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99Úvodné slovo

Milé kolegyne, kolegovia,

takmer celý rok prežívame stresové situácie, ktoré vyplývajú z pandémie spôsobenej 
koronavírusom SARS CoV 2. Najviac nám spôsobujú „vrásky na tvári“ opatrenia riadiacich 
zložiek v zdravotníctve Slovenskej republiky. Napriek prekonaniu „prvej fázy“ pandémie 
nemáme dostatok informácií o systematických opatreniach, ktoré redukujú rozširovanie 
tejto vírusovej infekcie. Nie sú definované jasné nariadenia, ktoré by minimalizovali roz-
širovanie tohto typu ochorenia a pravdepodobne i preto sme „v druhej fáze“ pandémie. 
Množstvo nariadení má emotívny charakter a nie sú podložené novými poznatkami 
s nedostatočne realizovanou inštitucionálnou zodpovednosťou viazanou na konkrétne 
formálne i neformálne sociálne roly a inštitúcie. 

Typy inštitucionálnej zodpovednosti bývajú rámcovo vymedzené právne, ale okrem 
toho aj vnútornými nariadeniami, pracovnými predpismi, poriadkami, normami a stanovami 
hlavne v systéme manažmentu krízového riadenia zdravotníctva. Preto sa nemôžeme diviť, 
že sme v chronickom strese so všetkými dôsledkami. Stratégiou pre zvládanie stresu podľa 
Hawkinsa (2007) je plánovanie, hľadanie sociálnej podpory, aktívne zvládanie, emočné za-
meranie a hľadanie emocionálnej sociálnej podpory. Riešením je hlavne adaptívny a zdravý 
prístup k práci s pacientmi, čím sa vlastne zníži predpoklad k syndrómu vyhorenia. Dohľad 
a podporná skupina prispieva k zvládaniu stresu. 

Dôležitú úlohu hrá aj sociálna podpora. Zdravotnícky personál často pociťuje nedo-
statočnú prípravu na vyrovnávanie sa s emocionálnymi potrebami pacientov a ich rodín, 
a práve školenie nás naučí základnú komunikáciu a poradenstvo. Riešime teda problém 
morálky s jej dvomi vzájomne súvisiacimi stránkami. Subjektívna obsahuje vnútorne osvo-
jené a presadzované zásady správania a objektívna pozitívne hodnotené postoje a správanie 
sociokultúrnou skupinou profesionálnych zdravotníkov, v ktorej sme súčasťou, a v ktorej 
pocit spokojnosti z vlastnej sebarealizácie je spojený s vedomím úspechu a radosti, ak sú 
naplnené potreby človeka. 

Európska komisia (2000) prijala Memorandum o celoživotnom vzdelávaní, ktoré 
zdôrazňuje, že predstavy, ako aj flexibilnú reakciu na neustále sa meniaci svet môže spl-
niť len celoživotne sa učiaci jednotlivec, ktorý si vlastný rast vedome projektuje. Musíme 
riešiť sebazdokonaľovanie s rastom znalostí a súčasne i schopností, lebo rutinná práca 
trvalé uspokojenie neprináša. To však k pocitu plnej sebarealizácie nie je dostatočné, ak 
si výsledky našej práce nik iný nevšimne, ak „potvrdenie našej existencie“ niekto neuzná. 
Súčasne riešime i ontoetickú kvalitu zdravotníka, a to zodpovednosť, ku ktorej patrí schop-
nosť človeka niečo vo svete spôsobovať. Podľa Jonasa „umenie konať“ je znakom všetkého 
živého. Ide o slobodu prejavujúcu sa v cieľavedomosti jeho konania a schopnosti voľby 
z rôznych alternatív. Podstatou zodpovednosti je starosť (úroveň vedomia) a starostlivosť 
(úroveň v konaní) morálneho subjektu o seba, o iných, o svoj svet. Pojmy sféra a miera zod-
povednosti vyjadrujú objektívnu a subjektívnu stránku zodpovednosti. Sféra zodpovednosti 
konkrétneho subjektu (napr. lekára) je vymedzená jeho reálnou mocou konať a súčasne 
i aktuálnou spoluzodpovednosťou druhých ľudí participujúcich na prebiehajúcej aktivite. 
Miera zodpovednosti vyjadruje jeho vedomé prijímanie či neprijímanie úloh a povinností 
vo sfére jeho zodpovednosti. 

V literatúre o zdravotníckej starostlivosti sa používa termín klinická empatia. 
Klinická empatia zahŕňa základné rozmery, ktoré predstavujú schopnosti predstaviť si, čo 
pacienti cítia a prežívajú. Prvým rozmerom je kognitívny rozmer, ktorý určuje a predstavuje 
vnútorné skúsenosti pacientov. Ďalším je morálny rozmer, ktorý predstavuje motiváciu 
zdravotníckeho personálu vcítiť sa do pocitov pacienta. Behaviorálny rozmer sa týka 

Pokračovanie úvodného slova na strane 102
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Pokračovanie úvodného slova

schopnosti lekára, ktorý oznámi pacientovi, že jeho (pacientov) názor a skúsenosti budú brané do úvahy. Empatia u lekárov 
má vplyv na diagnózu a starostlivosť o pacienta a na ich úspešnosť v liečbe. Pacienti od zdravotníckeho personálu prevažne 
čakajú ľudskosť a pochopenie ich ťažkostí a hlavne dobré komunikačné schopnosti. Pri opisovaní svojej klinickej histórie dá-
vajú navonok neverbálne podnety. Roter (2006) zistil, že pacienti sa viac zverujú personálu, ktorý neverbálne reaguje na ich 
neverbálne podnety v porovnaní so slovnými odpoveďami.

 Čím je človek viac empatický, tým sa zvyšuje jeho súcit k ostatným a zvyšuje sa aj jeho osobné utrpenie. Vyznačuje sa 
hlavne emocionálnym vyčerpaním a depersonalizáciou, čo znamená odcudzením sa od okolia alebo od vlastnej osoby, a taktiež 
sa vyznačuje zníženým úspechom v osobnom živote. Emocionálne vyčerpanie sa prejavuje pocitom prázdnoty, psychickou 
a fyzickou únavou a je problémom pri vykonávaní bežných odborných činností. Depersonalizácia sa prejavuje neosobným 
postojom, ktorý vedie k izolácii od spoločnosti a odmietaniu okolia. Znížená úspešnosť sa prejavuje zníženým sebavedomím, 
podceňovaním a pocitom zlyhania v ktorejkoľvek fáze života jedinca. 

Termín syndróm vyhorenia bol zavedený v USA až v roku 1974 H. J. Freudenbergerom. Syndrómu vyhorenia sa dá predísť. 
Existujú tri oblasti, na základe ktorých sa to dá. Ide  o psychohygienu, úpravu pracovných podmienok a rovnováhu medzi časom 
v práci a časom stráveným s rodinou. Riešením takéhoto problému by bola klinická supervízia. Klinická supervízia má základné 
funkcie: funkcia vzdelania, podporná funkcia, riadiaca funkcia a funkcia mediácie, čo znamená, že pracovníci si medzi sebou 
vydiskutujú svoje spory. Existujúci európsky model vyjadruje podporu zamestnanca zamestnávateľom tým, že podporuje jeho 
pracovný rast, rozšírenie obzoru vedomostí a zlepšuje organizáciu práce. Faktory, ktoré ďalej vplývajú na klinickú supervíziu 
sú osobnosť supervízora, miesto a čas konania a mnoho ďalších faktorov, ktoré to ovplyvňujú. Efektívnejšie pôsobia v menších 
skupinkách mimo pracoviska a s častejšou frekvenciou s podporou zamestnávateľa (team building). 

Žiaľ, aktuálna situácia v našej spoločnosti vôbec nezohľadňuje tieto aspekty predloženého problému. Rozoberajú sa 
ekonomické aspekty a nie aj systém umožňujúci jednotlivcom dopracovať sa k riešeniu problematiky realizácie sa vo svojej 
profesii, pre ktorú má mať najvhodnejšie intelektuálne a fyzické predpoklady s adekvátnym stupňom znalostí a schopností. 

Výmena informácií je nevyhnutným predpokladom pre rozvoj poznania. Našou úlohou v rámci Slovenskej chirurgickej 
spoločnosti je vytvoriť priestor na výmenu informácií, k čomu nám pomáha i toto číslo Slovenskej chirurgie a je to i Váš priestor 
na vyjadrenie odborných skúseností. 

Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec

2. viceprezident SCHS
dusan.mistuna@nudtarch.sk 
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Akútna končatinová ischémia a jej následky
MUDr. Tatiana Granda, PhD.1, MUDr. Sindy Granda2

1Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a.s. 
2I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP Košice a LF UPJŠ

Akútna končatinová ischémia (ALI) je v súčasnosti považovaná za závažný klinický stav, ktorý si vyžaduje urgentnú diagnostickú 
a terapeutickú starostlivosť. Dôvodom je zvýšené riziko mortality pacientov postihnutých ALI. V diagnostike zohráva podstatnú úlohu 
fyzikálne vyšetrenie a Dopplerovská ultrasonografia, vďaka ktorým vieme určiť miesto tepnového uzáveru. Na základe Rutherfordskej 
klasifikácie a miesta uzáveru sa vyberá čo najvhodnejší manažment terapie. Okrem samotnej ischémie predstavuje pre pacienta riziko 
aj náhla reperfúzia, ktorá môže viesť ku vzniku ischemicko-reperfúzneho syndrómu a sekundárne poškodiť tkanivá. 

Kľúčové slová: akútna ischémia, dolná končatina, ischemicko-reperfúzny syndróm

Acute limb ischemia and its outcomes

Acute limb ischaemia (ALI) is considered a severe clinical state, that demands emergency diagnostic and therapeutic care. The reason 
is a higher risk of mortality of patients with ALI. Physical examination and Doppler ultrasound play significant roles in the diagnostics 
and help to detect location of artery occlusion. Based on Rutherford´s classification and location of artery occlusion, the best manage-
ment of treatment is chosen. Sudden reperfusion as well as ischaemia presents a high risk for the patient, since it can lead to ischemia-
reperfusion injury and cause a secondary damage to the tissue.

Key words: acute ischaemia, lower limb, ischemia-reperfusion injury

Slov. chir., 2020;17(4):103-106

Úvod
Akútna končatinová ischémia 

je charakterizovaná náhlym znížením 
krvného prietoku v končatine, čím do-
chádza k ohrozeniu viability tkaniva (1). 
U pacientov s akútnou končatinovou is-
chémiou je zvýšené riziko mortality. Na 
podklade hypoperfúzie končatiny totiž 
dochádza k vzniku abnormalít v acidobá-
zickej a elektrolytovej rovnováhe, ktoré 
negatívne ovplyvňujú kardiovaskulárny 
a renálny systém (2). Mortalita u pacien-
tov po prekonaní ALI sa pohybuje v roz-
medzí 9-22 % a záchrana postihnutej 
končatiny je možná v približne 70-90 %. 
Amputácia končatiny je častejšia pri ALI 
spôsobenej trombotickou oklúziou na 
podklade ochorení periférnych artérií 
(PAO) (3). Oxfordská štúdia (Population-
based study of ischaemic peripheral ar-
terial events), v ktorej bolo sledovaných 
386 pacientov po akútnej končatinovej 
ischémii, z ktorých 230 bolo pred postih-
nutím nezávislých od pomoci druhej oso-
by, zaznamenala nárast mortality alebo 
závislosti od pomoci inej osoby na počet 
270 už po 6 mesiacoch a 328 po 5 rokoch 
od vzniku ALI. Tridsaťdňové prežívanie 
pacientov s ALI bolo 75,3 % v porovnaní 
s 92,6 % prežívaním pacientov s kritickou 
končatinovou ischémiou (4). 

1. Etiológia
K akútnej končatinovej ischémii do-

chádza náhlou oklúziou arteriálneho riečis-
ka postihnutej končatiny v dôsledku em-
bolizácie, trombózy či traumy. U približne 
85% postihnutých je príčinou ALI trombóza, 
ktorá môže vznikať na podklade ateroskle-
rózy, aneuryzmy, traumy, hyperkoagulač-
ného stavu alebo vaskulitíd (u pacientov so 
systémovým ochorením - systémový lupus 
erythematosus). Zvyčajne dochádza k trom-
bóze u pacientov s preexistujúcim ochore-
ním periférnych artérií (PAO). Zhoršenie 
PAO vedie k poškodeniu arteriálneho endo-
telu, ktorý reaguje aktiváciou a kumuláciou 
trombocytov. Pri trombotickom postihnutí 
dochádza k zradnejšiemu nástupu symptó-
mov (tabuľka 1), zatiaľ čo ALI spôsobená em-
bolizáciou predstavuje pre pacienta vyššie 
riziko z dôvodu úplnej arteriálnej oklúzie 
s nedostatočným časom na vytvorenie ko-
laterálneho riečiska (1). Embolizácia ako prí-
čina 15 % prípadov ALI by mala byť suspekt-
ná u pacientov, u ktorých došlo k náhlemu 
vzniku ťažkostí (pacient zvyčajne vie udať 

čas nástupu symptómov), s históriou em-
bolizácie v anamnéze, známym zdrojom 
embolizácie, akým sú napríklad kardiálne 
arytmie a bez predošlých známok intermi-
tentných klaudikácií. K rizikovým faktorom 
patria aj predsieňová fibrilácia, poškodená 
kontraktilita myokardu, protetické srdco-
vé chlopne, endokarditída, či prítomnosť 
stentov (2). K akútnej končatinovej ischémii 
môže dochádzať aj v dôsledku traumy. Tupé 
poranenia spôsobujú devastáciu magistrál-
nej artérie spolu s jej okolitými štruktúrami. 
Sú charakterizované štrukturálnou zmenou 
artérie s následnou reflexnou vazokonstrik-
ciou a vznikom trombotického uzáveru. 
Ostré, bodno-rezné traumy, pri ktorých 
dochádza k priamemu zasiahnutiu hlavnej 
artérie majú za následok masívne krváca-
nie a ohrozujú pacienta na živote rozvojom 
hemoragického šoku (5). 

