10** I1R6NAC 1,30±0,30

I1R9 1,50±0,22*# I1R9C 0,80±0,12 I1R9NAC 1,20±0,13

I1R12 1,50±0,22*# I1R12C 0,90±0,10 I1R12NAC 1,30±0,12*

I1R24 0,50±0,22# I1R24C 0,70±0,12 I1R24NAC 1,10±0,10

I1R48 0,40±0,24# I1R48C 0,50±0,16# I1R48NAC 0,50±0,16

FK 0,20±0,12*/**

(Štatistická významnosť pri porovnaní experimentálnych skupín s FK: *p<0,05, **p<0,01; časovo závislé 
zmeny v rámci jednotlivých experimentálnych skupín: #p<0,05)

Tabuľka 5. Porovnanie zmien bazofílie bunkových jadier svalových vlákien medzi   jednotlivými expe-
rimentálnymi skupinami

Analyzovaný histoparameter:  
Zmeny bazofílie bunkových jadier svalových vlákien 

Ischémia/reperfúzia 
M±S.E.M.

Aplikácia vitamínu C 
M±S.E.M.

Aplikácia N-acetylcysteínu 
M±S.E.M.

I1R3 0,40±0,30 I1R3C 0,80±0,20 I1R3NAC 1,10±0,10*

I1R6 0,83±0,31* I1R6C 0,90±0,10* I1R6NAC 1,00±0,27

I1R9 1,15±0,26* I1R9C 0,70±0,12 I1R9NAC 0,80±0,12

I1R12 1,10±0,31* I1R12C 0,50±0,16 I1R12NAC 0,90±0,10

I1R24 0,80±0,31* I1R24C 0,70±0,12 I1R24NAC 0,90±0,10

I1R48 1,00±0,01* I1R48C 0,30±0,30 I1R48NAC 0,50±0,16

FK 0,10±0,10*

(Štatistická významnosť pri porovnaní experimentálnych skupín s FK: *p<0,05)
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Staško (18) použil základné his-
tologické farbenia a v skupinách I1R3AO 
a I1R3AO+AF pozoroval IR poškodenie. 
Medzi skupinami I1R3AO vs I1R3AO+AF 
však signifikantný rozdiel v IR poškodení 
nezaznamenal. V skupine I1R3L v porov-
naní s obomi predchádzajúcimi spôsobmi 
navodenia ischémie došlo k signifikant-
nejšiemu IR poškodeniu a degenerácii 
svalových vlákien. Aj napriek tomuto fak-
tu, z nášho pohľadu model I1R3AO ver-
nejšie simuluje reálny stav, ku ktorému 
dochádza u pacientov s ALI pri uzávere 
abdominálnej aorty (zachovanie čo i len 
minimálneho pôvodného kolaterálne-
ho riečiska). Z uvedeného dôvodu sme 
v našom experimente zvolili postup na-
vodenia ischémie úplnou oklúziou aorta 
abdominalis.

Sener et al. (16) vo svojej prá-
ci hodnotili účinky melatonínu (MEL) 
a  N-acetylcysteínu pri ischemicko – 
reperfúznom poškodení pečene v ex-
perimente u potkanov kmeňa Wistar. 
Navodzovali 45 minútovú ischémiu, po 
ktorej nasledovalo 60 minútové obdobie 
reperfúzie. V experimente používali MEL 
v dávke 10mg/kg a NAC v dávke 150mg/
kg. Antioxidanty aplikovali intraperito-
neálne, buď samostatne alebo v kom-
binácii. Za účelom posúdenia funkcie 
pečene vyhodnocovali hladiny AST a ALT 
v sére, z tkaniva pečene stanovovali hod-
noty malondialdehydu (MDA), ktorý je 
produktom lipidovej peroxidácie, ďalej 
hladiny GSH, koncentráciu karbonylov 
proteínov (PO) - špecifického markera 
oxidačného poškodenia proteínov a ak-
tivitu myeloperoxidázy (MPO), ktorá je 
nepriamym ukazovateľom infiltrácie 
neutrofilmi. V tejto práci dospeli k zá-
veru, že obe látky, melatonín a taktiež 
N-acetylcysteín majú priaznivý efekt pri 
IR poškodení pečene. Poukázali na to, 
že ak sú aplikované súčasne, môžu mať 
oveľa výraznejší protektívny účinok na 
pečeň. 

Sener et al. (16) v ich experimente 
aplikovali melatonín aj N-acetylcysteín 
potkanom či už samostatne alebo  
v kombinácii, vo dvoch dávkach. Prvú 
podávali 15 minút pred samotným na-
vodením ischémie, druhú tesne pred 
navodením reperfúzie. Bolcal et al. (23) 
skúmali protektívny účinok koenzýmu 
Q10, β-glukánu a N-acetylcysteínu pri 

IR poškodení dolných končatín v expe-
rimente u 44 novozélandských bielych 
králikov, pričom koenzým Q10 podá-
vali experimentálnej skupine králikov 
perorálne v dávke 15mg/kg 2x denne 
počas 10 dní pred samotným navode-
ním ischémie, ďalšej skupine aplikovali 
β-glukán intraperitoneálne 1x denne po 
dobu 10 dní pred navodením ischémie 
a experimentálnej skupine s použitím 
N-acetylcysteínu aplikovali samotný 
NAC v  dávke 50mg/kg intravenózne 
ešte pred navodením anestézie u po-
kusných zvierat, čiže pred navodením 
ischémie samotnej. V  našom experi-
mente sme sa rozhodli pre jednorazovú 
aplikáciu antioxidantu – podávali sme 
intravenózne vitamín C v dávke 150mg/
kg a N-acetylcysteín v dávke 250mg/
kg, avšak podanie sme realizovali až po 
50. minútach ischemickej fázy, 10 minút 
pred plánovaným navodením reperfú-
zie a  nie pred samotným navodením 
ischémie. Ak má mať náš experiment 
prínos pre klinickú prax u  pacientov 
s ALI, tak sme vychádzali z faktu, že do 
zdravotníckeho zariadenia sa dostane 
pacient až po vzniku akútnej končati-
novej ischémie, t.j. v  ischemickej fáze. 
Preto sme sa rozhodli pre aplikáciu na-
mi zvolených antioxidantov až v tomto 
období a naším cieľom bolo zistiť, aká 
bude účinnosť vitamínu C a NAC, ak je 
už ischémia rozbehnutá. Podanie látky 
pred samotným navodením ischémie 
by znamenalo, že každý zdravý človek 
by musel preventívne užívať vitamín C 
a N-acetylcysteín.

U pacientov po úspešnom obno-
vení toku krvi do ischémiou postihnutej 
končatiny ako prvé pozorujeme vznik 
reperfúzneho edému svalstva konča-
tiny s výraznou palpačnou citlivosťou. 
Poškodenie tkanív v zmysle opuchu po 
ischémii popísali aj Sagara et al. (26). Pri 
ťažších a protrahovaných formách isché-
mie dochádza bezprostredne po obnove 
cirkulácie až k vzniku kompartment syn-
drómu s nevyhnutnou okamžitou reali-
záciou fasciotómie (21). Preto bolo úlohou 
tohto experimentu preskúmať vitamín C 
a N-acetylcysteín z hľadiska jeho protek-
tívneho účinku na rozvoj opuchu. 

V rámci histologického vyšetre-
nia sme sa preto v tomto experimente 
zamerali ako prvé na hodnotenie zmien 

hrúbky svalového vlákna pri ischemicko 
- reperfúznom poškodení bez a po poda-
ní antioxidačne pôsobiacich látok. Ďalej 
sme sa pri semikvantitatívnom hodnote-
ní zamerali na sledovanie zmien intenzity 
priečneho pruhovania sarkoplazmy sva-
lových vlákien a zmien bazofílie bunko-
vých jadier svalových vlákien.

Vo všetkých  experimentálnych 
skupinách s IR poškodením bez poda-
nia antioxidačne pôsobiacich látok sme 
zaznamenali patologický histologický 
obraz v zmysle výrazného nárastu hrúbky 
svalových vlákien, pričom s narastajúcou 
reperfúznou periódou boli známky po-
škodenia svalového tkaniva výraznej-
šie. Ischémia bola vo všetkých experi-
mentálnych skupinách v trvaní jednej 
hodiny a sledovali sme zmeny hrúbky 
svalových vlákien po 3, 6, 9, 12, 24 a 48 
hodinách reperfúzie. Morfometricky sme 
zaznamenali signifikantný nárast hrúbky 
svalových vlákien vo všetkých skupinách 
s IR poškodením, čo potvrdzuje fakt, že 
pri IR poškodení dochádza ku vzniku 
edému (13, 14, 21, 25).

Farbením H&E sme v  experi-
mentálnej skupine I1R3C zaznamenali 
len ojedinelú prítomnosť hypertrofic-
kých svalových vlákien. Po 3 hodinách 
reperfúzie došlo prechodne k vzniku 
opuchu svalových vlákien. To znamená, 
že aplikáciou vitamínu C síce nedošlo 
k úplnému zabráneniu vzniku edému, 
avšak opuch mal pri podaní vitamínu C 
(na rozdiel od skupín s IR poškodením 
a bez podania antioxidantu) tendenciu 
s narastajúcou dobou reperfúzie ustu-
povať. Už po 6 hodinách reperfúzie sa 
hrúbka svalových vlákien pohybovala 
vo fyziologickom rozmedzí. Až 46%-nú 
redukciu hrúbky svalových vlákien sme 
zaznamenali po 24 a 48 hodinách re-
perfúzie, v skupinách I1R24C a I1R48C, pri 
vzájomnom porovnaní s experimentál-
nou skupinou (IR) bez aplikácie antio-
xidantov. Na základe týchto výsledkov 
usudzujeme, že aplikáciou vitamínu C 
došlo k zabráneniu rozvoja morfomet-
rických zmien hrúbky svalových vlákien, 
a teda k zmierneniu následkov IR poško-
denia. V skupinách s IR poškodením po 
podávaní N-acetylcysteínu po hodinovej 
ischémii a následnej 3 hodinovej reper-
fúzii (I1R3NAC) sme zaznamenali hrúbku 
svalových vlákien vo fyziologickom roz-
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medzí. Na rozdiel od skupín s aplikáciou 
vitamínu C, ku vzniku výraznej hypertro-
fie svalových vlákien, čiže vzniku edému 
dochádzalo až po 6 hodinách reperfú-
zie (skupina I1R6NAC), čo si vysvetľujeme 
možným neskorším nástupom účinku 
N-acetylcysteínu, nakoľko s pribúdajú-
cou dobou reperfúzie mala hrúbka svalo-
vých vlákien taktiež klesajúcu tendenciu. 
Numerický rozdiel v hrúbke svalových 
vlákien pri vzájomnom porovnaní expe-
rimentálnych skupín I1R24NAC, I1R48NAC 
so skupinami I1R24 a I1R48 dosiahol až 45 %.  
Na základe výsledkov môžeme konšta-
tovať, že podávaním N-acetylcysteínu 
došlo taktiež k regresii hrúbky svalových 
vlákien, a teda k zmierneniu následkov 
IR poškodenia. 

Pri farbení H&E sme v experimen-
tálnych skupinách s IR poškodením bez 
podania antioxidačne pôsobiacich látok 
sledovali zmeny intenzity priečneho 
pruhovania sarkoplazmy svalových vlá-
kien. Po 6, 9 a 12 hodinách reperfúzie 
sme semikvantitatívne zaznamenali 
signifikatné zníženie stupňa zreteľnos-
ti priečneho pruhovania, prítomnosť 
zápalovového infiltrátu, najmä PMNL 
v perimýziu. Najvýraznejšie zmeny sme 
pozorovali po 6 hodinách reperfúzie, 
kedy dochádzalo k lokálnemu rozpadu 
celistvosti svalových vlákien až k vymiz-
nutiu priečneho pruhovania sarkoplaz-
my, miestami až k vzniku izolovaných 
diseminovaných ložísk s nekrózou. Po 
24 a 48 hodinách sme však opäť vo vy-
hodnocovanom bioptickom materiáli ne-
zaznamenali výrazné rozdiely voči FK 
v zmysle zníženia zreteľnosti priečneho 
pruhovania sarkoplazmy svalových vlá-
kien. Tento nález si vysvetľujeme tým, 
že morfologické zmeny, ktoré nastali po 
hodinovej ischémii a následnej reperfú-
zii neboli ireverzibilné. Pravdepodobne 
došlo v  skupinách s  IR poškodením 
k adaptačným zmenám s nástupom re-
generačného procesu. V experimentálnej 
skupine s IR poškodením a aplikáciou vi-
tamínu C došlo po 3 hodinách reperfúzie 
(I1R3C) k fragmentácii celistvosti sarkole-
my a sarkoplazmy svalových vlákien, až 
k vymiznutiu priečneho pruhovania sar-
koplazmy. V skupine I1R6C došlo taktiež  
k zníženiu stupňa zreteľnosti priečneho 
pruhovania, úplné vymiznutie priečneho 
pruhovania sme však už nespozorovali. 

V experimentálnych skupinách s naras-
tajúcou časovou periódou reperfúzie - 
I1R9C, I1R12C, I1R24C a I1R48C už bolo priečne 
pruhovanie opäť mikroskopicky viditeľné 
a zreteľné. Histologický obraz v skupi-
ne I1R48C bol rovnaký ako v skupinách 
zdravých jedincov (FK). U experimentál-
nych skupín po IR poškodení s podaním 
N-acetylcysteínu sme mikroskopicky 
po 3 hodinovej reperfúzii nepozorovali 
zníženie zreteľnosti priečneho pruhova-
nia, bunkové jadrá svalových vlákien boli 
s normálnou morfológiou a nespozoro-
vali sme v tejto skupine ani prítomnosť 
zápalového infiltrátu vo väzivových oba-
loch. Po 6, 9 a 12 hodinovej reperfúzii sme 
v experimentálnych skupinách I1R6NAC, 
I1R9NAC a I1R12NAC zaznamenali zníženie 
zreteľnosti priečneho pruhovania, prí-
tomnosť ojedinelých PMNL v histologic-
kom obraze. Štatisticky významné zmeny 
priečnej pruhovanosti boli detegované 
v skupine I1R12NAC, pričom rovnaké zme-
ny sme zaznamenali v skupine s apliká-
ciou vitamínu C, ale v 6. a nie 12. hodine 
reperfúzie (I1R6C). Po 24 hodinovej reper-
fúzii dochádzalo k normalizácii zreteľ-
nosti priečneho pruhovania a nezazna-
menali sme už prítomnosť zápalového 
infiltrátu. Najzreteľnejšie priečne pruho-
vanie sarkoplazmy svalových vlákien bolo 
pozorované v skupine I1R48NAC a dosiahlo 
normálny obraz porovnateľný s fyziolo-
gickou kontrolou zvierat. Z uvedeného 
nám vyplýva, že k normalizácii zmien 
v zmysle znovuobjavenia sa priečneho 
pruhovania v skupinách s IR poškodením 
a aplikáciou N-acetylcysteínu dochá-
dzalo pomalšie ako v experimentálnych 
skupinách s aplikáciou vitamínu C. Pre 
možný neskorší nástup účinku NAC by 
bolo vhodné aplikovať ho skôr ako vi-
tamín C.

V rámci semikvantitatívneho his-
tologického hodnotenia zmien bazofílie 
bunkových jadier svalových vlákien do-
šlo vo všetkých skupinách s ischemic-
kým poškodením bez podávania anti-
oxdačných látok, bez ohľadu na dĺžku 
reperfúzie, k nárastu intenzity bazofílie 
voči zdravým jedincom (FK), u ktorých 
žiadne zmeny bazofílie pozorované 
neboli. V experimentálnych skupinách 
s dobou reperfúzie 6, 9, 12, 24 a 48 hod. 
sme pozorovali histologicky významný 
nárast intenzity bazofílie, zaznamena-

li sme v týchto skupinách pyknotizáciu 
jadrového chromatínu, a to znamená, že 
došlo k regresívnym zmenám bunko-
vého jadra. U experimentálnych skupín 
s IR poškodením a aplikáciou vitamínu 
C k signifikantnému nárastu intenzi-
ty bazofílie až pyknotizácii bunkového 
jadra došlo po 3 a 6 hodinách reperfúzie 
(I1R3C a I1R6C), pričom u experimentál-
nych skupín s IR poškodením a podá-
vaním N-acetylcysteínu sme štatisticky 
významný nárast intenzity bazofílie a re-
gresívne zmeny bunkového jadra pozo-
rovali iba v skupine po 3 hodinách reper-
fúzie (I1R3NAC). Po 9, 12, 24 a 48 hodinách 
reperfúzie (u NAC už aj po 6 hodinách) 
v skupinách s IR poškodením a aplikáciou 
antioxidantov neboli prítomné žiadne 
zmeny bazofílie - histologický obraz ako 
u zdravých jedincov (FK). Opäť sa teda 
prejavil kladný účinok nami skúmaných 
antioxidantov. 