2. Patofyziológia ALI 
Progredujúci deficit kyslíka a ener-

getických substrátov v tkanivách v dôsled-
ku nedostatočného zásobenia má za násle-

Tabuľka 1. Základné rozdiely medzi trombotickou a embolickou príčinou ALI

Embolizácia Trombóza

Nástup symptómov v priebehu sekúnd - minút hodiny – dni

Osobná anaméza predsieňová fibrilácia, protetické srdcové chlopne PAO

Klaudikácie v anamnéze neprítomné prítomné
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dok rozvoj ischémie a zmenu metabolizmu 
buniek z oxidatívnej fosforylácie na anae-
róbny metabolizmus. Energetické zdro-
je využívané bunkami na zachovanie ich 
funkcie v čase tkanivovej ischémie pochá-
dzajú zo zásob ATP a z anaeróbnej glykolýzy 
pri spomalenom metabolizme. Vyčerpanie 
týchto zdrojov vedie k poruche bunkových 
funkcií a zrúteniu transmembránového 
gradientu. Dochádza k akumulácii splodín 
látkovej výmeny, laktátu v ischemických 
tkanivách a postupnému rozvoju acidózy, 
narušeniu bunkových membrán a zániku 
funkcie Na+- K+ pumpy s následným vy-
plavovaním intracelulárneho kália do ex-
tracelulárneho priestoru. Tento stav vedie 
k nasávaniu vody do buniek a tvorbe edé-
mu, ktorý komprimuje cievy vo fasciálnych 
priestoroch a zhoršuje tak tkanivovú isché-
miu. Dochádza k nárastu intersticiálneho 
tlaku, ktorý pri hodnotách presahujúcich 
40 mmHg spôsobuje ťažké poškodenie tka-
niva (6). Následky zníženia či prerušenia 
krvného toku sa prejavia v rôznom časo-
vom období, v závislosti od intenzity me-
tabolizmu jednotlivých tkanív. Svaly, ktoré 
predstavujú hlavnú tkanivovú masu, majú 
nízky bazálny metabolizmus, zásoby gly-
kogénu a kreatín fosfátu. Vďaka schopnosti 
prechodu na anaeróbnu glykolýzu majú 
relatívnu schopnosť tolerovať ischémiu 
a odolávať jej, maximálne však do 24 ho-
dín. Kým periférne nervy sú na ischemické 
zmeny pomerne citlivé, koža a podkožné 
tkanivo sú najviac odolné. Prítomnosť ko-
laterálneho obehu, lokalizácia arteriálneho 
uzáveru a rýchlosť jeho vzniku ovplyvňujú 
rozvoj ALI. Aj napriek tomu, že čas patrí 
k zásadným parametrom, od ktorých závisí 
finálny rozsah postihnutia, je z tohto hľa-
diska nemožné presné stanovenie ische-
mickej periódy, po ktorú zostávajú tkanivá 
postihnutej končatiny vitálne (7).

3. Klinické symptómy 
ALI je zvyčajne diagnostikovaná 

na základe anamnézy a dôkladného fy-
zikálneho vyšetrenia. Pacient popisuje 
náhle vzniknuté tŕpnutie a ukrutnú bolesť 
postihnutej končatiny, ktoré progreduje 
až do zániku motorickej funkcie a svalovej 
rigidity (8). Typickým znakom ischémie je  
bledé alebo škvrnité sfarbenie postihnutej 
končatiny, ktorá je na dotyk chladná. Je 
potrebné hodnotiť jej citlivosť, svalovú 
silu a zároveň pulzácie artérie femoralis, 

poplitea, tibialis posterior a dorsalis pedis 
na dolnej končatine a artérie brachialis, 
radialis a ulnaris na hornej končatine (9). 
Klinické vyšetrenie pacienta by malo byť 
sústredené na prítomnosť hlavných prí-
znakov ALI, tzv. ,,6P“ (10):
•  PAIN – bolesť 
•  PULSELESSNESS – neprítomnosť 

pulzácie
•  PALLOR – bledosť postihnutej konča-

tiny
•  PARESTHESIA – parestézie
•  PARALYSIS – porucha hybnosti
•  POIKILOTHERMIA – neschopnosť 

regulovať teplotu 
Závažnosť akútnej končatinovej 

ischémie je posudzovaná na základe 
klinických príznakov a prognózy. Toto 
posúdenie ovplyvňuje rozhodnutie ošet-
rujúceho lekára o ďalšom diagnostickom 
a terapeutickom postupe (9). Klasifikácia 
ALI bola vytvorená SVS (Society for 
Vascular Surgery) a ISCVS (International 
Society for Cardiovascular Surgery) na 
podklade pôvodnej Rutherfordovej kla-
sifikácie pre akútnu arteriálnu oklúziu 
z roku 1997 (tabuľka 2) (11).

V prvom štádiu podľa Rutherfordskej  
klasifikácie končatina nie je bezprostredne 
ohrozená, z tohto hľadiska revaskulari-
zácia nemusí byť indikovaná ihneď, závisí 
od zváženia lekára. V druhom štádiu do-
chádza k ohrozeniu vitality postihnutej 
končatiny s nutnosťou okamžitej revasku-
larizácie na prevenciu poškodenia tkaniva. 
Tretie štádium sa vyznačuje protrahova-
nou ischémiou, kedy už záchrana konča-
tiny nie je možná.

4. Diagnostika
Stanovenie diagnózy akútnej konča-

tinovej ischémie je možné nielen na základe 
anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia, ale aj 
pomocou ďalších objektívnych diagnostic-
kých metód. Meranie členkovo-brachiálne-
ho indexu (ABI z angl. ankle-brachial index), 

informuje lekára o závažnosti klinických 
príznakov na postihnutej končatine. Počíta 
sa ako podiel systolického členkového tlaku 
a najvyššieho systolického tlaku na artérii 
brachialis. Hodnoty ABI pod 0,90 prezentujú 
signifikantný pokles v prietoku postihnutou 
končatinou. Hraničné hodnoty sa pohybujú 
v rozmedzí ABI 0,91 – 0,99. Pri týchto hod-
notách sa pacient môže v pokoji prejavovať 
ako asymptomatický, ale pri pohybe do-
chádza k prezentácii symptómov súvisia-
cich s narušeným vaskulárnym prietokom. 
Normu predstavuje rozpätie 1,00 – 1,30. 
Pacienti s hodnotou ABI vyššou ako 1,30 ma-
jú non-kompresívne cievy s prítomnosťou 
závažných kalcifikácií (12). Ďalšou z metód, 
ktoré je možné použiť na posúdenie signálov 
v končatinových artériách je Dopplerovská 
ultrasonografia. Sila a kvalita signálu indi-
kuje stav končatinovej perfúzie. Normálny 
trifázický Doppler arteriálneho riečiska 
pozostáva z troch komponentov: rapídne-
ho anterográdneho prietoku s vrcholom 
počas systoly, prechodného retrográdne-
ho toku počas skorej diastoly a pomalého 
anterográdneho toku v neskorej diastole. 
Silný trifázický signál vylučuje diagnózu 
ALI. Bifázický signál je počuteľný pri mier-
nej stenóze arteriálneho riečiska, kým 
monofázický signál predstavuje závažnú 
arteriálnu stenózu. Absentujúci, respektíve 
slabý Doppler signál je v súlade s diagnózou 
akútnej končatinovej ischémie. Na presnú 
lokalizáciu miesta oklúzie a vizualizáciu 
distálneho arteriálneho riečiska je možné 
využiť artériografiu. Je vhodná u pacien-
tov, u ktorých je indikovaný intervenčný 
výkon. Vďaka tejto metóde je tiež možné 
rozlíšiť trombotický uzáver od embolického. 
Digitálna subtrakčná angiografia (DSA) bola 
dekády považovaná za zlatý štandard, avšak 
v súčasnej klinickej praxi sa v diagnostike 
často nepoužíva z dôvodu jej invazívneho 
charakteru a rizika komplikácií. Z tohto 
hľadiska je používaná len u pacientov vy-
žadujúcich si operačný výkon (11).

Tabuľka 2. Klasifikácia ALI

Typ Prognóza
Senzitívny 
deficit

Motorický 
deficit

Doppler 
arteriálny

Signál 
venózny

I končatina nie je bezprostredne 
ohrozená

Žiadny žiadny počuteľný počuteľný

II.a zachrániteľná, ak je promptne 
liečená

minimálny-
žiadny

žiadny často 
nepočuteľný

počuteľný

II.b Zachrániteľná, ak je neodkladne 
liečená

viac než 
palce

mierny zvyčajne 
nepočuteľný

počuteľný

III trvalé poškodenie / strata končatiny Anestézia paralýza žiadny nepočuteľný
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5. Metódy liečby 

5.1 Konzervatívna terapia 
V  konzervatívnej  terapii akút-

nej končatinovej ischémie sa použí-
vajú antikoagulanciá, ale aj vazodila-
tanciá, prostaglandíny či antioxidan-
ty. Antikoagulačná liečba je podávaná 
odhliadnúc od príčiny a  stupňa ALI. 
Pacientom sú krátkodobo podávané te-
rapeutické dávky nefrakcionovaného he-
parínu (UFH) alebo nízkomolekulového 
heparínu (LMWH), ktorý bráni tvorbe 
zrazenín a následnej embolizácii, čím 
zmierňuje rozsah ischemického poškode-
nia. Iniciálna dávka heparínu je podávaná 
intravenózne ako bolus 5000-10 000 IU 
( približne 50-70 IU/kg) a následne infú-
ziou rýchlosťou 1000 IU/hod. Monitoring 
účinnosti heparínu je závislý na hodno-
tách aPTT, ktoré by sa mali pri terapii 
pohybovať v rozmedzí 50-80s. Pri podá-
vaní antikoagulačnej liečby je potrebné 
rátať s vedľajšími účinkami, a to zvýšenou 
krvácavosťou a tvorbou hematómov (13). 
Nízkomolekulové heparíny sa získava-
jú z nefrakcionovaného heparínu che-
mickou, enzýmovou depolymerizáciou. 
LMWH má omnoho vyššiu afinitu k an-
titrombínu ako UFH, ale po jeho podaní 
AT III neviaže predovšetkým trombín, 
ale najmä aktivované koagulačné faktory 
(faktor Xa). Vďaka nižšej hmotnosti a fak-
tu, že inhibujú predovšetkým faktor Xa, 
majú na rozdiel od UFH podstatne me-
nej nežiaducich účinkov. LMWH nepre-
chádzajú placentou a ani do materského 
mlieka. Laboratórne sa liečba monitoruje 
stanovením anti-Xa aktivity, pričom tera-
peutické rozmedzie sa má pohybovať od 
0,6-1,1. Časté laboratórne kontroly, ako je 
tomu pri UHF nie sú nutné. Medzi najpo-
užívanejšie LMWH v klinickej praxi patria 
dalteparín, enoxaparín a nadroparín. Ich 
vstrebateľnosť je vyššia, aplikujú sa sub-
kutánne. Vazodilatanciá sú podávané vo 
všetkých štádiách akútnej končatinovej 
ischémie, takisto aj v reperfúznom ob-
dobí z hľadiska ich priaznivého vplyvu 
na krvné zásobenie (14). Vazodilatanciá 
zabezpečujú relaxáciu hladkej svalovi-
ny ciev, čím zlepšujú kolaterálny prietok 
v postihnutej končatine. K najčastejšie 
používaným patria xantínové deriváty – 
pentoxifylíny, ktoré inhibujú agregáciu 
trombocytov a znižujú krvnú viskozitu.

5.2 Endovaskulárna terapia

5.2.1 Trombolýza
Intraarteriálna trombolýza pred-

stavuje alternatívu v liečbe akútnej konča-
tinovej ischémie. Podanie rTPA ( rekombi-
nantný tkanivový aktivátor plazminogénu) 
 konvertuje plazminogén na plazmín, kto-
rý zabezpečuje lýzu trombínu. Úvodná 
dávka altepázy sa pohybuje v rozmedzí 
1-10 mg a udržiavacia dávka je 0,5-1 mg/
hod. Zároveň je potrebné podávať 500 IU/
hod heparínu na zabránenie vzniku trom-
bózy a monitorovať aPTT a hladiny fibri-
nogénu. Kontraindikácie trombolýzy sú 
uvedené v tabuľke 3. Po prevedení trom-
bolýzy je potrebné zhotoviť angiogram na 
detekciu možnej stenózy. Na vzorke 1283 
pacientov bolo zhotovených päť rando-
mizovaných kontrolných štúdii (15), ktoré 
porovnávajú výsledky chirurgickej terapie 
ALI a trombolýzy. Závažnejšie komplikácie 
boli asociované práve s pacientmi, ktorí 
podstúpili trombolytickú liečbu s 1,3 % 
rizikom vzniku NCMP a 8,8 % rizikom 
vzniku rozsiahlej hemorágie verzus 0% 
rizikom NCMP a 3,3 % rizikom hemorágie 
pri chirurgickej liečbe (3). 

5.2.2 Perkutánna aspiračná 
trombektómia (PAT)
Pri perkutánnej aspiračnej trom-

bektómii je trombus odstránený odsatím 
za pomoci katétrov so širokým lúmenom. 
PAT je často používaná ako prídavná liečba 
k trombolýze pri akútnych arteriálnych 
uzáveroch alebo pri odstránení distálneho 
embolu s následnou iliakálnou alebo femo-
ropopliteálnou angioplastikou (16).

5.2.3 Perkutánna mechanická 
trombektómia (PMT)
Zariadenie používané pri PMT me-

chanicky narúša a súčasne aspiruje trombo-
tický materiál cez katétrový systém. Radíme 
ho k hydrodynamickému / rotačnému sys-
tému. Táto metóda je najvhodnejšou u pa-
cientov, u ktorých je vysoký predpoklad 
potreby chirurgickej terapie a ktorí nie sú 
vhodnými kandidátmi na trombolýzu. Ku 
komplikáciám asociovaným s PMT zaraďu-
jeme distálnu embolizáciu a hemolýzu (17).