Záver
Akútna končatinová ischémia patrí 

medzi urgentné stavy v medicíne, ktoré 
si vyžadujú urýchlenú diagnostiku a ná-
slednú adekvátnu liečbu. Pre zabránenie 
nezvratného poškodenia tkaniva je ne-
vyhnutné obnovenie toku krvi do ische-
mickej oblasti. Následná reperfúzia však 
môže vyústiť do lokálneho a systémového 
zápalu, ktorý môže prehĺbiť tkanivové 
poškodenie ešte viac ako ischémia 
samotná (ischemicko – reperfúzne po-
škodenie). Najčastejšie sa v klinickej pra-
xi v rámci pracoviska cievnej chirurgie 
stretávame s ALI v štádiu R IIb, u kto-
rej je indikovaná okamžitá chirurgická 
revaskularizácia. Jedná sa buď o mlad-
ších pacientov, ktorí nemajú dostatoč-
ne rozvinutý kolaterálny obeh, druhou 
skupinou sú pacienti, u ktorých samotná 
ischémia trvala príliš dlho. Aj po úspeš-
nej revaskularizácii sa tak pomerne často 
stretávame s následkami IR poškodenia, 
ktorých zvládnutie pre pacienta je mno-
hokrát ťažšie ako prekonanie ischémie 
samotnej. Preto je nevyhnutné neustále 
hľadať možnosti zmiernenia následkov IR 
poškodenia. V tomto experimentne sme 
skúmali protektívny účinok vybraných 
antioxidantov na svalstvo dolných kon-
čatín a dokázali sme, že podávaním anti-
oxidantov, vitamínu C aj N-acetylcysteínu 
dochádza k výraznej redukcii hrúbky sva-
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lových vlákien, čo je dôležité v klinickej 
praxi pre zmiernenie reperfúzneho edé-
mu. Zároveň by stálo za zváženie podá-
vanie týchto látok synergicky.
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osteotómiou tíbie pri poškodení chrupky  
vnútorného kompartmentu kolenného kĺbu  
u pacientov v aktívnom veku do 60 rokov

MUDr. István Mitró1, MUDr. Peter Cibur, PhD.2 , MUDr. Róbert Čellár, PhD.1, MUDr. Ahmad Gharaibeh, MPH1,  
MUDr. Martin Paulo 2, MVDr. Ján Rosocha, PhD.3, MUDr. Dávid Sokol1

1Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice 
2Klinika úrazovej chirurgie LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice 
3Združená tkanivová banka LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Cieľom štúdie bolo vyhodnotenie klinických výsledkov tibiálnej osteotómie ako liečby mediokompartmentálneho poškodenia chrupky 
u aktívnych pacientov do 60 rokov. Sledovaná bola skupina pacientov po operácii medzi rokmi 2011-2013. Pacienti boli vyhodnotení a ná-
sledne sledovaní 1- 5 rokov po OP a bola hodnotená dynamika KOOS ( Knee osteoarthritis score). Autori potvrdili hypotézu dobrého hojenia 
a zlepšenia klinických ťažkostí po operácii a indikačnej vhodnosti použitia osteotómie u osteoartrózy u aktívnych pacientov do 60 rokov.

Kľúčové slová: osteoartróza, varózna deformita, valgotizačná, varotizačná osteotómia tíbie 

Mid term results of knee mediocompartemental chondral damage treatment with high tibial corrective tibial 
osteotomy in active patient under 60 years of age

The aim of the study was to evaluate short and mid term clinical results of high tibial valgus osteotomy as treatment mediocompartmental 
osteoarthritis in young active patients under 60 years of age. A group of 30 patient undergone osteotomies in the interval 2011 - 2013. 
Mediocompartemental osteoarthritis was indication for operation . Patient were retrospectivelly evaluated with KOOS – Knee injurie 
and osteoarthritis outcome score (15) questionare 1 and 5 years after operation with expectation of clinical improvement after tibial 
osteotomy. Surgery improoved knee function with reflection in KOOS profile . In this age group we can achieve godd bone healing and 
acceptale mid term patient satisfaction even with non locking and biomechanically less favourable older implants. High tibial osteotomy 
is one of the treatment options of osteoarthrosis in patients younger than 60.

Key words: knee osteoarthritis, varus deformity, close wedge tibial osteotomy, high tibial osteotomy complication, high tibial osteotomy survival time.
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Súbor pacientov 
Do štúdie boli zaradení pacienti 

s diagnostikovaným mediokompartmen-
tovým poškodením chrupky kolenné-
ho kĺbu (mediokompartmentová OA). 
Pacienti pociťovali bolesť vnútorného 
kompartmentu limitujúcu aktivity bež-
ného života, alebo boli limitovaní pri 
zvýšenej fyzickej námahe. Zo štúdie boli 
vyradení pacienti s potencionálne rizi-
kovými faktormi ako sú hmotnosť nad 
100 kg (BMI nad 35), patella baja (infera), 
trikompartmentové poškodenie chrupky 
kolenného kĺbu, kontraktúra kolenného 
kĺbu, pacienti po laterálnej menisektó-
mii, posttraumatickom varus postavení 
predkolenia. Všetci pacienti boli po ne-
úspešnej konzervatívnej terapii trvajúcej 
minimálne 12 mesiacov, eventuálne po 
operačnej liečbe, bez korekcie osi dolnej 
končatiny. 

Metóda 
Všetci pacienti podstúpili štan-

dardný diagnostický algoritmus počnúc 
klinickým vyšetrením, RTG diagnostikou, 
s  vyhodnotením skóre podľa Kellgrena 
Lawrenca (II- III st.). Pri výbere pacientov 
sme sa snažili dodržať kritérium posunu 
MAD (mechanical axis deviation- mecha-
nický posun osi) mediálne 1 cm, TBVA (tibi-
álny uhol varozity) nad 3 st. Predoperačne 
bolo realizované MRI vyšetrenie s vyhodno-
tením poškodenia chrupky. Predoperačnou 
súčasťou bola ASK diagnostika poškodenia 
chrupky mediálneho kompartmentu III.st 
–IV.st (ICRS) u všetkých pacientov, ktorá dá-
vala možnosť zmeny spôsobu liečby. Všetci 
pacienti mali plošné lézie viac ako polovice 
nosnej plochy mediálneho kompartmentu 
kolenného kĺbu (nad 4 cm). Následne bola 
vykonaná retrospektívna analýza dát KOOS 
skóre dotazníkovou metódou. 

Klasifikácia gonartrózy na zákla-
de rádiologických znakov podľa Kellgren 
– Lawrence (1957):  
Štádium I: subchondrálna skleróza, 
zahrotená interkondylická eminencia
Štádium II: malé zúženie kĺbovej štrbiny, 
oploštenie kondylov femuru, okrajové 
malé osteofyty
Štádium III: jasné zúženie kĺbovej štrbiny, 
pseudocysty, výrazné osteofyty, deformity 
Štádium IV: výrazné zúženie až vymiz-
nutie kĺbovej štrbiny, kostné nekrózy, 
deviácia osi 
ICRS (Articular cartilage injury classifi-
cation , 2003) klasifikácia 
Stupeň 0 – normálny povrch
Stupeň 1 – takmer normálny povrch
 1a  povrchové fibrilácie alebo zmäk-

čenie povrchu 
 1b  povrchové zúbkovanie alebo 

praskliny 
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Stupeň 2 – abnormálny povrch - poško-
denie do 50 % hrúbky chrupky
Stupeň 3 – výrazne abnormálny povrch 
 3a  poškodenie nad 50 % hĺbky chrup-

ky, ale nie do oblasti subchondrál-
nej kosti,  poškodenie radiálnej 
zóny

 3b  poškodenie do zóny kalcifikujúcej 
chrupky 

 3c  poškodenie chrupky v plnej hrúb-
ke 

 3d  poškodenie chrupky v  plnej 
hrúbke a pľuzgiere 

Stupeň 4 – ťažko abnormálny povrch - 
lézia sa šíri do subchondrálnej kosti.

Pacienti podstúpili artroskopické 
vyšetrenie kombinované s proximálnou 
tibiálnou valgotizačnou osteotómiou (OW 
HTO), prípadne v kombinácii s ošetrením 
menisku, chrupky a  ligamentózneho 
poranenia kolenného kĺbu. Pooperačne 
sme vyhodnotili KOOS skóre dotazníko-
vou formou s  odstupom 1 a  5 rokov. 
Predoperačné plánovanie zahŕňalo CT 
(nezáťažový) topogram s meraním osí 
dolnej končatiny a plánovanej korekcie 
mechanickej osi (Mikuliczovej linie) do 
Fujisawovho bodu podľa Miniaciho (1, 3, 
6, 11,14 ). Primárne bola určená valgozita 
s deviáciou mechanickej osi mediálne 
a  následné bolo určenie Fujisawovho 
bodu na tibálnom plateau.

Následne sa plánovala korekcia 
mechanickej osi. Z miesta CORA na lat. 
kortikalis tibiae v mieste nad hlavičkou 
fibuly sme merali uhol medzi centrom pô-
vodného a plánovaného centra členkovej 
kosti. Nameraný uhol bol uhlom korekcie, 
osteotómie proximálnej tíbie (7,14). 

Reálne peroperačne sme realizo-
vali po otvorení osteotómie „push view“ 
manéver v extenzii a pod skiaskopickou 
kotnrolou sme hodnotili korekciu mecha-
nickej osi končatiny do Fujisawovho bodu.

Pacienti s  nutnou korekciou osi 
stehnovej kosti neboli zaradení do štúdie. 
Operácie boli vykonávané v celkovej alebo 
regionálnej anestézii v polohe na chrbte 
na rovnom operačnom stole, v turnikete 
(priemerná doba operácie bola 55 min.). 
Perioperačne bola možnosť RTG kontro-
ly korekcie mechanickej osi a jej meranie 
pomocou kovového pravítka eventuálne 
flexibilnej diatermickej šnúry. Mediálnym 
prístupom medzi tuberositas tibiae a zad-

nou hranou sme postupnou preparáciou 
cez fascie vždy uvoľnili povrchovú por-
ciu LCM (4)a následne pod kontrolou RTG 
zavádzali Kirschnerove drôty 3,5 cm pod 
kĺbnou plochou, so smerovaním na vrchol 
tibiofibulárneho skĺbenia. Drôty slúžili 
ako kraniálne vodiče a ochrana proti skĺz-
nutiu oscilačnej píly a dláta, s ponecha-
ním l cm laterálnej kortikálnej kosti tíbie. 
Predozadne zavedené Kirschnerove drôty 
slúžia na kontrolu možnej korekcie slopu 
tíbie. Osteotómiu sme otvárali symetricky 
s umiestnením dlahy maximálne posteriór-
ne (4,5,7,10,12 ,14). Vykonávali sme jednoro-
vinnú osteotómiu ponad tuberositas tibiae. 

Po kontrole zmeny mechanickej osi sme 
stabilizovali kosť osteosyntézou „Puddu“ 
dlahou (Arthrex ) s kovovým podporným 
klinom kortikálnej kosti. Pôvodnú „Puddu“ 
dlahu sme postupne vymenili za druhoge-
neračnú s uhlovo stabilnými skrutkami. 

Osteotómiu sme vypĺňali auto 
event. alogénnou kosťou, prípadne tri-
kalcium fosfátom (Chron Os Synthes). 
Operačná rana bola drénovaná samospá-
dom 24 - 48 hodín. Perioperačne boli všetci 
pacienti krytí ATB 48 hodín. Pooperačne 
bolo odporúčané prvých 6 týždňov nosenie 
ortézy s nastaviteľnou hybnosťou ohybu 
kolena, odľahčovanie končatiny pri chôdzi 

Obrázok 1. Fujisawov bod na tibiálnom plató

Obrázok 2. Predoperačný a pooperačný RTG topogram
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a prevencia hĺbkovej žilovej trombózy apli-
kovaním LMWH. Rehabilitácia a rozcvi-
čovanie kolenného kĺbu bolo povolené po 
zhojení operačnej rany a ústupe bolesti. Po 
6 týždňoch a RTG kontrole bolo povolené 
postupné zaťažovanie operovanej konča-
tiny s možnou plnou záťažou tri mesiace 
od operácie. RTG kontroly sme vykonávali 
1- 3- 6 -12 mesačných intervaloch.

Výsledky
V rozmedzí rokov 2011-1013 sme 

indikovali HTO vysokú valgotizačnú 
osteotómiu proximálnej tíbie u 30-tich 
pacientov pre mediokompartmentové 
poškodenie chrupky (OA) kolenného kĺ-
bu. Pomer mužov a žien bol 4:1. Vždy sme 
vykonávali len jednostrannú korekciu 
napriek predpokladu potreby bilaterálnej 
korekcie v budúcnosti (dvaja pacienti). 
Priemerný vek pacientov bol 53 rokov. 
Hmotnosť 84 kilogramov (77- 99), BMI 24. 

Hodnotenie bolo uskutočnené 
retrospektívne RTG kontrolou (pod-
ľa Kallgrena a Lawrenca) a dotazníkmi 
s hodnotením KOOS skóre. Kontrolné 
KOOS vyjadrujúce kvalitu života potvr-
dilo zlepšenie subjektívneho a klinického 
nálezu, ktorý sa udržal do piatich rokov 
od operácie. Výsledky neboli ovplyvne-
né štádiom poškodenia chrupky KL II.st  
(16 %) III.st (53 %) event. IV. st (31 % pacien-
tov) ani vekom pacientov. KOOS bolo po-
rovnateľné s operáciou implantácie endo-

protézy kolenného kĺbu u starších pacien-
tov a mierne nižšie s porovnateľnými štú-
diami zo zahraničia (2,8, 9,13,17,18,19,20,21).

Komplikácie
U  7 pacientov sme pozorovali 

prasklinu kontralaterálnej kortikalis 
tíbie bez posunu, ktorú sme ponech-
ali v  6 prípadoch bez osteosyntézy. 
Pri peroperačnej diagnostike sme sta-
bilizovali 1- krát laterálnu zlomeninu 
ťahovou cerklážou. U 8 pacientov (26,6 %) 
pretrvávala dočasná bolestivosť vnútornej 
strany kolena ponad dlahu, u 3 z nich  
(10 %) pretrvávala dlhodobo, pravdepodobne  
z dôvodu nedostatočného uvoľnenia LCM. 
U 2 pacientok bola nutná konverzia na 
TEP kolenného kĺbu do dvoch rokov. Obe 
pacientky mali nadváhu BMI nad 30. 
Pooperačne sme na RTG zistili podkorigo-
vanie osteotómie ( stratu korekcie ) len do 
neutrálneho postavenia mechanickej osi. 
Obe pacientky mali varozitu sekundárne-
ho charakteru. U 1 pacienta sme zazna-

Grafy 1, 2. KOOS parametre v období časového sledovania 12-60 mesiacov
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Obrázok 3. Osteotomická dlaha Puddu (Arthrex)

Tabuľka 1. Prehľad operačných výkonov 
v súbore pacientov

OP výkon s ASK
Počet 
pacientov

Percento 
z celkového 
počtu

HTO Puddu spacer plate 12 40
HTO Puddu polyaxial 18 60
Menisektómia (flap 
alebo horizontálna lézia)

19 63,3

Chondroplastika 
(debridement, 
chondro abrázia) 

23 76,7

LCA / LCP nestabilita 3 10

Tabuľka 2. KOOS parametre v období časového 
sledovania 12-60 mesiacov

KOOS Pred OP
12 mes. 
po OP

60 mes. 
po OP

Bolesť 43 74 78
Symptómy 47 63 75
ADL (aktivity 
bežného života)

46 77 82

Šport a rekreácia 21 43 44
Kvalita života 33 49 51
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menali hlboký infekt s nutnou extraciou 
dlahy, VAC, s  následným  dohojením na 
externom fixátore. U 3 pacientov sme po-
zorovali deficit extenzie kolena do 5-10 
stupňov, bez funkčného obmedzenia 
a ich nesúhlasom s ďalším operačným 
riešením. Pacienti, u ktorých sme použili 
autológnu spongioplastiku z lopaty bed-
rovej kosti , prirodzene udávali bolesti 
odberového miesta. Všetci pacienti 
boli spokojní s  kozmetickým efektom 
vzhľadu končatiny. Nezaznamenali sme 
vnútrokĺbnu zlomeninu tíbie, poruchu ho-
jenia operačnej rany, hĺbkovú žilovú trom-
bózu, pseudoartrózu tíbie, artrofibrózu, 
patellofemorálne ťažkosti, nervovocievnu 
léziu, kompartment syndróm. Ani jeden 
pacient sa nesťažoval na kozmetický efekt 
operácie. RTG hojenie po 6 týždňoch bolo 
viditeľné s kompletným prehojením po 
roku od operácie. 

Diskusia
Diagnostika včasných štádií OA 

u pacientov preferujúcich aktívny spôsob 
života, ktorí  nie sú ochotní akceptovať 
obmedzenia konzervatívnej liečby a ešte 
nie je indikovaná náhrada kolenného kĺbu, 
ostáva jednou z nosných problémov med-
icínskeho výskumu. Samotná liečba artrózy 
a chondrálnych defektov u mladých pacien-
tov je naďalej výzvou pre lekára a pacienta. 
Umelá kĺbna náhrada ponúka výborné 
výsledky a úľavu od bolesti, ale je kontro-
verzná u mladšej vekovej skupiny pacientov 
do 65 rokov, v dôsledku možného zlyha-
nia v dlhodobom horizonte. V súčasnosti 
ponúkajú biologické rekonštrukčné tech-
niky možnosti zachovania kĺbu s  kom-
plexným prístupom, ktorý ovplyvňuje fak-
tory rozvoja OA. Jestvuje viacero vyššie 
spomenutých faktorov, ktoré zohrávajú 
kľúčovú úlohu v rozvoji poškodenia chrupky 
a následnej osteoartóze. Trojica chirurgicky 
ovplyvniteľných faktorov sú nestabilita, 
poškodenie menisku a  osová deformita 
(1,13,16). U pacientov v mladom veku pred-
pokladáme dobrý výsledok so záchovnou 
operáciou kĺbu a kombinovaným prístu-
pom rekonštrukcie chrupky, menisku 
a rekonštrukcie väzivového aparátu v kom-
binácii s možnosťami regeneračnej medicí-
ny. Výkony sú kombinované s korekčnou os-
teotómiou a nastolením biomechanicky pri-
aznivého prostredia na záchranu vlastného 
kĺbu. Jestvuje široká škála literárnych údajov 

a štúdií zaoberajúcich sa liečbou chrupky 
v skorých štádiách OA. Problémom ostáva 
metodológia štúdií a heterogenita pacientov. 
Heterogenita je ovplyvňovaná množstvom 
konkomitantných poškodení, a  taktiež 
spektrom terapeutických operačných 
a  neoperačných výkonov. Prekvapivo 
konkomitantné poranenia nemajú vplyv na 
výsledky liečby chrupky, ako by sme mohli 
predpokladať. Skôr naopak, liečba nestabil-
ity a menisku pomáha rovnováhe v kolen-
nom kĺbe. Je známe, že kompletná menisek-
tómia vedie k preťaženiu kĺbu a v konečnom 
dôsledku k  rozvoju OA. Existujú štúdie, 
kde totálna menisektomia zvýši tlakové 
sily v kĺbe o 300 % (2, 4). Iné práce doka-
zujú rádiologické zmeny v horizonte 10-
15 rokov od parciálnej menisektómie (8). 
Symptomatická nestabilita často vedie ku 
následnému poškodeniu menisku a chrup-
ky a rozvoju OA. Mechanizmus je možné 
pozastaviť rekonštrukciou LCA (1, 5, 20). 
Dôležitým v rozvoji OA pri poškodení LCA 
je primárne poškodenie menisku, chrupky 
a subchondrálnej kosti. ACL ruptúra vedie 
k rozvoju OA v 14 % prípadov, ale v kombiná-
cii s poškodením menisku až u 46 % prípa-
dov. Instabilita zvyšuje riziko poškodenia 
menisku a chrupky, k čomu môže dôjsť 
v skorom štádiu ochorenia (20,21). Liečba 
instability je prevenciou rozvoja OA kolen-
ného kĺbu. Podľa posledných štúdií bolo 
dokázané, že pri lézii LCA dochádza ku tran-
schondrálnemu poškodeniu, ktoré može 
časom progredovať. Instabilita kolenného 
kĺbu dovoľuje prenos váhy a mechanického 
zaťaženia na tie časti chrupky kolena, ktoré 
na to nie sú prispôsobené. Axiálna defor-
mita končatiny ako potencujúci faktor roz-
voja progresie OA (1,2,8,12,16). Pri plánovaní 
liečby poškodenia chrupky je nevyhnuté 
prihliadať ku ostatným rizikovým fakto-
rom, ako sú poškodenie menisku, instabilita, 
osová deformita súčasne so zohľadnením 
faktora hmotnosti u obéznych pacientov. 
Meniskus by mal byť zachovaný, even-
tuálne je nutné plánovanie transplantácie, 
kde sú známe dlhodobo dobre výsledky. 
Podľa posledných európskych štúdií sa javí 
do budúcna dobrou možnosťou aj poly-
uretánový biodegradabilný meniskeálny 
implantát. Ošetrením osovej deformity je 
možné ovplyvniť jeden z hlavných fakto-
rov výsledkov liečby (1,2,11). Komplexnosť 
a súčasná liečba osovej deformity sa javí ako 
sľubnou a nevyhnutnou súčasťou prístupu 

k liečbe. V súčasnosti nemáme k dispozícii 
randomizovanú štúdiu porovnania chon-
droplastiky s HTO. Zdá sa, že bunkový prís- 
tup ACI by mohol mať v budúcnosti lepšie 
výsledky ako nebunkový. Taktiež vieme 
o dlhodobom prežívaní HTO 5 - 9 rokov (7). 

Dôvody horších výsledkov KOOS 
profilu nášho dvojročného sledovania vy-
plývajú z nesprávnej selekcie pacientov 
v zmysle vyššieho veku, nadváhy, učebnej 
krivky operatérov, a možného podkorigo-
vania osteotómie u niektorých pacientov. 
Hlavným technickým nedostatkom sa 
javí nemožnosť zobrazenia RTG dolných 
končatín v záťaži. Kritériom je tiež RTG 
bez poškodenia laterálneho kompartmentu 
a bez sekundárnych zmien kosti pri medio-
kompartmentovom poškodení. Po HTO sme 
nepozorovali progresiu zmien v laterálnom 
a patellofemorálnom kompartmente po 
HTO. Nevyhnutnosťou dobrého výsledku 
je správna selekcia pacienta, predoperačné 
plánovanie a technické prevedenie osteo-
tómie. Vhodnosť a nevhodnosť pacien-
tov zohľadnuje aj odporúčanie SICOTu 
(International Society or Orthopaedic 
Surgery and Traumatology), ktoré sú zos-
umarizované v tabuľke 3.

BMI, konštitučná varozita a moti-
vácia pacienta v našom súbore významne 
ovplyvnili výsledky v ženskej skupine, kde 
bola nutná skorá konverzia na TEP kolenné-
ho kĺbu u 50 % , čo predstavuje 4 pacientov. 

Autológna spongioplastika je 
vďaka osteokonduktivite, osteoinduk-
tivite a vysokým percentám prehojenia, 
zlatým štandardom pri výplni defektu 
HTO, ale je spojená s bolestivosťou od-
berového miesta. To odstraňujú umelé 
náhrady za cenu „iba“ osteokonduktivity 
s možným rizikom spomaleného hojenia 
OT. Chirurg si musí byť vedomý úskalí 
plánovania a samotného výkonu operá-
cie. Peroperačne je vhodná opakovaná 
RTG kontrola vo viacerých projekciách 
s nutným odhalením zlomeniny laterálnej 
kortiky, a nutnou doplňujúcou laterálnou 
stabilizáciou. Hlavné výhody HTO boli 
vyššie spomenuté v texte, s vyzdvih-
nutím zachovania dostatočnej kostnej 
hmoty pre prípad budúcej reoperácie 
eventuálnej implantácie endoprotézy ko-
lenného kĺbu. Konverzia je jednoduchšia 
z dôvodu anatomického zachovania lat.
komp. kolena, aj za cenu možnej decen-
trácie mechanickej osi dolnej končatiny.
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Výsledky nášho súboru potvr-
dili, že pri vhodnom výbere pacientov 
je možné dosiahnuť dobrý výsledok po 
HTO po 2 rokoch od operácie. Zlatým 
štandardom sa javí do budúcnosti val-
gotizačná HTO s použitím masívnejších 
dláh (Tomofix Synthes), ktoré umožňujú 
skoršie zaťaženie končatiny, použitie po-
čítačovej navigácie a RTG nekontrastnej 
PEEK dlahovej osteosyntézy (iBALANCE 
HTO Arthrex).

Napriek progresívnym výsled-
kom záchovných operácií sa ukazujú 
však aj sľubné výsledky implantácie he-
miartroplastiky kolenného kĺbu hlavne 
u aktívnych pacientov pod 55 rokov, ale 
s rizikom horšieho prežívania v druhej 
dekáde. Neexistuje porovnanie s chrup-
kou záchovnými operačnými technikami 
u skorej OA. Dôležité je však zdôraznenie 
zmeny pooperačnej aktivity u pacientov 
s TKA, a rozdielny algoritmus u aktív-
nych pacientov. Do budúcnosti sú nutné 
ďalšie randomizované štúdie na overe-
nie sľubných výsledkov liečby chrupky 
s korekciou osovej deformity, ako liečba 
skorých štádií OA a u mladých pacientov. 

Záver 
Napriek rozdielom v komplexnosti 

a technickej aplikácii širokej škály rôz-
nych metód, všetky sa snažia o prina-
vrátenie funkcie kĺbu a prevenciu kĺbnej 
degenerácie. Je ich možné klasifikovať ako 
paliatívne, reparatívne a reštauratívne. 
Výber metodiky, ktorá je najvhodnejšia 
pre pacienta, je ovplyvnený množstvom 
faktorov pacienta a samotného poško-
denia chrupavky. Každý, kto sa pokúša 

o liečbu chrupkového poškodenia, musí 
pochopiť a zohľadniť fyziológiu vývo-
ja a rastu chrupky a relevantné faktory 
ovplyňujúce jej hojenie. Znalosti biome-
chaniky a kinematiky kolenného kĺbu sú 
esenciálne na pochopenie síl pôsobia-
cich na kĺbne povrchy a reparáciu tkaniva. 
Napriek všetkému je klinický výsledok 
ovplyvňovaný správnym výberom pacien-
ta, adekvátnym klinickým vyšetrením, 
definovaním pôvodu a aplikáciou správnej 
voľby liečebnej modality. Finálny výsledok 
každej intervencie ostáva silne závislý na 
chirurgických zručnostiach a vybranej 
chirurgickej modalite. To potvrdila aj naša 
štúdia v strednodobom prežívaní skupiny 
pacientov liečených HTO pri mediokom-
partmentovom poškodení, kde ptretr-
vávalo aj po uplynutí 5 rokov zlepšenie 
KOOS skóre ako charakteristiky kvality 
života s  možnosťou návratu do práce 
a aktívnemu spôsobu života. Plošný prí-
stup je teda neprípustný a liečba musí byť 
individualizovaná (1, 7, 19, 20, 21).

HTO je teda efektívna chirurgická 
alternatíva k oddialeniu  nutnosti im-
plantácie náhrady kolenného kĺbu u špe-
cifickej skupiny pacientov. 
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Neintubačná hrudníková chirurgia  
– prehľad a naše prvé skúsenosti
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Neintubačná hrudníková chirurgia (NITS - non-intubated thoracic surgery) zažíva za posledných dvadsať rokov svoju skutočnú renesanciu. 
Súvisí to s trendom miniinvazívnych postupov, zvlášť s rozvojom uniportálnej videotorakoskopicky asistovanej hrudníkovej chirurgie 
a so snahou o čo najfyziologickejšie chirurgické a anestéziologické postupy. Pri NITS pacient ventiluje spontánne, pričom sa využíva 
kombinácia lokoregionálnej anestézie a sedácie. Na operovanej strane sa k skolabovaniu pľúc využíva výkonom navodený pneumotorax. 
Cieľom tejto modality je redukcia pooperačných komplikácii následkom operácií v celkovej anestézii so selektívnou intubáciou. Ďalším 
cieľom je ponúknuť chirurgický výkon pacientom, ktorí by boli kontraindikovaní pre torakochirurgiu vzhľadom k neúnosnosti celkovej 
anestézie. Tretím cieľom je zníženie operačných a hospitalizačných nákladov. Autori v predkladanom článku prinášajú prehľad aktuálneho 
stavu NITS. Metódu NITS sme zaviedli na Klinike hrudníkovej chirurgie UNM a JLF UK v Martine v roku 2017 a aplikovali u niekoľkých 
pacientov, ktorých dokumentujeme vybranými kazuistikami. 

Kľúčové slová: neintubačná hrudníková chirurgia, video-asistovaná torakoskopia, lokálna anestézia, sedácia, spontánna ventilácia

Non-intubated thoracic surgery - review and our experience with this method

Non-intubated thoracic surgery (NITS) has experienced the real renaissance for the last twenty years. This is also related to the devel-
opment of miniinvasive surgery, especially uniportal video-assisted thoracic surgery, and struggle to achieve the most physiological 
methods of surgery and anesthesiology. Patient ventilate spontaneously during NITS by using locoregional anesthesia and sedation. 
Collapse of the operated lungs is created by surgically induced pneumothorax. The aim of this method is to reduce postoperative 
complications after general anesthesia with selective intubation and also to offer the opportunity to patients who were contraindicated 
for general anesthesia to undergo an operation. The next aim is to reduce hospital costs. This article shows actual review of NITS and 
authors’ experience with this method. NITS was established at the Department of Thoracic Surgery of the University Hospital in Martin 
in 2017, which is demonstrated by case reports.

Key words: non-intubated thoracic surgery, video-assisted thoracoscopy, local anaesthesia, sedation, spontaneous ventilation
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Rozvoj torakochirurgie smerom 
k miniinvazivite bol závislý na rozvoji 
anestéziologických techník a postupov, 
pričom aj tu je v posledných rokoch evi-
dentný trend smerom k fyziologickej-
ším postupom. Neintubačná hrudníková 
chirurgia (NITS - non-intubated thora-
cic surgery) nám umožňuje realizovať 
operácie bez celkovej anestézie s vytvo-
rením iatrogénneho pneumotoraxu pri 
spontánnom dýchaní u pacientov, ktorí 
sú buď pri vedomí alebo v sedácii, využi-
tím techník regionálnej a lokálnej anes-
tézie. Využitie neintubačných operácií 
v hrudníkovej chirurgii je teraz vo svete 
veľmi široké od biopsií pleury a pľúc, 
ošetrenia pneumotoraxu či empyému 

až po veľké anatomické pľúcne resekcie, 
sleeve resekcie, operácie na priedušnici 
a veľkých bronchoch (1,2,3).