5.3 Chirurgická revaskularizácia 
Indikácia chirurgickej revaskula-

rizácie závisí od subjektívnych ťažkostí 

pacienta, objektívneho nálezu, lokalizácie 
tepnového uzáveru a rýchlosti progresie 
stavu. K chirurgickým metódam tera-
pie ALI radíme trombembolektómiu po-
mocou Fogartyho balónikového katétra, 
vaskulárny bypass, trombektómiu s lokál-
nou endarterektómiou a patch-plastikou 
a hybridné procedúry (kombinácia chi-
rurgickej a endovaskulárnej terapie, napr. 
trombektómia a následná angioplastika /
zavedenie stentu (17). Použitie Fogartyho 
katétra je najvhodnejšie pri akútnej ar-
teriálnej trombembólii dolnej končatiny, 
najmä v prípade uzáveru veľkej tepny. 
Napriek tomu, reziduálny trombus, resp. 
jeho propagácia, chronická ateroskleró-
za a vaskulárne poškodenia vzniknuté 
sekundárne po prechode balónikového 
katétra môžu nepriaznivo ovplyvniť vý-
sledok terapie. Po chirurgickej trombem-
bolektómii je možné pomocou intraope-
račnej angiografie identifikovať nedoko-
nalosti po výkone a následne ich pomocou 
endovaskulárnych metód napraviť. V ro-
ku 2014 De Donato et al. retrospektívne 
porovnal vzorku 112 pacientov, ktorí sa 
podrobili konvenčnej trombembolektómii 
a 210 pacientov, ktorí podstúpili hybridnú 
liečbu. Aj napriek tomu, že medzi týmito 
dvoma skupinami neboli pozorované vý-
razné rozdiely čo sa týka skorých kom-
plikácií a dlhodobého prežívania, sku-
pina, ktorá podstúpila hybridnú terapiu 
preukázala vyššiu primárnu/sekundárnu 
priechodnosť cievneho systému, menšie 
množstvo amputácií a signifikantne niž-
šiu frekvenciu terapeutických revízií (18). 
Výsledok chirurgickej terapie závisí od 
stupňa končatinovej ischémie, symptoma-
tológie a komorbidít pacienta (19). 

6. Ischemicko – reperfúzny 
syndróm
Ischemicko – reperfúzne poško-

denie (IRP) je definované ako poškodenie 

Tabuľka 3. Kontraindikácie trombolýzy

závažné krvácanie

tehotenstvo

náhla cievna mozgová príhoda / tranzitórny ische-
mický atak < 2 mesiace

intracerebrálny tumor/ arterio-venózna malformá-
cia / aneuryzma

operačný zákrok < 2 týždne

predošlé gastrointestinálne krvácanie 

úraz < 10 dní
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buniek ischemického tkaniva po reperfúzii. 
Počas ischémie sa v dôsledku anaeróbneho 
metabolizmu vo svaloch hromadí laktát 
a dochádza ku acidóze. Do cirkulácie sa 
vyplavuje intracelulárne kálium, čo môže 
viesť k závažnej hyperkálemii, myoglobiné-
mii, či myoglobinúrii. Pri náhlej reperfúzii 
je pacient ohrozený prudkým vyplave-
ním metabolických splodín. Okrem iného 
rabdomyolýza svalstva vedie k uvoľňova-
niu voľných kyslíkových radikálov (ROS) 
a k aktivácii komplementového systému, 
adhézii leukocytov k endotelu a zvýše-
niu vaskulárnej permeability. V krajnom 
prípade môže IRP viesť k systémovej zá-
palovej reakcii a  multiorgánovému zlyha-
niu (20). Samotná reperfúzia môže viesť 
k poškodeniu postihnutej končatiny, vrá-
tane jej výrazného opuchu s dramatickým 
nárastom tlaku v danom kompartmente. 
Symptomatologicky sa stav prejaví ako 
výrazná bolesť, hypoestézia a slabosť po-
stihnutej končatiny. Z laboratórneho hľa-
diska dochádza k myoglobinúrii a elevácii 
hodnôt kreatín-kinázy (CK). Keďže predný 
kompartment končatiny je najcitlivejší, po 
revaskularizácii je potrebné vykonať vy-
šetrenie na zistenie funkcie peroneálneho 
nervu ( motorická funkcia, dorzálna fle-
xia chodidla, senzorická funkcia). Klinický 
obraz je obvykle postačujúci na stanove-
nie diagnózy. V prípade potreby je mož-
né zmerať tlak v príslušnom fasciálnom 
priestore. Pri kompartment syndróme 
dosahuje táto hodnota viac ako 30 mmHg 
(normálne hodnoty 0-10 mmHg). V prípa-
de kompartment syndrómu je indikovaná 
chirurgická fasciotómia, aby sa predišlo 
ireverzibilnému poškodeniu tkanív. 

Keďže pri reperfúzii môže dôjsť aj 
ku komplikáciám zo strany kardiálneho, 
renálneho a respiračného systému, pa-
cienti si vyžadujú stály monitoring na JIS. 
Myonefropatickometabolický (reperfúzny) 
syndróm spravidla nastáva u pacientov 
po embolektómii bifurkácie aorty. Po ob-
novení toku krvi do dolných končatín je 
pacient ohrozený prudkým vyplavením 
splodín anaeróbneho metabolizmu z veľkej 
masy svaloviny. Dôsledkom je rozvoj aci-
dózy, hypotenzie, závažnej hyperkaliémie, 
ktorá môže vyústiť do porúch srdcové-
ho rytmu, myoglobinúrie a šokové pľúca. 
Môže dochádzať k precipitácii myoglobínu 
v obličkách a k akútnemu renálnemu zly-

haniu (21). Základná liečba spočíva vo for-
sírovanej diuréze, úprave MAC. Odporúča 
sa podanie bikarbonátov ešte pred ob-
novením toku krvi. Nie menej dôležitá je 
korekcia hyperkaliémie podávaním infúzií 
20%-nej glukózy s inzulínom, inhalácia 
O2, úprava hypovolémie za monitoringu 
CVT. Samotná myoglobinúria sa lieči hyd-
ratáciou pacienta (9). Často je nutnosťou 
pristúpiť k dočasnej hemodialýze. U pa-
cientov s rozvinutým myonefropaticko-
metabolickým syndrómom so započatou 
dialyzačnou liečbou a náhlom zhoršení 
celkového stavu pacienta je nutné zvážiť 
amputáciu postihnutej končatiny a pre-
dísť tak rozvoju multiorgánového zlyhania 
s následkom smrti.

Záver 
Akútna končatinová ischémia je 

stav, ktorý si vyžaduje urgentnú zdra-
votnú starostlivosť. Dochádza pri ňom 
k zníženiu dodávky kyslíka do postihnu-
tého tkaniva, čím je ohrozená jeho viabi-
lita. Príčinou ALI je oklúzia arteriálneho 
riečiska vplyvom embolu , trombózy či 
traumy. Deficit kyslíka a energetických 
substrátov v postihnutom tkanive vedie 
k rozvoju ischémie a zmene bunkového 
metabolizmu na anaeróbny. Klinicky sa 
ALI manifestuje bolestivosťou a bledosťou 
postihnutej končatiny, neprítomnosťou 
pulzácií, parestéziami, poruchou hybnos-
ti a neschopnosťou končatiny regulovať 
teplotu. Na hodnotenie ALI sa používa 
Rutherfordská klasifikácia, ktorá rozo-
znáva štádiá I, IIa, IIb a III. Od týchto štádií 
sa následne odvíja aj manažment pacienta 
a výber čo najvhodnejšej terapie. Výber 
terapie ALI sa zvažuje v závislosti od zá-
važnosti stavu, miesta a rozsahu oklúzie. 
Kým v prvotných štádiách ALI je možné 
nasadiť konzervatívnu terapiu v podobe 
antikoagulancií, v závažnejších prípa-
doch je potrebná endovaskulárna alebo 
chirurgická terapia. V súčasnej dobe na 
popularite získava hybridná liečba, kto-
rá prepája chirurgickú revaskularizáciu 
s endovaskulárnymi metódami. Pacienta 
s ALI však neohrozuje len samotná is-
chémia, ale aj možný rozvoj ischemicko-
-reperfúzneho syndrómu, ktorý vzniká 
pri náhlej revaskularizácii a môže viesť 
až k systémovej zápalovej reakcii či mul-
tiorgánovému zlyhaniu. 
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Športové aktivity po implantácii totálnej endoprotézy 
bedrového kĺbu
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Implantácia totálnej endoprotézy bedra patrí medzi najúspešnejšie operácie v ortopédii. V posledných dvoch desaťročiach sa počet implantova-
ných endoprotéz vo svete zdvojnásobil, v súčasnosti dosahuje viac ako 1 200 000 implantovaných endoprotéz ročne. V najvyspelejších krajinách 
sveta je ročne implantovaných 150 - 300 endoprotéz na 100 000 obyvateľov. Na Slovensku ročne implantujeme okolo 7 000 primárnych endo-
protéz a vykonávame okolo 550 revíznych operácií. Zaujímavejším ukazovateľom je stále sa zvyšujúci počet pacientov pod 50 rokov, u ktorých 
je nutná náhrada bedrového kĺbu. Všeobecne možno povedať, že výrazne narastajú očakávania pacientov od výmeny bedrového kĺbu a jedným 
z najväčších je možnosť vrátiť sa k fyzickej aktivite a  rekreačným športovým aktivitám. Klinické odporúčania by mali byť založené na dôkazoch 
(evidence-based), t.j. na základe kvalitných klinických štúdií, ale doposiaľ publikované práce nedávajú v tejto oblasti jednoznačný návod, ako 
v tejto problematike postupovať. Vo všeobecnosti možno povedať, že existujú dva rozdielne prístupy. Časť autorov konštatuje zvýšené riziko 
komplikácií, predovšetkým riziko luxácie endoprotézy, periprotetickej zlomeniny, skoršieho aseptického uvoľnenia a opotrebovania povrchov 
implantátu. Na druhej strane existujú názory, že až 90 % pacientov po operácii je schopných sa vrátiť k športovým aktivitám, možno však na 
nižšej úrovni ako to bolo pred vznikom ťažkostí. Cieľom práce je priblížiť faktory, ktoré ovplyvňujú návrat k športu po implantácii endoprotézy 
bedra, identifikovať pacientov, ktorí sú schopní vrátiť sa k športu a typy športových aktivít, ktoré sú po operácii vhodné.

Kľúčové slová: endoprotéza bedra, športové aktivity, šport, návrat k športu

Sports activities after implantation of a total hip arthroplasty

Total hip arthroplasty is one of the most successful surgeries in orthopedics. Over the past two decades, the number of implanted 
endoprostheses in the world has doubled, currently reaching over 1,200,000 total hip procedures per year. In the world’s most ad-
vanced countries, 150–300 endoprostheses per 100,000 inhabitants are implanted annually. In Slovakia, we annually implant about 
7,000 primary endoprostheses and perform about 550 revision surgeries. A more interesting indicator is the ever-increasing number 
of patients under 50 years of age who require hip replacement. In general, patients’ expectations of hip replacement are increasing 
significantly and one of the greatest expectations is the ability to return to physical activity and recreational sports. Clinical recom-
mendations should be evidence-based, i.e. grounded in high quality clinical studies but the research published so far does not give 
clear guidance on how to proceed in this area. In general, there are two different approaches. Some authors accentuate the increased 
risk of complications, especially the risk of dislocation of the endoprosthesis, periprosthetic fracture, earlier aseptic loosening and 
wear of the implant surfaces. On the other hand, there are opinions that up to 90 % of patients after surgery are able to return to sports 
activities, but perhaps at a lower level than before the onset of the difficulty.  The aim of this work is to describe the factors that influ-
ence the return to sports after implantation of an endoprosthesis, to identify patients who are able to return to sports, and types of 
sports activities that are suitable after surgery.    

Key words: hip arthroplasty, sports, return to sport
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Úvod
V poslednom desaťročí sme ce-

losvetovo zaznamenali výrazné star-
nutie populácie, pričom najvýraznejší 
nárast bol zaznamenaný v najvyspe-
lejších krajinách sveta. Osteoartróza 
patrí medzi najvýznamnejšie civilizač-
né ochorenia, najzávažnejší je postih 
váhonosných kĺbov, predovšetkým 
bedrového a  kolenného kĺbu (1,2,3). 
Každoročne narastá počet starších 
pacientov s degeneratívnymi kĺbovými 
ochoreniami, ktorí vyžadujú operačnú 

liečbu implantáciu endoprotézy bedra. 
V najvyspelejších krajinách sveta je roč-
ne implantovaných 150-300 endoprotéz 
bedra na 100 000 obyvateľov (1,3,4). Na 
Slovensku bolo v roku 2018 implanto-
vaných 6566 primárnych endoprotéz 
bedra a bolo vykonaných 458 revíznych 
operácií bedra (2) (obrázok 1). Na druhej 
strane narastá počet mladších pacien-
tov do 50 rokov, u ktorých je potreb-
ná takáto operácia (2,3,4) (obrázok 2). 
V minulosti boli hlavnými očakávaniami 
pacienta po implantácii endoprotézy 

bedra ústup bolesti a zlepšenie rozsahu 
pohybu v operovanom kĺbe. V súčasnosti 
očakávania pacientov výrazne narastajú 
a mnohí majú snahu vrátiť sa k pohybo-
vým a športovým aktivitám aj po ope-
rácii. V odborných kruhoch v minulosti 
prevládal názor, že športové aktivity 
po implantácii endoprotézy bedra by 
mali byť výrazne limitované a športy 
so stredným a vysokým stupňom za-
ťaženia by pacienti nemali vykonávať 
vôbec (5,6,7). Mnohí ortopédi sa obávali 
negatívneho vplyvu nadmerného použí-
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vania kĺbu, strihových síl a prípadných 
pádov pri športe a ich vplyvu na dĺž-
ku životnosti endoprotézy. Na druhej 
strane je jednoznačne dokázané, že 
športové a pohybové aktivity pozitívne 
ovplyvňujú hmotnosť organizmu, me-
tabolizmus, transportný a pohybový 
systém, psychický stav, fyzickú zdat-
nosť a výkonnosť. Signifikantne zni-
žujú výskyt chronických ochorení ako 
sú vysoký krvný tlak, srdcovo- cievne 
ochorenia, podporujú imunitný systém a 
hustotu minerálov v kostiach, stabilizujú 
hodnoty cukru(1,8). Pohybové aktivity 
v neposlednom rade zlepšujú celkovú 
kvalitu života.