Neintubačné metódy nie sú 
v hrudníkovej chirurgii nové. Prvé skú-
senosti s „awake“ operáciami, teda pri 
vedomí pacienta, siahajú do 19. storo-
čia. Tieto operácie boli spojené s veľmi 
vysokou mortalitou vzhľadom k tomu, 
že vytvorenie chirurgicky navodeného 
pneumotoraxu bolo mnohokrát pre pa-
cientov fatálne. Lokálna anestézia bola 
použitá aj pri prvej Jacobeusovej tora-
koskopickej procedúre (1910). Postupné 
poznanie fyziológie dýchania, zvlášť 
na pozadí a následkoch 1. svetovej voj-
ny (otvorené bojové poranenia hrudní-

ka) prinieslo významný rozvoj „awake“ 
hrudníkovej chirurgie. V ďalších rokoch 
dochádzalo k pokroku v anestéziolo-
gických technikách a k rozšírenejšiemu 
používaniu regionálnej anestézie. V roku 
1956 Vischnevski použil techniku kom-
binovanú s blokádou frenického a vá-
gového nervu na krku, interkostálnou 
blokádou a lokálnou anestéziou pľúcneho 
hílu. Po uvedení dvojlúmenovej kanyly 
v roku 1959 došlo k výraznému pokroku 
v rozvoji hrudníkovej chirurgie a použi-
tie neintubačnej anestézie pri hrudníko-
vých operáciách sa znížilo na minimum. 
Postupný návrat neintubačných techník 
sa začal s rozvojom video-asistovanej 
torakochirurgie (VATS) v 90-tych ro-
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koch minulého storočia. Klinovitá VATS 
resekcia v  regionálnej anestézii bola 
prvýkrát publikovaná v roku 1997 a po-
stupne sa tieto techniky zdokonalili tak, 
že bolo možné realizovať aj veľké pľúcne 
resekcie. V roku 2014 zrealizoval Diego 
Gonzalez-Rivas prvú uniportálnu VATS 
lobektómiu u neintubovaného pacienta 
(4,5,6,7). Postupne pribúdajú veľké tora-
kochirurgické centrá, ktoré v plnej miere 
implementujú NITS program a to nielen 
pri VATS, ale aj pri klasických torakoto-
mických prístupoch. 

Pri neintubačnej hrudníkovej chi-
rurgii je v rámci predoperačnej prípravy 
veľmi dôležitá komunikácia na úrovni 
chirurg – pacient a na úrovni chirurg – 
anestéziológ. Nevyhnutnosťou je hrud-
níkový chirurg s bohatými skúsenosťami 
s VATS operatívou a skúsený anestéziológ 
schopný v prípade potreby zaviesť dvoj-
lúmenovú kanylu u pacienta ležiaceho na 
boku. Pri samotnej operácii je dôležitá 
komunikácia operačného tímu s pacien-
tom, ale samozrejme najmä spolupráca 
a výborná komunikácia medzi operač-
ným a anestéziologickým tímom.

Cieľom NITS je redukcia kompli-
kácií celkovej intubačnej anestézie, akými 
sú napríklad iatrogenné tracheobronchi-
álne poranenia pri intubácii, ventiláciou 
spôsobené poškodenie pľúc (barotrauma) 
alebo reziduálna neuromuskulárna blo-
káda. NITS umožňuje výberovo operovať 
pacientov, ktorí by inak boli posudzovaní 
ako inoperabilní vzhľadom k pokročilé-
mu veku, zlým funkčným parametrom 
či kvôli asociovaným komorbiditám. 
Vo všeobecnosti možno NITS pokladať 
za potenciálnu časť fast track s cieľom 
zníženia operačných a hospitalizačných 
nákladov, čo NITS robí zaujímavou pre 
zdravotné systémy.

Realizácia NITS je technicky ná-
ročnejšia ako operácia v celkovej anesté-
zii s intubáciou dvojlumenovou kanylou 
k zaisteniu selektívnej ventilácie. Pacienti 
podstupujúci neintubačnú anestéziu by 
mali byť správne selektovaní, dobre zhod-
notení a pripravení k výkonu. Všeobecné 
kontraindikácie NITS zahŕňajú:
–  pacienti s  očakávaným ťažkým 

manažmentom dýchacích ciest 
(Mallampati skóre)

–  pacienti s hemodynamickou nestabi-
litou

–  obezita (BMI> 30) 
–  neskúsený a zle spolupracujúci chi-

rurgický a anestéziologický tím
–  koagulopatia
–  pretrvávajúci kašeľ alebo vysoká sek-

récia dýchacích ciest
–  pacient so zvýšeným rizikom regur-

gitácie
–  neurologické poruchy: epilepsia, ne-

schopnosť spolupracovať, intrakrani-
álny tumor alebo edém mozgu

–  rozsiahle pleurálne adhézie alebo 
predchádzajúce pľúcne resekcie 
(podľa skúsenosti chirurga)

–  hypoxémia (PaO2 <60 mmHg) alebo 
hyperkapnia (PCO2> 50 mmHg)

–  centrálny hypoventilačný syndróm, 
spánkové apnoe

–  akékoľvek kontraindikácie pre po-
užitie špecificky vybranej techniky 
regionálnej anestézie

–  postupy vyžadujúce izoláciu pľúc na 
ochranu kontralaterálnych pľúc pred 
kontamináciou (4,8,9)

Je možné použiť viaceré stratégie 
lokálnej a regionálnej anestézie v kombi-
nácii s alebo bez sedácie (8):
–  lokálna anestézia operačnej rany
–  interkostálny blok
–  blok nervus vagus
–  epidurálna analgézia
–  paravertebrálny blok 

Interkostálny blok je možné reali-
zovať perkutánne alebo torakoskopicky. 
Blok nervus vagus má za cieľ ovplyvniť 
kašľový reflex. Epidurálna analgézia býva 
štandardne používaná pre posttorako-
tomickú liečbu bolesti, avšak môže byť 
asociovaná s  vážnymi komplikáciami 
a nežiaducimi vedľajšími príznakmi (pora-
nenie nervov, paralýza, nízka analgetická 
účinnosť, močová retencia či hypotenzia), 
čo môže viesť k ďalším intervenciám ako 
zavedenie centrálneho žilového katétra, 
močového katétra a tak i neskoršej mo-
bilizácii pacienta (10). Paravertebrálny 
blok je alternatívnou technikou s porov-
nateľným analgetickým efektom a men-
ším množstvo vedľajších účinkov (11,12). 
Sedácia zlepšuje toleranciu operácie u pa-
cienta. Väčšinou sú na sedáciu využívané 
krátkodobo účinkujúce lieky ako propofol 
či remifentanil alebo sufentanil, ktoré sú 
skúseným anestéziológom ľahko titrova-
teľné na dosiahnutie optimálnej sedácie 
a anxiolýzy. Dôležité je v tomto prípade 

vyhnúť sa strate spontánnej ventilácie 
a dýchacích reflexov (10). Použitie lokálnej 
anestézie a sedácie pacienta pri neintu-
bačných torakoskopických chirurgických 
výkonoch umožňuje monitorovanie fyzic-
kého stavu pacienta, udržiavanie komu-
nikácie s pacientom. A zároveň to mini-
malizuje stres a úzkosť pacienta z celkovej 
anestézie a zvyšuje úroveň jeho pohodlia 
(13,14). Pri kombinácii s  uniportálnym 
VATS prístupom (obrázok 1) väčšinou nie 
je u pacienta nutné použiť epidurálny 
katéter, centrálny venózny katéter, mo-
čový katéter (15). Dostatočná saturácia 
kyslíka je najčastejšie zabezpečená kys-
líkovou tvárovou maskou, hyperkapnia 
je povolená, kým hodnota pH nebude 
menej ako 7,2 (16,17). Veľkou výhodou je 
použitie high flow nasal oxygen (HFNO) 
generátora s integrovaným zvlhčovačom 
a ohrevom vdychovanej zmesi. Ide o formu 
respiračnej podpory, kde sa kyslík dodáva 
pacientovi vysokým prietokom, ako je tra-
dičná kyslíková liečba (tradičná kyslíková 
terapia má max. prietok 16 l/ min., HFNO 
má prietok až 60 l/min.)

Počas operácie je nevyhnutný 
štandardný monitoring vitálnych funkcií 
pacienta pulzným oxymetrom, EKG, tla-
komerom, či meranie EtCO2 a pri sedácii 
pacienta je tiež odporúčaný bispektrál-
ny index, ktorý anestéziológovi pomáha 
bližšie monitorovať stav vedomia pacien-
ta a titrovať sedatíva (18) (obrázok 2).

Pri NITS môžu nastať situácie, 
ktorým je potrebné predchádzať a ak 
vzniknú, je nevyhnutné ich zvládnuť. 
Ide najmä o hyperkapniu, hypoxiu, kašeľ 
a dýchacie pohyby. Pri otvorení pleu-
rálnej dutiny a následnom vzniku iatro-
génneho pneumotoraxu sa môže objaviť 
hypoxia, ktorá je však väčšinou len mini-
málna a ľahko prekonateľná suplemen-

Obrázok 1. Uniportal VATS prístup
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táciou kyslíka. Hypoventilácia z dôvodu 
navodenia pneumotoraxu či sedácie mô-
že viesť k hyperkapnii, ktorá je taktiež 
častokrát pacientom dobre tolerovaná 
a pooperačne sa upravuje (10,19). Medzi 
najväčšie technické nevýhody pri neintu-
bačných operáciách patrí kašeľ a zhorše-
né manévrovacie možnosti pri pohyboch 
bránice a pľúc (20). Aj pri dostatočnej 
anestézii a sedácii môže pri manipulácii 
s pľúcami a prieduškami dôjsť k stimu-
lácii kašľového reflexu. Existujú viaceré 
techniky na zamedzenie kašľového re-
flexu. Najčastejšie ide o už spomínanú 
blokádu n. vagus pod priamou vizuál-
nou kontrolou chirurga subpleurálnou 
instiláciou lokálneho anestetika k pre-
biehajúcemu nervu, ďalej sa uvádzajú 
sedácia remifentanilom či posprejova-
nie povrchu pľúc lokálnym anestetikom 
(10,19,21,22,23). Pacient môže byť počas 
operácie nadmerne vystresovaný, prí-
padne úzkostlivý a agitovaný. V týchto 
prípadoch si treba osvojiť rôzne stratégie 
zahŕňajúce otvorený prístup k pacien-
tovi, udržiavanie pokojného prostredia 
na operačnej sále, vhodnú komunikáciu 
a interakciu s pacientom (5).

Veľmi komplikovaným a nepríjem-
ným rizikom neintubačnej hrudníkovej 
chirurgie môže byť nutnosť konverzie na 
intubačnú celkovú anestéziu, čo si vyža-
duje prítomnosť skúseného anestézioló-
ga so schopnosťami rýchlo a bezpečne 
zaintubovať pacienta v polohe na boku. 
Dôvody konverzie môžu byť nasledovné: 
•  Chirurgické komplikácie: veľké kr-

vácanie, rozsiahle pleurálne adhézie, 
veľký tumor, nedostatočný postup vo 

výkone, potreba konverzie na otvore-
ný torakotomický prístup

•  Závažná hypoxémia, hyperkapnia 
a acidóza

•  Hemodynamická nestabilita: ťažká 
hypotenzia, srdcové zlyhávanie, ne-
ovplyvniteľné arytmie

•  Pretrvávajúci kašeľ, ktorý spôsobuje 
ťažkosti alebo zabraňuje operácii

•  Nadmerný pohyb bránice alebo me-
diastína

•  Zlyhanie regionálneho bloku
•  Nedostatočne skolabované pľúca 

(4,19)
V metaanalýze zahŕňajúcej 1441 

pacientov s NITS bola celková miera 
konverzie 2,4 %, pričom najčastejším 
dôvodom boli rozsiahle, ťažké adhézie 
a respiračné pohyby. Nadmerné krvá-
canie, či porucha výmeny plynov bo-
li menej početnými dôvodmi konverzií 
(24). Pri konverzii je nevyhnutné pa-
cienta preoxygenovať prevzdušnením 
skolabovaných pľúc pozitívnym tlakom 
cez kyslíkovú masku alebo vzduchovod. 
Samotná intubácia pacienta je reali-
zovaná buď v supinačnej, ale častejšie 
v laterálnej polohe buď s dvojlúmenovou 
alebo jednolúmenovou kanylou s násled-
ným zavedením bronchiálneho blokátora 
(10,19,21,25). Samotná konverzia počas 
operácie by mala byť „plánovaným“ výko-
nom so zhodnotením potenciálnych ri-
zík. Emergentná konverzia na intubačnú 
celkovú anestéziu hrozí väčším rizikom 
komplikácii.

Prakticky všetky publikované štú-
die a dostupné metaanalýzy porovnáva-
júce klasickú intubačnú a neintubačnú 

VATS preukazujú minimálne porovna-
teľný alebo kratší operačný čas, dĺžku 
drenáže hrudným drénom, dĺžku poope-
račného úniku vzduchu z pľúcneho pa-
renchýmu, dĺžku hospitalizácie pacienta 
a taktiež porovnateľný či menší podiel 
pooperačných komplikácii a bezpečnosť 
u pacientov vo vyššom veku (14,24,26-31).

Cieľom mnohých recentných prác 
je vplyv neintubačných techník na imu-
nitný systém a na aktiváciu zápalovej 
odpovede. Publikované štúdie uvádzajú 
vyšší výskyt infekčných komplikácií pri 
použití celkovej anestézie a intubačných 
techník a zvlášť selektívnej pľúcnej venti-
lácie (32-36). Naopak, použitie kombiná-
cie neintubačných techník a lokoregio-
nálnej anestézie je fyziologickejšie, s niž-
šou zápalovou odpoveďou a nižším poč-
tom infekčných komplikácií. Pribúdajú 
aj práce z oblasti pľúcnej onkochirurgie, 
ktoré dokazujú onkologický benefit 
u pacientov operovaných neintubačnou 
technikou v  lokoregionálnej anestézii 
(37,38,39). Sledované sú parametre bun-
kovej imunitnej odpovede (hladiny leuko-
cytov, subpopulácií lymfocytov vrátane 
NK buniek) ako aj humorálnej imunitnej 
a zápalovej reakcie (CRP, prokalcitonín, 
glukóza, kortizol, IL6) (40,41).

Naše skúsenosti
S realizáciou NITS sme na Klinike 

hrudníkovej chirurgie JLF UK a UNM za-
čali v septembri roku 2017. Siahnuť po 
tejto voľbe sme museli vzhľadom na in-
dikáciu polymorbídnych a z funkčného 
hľadiska neúnosných pacientov, ktorí 
neboli schopní podstúpiť zákrok v cel-
kovej anestézii pri selektívnej ventilácii. 
Riziko celkovej anestézie bolo neúmerne 
vysoké v porovnaní s očakávaným bene-
fitom (histologizácia pľúcnych nálezov 
event. terapeutický výkon so zlepšením 
kvality života). 

Pred operáciou bolo pri každom 
pacientovi uskutočnené indikačné kon-
zílium hrudníkového chirurga, anesté-
ziológa a pneumológa. Po rozhodnutí 
o indikácii sa prizval pacient, ktorému 
bol spoločne vysvetlený anestéziolo-
gický i chirurgický postup, dôvod prečo 
sa indikovala neintubačná VATS, možné 
komplikácie tohto výkonu a možná kon-
verzia na celkovú anestéziu s následným 
podpisom informovaného súhlasu.

Obrázok 2. Monitoring vitálnych funkcií pacienta počas NITS výkonu, monitoring bispektrálneho 
indexu a použitie high flow nasal oxygen generátora
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Kazuistika 1 
Išlo o polymorbídneho 51-ročného 

pacienta s CHOCHP GOLD D, panlobu-
lárnym emfyzémom, stredne ťažkou per-
zistujúcou astmou a ďalšími diagnózami. 
Na CT mal diagnostikované bilaterálne 
ložiská pľúc (obrázok 3), ktoré boli na 
PET/CT viabilné, suponovaná bola ma-
lignita, prešetrené systémy bez stanove-
nia diagnózy, bronchoskopicky bol nález 
negatívny. Intervenčný rádiológ vzhľa-
dom k ťažkému emfyzému nerealizoval 
transtorakálnu punkciu. Po doplnenom 
funkčnom pľúcnom vyšetrení a DLCO 
(obštrukčná ventilačná porucha veľmi 
ťažkého stupňa, hyperinflácia stredne 
ťažkého až ťažkého stupňa, redukcia 
DLCO ťažkého stupňa) a 6 minútovom 
teste chôdze bol pacient hodnotený ako 
vysoko rizikový na celkovú anestéziu. 
Pacient bol hodnotený anestéziológom 
ako ASA 4 - s veľmi vysokým rizikom 
respiračných peroperačných ako aj po-
operačných komplikácií. 

Operačný výkon: zrealizovaná 
bola uniportálna VATS klinovitá resek-
cia ložiska dolného laloka ľavých pľúc v 6 
segmente a drenáž

Typ anestézie – NITS:
Epidurálna analgézia v interver-

tebrálom priestore Th7-Th8 (anestetická 
dávka 0,5 % Marcain a Morfin) 

Intravenózna analgosedácia - 
Sufentanyl, Propofol 

Lokálna infiltračná anestézia ope-
ratérom – 1 % Mesocain

Perioperačne interkostálna blo-
káda - 0,5 % Chirocain 

Peroperačne a pooperačne bol 
pacient bez komplikácií, 2. pooperač-
ný deň po RTG kontrole hrudníka na-
sledovala extrakcia drénu a demitácia. 

Histologické vyšetrenie stanovilo diag-
nózu izolovanej pľúcnej formy nekrotizu-
júcej granulomatózy (m. Wegener).

Kazuistika 2 
69-ročný pacient exfajčiar s ťaž-

kým emfyzémom pľúc, s karcinómom 
močového mechúra a ďalšími diagnóza-
mi. Pacientovi sa po aplikácii BCG vakcí-
ny do močového mechúra ako kompliká-
cia vyvinula systémová BCG-itída s mik-
ronodulárnym rozsevom a bilaterálnymi 
konsolidáciami na pľúcach. Pacient bol 
iniciálne prijatý na Kliniku pneumológie 
a ftizeológie, pričom bola začatá liečba 
antituberkulotikami a kortikosteroidmi, 
ktorá bola dobre tolerovaná a v celkove 
dobrom stave bol prepustený do domácej 
starostlivosti. Pacient následne akútne 
prijatý na našu kliniku pre sekundárny 
spontánny pneumotorax pri emfyzé-
me pľúc a systémovej BCG-itíde. U pa-
cienta bola realizovaná hrudná drenáž 
s pretrvávaním veľkých únikov vzduchu 
z pľúcneho parenchýmu bez tendencie 
poklesu. Vzhľadom na vysoké „airlea-
ky“ bolo doplnené na CT pľúc s nálezom 
bronchopleurálnej fistuly (obrázok 4). 
Pacient bol zhodnotený ako ASA 4 s vy-
sokým rizikom komplikácií. Vzhľadom 
k rozsiahlemu pľúcnemu emfyzému, sys-
témovej BCG-itíde, ďalším viacpočetným 
komorbiditám a prítomnej bronchople-
urálnej fistule bola indikovaná neintu-
bačná uniportal VATS vľavo ako jediná 
možnosť ovplyvnenia prognosticky ne-
priaznivého stavu pacienta. 

Operačný výkon: zrealizovaná 
bola neintubačná uniportal VATS, v ľa-
vom dolnom laloku bola prítomná nekró-
za pľúcneho tkaniva v teréne BCG-itídy. 

Vzhľadom k tomu, že pre významnú ri-
giditu a konsolidáciu pľúcneho paren-
chýmu pri základnom ochorení nebolo 
možné naložiť stapler na pľúcny paren-
chým, realizovaná bola nekrektómia a na 
defekt v pľúcnom parenchýme apliko-
vané tkanivové lepidlo, urobená drenáž 
pleurálneho priestoru. 

Typ anestézie – NITS: 
Intravenózna analgosedácia - 

Sufentanyl, Propofol 
Lokálna infiltračná anestézia ope-

ratérom – 1 % Mesocain
Na povrch pľúc aplikovaný 

Lidocain sprej
Po prvýkrát sme u pacienta k po-

dávaniu kyslíka použili high flow nasal 
oxygen generátor, pričom počas operácie 
vôbec nedochádzalo k poklesom saturá-
cie a pacient veľmi dobre toleroval celý 
priebeh neintubačného výkonu.

Peroperačný a pooperačný prie-
beh bol u pacienta primeraný, v hrudní-
kovom dréne prvý pooperačný deň bez 
známok úniku vzduchu, počas ďalších 
dní sa objavil drobný „airleak“, pacient 
bol na 3. pooperačný deň plánovaný na 
demitáciu na Heimlichovej chlopni. Pri 
extrahovaní centrálneho venózneho ka-
tétra dochádza u pacienta k pľúcnej em-
bolizácii. Následne sa stav komplikoval 
aj rozvojom cievnej mozgovej príhody, 
s nutnosťou prekladu na neurologickú 
kliniku.

Kazuistika 3 
73-ročný pacient s  CHOCHP 

GOLD D, pľúcnym emfyzémom a ďalší-
mi komorbiditami s CT verifikovanými 
bilaterálnymi ložiskami pľúc bez mož-
nosti ďalšej verifikácie nechirurgickými 

Obrázok 3. CT vyšetrenie hrudníka - ložisko 
v dolnom laloku (S6) ľavých pľúc 

Obrázok 4. CT vyšetrenie hrudníka - bronchople-
urálna fistula v dolnom laloku ľavých pľúc, PNO 
a výrazný emfyzém pľúc

Obrázok 5. CT vyšetrenie hrudníka - bilaterálne 
ložiská pľúc, najväčšie v ľavom dolnom laloku, 
pľúcny emfyzém
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metódami a zvažovanou možnou disemi-
novanou malignitou (obrázok 5). Pacient 
bol komplexne pneumologicky vyšetre-
ný, bronchoskopický a cytologický nález 
bol negatívny. Realizované bolo funkčné 
pľúcne vyšetrenie a DLCO, ktoré preu-
kázalo obštrukčnú ventilačnú poruchu 
na dolnej hranici ťažkého stupňa, anes-
téziológ pacienta hodnotil ako ASA 4. Na 
základe zrealizovaných vyšetrení pacient 
nebol únosný na celkovú anestéziu a se-
lektívnu ventiláciu. 

Operačný výkon: uniportal VATS 
vľavo, atypická resekcia z dolného pľúc-
neho laloka

Typ anestézie – NITS: 
Intravenózna analgosedácia - 

Sufentanyl, Propofol 
Lokálna infiltračná anestézia ope-

ratérom – 1 % Mesocain
Perioperačne interkostálna blo-

káda - 0,5 % Chirocain 
Kyslík podávaný pomocou high 

flow nasal oxygen generátora.
Peroperačný a pooperačný prie-

beh bol bez komplikácií, hrudníkový 
drén extrahovaný na 4. pooperačný deň 
a pacient prepustený do domácej lieč-
by. Histologické vyšetrenie preukázalo 
granulomatózny proces bez prítomnosti 
malígneho epiteliálneho procesu s bi-
morfným vzhľadom, prítomné nekroti-
zujúce granulómy a ojedinelé nenekro-
tizujúce sarkoidóze podobné granulómy. 
Pacient bol odoslaný na ďalšiu starostli-
vosť pneumológovi.

Záver
Neintubačná hrudníková chirur-

gia je bezpečná a technicky zvládnuteľná 
metóda. Aktuálne je NITS v našich pod-
mienkach rezervovaná pre pacientov, 
ktorí nie sú schopní podstúpiť výkon 
v celkovej anestézii. Predpokladáme, že 
v budúcnosti s pribúdajúcimi skúsenos-
ťami rozšírime indikácie NITS na väčšie 
spektrum pacientov, tak aby bola NITS 
súčasťou rutinnej operatívy, podobne ako 
na mnohých pracoviskách hrudníkovej 
chirurgie vo svete. 
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Bouveretov syndróm – najraritnejšia manifestácia 
cholecystolithiázy, kazuistika

MUDr. Miroslav Joštiak, MUDr. Ivan Kováč, PhD. doc. MUDr. Jozef Belák, PhD. MUDr. Marián Kudláč
II. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L.Pasteura, Košice, SR

Bouveretov syndróm je najraritnejšou komplikáciou cholecystolithiázy. Ide o obštrukciu dvanástnika konkrementom, ktorý tam vycestoval 
najčastejšie cestou cholecystoduodenálnej fistuly, s následným vysokým ileom. Typicky je to ochorenie staršej populácie, oveľa častejšie 
žien než mužov, s dlhodobou anamnézou cholecystolithiázy. Klinické príznaky bývajú často necharakteristické a vágne, ale často môže 
byť stav vážny v dôsledku dehydratácie, minerálového rozvratu a šoku. V diagnostike hrá najdôležitejšiu úlohu gastroskopické a CT 
vyšetrenie, prípadne magnetická rezonancia. Endoskopické riešenie je prvou voľbou liečby, pri neúspechu nasleduje chirurgická liečba. 
V našej kazuistike je popísaný prípad pacientky so známou cholecystolithiázou prezentujúcej sa obrazom gastric outlet syndrómu, neskôr 
diagnostikovaným ako Bouveretov syndróm. Po neúspechu endoskopického riešenia sa podrobila operácii s extrakciou konkrementu bez 
cholecystektómie a uzáveru fistuly. Až na infekciu rany bola prepustená v dobrom stave domov 9 dní po operácii.

Kľúčové slová: cholecystolithiáza, obštrukcia duodena, endoskopická liečba, duodenotómia, extrakcia konkrementu

Bouveret’s syndrome – the most uncommon presentation of cholecystolithiasis, case report

Bouveret syndrome is the most rare complication of cholecystolithiasis. This is a obstruction of the duodenum by a gallstone, which 
was excreted there most often via the cholecystodododenal fistula, followed by a high ileus. Typically, this is the disease of an older 
population, more often women than men, with a long-term history of cholecystolithiasis. Clinical symptoms are often uncharacteristic 
and vague, but can often be serious due to dehydration, mineral breakdown and shock. The most important role in diagnosing plays 
gastroscopy with CT or MRI. The endoscopic extraction is the first choice of treatment, followed by surgical treatment in case of failure. 
In our case report, a case of a patient with a known cholecystolithiasis presenting with the gastric outlet syndrome, later diagnosed as 
Bouveret syndrome, is described. After failure of the endoscopic extraction, she underwent an operative extraction of stone without 
a cholecystectomy and fistula closure, and was released to a home after 9 days after surgery.

Key words: cholecystolithiasis, duodenal obstruction, endoscopic treatment, duodenotomy, stone extraction
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Úvod
Biliárny ileus patrí medzi menej 

časté príčiny mechanického ileu, je jeho 
príčinou v 1-4 % prípadov, vo vyššom 
veku nad 65 rokov však toto percento 
stúpa až na 25 % (1). Kameň zo žlčníka 
najčastejšie vycestuje cestou chole-
cystoduodenálnej fistuly (60 %), menej 
časté sú cholecystokolická (17 %), cho-
lecystogastrická (5 %) a choledocho-
duodenálna (5 %) fistula (2). Miesto 
obštrukcie je najčastejšie v terminál-
nom ileu (50-70 %), pretože tam je 
tenké črevo najužšie. Menej častými 
lokalizáciami sú jejunum (9 %), hrubé 
črevo (4 %), konečník (4 %) a duode-
num (1-3 %). Na rozdiel od biliárneho 
ileu tenkého čreva, keď kameň putuje 
distálne, pri obštrukcii duodena pu-
tuje proximálne. Obštrukcia duodena 
kameňom bola popísaná v  roku 1770 
Beaussierom a následne pomenovaná 
podľa Bouvereta, francúzskeho lekára, 
ktorý opísal v roku 1986 dva prípady (3). 

Diagnóza môže byť náročná 
vzhľadom na často subtílne a necharak- 
teristické prejavy. Typickým pacientom 
je staršia žena s  viacerými komorbi-
ditami a anamnézou cholecystolithiázy, 
prezentujúca sa pod obrazom vysokého 
ileózneho stavu. Až 85 % pacientov sa 
prezentuje nauzeou a zvracaním, 70 % 
bolesťami brucha. U 15 % prípadov môže 
byť prvým príznakom hemateméza (4,5).

V diagnostike je nápomocné USG 
vyšetrenie brucha a RTG snímka, kde 
môže byť prítomná Rieglerova triáda 
(ileus, aerobília, viditeľný kameň mimo 
žlčníka). CT brucha alebo MRCP nám 
zvyčajne definitívne potvrdí diagnózu (2). 

Endoskopická liečba s prípadnou 
litotrypsiou je metódou prvej voľby lieč-
by, v prípade neúspechu je nutné operač-
né riešenie (6).

Kazuistika
Do ambulancie II. chirurgickej 

kliniky UNLP a UPJŠ-LF bola zo spá-

dovej chirurgickej ambulancie odosla-
ná 58-ročná pacientka s  anamnézou 
symptomatickej cholecystolithiázy. 
V predchorobí neudávala okrem cho-
lecystolithiázy a autohavárie žiadne iné 
ťažkosti, prekonala jednu operáciu – in-
cíziu kolekcie v stehne. Bola vyšetrená 
pre 3 týždne trvajúce bolesti brucha 
s nauzeou a vomitom po jedle, pričom 
posledné tri dni netolerovala už ani te-
kutiny. Pri vyšetrení bola stabilizovaná, 
kardiopulmonálne kompenzovaná, anik-
terická a eupnoická. Brucho bolo nad 
niveau hrudníka pri obezite, palpačne 
citlivé pod pravým rebrovým oblúkom 
a v epigastriu, bez známok peritoneál-
neho dráždenia. Ultrazvukové vyšetre-
nie brucha dokázalo cholecystolithiázu, 
chronickú cholecystitídu a pankreatopa-
tiu, zhrubnutú stenu žalúdka. Vzhľadom 
na tento nález bolo doplnené gastrofib-
roskopické vyšetrenie s nálezom zmno-
ženého žalúdočného obsahu s prímesou 
žlče. Pylorus bol trvalo otvorený a v D2 
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časti dvanástnika bol nájdený zakliesne-
ný žlčníkový kameň. 

Vzhľadom na uvedené bola pa-
cientka hospitalizovaná na II. chirur-
gickej klinike UNLP a UPJŠ-LF. Pacientka 
bola naďalej v stabilnom stave, afebrilná, 
kardiopulmonálne stabilizovaná, bez 
známok ikteru alebo cyanózy. Brušný 
nález sa nemenil, brucho bolo naďalej 
voľne, priehmatné, citlivé v epigastriu 
a pod pravým rebrovým oblúkom, bez 
známok peritoneálneho dráždenia. 
Známky dehydratácie neboli u pacient-
ky prítomné aj napriek pomerne dlhej 
anamnéze ťažkostí. V  laboratórnom 
obraze bola prítomná len minimálna 
elevácia GMT na 1,22ukat/l, ostatné 
hepatálne testy boli v norme, taktiež 
bilirubín a pankreatické enzýmy, miner-
alogram bez odchýlok, renálne funkcie 
v norme. CRP menej než 5. V krvnom 
obraze bez prítomnosti leukocytózy, 
prítomná bola normálna hladina trom-
bocytov aj zrážacích faktorov. 

Pacientke bola nasadená kom-
plexná infúzna liečba a  PPI liečba. 
Opakovane bolo indikované a realizované 
gastroskopické vyšetrenie, kde bol prí-
tomný opäť stagnačný obsah v žalúdku, 
verifikovaná fistula v oblasti duodena 
a konkrement prekrytý obsahom. Avšak 
vzhľadom na vysoké riziko perforácie 
duodena bolo endoskopické vyšetrenie 
ukončené. Predoperačne bolo doplnené 

CT vyšetrenie brucha s kontrastom, kde 
boli popísané dva objemné cholelity v D2 
časti duodena, známky cholecystitídy, 
bez známok cholecystolithiázy a pato-
logická duodenobiliárna komunikácia 
(obrázok 1,2). Prítomná mierna dilatácia 
intrahepatálnych žlčovodov, známky 
aerobílie. Vzhľadom na nemožnosť en-
doskopickej terapie bola po nevyhnut-
nej predoperačnej príprave indikovaná 
operačná intervencia. 