Cieľom práce je priblížiť faktory, 
ktoré ovplyvňujú návrat k športu po im-
plantácii endoprotézy bedra, identifiko-
vať pacientov, ktorí sú schopní vrátiť sa 
k športu, typy športových aktivít, ktoré 
sú po operácii vhodné a časový odstup, 
kedy je vhodné po operácii začať so špor-
tovými aktivitami. Na druhej strane treba 
zdôrazniť nutnosť individuálneho prístu-
pu ku každému pacientovi, prihliadnuť 
na úroveň a intenzitu športových aktivít 
pred operáciou, komorbiditám, celkové-
mu stavu pacienta a jeho motivácii vrátiť 
sa po operácii k športu. Pacient musí byť 
edukovaný a oboznámený s prípadnými 
možnými komplikáciami. Potrebné je 
uvedomiť si, že endoprotéza bedra nie 
je replika zdravého kĺbu. V literatúre na-
chádzame viacero faktorov, ktoré priamo 
ovplyvňujú schopnosť pacienta vrátiť sa 
k športovým aktivitám. 

Faktory ovplyvňujúce návrat 
k športu

Typ implantátu
Necementovaný a hybridný typ 

endoprotézy sa odporúča pacientom, 
ktorí sa plánujú vrátiť k športovým akti-
vitám (8). Cementované typy endoprotéz 
sú používané hlavne u biologicky starších 
pacientov, u pacientov so závažnou os-
teoporózou či reumatoidnou artritídou. 
U týchto pacientov je nižší predpoklad 
návratu k športovým aktivitám. Pri ne-
cementovaných endoprotézach nebol 
v  dostupnej literatúre zaznamenaný 
štatistický rozdiel v zlyhaní endopro-
tézy s použitím keramických artikulač-
ných povrchov a kombinácii keramiky 

a polyethylénu (8). Vývoj a modernizácia 
croos- link polyethylénu a jeho oterové 
vlastnosti prispeli k tomu, že v súčasnosti 
je práve kombinácia keramickej hlavičky 
a cross-link polyethylénovej vložky po-
kladaná za optimálnu kombináciu (17). 
Vzhľadom na zvýšené riziko luxácie pri 
športe je odporúčané používanie hlavič-
ky s väčším priemerom, ktoré toto riziko 
znižuje (9). V zahraničí je alternatívou 
u mladších pacientov s osteoartrózou 
implantovať „hip resurfacing“. Tento typ 
implantátu má v porovnaní s totálnou 
endoprotézou menšiu kostnú stratu, 
väčšiu veľkosť femorálnej hlavy, a tým 
menšie riziko luxácie a v prípade potreby 
možno použiť pri reoperácii štandardný 
typ endoprotézy (8,9). Návrat k špor-
tu bol pri používaní tohto implantátu 
vyšší, treba však povedať, že vo svete sa 
využíva výlučne u pacientov mladšieho 
a stredného veku. Na Slovensku tento 
typ implantátu nenašiel do súčasnosti 
uplatnenie. V dostupnej literatúre neboli 
žiadne štúdie porovnávajúce štandardný 
typ implantátu s implantátom s krátkym 
driekom, ktoré sa na Slovensku v po-
sledných rokoch začali viac používať, vo 
vzťahu k návratu k športu.

Vek
Mladší pacienti majú predope-

račne lepší rozsah pohybu ako star-
ší pacienti, väčšiu motiváciu vrátiť sa 
k vyššej fyzickej aktivite a športovým 
aktivitám. Očakávania mladších pacien-
tov sú aj v  tejto oblasti veľmi vysoké. 
Väčšina mladších pacientov je po ope-
rácii schopná sa vrátiť k fyzickej aktivite 
aj k športovým aktivitám, často však nie 
na takú úroveň ako to bolo pred vznikom 
symptómov, respektíve ochorenia. Tento 
faktor často spôsobuje menšiu spokoj-
nosť mladších pacientov ako v skupine 
starších pacientov(10). Vek ako faktor 
ovplyvňujúci návrat k športu bol sledo-
vaný v ôsmich štúdiách, pričom iba v jed-
nej bol vyšší vek stanovený ako faktor 
negatívne ovplyvňujúci návrat k športu 
(11,12,13).

Pohlavie
Vo vzťahu k  pohlaviu väčšina 

dostupných štúdií poukázala na vyššie 
percento pacientov mužského pohlavia, 
ktorí sa vrátili k športu (10,11,12,13). Treba 
však zdôrazniť, že vo väčšine krajín je 
viac mužov ako žien, venujúcich sa pra-
videlne športovým aktivitám. 

Obrázok 1. Počet implantovaných endoprotéz bedrového kĺbu na Slovensku v rokoch 2003- 2018  
Zdroj: Slovenský artroplastický register (štatistiky) https://sar.mfn.sk.

Obrázok 2.  Veková štruktúra pacientov po implantácii totálnej endoprotézy bedrového kĺbu na Slo-
vensku v rokoch 2003- 2018 ( Zdroj: Slovenský artroplastický register (štatistiky) https://sar.mfn.sk.
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BMI
BMI a  obezita sú jednoznačne 

rizikovými faktormi spojenými s hor-
šou spokojnosťou pacientov, horšími 
funkčnými výsledkami aj nižším percen-
tom pacientov, ktorí sa vrátia k športu. 
Viacerými štúdiami bolo dokázané, že 
obezita vedie k skoršiemu opotrebovaniu 
polyethylénu (10,12,13). 

Motivácia
Motivácia pacienta je kľúčový 

element pri návrate pacienta k športu. 
Ovplyvňuje rehabilitáciu, rýchlosť re-
konvalescencie aj dosahované funkčné 
výsledky. Zo štúdií aj vlastných skúsenos-
tí vieme, že mladší pacienti majú väčšiu 
motiváciu (14). Pravidelné športovanie 
v minulosti je hlavným motivačným kri-
tériom návratu k športu. 

Športové aktivity pred 
operáciou
Jedným z najvýznamnejších fak-

torov, ktoré ovplyvňujú návrat k špor-
tu, je stupeň a úroveň športovej aktivity 
pacientov pred operáciou, respektíve 
pred začatím symptómov osteoartrózy. 
Viacerými štúdiami bolo dokumentova-
né, že tri roky pred operáciou bedrového 
kĺbu sa venovalo 30-42 % pacientov pra-
videlne športovým aktivitám. Výnimkou 
v tomto ukazovateli sú práce autorov 
z Austrálie, ktoré dokumentujú, že až  
80 % pacientov participuje na športových 

aktivitách (10,15). Väčšina dostupných 
štúdií dokumentuje možnosť návratu 
ku väčšine športových aktivít s nízkym 
a stredným stupňom zaťaženia u pacien-
tov, ktorí sa im venovali pred operáciou 
a hlavne pred vznikom symptómov(15). 
Vo väčšine prípadov však úroveň športo-
vej záťaže bola nižšia ako pred vznikom 
symptómov osteoartrózy. Návrat k špor-
tovým aktivitám s vysokým stupňom 
záťaže je výrazne individuálna a veľmi 
ťažko porovnávateľná. V  literatúre sa 
stretávame s viacerými dotazníkmi pre 
hodnotenie návratu pacienta k športu 
po implantácii endoprotézy bedra napr. 
Tegnerovo skóre a ARS-Activity Reting 
Scale. Za najobjektívnejší dotazník sa 
však považuje dotazník UCLA- University 
of California, Los Angels (16) (obrázok 3). 
UCLA je jednoduchý dotazník pozostáva-
júci z 10 otázok. Úroveň 1 zodpovedá pa-
cientovi bez športovej aktivity a úroveň 
10 pacientovi pravidelne sa venujúcemu 
športovým aktivitám s vysokým stupňom 
záťaže (obrázok 3, 4). 

Odporúčania operatéra
Vzhľadom na to, že v  literatúre 

nenachádzame jednoznačné odporúča-
nia k športovým aktivitám po implan-
tácii endoprotézy bedra, je táto téma 
veľmi kontroverzná (5,8,19)(obrázok 5). 
Často sa stretávame s nesúladom medzi 
odporúčaniami operatéra a očakáva-

niami pacienta. V našich podmienkach 
často dominuje názor, že športové ak-
tivity po implantácii endoprotézy bedra 
nie sú vhodné. Operatér by v skutočnos-
ti mal najlepšie poznať pacienta a jeho 
potreby, adekvátne a realisticky zhod-
notiť celkový stav pacienta, úroveň po-
hybovej aktivity pred operáciou, priebeh 
samotnej operácie a rekonvalescencie 
a na základe toho individuálne zhodnotiť 
možnosti pacienta vrátiť sa k športovým 
aktivitám.

Súčasné odporúčania pre 
návrat k športu
Fyzická aktivita a šport má jed-

noznačne pozitívny vplyv na všetkých, 
bez ohľadu na vek a aktivitu pacienta. 
Každý pacient, ktorý je indikovaný na 
implantáciu endoprotézy bedra bude mať 
prospech z fyzickej aktivity po implantá-
cii endoprotézy (5,8). Vo vzťahu k športu 
sa do popredia dostávajú otázky: kedy je 
po operácii vhodné začať s pohybovými 
a športovými aktivitami, pre ktorého pa-
cienta je vhodný návrat k športu, a ktoré 
športové aktivity sú individuálne vhodné 
pre konkrétneho pacienta.

Minimálny čas, potrebný na ná-
vrat k športu po implantácii endopro-
tézy bedra, sú tri mesiace. Na otázku, 
kedy po operácii bedra je vhodné začať 
so športovými aktivitami, 32 % členov 
Americkej spoločnosti pre endoprotetiku 

Obrázok 3. Dotazník UCLA- University of Califor-
nia. Los Angeles.

1 Úplne neaktívny: závislý na ostatných 
nemôže opustiť miesto bývania.

2 Väčšinou neaktívny, obmedzený na 
minimálne aktivity každodenného života.

3 Niekedy vykonáva aktivity s ľahkou záťažou 
ako je chôdza, domáce práce a nákupy 
v obmedzenom rozsahu.

4 Pravidelne vykonáva aktivity s ľahkou 
záťažou v obmedzenom rozsahu.

5 Niekedy vykonáva aktivity strednej záťaže 
ako plávanie, domáce práce a nakupovanie 
v neobmedzenom rozsahu.

6 Pravidelne vykonáva aktivity miernej záťaže 
v neobmedzenom rozsahu.

7 Pravidelne vykonáva aktívne činnosti ako 
napríklad chôdza, bicyklovanie.

8 Pravidelne vykonáva veľmi aktívne činnosti 
ako napríklad golf,  bowling,

9 Niekedy vykonáva záťažové športy ako 
napríklad beh, tenis, lyžovanie, tanec, 
vysokohorská turistika.

10 Pravidelne vykonáva záťažové športy.

Obrázok 4. Porovnanie UCLA skóre u pacientov pred vznikom symptómov osteoartrózy, po implan-
tácii endoprotézy bedra, 5 a 10 rokov po implantácii endoprotézy bedra vo vzťahu k veku pacientov 
(Zdroj: Lubbeke,2014)

UCLA – University of California, Los Angeles 
OA – Osteoartróza
THA – Stav po implantácii endoprotézy bedra
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bedra (AHS) a Americkej Asociácie chi-
rurgov kolena a bedra (AAHKS) odpove-
dalo, že 12 týždňov po operácii, 59 % od-
porúčalo začať so športovými aktivitami 
až 6 mesiacov po operácii (10, 15). Návrat 
k športovým aktivitám závisí od typu 
športovej aktivity a zároveň od faktorov 
akými sú vek, motivácia, typ športovej 
aktivity. Odporúčané je vo všetkých sku-
pinách pacientov začať najprv so športo-
vými aktivitami s nízkym stupňom záťaže 
a intenzitu postupne zvyšovať.

Na otázku, ktorý pacient je vhod-
ný na návrat k športovým aktivitám, 
viacerí autori odpovedajú, že každý pa-
cient (5,8). Pooperačná rehabilitácia je 
nevyhnutná z pohľadu propriocepcie aj 
zlepšenia svalovej sily. Všeobecne možno 
povedať, že vhodný je návrat k pohybo-
vým a športovým aktivitám, ktoré pacient 
vykonával pred operáciou, resp. v čase, 
keď sa začali objavovať symptómy ocho-
renia. U pacientov s komorbiditami musí 
byť každá športová aktivita konzultovaná 
s operatérom, fyzioterapeutom a hlavne 
špecialistami, u ktorých je pre jednotlivé 
komorbidity pacient sledovaný.