Dutina brušná bola otvorená 
subkostálnym rezom. Prítomná bola 
subakútne inflamovaná cholecysta 
v zrastoch s okolím. Palpačne v oblasti D2 
bola hmatná veľká rezistencia. Následne 
bola vykonaná revízia dutiny brušnej 
palpačne a makroskopicky. Tenké črevo 
bolo bez dilatácie a  bez hmatných 
konkrementov. Ostatný nález bol bez 
patológie. Po kocherizácii duodena boli 
na prednú stenu naložené držiace stehy 
a  vykonaná pozdĺžna duodenotómia 
nad miestom maximálneho vyklenutia. 
Extrahovaný bol cholelit s  veľkosťou 
7x4 cm (obrázok 3) – vzhľadom na CT 
nález bola predpokladaná prítomnosť 
dvoch CT kontrastných jadier. Sliznica 
duodena bola bez patologického nále-
zu. Duodenum bolo uzatvorené priečne 
v dvoch vrstvách. Vzhľadom na výrazne 
nepriehľadnú a  inflamovanú oblasť 
Calotovho trojuholníka a palpačne práz-
dny žlčník nebola vykonaná cholecystek-
tómia ani resekcia fistuly. Subhepatálne 
bol uložený drén a dutina brušná bola 
uzavretá v anatomických vrstvách. 

Po operačnom výkone bola pa-
cientka preložená na JIS II. chirur-
gickej kliniky UNLP a UPJŠ-LF, kde bola 
v priebehu hospitalizácie stabilizovaná 
a po dvoch dňoch preložená bez kom-
plikácií na oddelenie. Ďalší priebeh 
hospitalizácie bol komplikovaný puru-
lentnou secernáciou z operačnej rany. 
Kožné stehy boli preto odstránené a rana 
denne preväzovaná. Ďalší priebeh bol 
už bez komplikácií, pacientka bola re-
alimentovaná, bez ťažkostí. Deviaty deň 
od operácie bola pacientka prepustená 
v celkovo dobrom a stabilizovanom stave 
s odporučením pokračovania preväzov 
rany.

Diskusia
Bouveretov sy ndróm je 

najraritnejšou manifestáciou kom-
plikovanej cholecystolithiázy, pričom 
postihuje menej než 0,5 % pacientov 
s cholecystolithiázou a predstavuje 1-3 % 
biliárnych ileov (4). Medzi rizikové fakto-
ry patrí vysoký vek (nad 60 rokov), ženské 
pohlavie, dlhodobá symptomatická cho-
lecystolithiáza a veľkosť kameňa nad 
2 cm. Ženy sú postihnuté až šesťkrát 
viac než muži (3). Práve prítomnosť 
veľkých žlčníkových kameňov po dlhý 
čas umožňuje vytvorenie cholecystogas-
trickej alebo cholecystoduodenálnej fis-
tuly, ktorá umožňuje pasáž kameňov (7).

Mortalita a  morbidita tohto 
ochorenia je najmä pre často vysoký 
vek a komorbidity vysoká (8). Mortalita 
operačnej liečby až 25 % viedla k začatiu 

Obrázok 3: Konkrement rozmerov 7x4cm s dvomi CT kontrastnými jadramiObrázok 1: CT obraz dvoch objemných choleli-
tov v oblasti duodena

Obrázok 2: Objemný konkrement v oblasti D2 
duodena
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využívania endoskopickej terapie ako 
prvej možnosti voľby. Existuje viace-
ro endoskopických techník extrakcie 
kameňov. Prvou možnosťou je jedno-
duchá extrakcia pomocou košíka alebo 
polypektomickej slučky. Táto technika 
je využiteľná najmä pre menšie ka-
mene, pri väčších je nutné kameň me-
chanicky rozdrobiť na menšie časti. To 
je možné vykonať pomocou litotrypsie. 
Mechanická litotrypsia využíva kliešte, 
slučku alebo mechanický litotryptor. 
Elektrohydraulická litotrypsia využíva na 
rozdrvenie kameňa prúd vody a prináša 
so sebou vyššie riziko poškodenia 
okolitého tkaniva. Laserová litotrypsia 
využíva rôzne variácie YAG laseru, ktorý 
má výhodu presného cielenia energie 
len na kameň s obmedzením poranení 
okolitých štruktúr. Tieto popísané 
metódy patria medzi intrakorporálne, 
popísaná bola však aj metóda extrakor-
porálnej litotrypsie pomocou tlakovej 
vlny (ESWL – extracorporeal shock-
wave litotripsy). Nie je však taká účinná, 
vyžaduje aj viacero sedení alebo kom-
bináciu napríklad s laserovou litotryp-
siou. Je nanajvýš potrebné po litotrypsii 
extrahovať všetky úlomky, aby následne 
nevyvolali sekundárny biliárny ileus 
tenkého čreva (4). Celkovo je úspešnosť 
endoskopickej liečby nízka, udáva sa asi 9 
%, avšak vzhľadom na skladbu pacientov 
je to správna prvá voľba (8). 

Chirurgická liečba je najčastejším 
spôsobom manažmentu pacienta 
s  Bouveretovým syndrómom, či už 
z dôvodu neúspechu endoskopickej liečby 
alebo pre jej nedostupnosť. Základom 
výkonu je odstránenie obštrukcie. Pri 
možnosti vymasírovania kameňa do 
žalúdka sa vykonáva gastrotómia a ex-
trakcia kameňa cez žalúdok. Je možné 
vykonať priamo duodenotómiu nad 

kameňom, ak je veľký a fixovaný. Pri lo-
kalizácii v distálnej časti duodena alebo 
proximálnom jejune je možná extrakcia 
cez jejunotómiu za ligamentum Treitz. 
Tieto výkony je možné vykonať aj lapa-
roskopicky. Pri operácii je nutné vylúčiť 
iné kamene v tenkom čreve. Duodenum 
môže byť ošetrené primárne alebo môže 
byť vykonaná duodenojejunoanastomóza 
(3,4). Bola popísaná aj retroperitoneálna 
perforácia duodena s úspešnou primár-
nou sutúrou s omentoplastikou po ex-
trakcii konkrementu (7). O  nutnosti 
cholecystektómie a uzatvorení fistuly 
sa naďalej vedú diskusie. Hlavné faktory 
hovoriace v prospech tejto možnosti je 
možnosť rekurencie ileu ak sú ponechané 
reziduálne konkrementy, riziko cholan-
goitídy a vyššie riziko karcinómu žlčníka. 
Intraoperačný nález gangrenózneho 
žlčníka alebo reziduálne konkrementy 
môžu vyžadovať cholecystektómiu s uza-
vretím fistuly. Za vykonanie jednoduchej 
operácie len s odstránením prekážky 
však hovorí kratší čas operácie s menším 
počtom komplikácií (včasná pooperačná 
morbidita 23 % pri jednoduchom výkone 
oproti 60 % v prípade pridania cholecys-
tektómie s uzavretím fistuly). V literatúre 
teda panuje skôr konsenzus, že chirur-
gickou metódou voľby je jednoduchá ex-
trakcia konkrementu a cholecystektómia 
s uzavretím fistuly by mala byť vykonaná 
len u stabilných pacientov s akútnou 
alebo gangrenóznou cholecystitídou a/
alebo reziduálnymi kameňmi (9).

Záver
Hoci je Bouveretov syndróm rarit-

nou diagnózou, predstavuje pre chiruga 
výzvu už pri diagnostike ochorenia, keď 
je nutné na túto diagnózu myslieť, najmä 
u pacientov s typickou symptomatoló-
giou. Ďalej je dôležité určiť individuálny 

terapeutický postup šitý na mieru pre 
konkrétneho pacienta. Záleží najmä od 
celkového stavu pacienta pri prijatí a od 
komorbidít. Endoskopická liečba by mala 
byť prvou voľbou, ak je dostupný skúsený 
endoskopista a adekvátne prístrojové vy-
bavenie. Inak je indikovaná chirurgická 
liečba, pri ktorej je prioritou odstráne-
nie prekážky v  duodene s  vylúčením 
distálnej obštrukcie. Cholecystektómia 
s uzavretím fistuly by mala byť vykonaná 
individuálne s prihliadnutím na lokálny 
intraoperačný nález a celkový stav pa-
cienta. 
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Akútna kalkulózna cholecystitída so závažnou 
anatomickou anomáliou heparu

MUDr. Ivan Majeský, PhD.1 MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.2, MUDr. Alexandra Danningerová Molnárová2, 
doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.1
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Akútnu kalkulóznu cholecystitídu by sme mali považovať za náhlu príhodu brušnú, a z toho dôvodu je v súčasnosti nezriedka indikáciou 
k akútnej operačnej intervencii. Anatomické variácie cievneho zásobenia či žlčového stromu nie sú zriedkavé. Veľká, závažná anatomická 
anomália heparu sa síce vyskytuje raritne, ale môže sa spolupodieľať na zvýšenom riziku peroperačných komplikácií. Autori demonštrujú 
kazuistiku pacienta s akútnou kalkulóznou cholecystitídou pri výraznej hypertrofii ľavého laloka heparu s atypickým uložením paren-
chýmu i cievneho zásobenia. Operačný výkon bol komplikovaný léziou žlčových ciest, primárne chirurgicky ošetrenou. Komplikácie po 
operačnej intervencii v zmysle leaku žlče a neskôr stenotizácie žlčových ciest boli riešené v spolupráci s intervenčným gastroenterológom 
s nutnosťou čiastočnej improvizácie vzhľadom na anatomické pomery.

Kľúčové slová: akútna cholecystitída, anomálna anatómia pečene, lézia žlčových ciest

Acute calculous cholecystitis with gross anatomic anomaly of the liver

Acute calculous cholecystitis should be regarded as a case of acute abdomen. Nowadays it is not a rare indication for urgent surgical 
intervention. Anatomic variations of vascular supply or biliary tree are not seldom. Gross anatomic anomalies of the liver itself are very 
occasional, but could participate in an increased risk of perioperative complications. Authors present case of the patient with acutae 
calculous cholecystitis and serious left liver lobe hypertrophy with malposition of the parenchyma and vascular supply. Surgery was 
complicated with the bile tree injury, primary solved by suture. Afterwards postoperative complications, leak of the bile and stenosis of 
the bile tree were managed in cooperation with interventional gastroenterologist neccessitating some improvisation due the anatomy.

Key words: acute cholecystitis, liver anatomy anomaly, bile duct injury
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Úvod
 Akútna cholecystitída je bežnou 

komplikáciou cholecystolitiázy, pričom 
samotná cholecystolitiáza je jednou 
z najčastejších indikácií k operačnej in-
tervencii na pracoviskách všeobecnej 
chirurgie vo svete i u nás. Výskyt anato-
mických anomálií heparu je zriedkavý. 
Samotná akútna cholecystitída je spojená 
s vyšším rizikom peroperačných kom-
plikácií. V prípade kombinácie akútneho 
zápalu s anatomickými odchýlkami toto 
riziko vzrastá. Tieto skutočnosti sa aj 
podieľajú na vyššej pravdepodobnosti 
konverzie oproti prípadom bez inflamá-
cie. Pre riešenie prípadných komplikácií 
je výhodou ich včasná detekcia a rieše-
nie. Stav pacienta však často vyžaduje 
spoluprácu chirurga s  intervenčným 
gastroenterológom. Autori na kazuisti-
ke demonštrujú prípad obtiažnej chole-
cystektómie v teréne ťažkej cholecystití-
dy s peroperačnou léziou žlčových ciest 
u pacienta s anatomickou anomáliou he-
paru. Lézia bola síce primárne ošetrená 

peroperačne, ale v pooperačnom období 
došlo ku komplikáciám, ktoré vyžadovali 
intervenciu gastroenterológa s určitým 
podielom improvizácie.

Kazuistika
Komorbídny, 65-ročný pacient 

s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc 
na štvorkombinácii medikamentov, s hy-
pertenziou, dnou, tetániou, v novorode-
neckom veku po operačnej intervencii 
pre vs omfalokélu (bližšia dokumentácia 
nedostupná) bol pôvodne ambulantne tri 
dni riešený pre atak akútnej kalkulóznej 
cholecystitídy. Napriek konzervatívnej 
liečbe bol dovezený RZP na centrálny 
príjem s prejavmi progredujúceho dys-
pnoe a respiračnej insuficiencie. Stav 
bol uzavretý ako sekundárne kompli-
kácie akútnej cholecystitídy a následne 
bol presunutý na riešenie chirurgom. 
Pri prijatí bola prítomná výrazná pal-
pačná citlivosť brucha periumbilikálne 
a v pravom mezogastriu s hmatnou pa-
tologickou rezistenciou. V laboratórnom 

obraze bola verifikovaná rastúca leuko-
cytóza 12.1...16.6 i CRP 62...317. Neskôr po 
uložení na lôžko a nasadení oxygenotera-
pie doplnené ABR s obrazom respiračnej 
acidózy pH 7,321, pCO2 6.38. Realizované 
USG s verifikovaním obrazu akútnej kal-
kulóznej cholecystitídy a anatomickej 
anomálie heparu s atypickým priebehom 
cievnych štruktúr. Neskôr s odstupom 
pár hodín doplnené CT vyšetrenie, ktoré 
potvrdilo na USG popísané skutočnosti, 
navyše s pribudnutím voľnej tekutiny 
v dutine brušnej (obrázok 1). Pre perzis-
tenciu tachykardie, dyspnoe, obrazu res-
piračnej insuficiencie pacient indikovaný 
na operačnú revíziu. Výkon započatý la-
paroskopicky, ale pre masívne adhézie, 
neprehľadný terén s prítomnosti atypic-
ky prebiehajúcich vaskulárnych štruktúr 
konverzia na otvorený prístup. Po obtiaž-
nej adheziolýze získaný prístup k infla-
movanej cholecyste, ktorá z väčšej časti 
akoby „zavzatá“ do parenchýmu heparu 
v úzkom vzťahu k r.sin.v.portae a a.hep.
sin. (obrázok 2). Po uvoľnení z lôžka pre-
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važne natupo nutná aj ostrá disekcia, pri 
ktorej tangenciálne otvorená žlčová cesta 
vs duc.hepaticus communis, Dokončená 
cholecystektómia a realizovaná sutura 
lézie jednotlivými stehmi, drenáž dutiny 
brušnej. Pooperačne preklad ad OAIM 
za účelom stabilizácie vitálnych funkcií. 
Na 2. pooperačný deň biliárna produkcia 
do drénu a následne ERCP s pokusom 
o prestentovanie lézie. Napriek perzis-
tencii biliárnej secernácie klesajúce zá-
palové markery, hepatálne testy, obno-
va pasáže, obnova perorálneho príjmu. 
Postupne pokles produkcie do drénu až 
jej vymiznutie, avšak so vzostupom bili-
rubínu a hepatálnych testov. Opakovane 
realizované MRCP, kde verifikovaný aty-
pický tvar, uloženie, heparu s atypickým 
priebehom žlčových ciest (obrázok 3). 
Realizované znovu ERCP, kde vzhľadom 
na anatomické pomery použité tenšie 
vodiče a pigtailový 20 cm drén, kto-
rým bolo preklenuté stenotické miesto 
(obrázok 4). Počas celej hospitalizácie 
opakované USG kontroly bez výraznejšej 
tekutinovej kolekcie. V ďalšom priebe-
hu klesajúce hepatálne testy, vymiznu-
tie ikteru a pacient bez subjektívnych 
ťažkostí po CT vyšetrení, kde vylúčená 
voľná tekutina aj tekutinová kolekcia de-
mitovaná.