Na otázku, ktorý šport je vhodný 
pre pacientov po implantácii endopro-
tézy bedra, neexistuje v súčasnosti jed-
noznačná odpoveď. Existujú tri kategó-
rie športových aktivít: športové aktivity 
s nízkym stupňom záťaže (low impact), 
športové aktivity so stredným stupňom 
záťaže (intermediate impact) a športo-

vé aktivity s vysokým stupňom záťaže 
(high impact). Športové aktivity s nízkym 
stupňom záťaže sú vhodné pre všetkých 
pacientov, slúžia na zlepšenie fyzickej 
kondície, svalovej sily a prospešné sú pre 
kardiovaskulárny systém. Aktivity ako 
chôdza, stacionárny bicykel, plávanie, 
bežecký pás a eliptické cvičenia sú za-
merané na zlepšenie kondície a flexibility 
a nevyžadujú predchádzajúce skúsenosti 
pacienta so športom. Viacerí autori vy-
tvorili ešte podskupinu - športové akti-
vity s nízkym stupňom záťaže s predope-
račnou skúsenosťou na vykonávanie tejto 
športovej aktivity. Do tejto podskupiny 
radíme cestnú cyklistiku, bežecké lyžo-
vanie, tanec, pilates, veslovanie, stolný 
tenis, golf. Tieto aktivity vyžadujú od pa-
cientov mať dobrý balans a propriocep-
ciu, je dobré, keď sú spočiatku vykonáva-
né pod kontrolou špecialistov. Zároveň sú 
určené pacientom, ktorí tieto aktivity vy-
konávali aj pred chirurgickým zákrokom. 
Športové aktivity so stredným  stupňom 
záťaže, ako sú tenis, horská turistika, 
zjazdové lyžovanie, korčuľovanie, cvi-
čenie v posilňovni, aerobik, sú vyhra-
dené pre vybraných pacientov s dobrou 
fyzickou kondíciou a predchádzajúcimi 
skúsenosťami s uvedenými športový-
mi aktivitami. Záverečnú skupinu tvoria 
športové aktivity s vysokým stupňom 
záťaže, medzi ktoré radíme behy na dlhé 
vzdialenosti, horolezectvo, bojové ume-
nia a hlavne kontaktné a loptové hry. 

Práve pri tejto skupine športových aktivít 
v literatúre nenachádzame konsenzus 
(5,8,19). Viacerí autori uvedené športy 
neodporúčajú vôbec, iní len v individu-
álnych prípadoch a v dlhšom časovom 
odstupe po operácii a len u pacientov, 
ktorí vyššie uvedené športové aktivi-
ty vykonávali aj pred operáciou. V tejto 
oblasti sme však v posledných rokoch 
zaznamenali zmenu v prístupe a viacerí 
autori ustúpili od striktného odmietania 
športov akými sú bojové športy, hokej, 
volejbal, či gymnastika (5,8).

Komplikácie spojené so 
športovými aktivitami po 
implantácii endoprotézy bedra
Na záver treba spomenúť riziká, ku 

ktorým športové aktivity vo zvýšenej miere 
môžu prispievať. Hlavne športové aktivity 
s vysokým stupňom záťaže a ich pravidel-
né opakovanie môže viesť k častejšiemu 
výskytu periprotetických zlomenín, luxácii 
kĺbu a skráteniu životnosti implantátu.

Luxácia bedrového kĺbu. Vzhľadom 
na to, že bedrový kĺb vykonáva hybnosť 
v troch rovinách, incidencia luxácie je 
vyššia ako po implantácii endoprotéz 
iných kĺbov. Incidencia luxácie je v lite-
ratúre od 1-4 % (9,17). Riziko je najvyššie 
v prvých 10 týždňoch po operácii. Správne 
zvolený operačný prístup a reparácia kĺb-
neho púzdra a svalov znižuje riziko tejto 
komplikácie. Zvýšené riziko luxácie je 
dokumentované pri zadných prístupoch. 

Obrázok 5. Delenie športových aktivít po implantácii endoprotézy bedra podľa náročnosti a podľa stupňa odporúčania (zdroj: Siebert, 2017) 

Povolené Povolené pri skúsenosti Bez konsenzu Neodporúčané
1999 2015 1999 2015 1999 2015 1999 2015

Stacionárny bicykel ü ü Bowling ü Ľudové tance ü Baseball ü

Spoločenské tance ü ü Kanoistika ü Šerm ü ü Basketbal ü ü 

Golf ü ü Bicyklovanie ü Kolieskové korčule ü Futbal ü ü 

Biliard ü ü Turistika ü Korčuľovanie na ľade ü Gymnastika ü

Plávanie ü ü Jazdectvo ü ü Zjazdové lyžovanie ü Hádzaná ü

Tenis – štvorhra ü ü Bežkovanie ü ü Skialpinizmu ü Hokej ü ü

Chôdza ü ü Veslovanie ü Rýchla chôdza ü Beh ü ü 

Bowling ü Korčuľovanie na ľade ü Posilňovanie  
– voľné váhy

ü Horolezectvo ü

Kanoistika ü Kolieskové korčule ü Posilňovanie - stroje ü Americký futbal ü ü 

Cestná cyklistika ü Zjazdové lyžovanie ü Baseball ü Squash ü

Ľudové tance ü Skialpinizmus ü Gymnastika ü Tenis – dvojhra ü

Turistika ü Tenis - štvorhra ü Hádzaná ü Volejbal ü

Rýchla chôdza ü Posilňovanie  
– voľné váhy

ü Hokej ü

Posilňovanie - stroje ü Horolezectvo ü

Squash ü

Tenis - dvojhra ü

Volejbal ü
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Veľkosť hlavičky bedrového kĺbu rovnako 
výrazne ovplyvňuje riziko luxácie, pričom 
je dokázané, že použitie hlavičky s väčším 
priemerom znižuje riziko luxácie (8,9). 
Viacerí autori však poukazujú na to, že 
riziko luxácie bedrového kĺbu je vyššie 
pri vstávaní z nízkeho lôžka, sadaní si na 
nízku stoličku alebo toaletu, obliekaní 
ponožiek a topánok, a toto riziko je pri 
týchto aktivitách vyššie ako pri väčšine 
športových aktivít (8,9,17).

Periprotetická zlomenina. Zo zá-
verov artroplastických registrov vyplýva, 
že incidencia periprotetickej zlomeniny je 
0,6-1,1 % u pacientov 5 rokov po primár-
nej implantácii endoprotézy a okolo 1,5-
1,8 % u pacientov 10 rokov po primárnej 
implantácii endoprotézy (2,7,8,18). Riziko 
zlomeniny je až 2-krát vyššie u žien a zvy-
šuje sa s vekom pacienta. Riziko zlomeniny 
pri športe je spôsobené veľkou rotačnou 
silou, ktorá pôsobí na hlavičku stehennej 
kosti a táto sila je prenášaná na proté-
zu, ktorá je pevne uzavretá v stehennej 
kosti. Napriek týmto skutočnostiam sú 
v literatúre popísané len ojedinelé prípa-
dy periprotetickej zlomeniny pri športe 
s vysokým stupňom záťaže (8,18).

Aseptické uvoľnenie. Práve asep-
tické uvoľnenie je najčastejšou príčinou 
revízie bedrového kĺbu (8). Uvoľnenie 
môže nastať v oblasti femorálnej, aceta-
bulárnej alebo pri oboch častiach súbež-
ne. Aseptické uvoľnenie vedie k bolesti, 
obmedzeniu hybnosti a ťažkostiam pri 
chôdzi. V súvislosti so športovými akti-
vitami je väčší dôraz kladený na zvýšený 
oter a únavu materiálu. 

Polyethylénový oter. Jednou z naj-
častejšie popisovaných komplikácií spá-
janých so športom po implantácii bedra 
je práve polyethylénový oter. Mechanické 
poškodenie polyethylénu, ktorý predstavuje 
najčastejšiu kontaktnú plochu acetabula, 
vedie k tvorbe drobných úlomkov v kĺbe, 
k vzniku bolesti, nestability, osteolýze, tvor-
be granulómov a cýst. Práve mechanické 
poškodenie polyethylénu je najčastejším 
dôvodom revízie bedra. V  literatúre sú 
viaceré štúdie potvrdzujúce 5-8-krát vyšší 
tlak vytváraný na polyethylén pri športoch 

akými sú zjazdové lyžovanie alebo beh na 
stredne dlhé vzdialenosti (5,8,17).

Záver
V poslednom desaťročí sme zazna-

menali exponenciálny nárast počtu pacien-
tov, u ktorých bolo potrebné implantovať 
endoprotézu bedrového kĺbu. Cieľom im-
plantácie endoprotézy bedra je odstrá-
niť bolesti, zlepšiť rozsah pohybu, zlepšiť 
kvalitu života. Operačnú liečbu indikujeme 
u stále mladších pacientov, u ktorých sú 
očakávania od výsledku operácie výrazne 
vyššie ako tomu bolo v minulosti. Návrat 
k fyzickej aktivite a športu patrí medzi naj-
významnejšie očakávania. Stále platí, že 
endoprotéza bedra nie je replika zdravého 
bedrového kĺbu, má svoje vlastné limitácie. 
Cieľom práce bolo priblížiť faktory, ktoré 
ovplyvňujú návrat k športu po implantácii 
endoprotézy bedra: dizajn endoprotézy, 
operačná technika, vek, pohlavie, hmotnosť, 
komorbidity, očakávania pacienta, motivá-
cia a duševný stav pacienta. Nevyhnutným 
predpokladom na návrat k športu sú korekt-
ná implantácia endoprotézy, bez klinických 
a röntgenologických známok nestability, 
uvoľnenia, infekcie, optimálny, nebolestivý 
rozsah pohybu v bedre, obnova svalovej sily 
a časový odstup aspoň 6 mesiacov od operá-
cie. Autori podrobne analyzujú komplikácie, 
ktoré sa môžu vyskytovať po implantácii 
endoprotézy v spojitosti so športovými ak-
tivitami akými sú luxácia, periprotetická 
zlomenina, zvýšený polyethylénový oter, 
skrátenie životnosti implantátu. Športové 
aktivity s vysokým stupňom záťaže vedú 
k vyššiemu riziku komplikácií, predovšet-
kým k zvýšenému polyethylénovému oteru 
a k skráteniu doby prežívania implantátu. 
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Rizikový diferencovaný karcinóm štítnej žľazy – 
chirurgické, diagnostické a terapeutické úskalia 

MUDr. Róbert Králik, PhD.1, MUDr. Marianna Grigerová2, MUDr. Eva Takácsová, PhD. 3, MUDr. Martin Sabol, PhD.1,  
MUDr. Miguel Arciniegas1, MUDr. Emília Mojtová2, doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.2, prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.1
1Klinika onkologickej chirurgie LFUK a OÚsA, Bratislava 
2Klinika endokrinológie SZU a OÚsA, Bratislava 
3Klinika nukleárnej medicíny LFUK a OÚsA, Bratislava

Úvod: Rizikový diferencovaný karcinóm štítnej žľazy (ŠŽ) predstavuje 33 % všetkých karcinómov ŠŽ. Včasné rozpoznanie, no najmä 
odlíšenie od nízkorizikového karcinómu je rozhodujúce pre ďalší manažment a prognózu pacienta, najmä čo sa týka recidívy ochorenia. 
Pacienti a metódy: Na Klinike onkologickej chirurgie OÚsA v Bratislave sme od 1.1.2016 do 31.12.2018 vykonali 551 operácií pre karcinóm 
ŠŽ, z toho primárnych operácii 276 (u 70 mužov, 206 žien, medián veku 52 rokov) pre diferencovaný karcinóm ŠŽ, z nich u 131 (47 %) sme 
nádor klasifikovali ako rizikový. Rizikový nádor musel spĺňať aspoň jedno z nasledujúcich kritérií: >5 metastáz v lymfatických uzlinách 
(LU) centrálneho krčného kompartmentu (CK), metastázy v LU laterálneho krčného kompartmentu (LK), veľkosť tumoru viac ako 4 cm 
alebo prítomnosť extratyroidálnej propagácie (ETE). V následnom priebehu ochorenia (2-4 roky) sme hodnotili perzistenciu ochorenia, 
vznik nových metastáz v LU alebo v vzdialených orgánoch a vznik refraktérnosti na rádiojód (RJR). Súbor pacientov sme porovnali so 
súborom 145 pacientov s nízko-rizikovým karcinómom a štatisticky vyhodnotili. 
Výsledky: V skupine rizikového nádoru v sledovanom období od 1.1.2016 do 31.12.2019 u 24,4 % pacientov ochorenie perzistovalo po 
ukončení liečby RJ (OR 8.85, p= 0.0001), u 17.5 % pacientov sme diagnostikovali metastázy v krčných LU (OR 3,64, p= 0.004), u 4,58 % 
vzdialené (pľúcne) metastázy (OR 6.64, p=0,08), u 16 % sa zistil RJR nádor (OR 47.6, p=0.0071). V skupine nízkorizikového karcinómu 
(145 pacientov) bola perzistencia ochorenia po ukončení liečby rádiojódom 2.75 % pacientov, u 4.8 % pacientov sme zachytili v ďalšom 
priebehu metastázy v LU, u 0.69 % pacientov metastázy v pľúcach, RJR nádor v tejto skupine pacientov sa nezistil.
Záver: Napriek všeobecne výbornej prognóze diferencovaného karcinómu ŠŽ existuje skupina pacientov s rizikovým nádorom, ktorá je 
náročnejšia na manažment a má horšiu prognózu, či už v zmysle lokálnej recidívy ochorenia alebo vzniku uzlinových a vzdialených me-
tastáz. Správna predoperačná diagnostika a z nej vyplývajúci chirurgický výkon významne ovplyvňujú morbiditu a kvalitu života pacienta 
(nižší počet reoperácií, nižší počet hospitalizácií na KNM a nižšia celková dávka rádiojódu),  ale aj prognózu (v zmysle zníženia podielu 
recidív). Cestou je centralizácia týchto pacientov. 

Kľúčové slová: rizikový karcinóm štítnej žľazy, chirurgická liečba, centrálna krčná disekcia

Intermediate and High Risk differentiated thyroid carcinoma - surgical diagnostic and therapeutic pitfalls

Introduction: Intermediate and High Risk differentiated thyroid carcinoma (TC) represents 33% of all thyroid cancers. Early detection, rec-
ognition from low-risk cancer, is crucial for further management and prognosis of the patient, especially with regard to disease recurrence.
Patients and methods: At the Department of Oncological Surgery St. Elisabeth Cancer Institute in Bratislava from 1.1.2016 to 31.12.2018 
we performed 551 operations for TC, 276 primary operations (70 men, 206 women, median age 52 years) for differentiated TC, 131 (47%) 
- we classified the tumor as risky. The intermediate and high-risk tumor had to have at least one of the following criteria:> 5 metastases 
in the lymph nodes (LU) of the central neck compartment (CK), metastases in the LU of the lateral neck compartment (LK), tumor size 
greater than 4 cm, or the presence of extrathyroid extension (ETE). In the subsequent course of the disease (2-4 years), we evaluated 
the persistence of the disease, the emergence of new metastases in the LU or distant organs and the development of radioiodine (RJR) 
refractory. We compared the group of patients with the group of 145 patients with low-risk cancer and statistically evaluated it.
Results: In the group of intermediate and high-risk tumors in the observed period from 1.1.2016 to 31.12.2019, the disease persisted 
after the end of RJ treatment in 24.4% of patients (OR 8.85, p = 0.0001), we diagnosed metastases in cervical LU in 17.5% of patients (OR 
3.64, p = 0.004), distant (lung) metastases 4.58% patients (OR 6.64, p = 0.08), 16% patients had RJR tumor (OR 47.6, p = 0.0071). In the 
group of low-risk carcinoma (145 patients), the persistence of the disease after the end of radioiodine treatment was 2.75% of patients, 
4.8% of patients had metastases in LU, 0.69% patients had metastases in lungs, RJR tumor was not detected in this group of patients.
Conclusion: Despite the generally excellent prognosis of differentiated carcinoma of the thyroid gland, there is a group of patients 
with intermediate and high-risk cancer that is more difficult to manage and has a worse prognosis, either in terms of development lo-
cal disease recurrence or nodular and distant metastases. Proper preoperative diagnosis and the resulting surgery significantly affect 
the patient‘s morbidity and quality of life (lower number of reoperations, lower number of hospitalizations at KNM unit and lower total 
radioiodine dose), but also prognosis (in terms of reduced recurrence rate). Centralization of these patients is the way of choice.

Key words: thyroid cancer at risk, surgical treatment, central neck dissection
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Úvod
Rizikový diferencovaný karcinóm 

štítnej žľazy (ŠŽ) predstavuje približne 33 %  
všetkých karcinómov ŠŽ (3). Včasné roz-
poznanie, no najmä odlíšenie od nízkori-
zikového karcinómu je rozhodujúce pre 
ďalší manažment a prognózu pacienta, 
najmä čo sa týka recidívy ochorenia. 
V našej práci poukazujeme na rozhodu-
júce miesta v predoperačnom a periope-
račnom manažmente pacientov.

Pacienti a metódy 
Na Klinike onkologickej chirur-

gie OÚsA v Bratislave sme od 1.1.2016 do 
31.12.2018 vykonali 551 operácií pre karci-
nóm ŠŽ , z toho primárnu operáciu u 276 
pacientov (70 mužov, 206 žien, medián 
veku 52 rokov) pre diferencovaný kar-
cinóm ŠŽ, z nich u 131 (47 %) sme nádor 
klasifikovali ako rizikový. Rizikový nádor 
(v zmysle rizika recidívy alebo perzis-
tencie, nie mortality) musel spĺňať as-
poň jedno z nasledujúcich kritérií: >5 
metastáz v lymfatických uzlinách (LU) 
centrálneho krčného kompartmentu 
(CK), metastázy v LU laterálneho krčné-
ho kompartmentu (LK), veľkosť tumoru 
väčšia ako 4 cm alebo prítomnosť extra-
tyroidálnej propagácie (ETE). V násled-
nom priebehu ochorenia (2-4 roky) sme 
hodnotili perzistenciu ochorenia, vznik 
nových metastáz v LU alebo v vzdiale-
ných orgánov a vznik refraktérnosti na 
rádiojód (RJR). Súbor pacientov sme po-
rovnali so súborom 145 nízkorizikových 
karcinómov a štatisticky vyhodnotili. 

Výsledky
V skupine rizikového nádoru v sle-

dovanom období od 1.1.2016 do 31.12.2019 
u 24,4 % pacientov ochorenie perzistovalo 
po ukončení liečby RJ (OR 8.85, p= 0.0001), 
u 17.5 % pacientov diagnostikovali meta-
stázy (zobrazovacie vyšetrenia, operácia) 
v krčných LU (OR 3,64, p= 0.004), u 4,58 %  
vzdialené (pľúcne) metastázy (OR 6.64, 
p=0,08), u 16 % sa zistil RJR nádor (OR 47.6, 
p=0.0071). V skupine nízkorizikového kar-
cinómu (145 pacientov) bola perzistencia 
ochorenia po ukončení liečby rádiojódom 
2.75 % pacientov, u 4.8 % pacientov sme 
zachytili v ďalšom priebehu metastázy 
v LU, u 0.69 % pacientov metastázy v pľú-
cach, RJR nádor v tejto skupine pacientov 
sa nezistil.

Ďalšou analýzou skupiny so zame-
raním sa na recidívu/perzistenciu ocho-
renia pacientov s rizikovým karcinómom 
ŠŽ sa ukázal ako rizikový faktor: Mužské 
pohlavie (OR 3.16, p= 0.0018), veľkosť 
tumoru > ako 4 cm (OR 2.98, p= 0.008), 
metastázy v LU v LK, ktoré malo v čase 
stanovenia diagnózy 47 pacientov (17 %), 
(OR 1.83, P= 0.08). ETE nebola štatisticky 
významným rizikovým faktor, nakoľko vo 
väčšine našich prípadov sa jednalo o mi-
nimálnu extratyroidálnu extenziu (OR 
1.24, p=0.299). Celkovo 89 pacientov (32%) 
malo metastázy LU CK. Odstránenie viac 
ako 5 metastatických LU CK znižovalo 
riziko perzistencie ochorenia (OR 0.55). 

Diskusia
Aktuálne ATA guidelines 2015 

priniesli nový pohľad na diferencovaný 
karcinóm ŠŽ s preferovaním viac konzer-
vatívneho postupu (sledovanie pacientov 
resp. limitované zákroky na ŠŽ u nízkori-
zikového karcinómu, ktorý tvorí väčšinu 
všetkých karcinómu ŠŽ) (3). O karcinóm 
so stredne vysokým a vysokým rizikom 
sa jedná vtedy, pokiaľ spĺňa aspoň jednu 
podmienku: agresívny histologický typ, 
prítomná extratyroidálna propagácia 
resp. inkompletná resekcia tumoru, vas-
kulárna invázia, viac ako 5 postihnutých 
LU v CK alebo metastáza v LU väčšia ako 
2mm, prítomné vzdialené metastázy (3). 
Veľmi dôležitým sa stáva predoperačná 
identifikácia rizikového diferencovaného 
karcinómu, a z nej vyplývajúci chirurgic-
ký výkon (1,15).

Predoperačnú diagnostiku kar-
cinómu ŠŽ manažuje endokrinológ. Mal 
by upozorniť chirurga na dôležité mo-
menty v anamnéze, ako je najmä rýchlosť 
rastu tumoru, predchádzajúca externá 
rádioterapia na krčnú oblasť, pozitívna 
rodinná anamnéza na karcinóm ŠŽ, cha-
rakter subjektívnych ťažkosti, na mož-
né prerastanie tumoru do okolia – na 
možnú extratyroidálnu propagáciu, no 
najmä na prítomnosť uzlinových meta-
stáz v laterálnom krčnom kompartmente 
v USG vyšetrení.(1) Endokrinológ sa spo-
lupodieľa na operačnej taktike (15). 

Chirurg participuje na periope-
račnom manažmente rizikových karci-
nómov ŠŽ: 
1.  radikalitou operačného výkonu. Podľa 

literatúry približne 7 % pac. s dife-

rencovaným karcinómom má ETE, 
9 % pacientov má TU>5cm. 4-ročné 
lokoregionálne stabilizované ochore-
nie je u 89 % pacientov s R0 resp. R1 
resekčným okrajom, avšak len u 69 %  
pacientov s  makroskopickými re-
zíduami (16). Prerastanie do okolia 
v oblasti prednej plochy štítnej žlazy 
(do tukového tkaniva a predných krč-
ných svalov) sa podľa práce Langa 
a kol. (18), ukazuje ako menej význam-
né ako prerastanie do trachey, eso-
fagu, nervus laryngeus reccurens, 
zadnej krčnej fascie. Pri podozrení 
na prerastanie na viscerálne krčné 
orgány sa chirurgická taktika odvíja 
od nálezu endoskopických vyšetre-
ní trachey a ezofágu. Prerastanie na 
krátkom úseku trachey resp. ezofágu 
je možné riešiť resekciou, avšak väč-
šinou sa stretávame s prerastaním 
na väčšej ploche, keď už resekcia nie 
je technicky možná, alebo je možná 
za cenu vysokého rizika pooperač-
ných komplikácií. Metódou voľby je 
shaving (zrezanie - odstránenie čo 
možno najväčšej vrstvy nádorového 
tkaniva) postihnutých orgánov (2). 
Chirurg by mal v dokumentácii vy-
značiť, že ide o inkompletnú resekciu 
tumoru a pacienta odoslať na lokál-
nu externú RAT na postihnutú krč-
nú oblasť, RJ sa podáva až v druhom 
poradí. V našom súbore sa ukázal ako 
rizikový faktor veľkosť tumoru väčší 
ako 4 cm (OR 2.98, p= 0.008). ETE 
nebolo v našom súbore štatisticky 
významným rizikovým faktorom, 
nakoľko vo väčšine prípadov sa jed-
nalo o minimálnu extenziu (OR 1.24, 
p=0.299). 

2.  manažmentom disekcie LU v CK, kde 
sa rozsah operácie pohybuje od re-
vízie, cez diagnostickú exstirpáciu 
LU, po kompletnú radikálnu disekciu. 
U 90 % pacientov môžu byť prítomné 
mikrometastázy a až v 20-31 % mak-
rometastázy (5). Riziko perzistencie 
ochorenia stúpa s počtom metastáz 
v  LU. U  pacientov s  N1a s  0-5 LU 
veľkosti do 2 mm je 4 %, pri viac ako 
5 LU stúpa na 19 % (5). Profylaktická 
disekcia LU centrálneho krčného 
kompartmentu je diskutovaná a vše-
obecne sa neodporúča (3,14). Podľa 
práce Randolpha (5), z ktorej vychá-
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dzajú aktuálne americké ATA guide-
lines, 0-5 mikrometastáz nemá vplyv 
na prognózu/rekurenciu ochorenia 
pacientov a v low volume centrách je 
spojená s vyšším rizikom jatrogen-
nej hypoparatyreózy. Predoperačným 
USG vyšetrením sú však tieto LU veľ-
mi ťažko detegovateľné, nakoľko sú 
často uložené retrosternálne a re-
trotracheálne – senzitivita sa udá-
va 25-60 % (6, 13). Blízkosť veľkých 
ciev, zlé anatomické pomery sú tiež 
limitom pre bioptické vyšetrenie (13). 
Na našom pracovisku vykonávame 
štandardnú revíziu ipsilatrálneho/
obojstranného krčného kompart-
mentu pri operácii štítnej žľazy. 
Pokiaľ nenájdeme lymfadenopatiu, 
resp. sa ukážu len drobné LU (veľ-
kosť menej ako 2 mm) v počte menej 
ako 5, nález zaznačíme do operač-
ného protokolu a disekciu nerobíme. 
V prípade nálezu 1-2 LU väčších ako 
5mm, tieto LU exstirpujeme a dávame 
ich na peroperačné vyšetrenie a pri 
pozitívnom výsledku indikujeme cen-
trálnu krčnú disekciu. Pri náleze väč-
šieho počtu drobných LU (5 a viac), 
robíme ipsilaterálnu centrálnu krčnú 
disekciu, materiál však posielame na 
definitívne histologické vyšetrenie, 
ktoré má potom význam pre ďalší 
manažment pacienta (dispenzarizá-
cia resp. liečba RJ). V našom súbore 
malo 89 pacientov (32 %) metastázy 
LU CK. Odstránenie viac ako 5 me-
tastatických LU CK znižovalo riziko 
perzistencie ochorenia (OR 0.55). 

3.  chirurgickou liečbou metastáz LU 
LK. 22 % pacientov s karcinómom 
štítnej žľazy má v čase diagnostiky 
karcinómu prítomné metastázy 
v laterálnom krčnom kompartmente. 
Lokálna recidíva vzniká u 10 % týchto 
pacientov, u 16 % pacientov sa zis-
tia vzdialené metastázy (17). Z našej 
práce práve tento faktor sa nám zdá 
byť najvýznamnejší. Títo pacienti sú 
naozaj rizikoví. V súbore malo 47 pa-
cientov (17 %) metastázy v LU v LK, 
čo sa ukázalo ako rizikový faktor pre 
perzistenciu ochorenia (OR 1.83, P= 
0.08). Vzdialené metastázy sa zis-
tili u 6 pacientov (4.58 %). V našom 

predoperačnom manažmente sme 
začali vykonávať second look USG 
vyšetrenie so zameraním sa práve na 
tieto LU. Endokrinológ nám vyznačí, 
popíše a nakreslí miesto podozrivých 
lymfatických uzlín, ktoré počas 
operácie exstirpujeme a dávame na 
peroperačné histologické vyšetrenie. 
V prípade metastatického postihnutia 
LU v jednom sedení urobíme prísluš-
nú laterálnu krčnú disekciu. 

Závažným problémom je RJR di-
ferencovaný karcinóm., ktorý sa môže 
vyvinúť selekčným tlakom liečby RJ, 
kde dochádza k progresii klonu RJR ná-
dorových buniek. Ponechanie makro-
skopickej metastatickej lymfadenopatie, 
resp. väčšieho reziduálneho tumoru, 
vytvára predpoklad pre dediferenciáciu 
a vznik RJR karcinómu. Terapeutický ma-
nažment RJR karcinómu je náročný (1).