Diskusia
Akútna cholecystitída je bežnou 

komplikáciou cholecystolitiázy. Popri 
herniách brušnej steny je cholecysto-
litiáza jednou z najčastejších indikácií 
k operačnej intervencii na pracoviskách 
všeobecnej chirurgie. V  literatúre sa 
udáva výskyt cholecystolitiázy u 10-15% 
populácie vo vyspelých krajinách, pričom 
v Európe je v popredí Dánsko s preva-
lenciou až do 30 %, v USA je zaujímavý 
extrémny výskyt u subpopulácie kanad-
sko-amerických Indiánov až nad 65 % 
(1). Pre chirurga sú cieľovou skupinou 
symptomatickí pacienti a najmä pacienti 
s komplikáciami. Patofyziologicky je prí-
činou komplikácií takmer vždy luminálna 
obštrukcia. Tá sa spolupodieľa na vzniku 
zápalu, cholestázy alebo intestinálnej 
obštrukcie. Výskyt akútnej cholecysti-
tídy pri cholecystolitiáze sa udáva asi 
1-4 % (2), avšak jej podiel v USA pri cho-
lecystektomovaných pacientoch bol až 
70 % (3). Medzi najčastejšie komplikácie 

patrí krvácanie z  lôžka, peroperačné 
krvácanie pri ošetrovaní a.cystica, lé-
zia žlčových ciest, lézia git-u. Akútna 
cholecystitída patrí popri mužskom po-
hlaví, vyššom veku, vyššom BMI, diabe-
te, dvoch a viacerých predchádzajúcich 
operačných zákrokoch medzi rizikové 
faktory vzniku peroperačných kompliká-
cií (4). Riziko peroperačnej komplikácie 
je úzko spojené aj s rizikom konverzie 
laparoskopického prístupu na otvore-
ný, pričom rizikové faktory konverzie sú 
identické, pričom navyše sa sem radí aj 
komorbidita vaskulárna, kardiálna, re-
nálna, neurologická, ochorenia pečene, 
poruchy zrážanlivosti (5). Anatomické 
variácie cievneho zásobenia heparu, žl-
čového stromu a ich vzájomného vzťahu 
nie sú zriedkavé. Kongenitálne anomálie 
heparu samotného sa taktiež vyskytu-
jú relatívne často, až okolo 19 %,pričom 
okrem situs viscerum inversus sú však 
diagnostikované v  drvivej väčšine až 
počas laparoskopickej revízie (6). Avšak 
veľké, závažné anatomické anomálie he-
paru sa vyskytujú zriedka. Náš pacient 

bol ako novorodenec riešený pre ompha-
locele, čo pravdepodobne vysvetľuje tva-
rovú anomáliu heparu, anomálny priebeh 
a dĺžku cievneho zásobenia i žlčového 
stromu. Pri indikácii k operačnej inter-
vencii pre akútnu kalkulóznu cholecys-
titídu sa možno oprieť o Tokyo guideli-
nes, posledná revízia z roku 2018, kde na 
základe klinických, laboratórnych a zo-
brazovacích vyšetrení dokážeme strati-
fikovať pacienta s akútnou cholecystití-
dou (7). U nášho pacienta išlo pôvodne 
o stredný stupeň, avšak pri neúspechu 
pár dní nasadenej konzervatívnej 
liečby s prechodom do ťažkého stupňa 
vzhľadom na progredujúce dyspnoe 
pri počínajúcej respiračnej insuficien-
cii. V rámci diagnostického procesu je 
popri USG vyšetrení ako metóde prvej 
voľby štandardom CT vyšetrenie (8), 
čo sa realizovalo aj u nášho pacienta. 
V prípade využitia miniinvazívneho prí-
stupu je popri faktoroch zo strany pa-
cienta potrebné zohľadniť aj skúsenosti 
operačného tímu. Okrem laparoskopickej 
cholecystektómie prichádza do úvahy 

Obrázok 1. Intraparenchýmovo uložená chole-
cysta s anatomickou anomáliou heparu

Obrázok 4. Stent v žlčových cestách s atypicky 
uloženou porta hepatis

Obrázok 2. Úzky vzťah cholecysty a r.sin.v.por-
tae a a.hep.sin.

Obrázok 3. Anomálne vetvenie žlčových ciest
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subtotálna cholecystektómia, konverzia, 
perkutánna cholecystostómia. Posledne 
uvedená metóda, napriek skutočnosti, 
že je súčasťou poslednej verzie Tokyo 
guidelines (9), podľa literatúry nesie v se-
be riziko vyššej mortality, komplikácií 
i rehospitalizácie (10). V našej kazuistike 
využitie tejto metódy neprichádzalo ani 
do úvahy vzhľadom na adhézie supono-
vané na CT vyšetrení a neskôr i perope-
račne verifikované. Pre konverziu sme 
sa rozhodli v dôsledku masívnych adhé-
zií a nemožnosti bezpečne pokračovať 
v operácii. Lézia žlčových ciest pri lapa-
roskopickej cholecystektómii sa vyskytu-
je vo veľkých súboroch pod 0,5 %, pričom 
táto hodnota sa v priebehu rokov napriek 
rastúcim skúsenostiam nemení(11,12). 
Ako prevencia poranení žlčových ciest 
počas laparoskopickej cholecystektómie 
bol publikovaný koncept CVS – critical 
view of safety (13). Zaujímavá je skutoč-
nosť, že podľa prieskumu síce vyše 80 
% chirurgov tvrdilo, že koncept pozná, 
v skutočnosti ho vedelo popísať len niečo 
vyše 20 % (14). Alternatívou k CVS kon-
ceptu je rutinné použitie intraoperačnej 
cholangiografie. Iba menej ako polovica 
poranení je rozpoznaná peroperačne 
(12), čo umožňuje pristúpiť k okamžité-
mu riešeniu vo forme primárnej sutury 
na T-dréne, rekonštrukcii na T-dréne, 
Roux-Y hepaticojejunoanastomózy, dre-
náže dutiny brušnej. Laparoskopia má 
pri revízii opodstatnenie len pri insufi-
cientom uzávere duc.cysticus, otvore-
nom aberantnom žlčovode v lôžku (duc.
Luschkae) a na pracoviskách s veľkými 
skúsenosťami aj pri primárnom ošetrení 
lézie nie väčšej ako 25 % cirkumferencie. 
Ošetrenie laterálnej lézie duc.hepato-
choledochus je možné s aj bez použi-
tia T drénu (Strasberg D)(15). Použitie T 
drénu pri primárnej suture býva spojené 
s vyšším výskytom neskorej striktúry a aj 
na základe skúseností s transplantáciami 
ho niektorí autori neodporúčajú. Pokiaľ 
je vzhľadom na rozsah poranenia, 
oneskorené stanovenie diagnózy, resp. 
v prípade, že ide o reintervenciu nut-
né nález riešiť biliodigestívnou anasto-

mózou, odporúča sa šiť anastomózu čo 
možno najproximálnejšie vzhľadom na 
cievne zásobenie (16). My sme poranenie 
riešili primárnou sutúrou, pričom pou-
žitie T drénu nebolo možné pre veľmi 
nepriaznivé anatomické pomery v zmysle 
„zavzatia cholecysty“ a po jej stene pre-
biehajúcom ductus hepatocholedochus 
do parenchýmu heparu, pričom prístup 
by bolo možné získať len za cenu výraz-
ného prerušenia parenchýmu, čo sme 
pri anatomickej anomálii považovali za 
príliš rizikové. Chirurgické riešenie po-
ranenia žlčových ciest ako definitívne 
riešenie je využívané v menej ako polo-
vici prípadov, je však ako jediná možnosť 
pri kompletnej transekcii žlčových ciest. 
Multidisciplinárny prístup v  ďalšom 
pooperačnom období umožňuje popri 
monitoringu pacienta (opakované usg) 
aj precíznejšiu diagnostiku (mrcp, ptc) 
a napokon aj využitie endoskopických 
metód (ercp, ptd), ktoré pri určitom 
stupni improvizácie (v tomto prípade po-
užitie 20 cm pigtailu na tenšom vodiči) 
dokážu komplikácie vyriešiť.

Záver
Pri manažmente pacienta s akút-

nou kalkulóznou cholecystitídou sa aj dnes 
nezriedka postupuje najmä podľa zvyklostí 
pracoviska, čo by v dnešnej dobe evidence-
-based medicine nemalo byť štandardom. 
Na druhej strane rozhodnutie vždy leží na 
samotnom chirurgovi, ktorý musí ku kaž-
dému pacientovi pristupovať individuálne 
a o odporúčania sa môže vo svojich záve-
roch oprieť. Pri samotnom operačnom vý-
kone je základnou podmienkou bezpečne 
realizovaného výkonu pokiaľ možno čo 
najlepší prehľad v  operačnom poli, čo 
v prípade výkonov najmä po väčších lapa-
rotómiách výrazne limituje využite laparo-
skopického prístupu. Kritériom konverzie 
by malo byť najmä nepostupovanie v ope-
rácii a nie vznik peroperačnej komplikácie. 
Pri riešení komplikácie je vhodné vytvoriť 
multidisciplinárny tím, v réžii ktorého, naj-
lepšie pri rovnakom zložení, možno väčši-
nu komplikácií vyriešiť a liečbu suficientne 
monitorovať.
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Kazuistika pravostrannej perforovanej divertikulitídy
MUDr. Martin Ježovít, doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB , Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka

Prevalencia pravostrannej divertikulitídy je v našej populácii pomerne nízka. V uvedenej kazuistike referujeme prípad urgentného stavu 
perforovanej pravostrannej divertikulitídy so sterkorálnou peritonitídou riešeného vykonaním priečnej sutúry s inverziou perforovaného 
divertikula s predradenou axiálnou ileostómiou.

Kľúčové slová: pravostranná divertikulitída, sterkorálna peritonitída

Case report of right-sided perforated diverticulitis

The prevalence of right-sided diverticulitis is relatively low in our population. In this case we report an urgent state of perforated right-side 
diverticulitis with stercoral peritonitis solved by transverse suture with inverted perforated diverticulum with diverting axial ileostomy.

Key words: right diverticulitis, sterkoral peritonitis
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Úvod
Pravostranná divertikulitída sa nie-

len z hľadiska anatomickej lokalizácie, ale 
podľa niektorých prác aj etiopatogenézou 
odlišuje od ľavostrannej. Pravostranná di-
vertikulitída sa vyskytuje predominantne 
v ázijských krajinách, kde tvorí podiel asi 
v 60 % prípadov akútnej divertikulitídy (1), 
zatiaľ čo v západných krajinách je to menej 
ako 4 % (2) podielu z celkového počtu ošet-
rovaných divertikulitíd. V západnej populá-
cii sa akútna divertikulitída pravého kolónu 
prezentuje vo väčšom počte v mladších ve-
kových kategóriách (3,4). Divertikulová cho-
roba céka bola prvýkrát popísaná Potierom 
v 1912 roku (5). Klasifikácia pravostrannej 
divertikulitídy v súčasnosti využívaná v kli-
nickej praxi je identická ako ľavostrannej. 
Na našom pracovisku aktuálne použí-
vame Wasvaryho modifikáciu pôvodnej 
Hincheyho klasifikácie komplikovanej di-
vertikulitídy publikovanej už v roku 1978 (6).

Kazuistika
62-ročný pacient s anamnézou 

náhle vzniknutých bolestí brucha, trva-

júcich asi 2 hodiny bol privezený SRZP na 
Oddelenie urgentnej medicíny nemoc-
nice sv. Cyrila a Metoda v Petržalke. Po 
prijatí na ambulanciu boli pri fyzikálnom 
vyšetrení zistené známky peritoneál-
neho dráždenia s maximom palpačnej 
a poklopovej bolestivosti v epigastriu 
a v pravom mezogastriu. Laboratórne vy-
šetrenia boli bez leukocytózy a CRP 5,36. 
USG opisovalo menšie množstvo voľnej 
tekutiny v pravom hypogastriu medzi 
kľučkami čreva; v tejto oblasti zároveň 
prítomná relatívne výrazná bolestivosť 
na tlak; oblasť však horšie prehľadná, pri-
čom jednoznačné USG-známky akútnej 
apendicitídy nebolo možné potvrdiť. Bolo 
doplnené CT vyšetrenie s opisom pneu-
moperitonea, známkami divertikulitídy 
v proximálnej oblasti colon transversum, 
s pravdepodobnou perforáciou diver-
tikula, s okolitým zápalovo zmeneným 
tukom a voľnou tekutinou intraperito-
neálne v malej panve, interanzálne, pa-
rakolicky vpravo a perihepatálne. Pacient 
bol prijatý na II. chirurgickú kliniku LFUK 
a UNB. Bola indikovaná operačná revízia. 

Po nevyhnutnej predoperačnej príprave 
a vyšetreniach bol pacient operovaný 
s nálezom difúznej sterkorálnej perito-
nitídy, ktorej príčinou bol perforovaný 
divertikul na rozhraní orálnej a strednej 
tretiny colon transversum. Bola vykona-
ná priečna sutúra s inverziou divertiku-
la. Potom bola vykonaná dôkladná laváž 
peritoneálnej dutiny a drenáž, predra-
dená axiálna ileostómia. Po operácii bol 
pacient hospitalizovaný na chirurgickej 
JIS, kde mu bola podávaná parenterálna 
ATB liečba v trojkombinácii (cefuroxim, 
gentamicin a metronidazol). Bol vylúče-
ný perorálny príjem a podávaná totálna 
parenterálna výživa. Po stabilizácii bol 
pacient preložený na bežné oddelenie 
chirurgickej kliniky. Po obnovení pasáže 
cez ileostómiu bola pacientov postup-
ne zavedená strava, ktorú toleroval. 
Operačná rana sa zhojila per primam 
intentionem. Po prepustení bol pacient 
sledovaný ambulantne. Oklúzia ileostó-
mie bola realizovaná päť mesiacov od 
primárnej operácie vzhľadom na to, že 
musela byť postponovaná pre opako-

Tabuľka 1. Hincheyho klasifikácia akútnej divertikulitídy modifikovaná podľa Wasvaryho s priradenými CT nálezmi podľa Kaisera (5).

Modifikovaná Hincheyho klasifikácia podľa Wasvaryho CT nálezy podľa Kaisera

0 Mierna divertikulitída Divertikuly s/bez zhrubnutia steny kolónu

Ia Perikolický zápal alebo flegmóna Zhrubnutie steny kolónu so zápalovou reakciou perikolického tuku

Ib Perikolický alebo mezokolický absces Ia zmeny+ perikolický alebo mezokolický absces

II Pelvický, vzdialený intraabdominálny, alebo 
retroperitoneálny absces

Ia zmeny + vzdialený absces (medzikľučkový, pelvický, retroperitoneálny)

III Generalizovaná purulentná peritonitída Voľný vzduch asociovaný s generalizovanou tekutinovou kolekciou alebo lokalizovanou 
tekutinovou kolekciou, možné zhrubnutie nástenného peritonea

IV Generalizovaná sterkorálna peritonitída Rovnaké zmeny ako pri III
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vané infekty dýchacích ciest. V päťroč-
nom období po primárnej operácii bol 
pacient opakovane operovaný pre herniu 
v jazve po strednej laparotómii aj v jazve 
po oklúzii ileostómie. V tomto intervale 
bol jedenkrát liečený ambulantne an-
tibiotikami pre recidívu ataky akútnej 
divertikulitídy.