Záver
Napriek všeobecne výbornej 

prognóze diferencovaného karcinómu 
ŠŽ, existuje skupina pacientov s riziko-
vým nádorom, ktorá je náročnejšia na 
manažment a má horšiu prognózu, či 
už v zmysle lokálnej recidívy ochorenia 
alebo vzniku uzlinových a vzdialených 
metastáz. Správna predoperačná diag-
nostika, rozpoznanie rizikového karci-
nómu ŠŽ a z nej vyplývajúci chirurgický 
výkon významne ovplyvňujú morbiditu 
a kvalitu života pacienta (nižší počet 
reoperácií,  nižší počet hospitalizácií 
na KNM a nižšia celková dávka rádiojó-
du),  ale aj prognózu (v zmysle zníženia 
podielu recidív). Cestou je centralizácia 
týchto pacientov. 
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Efekt liečby poškodenia chrupky autológnou plazmou 
bohatou na trombocyty u aktívnej populácie pacientov 
do 60 rokov s konštitučnou varozitou tíbie

MUDr. István Mitró1, Mgr. Iveta Nagyová, PhD. 2, RNDr. Timea Špaková, PhD. 3, Mgr. Július Evelley 2,  
MUDr. Matúš Béreš1, doc. MUDr. Marek Lacko PhD.1, MVDr. Ján Rosocha, PhD.3 , MUDr. Daniela Schreierová1

1Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice 
2Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ LF, Košice 
3Združená tkanivová banka LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Liečba osteoartrózy plazmou bohatou na trombocyty (PRP - platelet rich plasma) predstavuje jednoduchú miniinvazívnu liečbu, ktorá sa 
používa v čoraz väčšej miere vo viacerých odboroch medicíny, vrátane ortopédie. Cieľom tejto retrospektívnej štúdie bolo vyhodnotenie 
klinického efektu autológnej PRP aplikovanej v období od roku 2012 do 2016 u ekonomicky aktívnej skupiny pacientov vo veku do 60 
rokov s preukázaným poškodením chrupky vnútorného kompartmentu kolenného kĺbu a varozitou tíbie. Výsledky štúdie preukázali, že 
aplikácia troch dávok PRP je bezpečná a efektívna metóda liečby poškodenia chrupky v sledovanej skupine pacientov. Bolo pozorované 
významné zlepšenie skóre KOOS (Skóre poranenia kolena a výsledku osteoartrózy) tri roky po aplikácii PRP v porovnaní so skóre pred 
liečbou, kontrolované pre vplyv sociodemografických a klinických parametrov (pohlavie, vek, BMI, predošlá artroskopia, stupeň poško-
denia chrupavky diagnostikované pri artroskopii a RTG vyšetrení).

Kľúčové slová: plazma bohatá na trombocyty, kolenný kĺb, osteoartróza, tibia vara, HTO, KOOS

Effect of treatment of cartilage damage by autologous platelet-rich plasma in an active population of patients 
under 60 years of age with constitutive tibia varosity

Platelet-rich plasma (PRP) treatment of osteoarthritis is a simple mini-invasive treatment that is increasingly used in several fields of 
medicine, including orthopedics. The aim of this retrospective study was to evaluate the clinical effect of autologous PRP applied in 
the period from 2012 to 2016 in an economically active group of patients aged up to 60 years with proven damage of cartilage of the 
inner compartment of the knee joint and tibial varosity. The results of the study showed that the administration of three doses of PRP 
is a safe and effective method of treating cartilage damage in the studied group of patients. A significant improvement in KOOS score 
(Knee Injury Score and Osteoarthritis Outcome) was observed three years after PRP compared to the pre-treatment score, controlled 
for sociodemographic and clinical parameters (gender, age, BMI, previous arthroscopy with menisectomy, degree of cartilage damage 
as assessed by arthroscopy and X-ray classification).

Key words: platelet rich plasma, knee, osteoarthrosis, tibia vara, KOOS, HTO

Slov. chir., 2020;17(4):115-119

Úvod
Osteoartróza je ochorenie kĺ-

bovej chrupky spojené s  jej degene-
ráciou, ktoré spôsobuje bolestivosť 
a  limitovanú pohyblivosť kolenného 
kĺbu. Pacienti s OA sa sťažujú hlavne 
na bolesť, stuhnutie kolenného kĺbu 
a ťažkosti s aktívnym pohybom. Cieľom 
liečby OA je tlmenie bolesti a zlepšenie 
funkcie kolenného kĺbu. Medzi mož-
nosti neoperačnej liečby patrí podáva-
nie analgetík, protizápalových liekov, 
kortikoidov, kyseliny hyalurónovej, glu-
kozamínu a chondroitínu. Ekonomicky 
prístupnejšiou alternatívou je použitie 
rastových faktorov vo forme autológ-
nej plazmy bohatej na trombocyty, kde 

trombocyty predstavujú prirodzený 
autológny zdroj viacerých rastových 
faktorov s možnosťou podpory rege-
nerácie chrupky (1).

Plazma bohatá na trombocyty 
(z anglického pojmu - platelet - rich pla-
sma - PRP) je definovaná ako koncen-
trát autológnych ľudských trombocytov 
v malom množstve plazmy (2). V alfa gra-
nulách krvných doštičiek bolo nájdených 
viac ako 30 bioaktívnych proteínov, ras-
tové faktory, fibrín, firbonektin, vitro-
nektin, trombospondin, ktoré môžu hrať 
významnú úlohu pri regenerácii kosti 
a chrupky. PRP pôsobí protizápalovo, 
ochraňuje chrupku a pomáha pri mode-
lovaní synoviálnych buniek. (3) 

Štúdie dokázali, že bunky mezen-
chýmového pôvodu, teda aj chondrob-
lasty, majú receptory pre trombocytárne 
rastové faktory a sú schopné ich aktivo-
vať (4, 5). V súčasnosti existuje niekoľ-
ko prác, ktoré sa snažia odpovedať na 
tieto otázky. Práca Haynesworth a kol. 
(6) dokumentuje, že adekvátna bunková 
odpoveď dospelých mezenchýmových 
buniek nastáva pri minimálne štvor- 
až päťnásobnom zvýšení koncentrácie 
trombocytov v  jednotke objemu v po-
rovnaní s koncentráciou trombocytov 
v periférnej krvi. Liu a kol. (14) dokázali 
že pri štvor- až päťnásobnom zvýšení 
koncentrácie trombocytov dochádza 
k  stimulácii proliferácie fibroblastov 
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a zvýšeniu produkcie kolagénu typu I. 
Za liečebnú dávku PRP sa považuje kon-
centrácia trombocytov 1000 x 109/l, 
čo je štvornásobok priemerného počtu 
trombocytov v  jednotke objemu v pe-
riférnej krvi (7). V súčasnosti existuje 
podpora dát o použití PRP v manažmente 
fokálnych osteochondrálnych defektov aj 
osteoartrózy (8). Nutnosťou do budúcna 
ostávajú komparatívne štúdie s dlhším 
sledovaním benefitu PRP. 

Cieľom tejto práce bolo vyhod-
notenie efektu liečby PRP aplikovanej do 
kolenného kĺbu u ekonomicky aktívnej 
skupiny pacientov vo veku 30-60 rokov 
s  preukázaným poškodením chrupky 
vnútorného kompartmentu kolenného 
kĺbu a varozitou tíbie, na základe zís-
kaných skóre KOOS, kontrolované pre 
vplyv sociodemografických a klinických 
parametrov.

Materiál a metodika

Vzorka a postup prác
Do retrospektívnej štúdie bolo 

zahrnutých 66 pacientov vo veku od 30 
do 60 rokov s poškodením chrupky a va-
róznym morfotypom – konštitučným va-
róznym postavením tíbie po neúspešnej 
konzervatívnej liečbe pomocou liekov 
a viskosuplementačnej liečbe, ktorým 
v období od 2012 do 2016 bola aplikovaná 
autológna PRP v ortopedickej ambulan-
cii pre pokrokovú bunkovú terapiu ZTB. 
Pacientom bola aplikovaná intraartiku-
lárna injekcia PRP v troch cykloch v roč-
nom intervale. Jeden cyklus pozostával 
z troch injekcií v týždňových intervaloch 
a opakovanie bolo pri priaznivom efek-
te liečby po 9-12 mesiacoch. Všetkým 
pacientom bola vykonaná RTG / ASK 
/ MRI diagnostika a následne bola ro-
bená klasifikácia poškodenia chrupky 
pomocou skórovacieho systému Kallgren 
Lavrenc KL (9) alebo ICRS (International 
Cartilage Score) a meranie osového po-
stavenia tíbie TBVA (tibial bone varus 
angle). Taktiež bola vykonaná kontrola 
užívania liekov po operácii alebo úraze 
kolena. Všetci pacienti mali aplikované tri 
dávky PRP v týždňových intervaloch, prí-
padne opakovaný cyklus liečby po 12 me-
siacoch. Výsledky boli hodnotené retro-
spektívne pred a po 3 rokoch. Pacienti po 
podávaní PRP mali odporučené šetrenie 

24 hodín a pri bolesti užitie paracetamolu 
v štandardnom dávkovaní, neodporúčali 
sme užívanie nesteroidných antiflogistík 
(NSAID). V prípade opuchu bola odporú-
čaná kryoterapia. Na základe subjektív-
neho KOOS (Knee Osteoarthritis Score) 
(10) boli vyhodnotené výsledky pred a po 
podaní troch cyklov liečby v ročnom in-
tervale, pričom boli zohľadnené viaceré 
parametre a sledovanie dynamiky v dl-
hodobom horizonte. 

Metodika
V našom laboratóriu na prípravu 

PRP sa používa jednoduchá centrifugač-
ná metóda. Jednotlivé frakcie plazmy sa 
pomaly separujú pipetami, aby nedošlo 
k mechanickému poškodeniu trombo-
cytov. PRP sa v  laboratóriu Združenej 
tkanivovej banky LF UPJŠ a UNLP Košice 
(PRP) pripravuje pomocou centrifugá-
cie periférnej krvi, teda metódou se-
dimentácie (obrázok 1). Spodná vrstva 
je tvorená erytrocytmi, stredná vrstva 
(„buffy-coat“) trombocytmi a  leuko-
cytmi a vrchná je tvorená acelulárnou 
krvnou plazmou. Pre prípravu PRP je 
použitá stredná vrstva, ktorá je oboha-
tená o trombocyty (3-4 násobne vyššia 
koncentrácia trombocytov v porovnaní 
s periférnou krvou). 

Knee Injury and Osteoarthritis 
Outcome Score (KOOS) Skóre porane-
nia kolena a výsledku osteoartrózy bolo 
merané pomocou sebavýpovednej škály 
KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis 

Outcome Score) . KOOS je nástroj va-
lidného hodnotenia výsledkov pre lieč-
bu chrupavky a väzov kolenného kĺbu, 
zohľadňujúci názor pacienta na stav po-
škodenia. Je zložený z piatich podškál 
– bolesť, symptómy, príznaky, aktivity 
bežného života, šport a rekreácia, kvalita 
života. Skóre v jednotlivých dimenziách 
KOOS sa pobybuje na škále 0-100, pričom 
vyššie skóre znamená lepší zdravotný 
stav. 

Sociodemografické a klinické dá-
ta boli získané z lekárskych záznamov. 
Sledovanými parametrami boli vek, po-
hlavie, BMI, predošlá artroskopia s me-
nisektomiou (ASK a ME), stupeň poško-
denia chrupky hodnotený na základe 
artroskopie, RTG klasifikácia, a vplyv 
HTO (valgotizačná osteotómia tíbie) na 
úspešnosť liečby s PRP. 

Štatistické analýzy
Dáta sme vyhodnotili pomo-

cou metód deskriptívnej a inferenčnej 
štatistiky, prostredníctvom programu 
IBM SPSS 26.0 Windows (IBM, Chicago 
Illinois, USA). Hodnotenie efektu liečby 
kolenného kĺbu s PRP na dynamiku KOOS 
skóre pred a po liečbe bolo realizované 
pomocou párového t-testu. Vzťahy medzi 
sociodemografickými a klinickými pa-
rametrami boli hodnotené korelačnými 
koeficientmi, použité boli Pearsonove (r) 
a Spearmanove (R) korelačné koeficienty. 
Hladina štatistickej významnosti bola 
stanovená na p ≤ 0,05.

Obrázok 1. Postup prípravy PRP v laboratóriu ZTB
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Výsledky
Do sledovanej skupiny bolo za-

hrnutých 66 pacientov, ktorí v období 
2012-2016 absolvovali intraartikulárnu 
aplikáciu PRP. Priemerný vek pacientov 
bol 49,5 ± 8 rokov. Vekové rozloženie 
pacientov bolo od 24 do 60 rokov s prie-
merom 49,5, pomer žien a mužov bol 
25:41 (39 % : 61 %) v prospech mužského 
pohlavia (tabuľka 1).

Tabuľka 2 znázorňuje porovnanie 
klinického efektu autológnej PRP na dy-
namiku KOOS skóre pred aplikáciou PRP 
a po aplikácii PRP pomocou párového 
t-testu. Výsledky analýz potvrdili šta-
tisticky významné zlepšenie KOOS skóre 
vo všetkých dimenziách I- V (p<0,001) po 
podaní PRP aj po troch rokoch od liečby 
(tabuľka 1, graf 1).

Dynamika KOOS skóre pred a po 
podaní PRP bola hodnotená aj v kontex-
te sociodemografických a  klinických 
parametrov. Korelačnou analýzou sme 
potvrdili negatívny vzťah medzi stúpajú-
cim vekom a KOOS skóre pred podaním 
PRP, ale táto závislosť po podaní PRP 
nebola potvrdená (tabuľka 2). Z toho je 
možné usúdiť zlepšenie resp. vyrovnanie 
subjektívnych klinických ťažkostí mlad-
ších a starších pacientov po podaní PRP 
liečby. Podobne, nebol zistený štatisticky 

významný vzťah medzi hodnotou BMI 
a KOOS skóre pred a po liečbe PRP (11). 

Cieľom čiastkových analýz bolo 
sledovanie vplyvu varozity tíbie ako jed-
ného z determinantov plánovania operač-
nej liečby a HTO na dynamiku KOOS skóre 
po liečbe s PRP. Všetci pacienti v skupine 
mali röntgenologicky potvrdenú varozitu 
kolenného kĺbu. Z toho dôvodu sme sa 
rozhodli hľadať závislosť medzi TBVA, ako 
jedného z hlavných parametrov operač-
nej liečby, a výsledkom KOOS skóre, kde 
nebol nájdený korelačný vzťah uhla TBVA 
a KOOS skóre pred a po podaní PRP. 