Diskusia
Častým problémom v  klinic-

kej praxi pri diagnostike akútnej pra-
vostrannej divertikulitídy je odlíšenie od 
akútnej apendicitídy (7). Často sa stáva, 
že pacienti urgentne operovaní pre po-
dozrenie na akútnu apendicitídu majú 
peroperačný nález akútnej divertikulitídy 
céka, prípadne colon ascendens. Veľkým 
prínosom v diferenciálnej diagnostike 
akútnej apendicitídy a pravostrannej di-
vertikulitídy je realizácia CT vyšetrenia 
(8), ktoré zároveň umožní zaradenie di-
vertikulitídy do Hicheyho – Wasvaryho 
klasifikácie s následnou adekvátnou lieč-
bou. Niektorými autormi odporúčané 
použitie „triple contrast“ CT vyšetrenia, 
zahŕňajúce intravenózne, orálne a rek-
tálnou klyzmou podanie kontrastnej lát-
ky, na presnú identifikáciu patologického 
procesu kolónu pri urgentných stavoch 
nie je odporúčané vzhľadom k zníženiu 
komfortu, zvýšeniu rizika pre pacienta 
a tiež zbytočné zvyšovanie nákladov (9). 
Čo sa týka liečby pravostrannej diver-
tikulitídy, pacienti s nekomplikovanou 
formou a vybrané prípady aj kompliko-
vanej divertikulitídy môžu byť bezpeč-
ne liečení konzervatívne. Chirurgická 
liečba je vyhradená pre nestabilných 
pacientov a ťažšie formy komplikovanej 
divertikulitídy (10). Konzervatívna liečba 

akútnej divertikulitídy zahŕňa zavedenie 
diétnych opatrení v zmysle „bowel rest“ 
s adekvátnou hydratáciou a ATB liečbou 
(11). Akcesibilné abscesy priemeru nad 
4 cm je vhodné riešiť perkutánnou dre-
nážou v spolupráci s intervenčným rá-
diológom pod CT alebo USG navigáciou. 
Pri perforovanej divertikutíde s difúznou 
peritonitídou a potrebným operačným 
riešením je vhodné vykonať lokálne ošet-
renie miesta perforácie (sutúra defektu 
alebo inverzia perforovaného divertikula) 
s dôkladnou lavážou a drenážou perito-
neálnej dutiny eventuálne s predrade-
nou derivačnou ileostómiou. Operáciu 
je možné urobiť laparoskopickým (12,13) 
, alebo otvoreným spôsobom. Pri roz-
siahlejšom poškodení pravého kolónu 
je potrebné vykonať ileocekálnu resek-
ciu, alebo pravostrannú hemikolektómiu 
(14,15), ktoré sú vzhľadom na anatomické 
pomery v danej lokalite technicky oveľa 
jednoduchšie ako rozsiahlejšie resekcie 
pri ľavostrannom postihnutí.

Na II. chirurgickej klinike LFUK 
a UNB bolo za 10 rokov pre akútnu di-
vertikulitídu hospitalizovaných 267 pa-
cientov a z tohto počtu boli 4 pacienti 
s  pravostrannou divertikulitídou, čo 
predstavuje asi 1,4 %.Všetci uvedení hos-
pitalizovaní pacienti s akútnou divertiku-
litídou boli liečení v súlade s Hincheyho 
– Wasvaryho klasifikáciou konzerva-
tívne, alebo operačne. Hospitalizovaní 
pacienti s pravostrannou divertikulití-
dou boli všetci operovaní. Dva prípady 
pri predoperačne suponovanej akútnej 
apendicitíde bez chirurgického ošetrenia 
divertikulitídy. Jedenkrát bola vykona-

ná inverzia perforovaného divertikula 
s drenážou a  jedenkrát priečna sutúra 
perforovaného divertikula s predradenou 
ileostómiou a drenážou.

Literatúra
1. Lee IK. Right Colonic Diverticulitis. J Korean Soc Coloproc-
tology. 2010; 26: 241-245.
2. Hildebrand P, Birth M, Bruch HP, Schwandner O. Surgi-
caltherapy in right-sided diverticulitis. Zentralbl Chir. 2005; 
130:123-127.
3. Fenoglio-Preiser CM. Gastrointestinal Pathology an atlas 
and text. 2008; Philadelphia, Lippincott Williams.
4. Law W, Lo C, Chu K. Int J Colorectal Dis. 2001;16:280. 
https://doi.org/10.1007/s003840100339
5. Stollman N, Raskin JB. Diverticular disease of the colon. The 
Lancet. 2004; 363: 631-638. 10.1016/S0140-6736(04)15597-9.
6. Klarenbeek BR, de Korte N, van der Peet DL, Cuesta MA. 
Review of current classifications for diverticular disease 
and a translation into clinical practice. Int J Colorectal Dis. 
2012;27(2):207–214. doi:10.1007/s00384-011-1314-5
7. Yang HR, Huang HH, Wang YC, Hsieh CH, Chung PK, Jeng 
LB, Chen RJ. Management of right colon diverticulitis: a 10-
year experience. World J Surg. 2006;30:1929–1934.
8. Kauff DW, Kloeckner R, Frogh S, et al. Int J Colorectal Dis. 
2019; 34: 1333.
9. Hill BC, Johnson SC, Owen EK, et al. CT Scan for Suspec-
ted Acute Abdominal Process: Impact of Combinations of IV, 
Oral, and Rectal Contrast. World J Surg. 2010; 34: 699–703. 
doi:10.1007/s00268-009-0379-6
10. Courtot L, Bridoux V, Lakkis Z, Piessen G, Manceau G, et 
al. Long-term outcome and management of right colonic di-
verticulitis in western countries: Multicentric Retrospective 
Study Journal of Visceral Surgery. 2019; 156 (4):296-304.

Obrázok 1. Axiálny CT sken, šípky ukazujú na 
pneumoperitoneum pod prednou brušnou stenou 
lokalizované v horných kvadrantoch brucha. 

Obrázok 2. Axiálny CT sken, šípka ukazuje na 
pravdepodobnú zónu perforácie divertikula 
v oblasti proximálneho colon transversum so 
zápalovo zmeneným tukovým tkanivom a voľným 
vzduchom v okolí 

Obrázok 3. Axiálny CT sken, šípka ukazuje voľnú 
tekutinu lokalizovanú v dolných kvadrantoch 
brucha interanzálne a v malej panve

Obrázok 4. Pomer počtu všetkých hospitali-
zovaných pacientov pre akútnu divertikulitídu 
celkovo a počtu pacientov hospitalizovaných pre 
pravostrannú akútnu divertikulitídu na II. chirur-
gickej klinike LFUK a UNB v rokoch 2008 -2018



91Kazuistiky

11. Komuta K, Yamanaka S, Okada K,et al. Toward therapeu-
tic guidelines for patients with acute right colonic diverticu-
litis. Am J Surg. 2004 ;187:233–237.
12. Schwandner O, Farke S, Bruch HP.Laparoscopic colecto-
my for diverticulitis is not associated with increased morbi-
dity when compared with non-diverticular disease. Int J Co-
lorectal Dis. 2005;20:165. https://doi.org/10.1007/s00384-
004-0649-6
13. Katsuno G, Fukunaga M, Nagakari K, et al. Laparosco-
pic one-stage resection of right and left colon complica-

ted diverticulitis equivalent to hinchey stage I–II. Surg 
Today. 2011; 41: 647. https://doi.org/10.1007/s00595-
010-4349-2
14. Fang JF, Chen RJ, Lin BC, et al. Aggressive resections in-
dicated for cecaldiverticulitis. Am J Surg. 2003;185(2):135-
140.
15. Hildebrand P, Kropp M, Stellmacher F, et al. Surgery for ri-
ght-sided colonic diverticulitis: results of a 10-year-observa-
tion period. Langenbecks Arch Surg. 2007; 392: 143. https://
doi.org/10.1007/s00423-006-0109-6

MUDr. Martin Ježovít 
II. chirurgická klinika LF UK a UNB,  
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, 
Bratislava-Petržalka 
jezovit.martin@gmail.com

Knižná novinka

Frankovičová M. a kol.
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Neobvyklá zlomenina IV. metatarzu  
u detskej tanečníčky – kazuistika

MUDr. Jozef Kubašovský, MUDr. Roman Totkovič, MUDr. Peter Polan, PhD., MPH, MUDr. Martin Matúška
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny UPJŠ LF, Nemocnica Košice-Šaca,1. súkromná nemocnica a.s., 
člen Skupiny Agel, FIFA medical centre of excellance

Zlomeniny skeletu nohy predstavujú od 5 % do 8 % všetkých pediatrických zlomenín. Okrem správnej a rýchlej diagnostiky je dôležitým fakto-
rom úspešnej liečby rozhodnutie o jej spôsobe. Napriek tomu, že výsledky liečby zlomenín skeletu nohy u detí sú zväčša vyhovujúce, možné 
chyby v diagnostike a následnej liečbe by mali byť minimalizované, a ak je to možné vylúčené, ako prevencia trvalých následkov po úraze.

Kľúčové slová: úraz, zlomeniny, predpriehlavkové kosti - metatarzy, deti, liečba

An unusual fracture of IV. metatarsus in child dancer - case report

Skeletal fractures of the foot may range in 5 to 8% of all pediatric fractures. In addition, the importance of getting a correct and timely 
diagnosis together with the choice of the treatment will result in a success rate in the treatment of these kind of fractures. Even though 
the results show that most treatment of childhood skeletal fractures has been diagnosed correctly, mistakes can occur and any follow-up 
treatment should be very limited or even avoided as a prevention of the permanent consequences after injury.

Key words: trauma, fractures, metatarsal bones, children, treatment

Slov. chir., 2020;17(3):92-94

Úvod
Zlomeniny skeletu nohy predstavu-

jú od 5 % do 8 % pediatrických zlomenín 
a približne 7 % všetkých diafyzárnych zlo-
menín. Tieto zlomeniny sú zriedkavé pre 
významný chrupkový komponent skeletu 
nohy, čo je relatívna rezistencia na vznik 
zlomeniny. Výskyt zlomenín však vekom 
stúpa. Väčšia elasticita a pružnosť chrupky 
v porovnaní s kosteným skeletom dospe-
lých vysvetľuje zriedkavejší výskyt zlo-
menín u detí ako u dospelých. Všeobecne 
je výskyt pediatrických zlomenín skeletu 
nohy častejší u chlapcov ako u dievčat.

Zlomeniny metatarzov predstavujú 
približne 60 % pediatrických zlomenín 
skeletu nohy, pričom zlomenina bázy V. 
metatarzu sa vyskytuje v 22 % prípadov. 
Niektorí autori sledovali výskyt zlomeniny 
I. metatarzu s výsledkom 73 % výskytu 
zo všetkých tarzálnych a metatarzálnych 
zlomenín u detí mladších ako 5 rokov. Vo 
vekovej skupine detí starších ako 5 rokov 
predstavovala zlomenina I. metatarzu len 
12 %. V tejto sérii 6,5 % všetkých zlomenín 
a 20 % zlomenín I. metatarzu bolo primár-
ne nerozpoznaných alebo nesprávne diag-
nostikovaných vyšetrujúcim lekárom (1). 

Kazuistka
11- ročná aktívna tanečnica bola 

vyšetrená na ambulancii Kliniky mus-

kuloskeletálnej a  športovej medicíny 
s anamnézou úrazu - narazenie pravej 
nohy pri nacvičovaní tanečnej kreácie 
deň predtým. Pri objektívnom náleze 
konštatovaný opuch dorza pravej nohy 
s maximom v oblasti II. až IV. metatar-
zofalangeálneho skĺbenia pravej nohy. 
Odoslaná na RTG vyšetrenie, na RTG 
v AP projekcii zjavná zlomenina hlavičky 
IV. predpriehlavkovej kosti – IV. metatar-
zu (obrázok rtg 1 a 2). V bočnej axiálnej 
projekcii zlomenina nediferencovaná. 
Pri kontrole indikované CT vyšetrenie, 
ktoré identifikuje atypickú intraartiku-
lárnu dislokovanú zlomeninu hlavičky 

IV. metatarzu (obrázok CT 3 a 4). Stav 
hodnotený ako indikácia k operačnému 
riešeniu. Operovaná v celkovej anestézii, 
6 dní od úrazu, priebeh otvorenej repo-
zície a osteosyntézy zlomeniny titano-
vou skrutkou Twist off bez komplikácií 
(obrázok rtg 5 a 6). Pooperačne naložená 
sadrová fixácia do zhojenia rany, ktorá 
po 2 týždňoch od OP zmenená na fi-
xáciu v odľahčovacej ortéze. Po zložení 
fixácie po RTG kontrole (obrázok rtg 7 
a 8) odporúčaná rehabilitácia a postup-
né zaťaženie končatiny. Kontrolovaná 
priebežne na ambulancii, pri kontrole 
funkčný stav, hybnosť kĺbov pravej nohy 

Obrázok 1 a 2. RTG pri primárnom vyšetrení
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bez obmedzenia, pokračuje v súťažnom 
tancovaní. 

Diskusia
Etiológia zlomenín metatar-

zov u detí je priama alebo nepriama. 
Nepriame je axiálne zaťaženie - násilie, 
rotácia a aj kombinácia viacerých fak-
torov. Priamym mechanizmom je úder, 
náraz na oblasť metatarzophalangeálne-
ho skĺbenia nohy (1). Cieľovou skupinou 
s predispozíciou a  rizikom zlomeniny 
metatarzov sú mladé tanečníčky a gym-
nastky (2,3). Závažnou problematikou 
je výskyt zlomenín metatarzov u detí 
s  pochybnou rodinnou anamnézou. 
Publikácie s opakovanými zlomenina-
mi metatarzov u detí do 1 roka smerujú 
k  podozreniu na syndróm „týraného 
dieťaťa“ (4,5). Pri diagnostike týchto 
zlomenín, opakovaných vyšetreniach je 
indikované upozornenie zodpovedných 
orgánov na podozrenie tejto etiológie 
vzniku zlomenín (4,5). V práci Singera 
a kol. vo výsledkoch bola konštatovaná 
odlišná etiológia u detí do 5 rokov a nad 
5 rokov. V prvej skupine do 5 rokov bo-
la etiológia zlomenín pád v domácnosti. 
Druhá skupina, nad 5 rokov, mala ako 
príčinu zlomeniny pád na športovis-
ku, kontakt s  povrchom ihriska (6,7). 
Diagnostika zlomenín metatarzov je za-
ložená na klasickom RTG vyšetrení. Pri 
pochybnostiach aj porovnávacích RTG 
vyšetreniach. Predoperačne môže byť 
indikované aj CT vyšetrenie na stanove-
nie adekvátneho operačného postupu 
(ako v prezentovanej kazuistike).

Liečba zlomenín metatarzov u de-
tí je konzervatívna alebo operačná. Mann 
prezentoval indikačné kritériá na operá-
ciu.. Prvým nálezom indikovaným k ope-
rácii je viac ako 10-stupňová angulácia 
fragmentov, druhým dislokácia fragmen-
tov väčšia ako 3-4 milimetre. Preferuje 
zatvorenú repozíciu a pri nemožnosti 
udržať postavenie fragmentov perku-
tánnu stabilizáciu Kirschnerovými drôt-
mi. Pri neúspechu zatvorenej repozície 
je indikovaná otvorená repozícia a os-
teosyntéza (6). Autori z USA Du a kol. 
v 2018 konštatovali, že väčšina zlomenín 
metatarzov môže byť úspešne liečená 
konzervatívne, zatvorenou repozíciou 
a sadrovou fixáciou. Stanovili tieto in-
dikácie k operačnému riešeniu – dis-

Obrázok 3 a 4. CT vyšetrenie pred plánovanou operáciou

Obrázok 5 a 6. RTG - kontrola po OP - osteosyntéze skrutkou

Obrázok 7 a 8. RTG - stav po zložení fixácie - zlomenina zhojená
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lokácia zlomeniny, angulácia, predĺžené 
hojenie, otvorené zlomeniny a kompart-
ment syndróm. Vyhodnotili spôsob liečby 
so záverom, že iba dvaja pacienti z 50 sú 
indikovaní na operačnú liečbu. Pakĺb sa 
v prezentácii nevyskytoval, u 15 % pozo-
rovali spomalené hojenie (3). 

Záver
Zlomeniny skeletu nohy predsta-

vujú od 5 % do 8 % všetkých pediatric-
kých zlomenín. Autori vo svojej prezen-
tácii predstavujú neobvyklú zlomeninu 
hlavičky IV. metatarzu u 11-ročnej ta-
nečnice. Opisujú diagnostiku, zdôraz-
ňujú spolu s iným autormi využitie všet-
kých dostupných vyšetrovacích metód 
na stanovenie primeraného spôsobu 
liečby. Vzhľadom k  typu zlomeniny 
(intraartikulárna dislokovaná zlome-
nina) bola indikovaná otvorená repozí-
cia a osteosyntéza titánovou skrutkou 

s výborným funkčným výsledkom lieč-
by. V diskusii autori prezentujú názory 
špecialistov na diagnostiku a liečbu 
zlomenín skeletu členka a nohy u detí 
a dospievajúcich. 

Táto práca vznikla vďaka podpore 
a činnosti Občianskeho združenia AGEL 
ACADEMY a Nemocnice Košice-Šaca a.s. 
1. súkromnej nemocnice. 
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