Na základe RTG a ASK sme hod-
notili stupeň poškodenia chrupky pod-
ľa ICRS (International Cartilage Repair 
Society) a Kallgren Lawrence (KL) klasi-
fikácie a následne párovým t-testom sme 
hľadali štatistickú asociáciu dynamiky 
KOOS skóre po aplikácii PRP pacientov 
s  pokročilejším poškodením chrupavky. 
Do skupiny s ťažším poškodením sme 
zaradili pacientov na základe klasifiká-
cie ICRS III.a IV stupeň a KL 3-4 stupeň. 
V skupine s ťažším poškodením KL 3-4 
skupine pacientov sme pozorovali štatis-

ticky významný vzťah KOOS pred poda-
ním, ktorú sme nepozorovali po podaní 
PRP, čo koreluje s významnejším klinic-
kým nálezom pred podávaním u pacien-
tov v pokročilejšom štádiu poškodenia 
chrupavky. Rovnaký vplyv sme však ne-
pozorovali u ASK klasifikácie u pacientov 
ICRS III a IV štádiu poškodenia chrupky 
a jej vplyvu na dynamiku.

Sledovali sme aj podskupinu pa-
cientov po HTO – valgotizačnej tibiálnej 

Tabuľka 1. Sociodemografické a klinické charak-
teristiky súboru

Sociodemografické a klinické 
charakteristiky súboru  

N(%), 
priemer ±SD

Vek 49,5 ± 8

Pohlavie  
   Muži 
   Ženy

 
41(61,2%) 
25(37,3%)

Aktívny športovec 21(31,3%)

Viskosuplementačná liečba 29(43,3%)

Stav po HTO  
valgotizačná osteotómia tibia

20(29,9%)

Stav po ASK a ME 
artroskopii a menisektómii

37(55,2%)

BMI – body mass index 27,9  ± 5,1

ICRS klasifikácia 
   2. stupeň 
   3. stupeň 
   4. stupeň

2,8 ± 0 
13(19,4%) 
40(59,7%) 
4(6%)

RTG Kallgren Lawrence 
klasifikácia 
   II. stupeň 
   III. stupeň 
   IV. stupeň

 
7(10,4%) 
32(47,8%) 
27(40,3%)

TBVA 
tibia bone varus angle

6,3 ± 3,8

Tabuľka 2. KOOS skóre pred a po aplikácii PRP

Pred aplikáciou PRP Po aplikácii PRP t p-hodnota

KOOS I  
Bolesť

47,7±19,6 73,4±14,9 -10,7 0,001

KOOS II 
Symptómy

45,2±19,5 75,4±15,4 -13,3 0,001

KOOS III 
Aktivity bežného života

53,7 ±22,6 78,5±16,7 -12,9 0,001

KOOS IV 
Šport a rekreácia

29,3±24,3 56,0±24,9 -12,0 0,001

KOOS V 
Kvalita života

29,7±18,3 56,6±19,1 -10,1 0,001

Graf 1. Dynamika KOOS

Tabuľka 3. Korelácie vek a BMI pred a po podaní PRP

Pred PRP Po PRP

Vek

KOOS I -,27*  ,02

KOOS II -,37** -,12

KOOS III -,43** -,23

KOOS IV -,32** -,22

KOOS V -,27* -,04

BMI

KOOS I -,10  ,14

KOOS II  ,112  ,09

KOOS III -,105 -,08

KOOS IV -,16 -,15

KOOS V -,13  ,09
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osteotómii s 20 pacientmi. Výsledky analýz 
potvrdili štatisticky významný rozdiel v pa-
rametroch KOOS skóre II-V po PRP liečbe 
u pacientov po HTO oproti pacientom bez 
HTO. Potvrdzuje to hypotézu zlepšenia kli-
nických výsledkov pri komplexnej liečbe, 
kombinácie regeneračnej a operačnej meto-
diky u pacientov s poškodením chrupavky.

Diskusia 
Do našej retrospektívnej štúdie 

boli zaradení pacienti z vekovej kategórie 
do 60 rokov, s prevahou mužov. Dôvodom 
vyššieho počtu mužov v  skupine bol 
častejší výskyt mediokompartementál-
neho poškodenia s varóznym morfoty-
pom kolena dokázateľným TBVA tibiál-
nym metafyzárnym uhlom.V sledovanej 
skupine pacientov došlo ku zlepšeniu 
KOOS skóre s pretrvávaním efektu rok 
a opakovane počas troch rokov po sebe. 
Efekt sa nemenil v kvalite ani po 3 rokoch 
podávania. Systémové analýzy a meta 
analýzy ukázali efektivitu PRP liečby pri 
jej intrartikulárnom podávaní v cykloch 
troch injekcií v týždňových intervaloch 
tri roky po sebe (12). Podobne porov-
návacie štúdie mali rovnaké výsledky 
vplyvu komplexného prístupu v kombi-
nácii s metódami regeneračnej medicíny 
(13,14). Neexistuje porovnávacia štúdia 
efektu PRP v podobnej aktívnej skupi-
ne populácie. O použití HTO a PRP na 
liečbu OA sú sporé literárne údaje, ako 
aj počet porovnávacej štúdie efektu PRP 

a HTO resp. ich kombinácií je limitovaný. 
Poukazujú na lepšie výsledky kombino-
vaného použitia HTO, PRP a kmeňových 
buniek so zlepšením stavu chrupavky 
u re-artroskopovaných  pacientov (15, 16). 
Výsledky štúdie poukazujú na pozitívny 
štatisticky významný vplyv HTO v kom-
binácii s PRP na dynamiku KOOS skóre 
a zlepšenie oproti skupine bez komplex-
nej neoperačnej liečby iba s podávaním 
PRP, podobne ako v podobných štúdiách 
(17) . Počas aplikácie PRP sme nepozo-
rovali žiadne komplikácie a  nežiaduce 
reakcie okrem mierneho opuchu, ktorý 
ustúpil po kryoterapii a užití paraceta-
molu. Nakoľko PRP je autológny produkt 
pripravený z periférnej krvi pacienta, je 
vylúčená imunitná reakcia pacienta a ne-
hrozí riziko prenosu ochorenia ani hy-
perplázie či onkogénneho efektu. 

Nevyriešeným problémom naďalej 
ostáva rôzna forma PRP bez jednoznač-
ného potvrdenia najvhodnejšieho zlo-
ženia a prípravy, ako aj dávka podania. 
V predchádzajúcej štúdii bola dokázaná 
úspešnosť PRP v liečbe AO kolenného 
kĺbu, ako aj lepší efekt oproti kyseline 
hylaurónovej (18,19,20). V štúdii sme po-
tvrdili pozitívny efekt PRP aj u mladej 
populácie pacientov do 60 rokov s ľahším 
stupňom poškodenia kolennej chrupky. 
Limitujúcim faktom v našej štúdii môže 
byť nízky počet pacientov, porovnanie 
rôzneho dávkovania PRP, ako aj neprí-
tomnosť skupiny s placebom. Klinická 
úspešnosť liečby OA pomocou PRP je 
spojená s nulovou komplikáciou a šta-
tisticky významným zlepšením KOOS 

skóre aj po troch rokoch od poslednej 
aplikácie PRP, čo potvrdzujú aj naše 
analýzy a výsledky publikované kolega-
mi Združenej Tkanivovej banky UNLP 
Košiciach v spolupráci  s Klinikou orto-
pédie a traumatológie UNLP v Košiciach 
(21). Nevýhodou liečby sú náklady, ktoré 
pacient musí hradiť sám, nakoľko zdra-
votná poisťovňa tento výkon neprepláca. 
Tento fakt môže brániť širšiemu využitiu 
tejto jednoduchej miniinvazívnej liečby 
a možnosti realizovať väčší počet štúdií 
so zameraním na vytvorenie štandard-
ného protokolu liečby. 

Napriek sľubným výsledkom budú 
nutné ďalšie rozsiahlejšie štúdie a po-
rovnanie s väčším počtom pacientov na 
presné určenie indikačných kritérií.

Záver 
Výsledky štúdie preukázali, že apli-

kácia troch dávok PRP je bezpečná, efek-
tívna metóda liečby poškodenia chrupky 
v skupine aktívne pracujúcich pacientov do 
60 roka života. Na základe výsledkov bo-
la potvrdená hypotéza o vplyve predošlej 
operačnej liečby (ASK a ME) na hodnoty 
KOOS skóre po aplikácii PRP. Naopak, ne-
bol potvrdený vplyv hmotnosti, pohlavia 
a stupňa ASK poškodenia na KOOS skóre. 
Výsledky štatistických analýz potvrdili 
vplyv RTG stupňa poškodenia na KOOS 
skóre iba pred aplikáciou PRP, ale nie po 
aplikácii. Štúdia potvrdila význam kom-
plexného prístupu k liečbe OA s prihliad-
nutím na vhodnosť korekcie osovej defor-
mity, a tým k dosiahnutiu lepšieho efektu 
liečby v podobe KOOS skóre. 

Obrázok 1. TBVA uhol mechanickej osi (žltá 
čiara) a epifyzárnej osi ( modrá čiara) tíbie

Graf 2. KOOS skóre celej sledovanej skupiny pred a po PRP a skupiny po HTO a PRP
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Spongioplastika trikalcium fosfátom  
a sekundárny pokles kĺbovej plochy  
po zlomeninách laterálneho kondylu tíbie
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Klinika úrazovej chirurgie LF UPJŠ a UNLP, Košice
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Cieľ: Pri operačnej liečbe štiepnych zlomenín laterálneho kondylu tíbie s poklesom kĺbovej plochy (AO/OTA 41B3.1; Schatzker typ 2) sa 
využívajú viaceré spôsoby operačnej liečby. Medzi najčastejšie používané metódy patrí osteosyntéza zlomeniny ťahovými skrutkami, 
opornou (konvenčnou) L (T) dlahou alebo uhlovostabilnými dlahami. Po repozícii zlomeniny pod kĺbovou plochou často vzniká kostný 
spongiózny defekt, ktorý sa vypĺňa autológnymi alebo alogénnymi kostnými štepmi, prípadne syntetickou náhradou spongiózy. Kompli-
káciou liečby býva sekundárny pokles kĺbovej plochy. Cieľom práce bolo zistenie výskytu a rozsahu poklesu kĺbovej plochy po operačnej 
stabilizácii zlomeniny laterálneho kondylu tíbie s použitím trikalcium fosfátovej spongioplastiky.
Metodika: Do retrospektívnej štúdie boli zaradení dospelí pacienti, ktorí boli operačne liečení na Klinike úrazovej chirurgie UNLP v Ko-
šiciach v období 1.1.2008 - 31.12.2011 pre nepatologickú štiepnu impresívnu zlomeninu laterálneho kondylu proximálnej tíbie (AO/OTA 
41B3.1). Na hodnotenie prítomnosti a rozsahu sekundárneho poklesu laterálneho plateau píšťaly (≥ 2 mm) bola použitá röntgenová  do-
kumentácia pacientov, ktorá bola vyhotovená s odstupom najmenej 12 mesiacov od prvotnej operácie. 
Výsledky: Z celkového počtu do štúdie zaradených pacientov (N=31) bol sekundárny pokles kĺbovej plochy zistený u 16 (52%) pacientov 
s priemerným poklesom 1,8 mm (SD 2,4). Najvyšší priemerný pokles bol zaznamenaný v skupine liečenej opornou dlahou alebo skrutkami 
(OD/S) bez trikalciumfosfátovej (TKF) spongioplastiky (3,1 mm (SD 2,3)). Relatívne riziko vzniku pooperačného poklesu kĺbovej plochy 
v skupine OD/S bez TKF spongioplastiky bolo 4,4-krát (95% CI 1,3-15,7; p=0.02) vyššie oproti skupine liečenej uhlovostabilnou dlahou 
(UD) doplnenou TKF spongioplastikou. 
Záver: Pooperačný pokles kĺbovej plochy zlomenín AO/OTA 41B3.1 je možné očakávať u pacientov stabilizovaných opornou dlahou alebo 
skrutkami bez použitia spongioplastiky. Vzhľadom na toto vysoké riziko vhodnejším spôsobom liečby zlomenín typu AO/OTA 41B3.1 sa 
javí použitie uhlovostabilnej dlahy s alebo bez súčasnej TKF spongioplastiky. 

Kľúčové slová: zlomenina proximálnej tíbie, osteosyntéza, kostné substituenty, komplikácie

Tricalcium phosphate spongioplasty and secondary decrease in joint area after fractures  
of the lateral condyle of the tibia

Aim of the study: There are various types of fracture treatment options for split-depressed lateral tibial plateau fracture (AO/OTA B3.1; 
Schatzker type 2). Raft construct screws, buttress plate and locked plates are amongst the most used. After fracture reduction the 
cancellous bone defect often need to be filled with autograft, allograft or synthetic bone graft substitutes. Despite treatment, one of the 
complications following surgery is secondary collapse of tibial plateau. The aim of the study was determination of the rate and size of 
the secondary depression of tibial plateau after surgical treatment of split-depressed lateral tibial plateau fracture in combination with 
tricalcium phospate bone graft substitute.
Methodology: The retrospective study included all adult patients who were surgically treated at the Department of Trauma Surgery UNLP in 
Košice from 1.1.2008 to 31.12.2011 for non-pathological split-depressed lateral tibial plateau fracture (AO/OTA B3.1) Patient‘s radiograph 
was used to assess presence and extent of secondary depression of tibial plateau at least 12 months after surgery. Additional relevant 
clinical and treatment information were retrieved from the patient medical records.
Results: During the study secondary depression of tibial plateau (≥ 2 mm) occurred in 16 (52%) out of the 31 patients with the mean of 1,8 
mm (SD 2,4). The greatest depression of tibial plateau was noticed in the group treated with screws/buttress plate without bone grafting 
which reached 3,1 mm (SD 2,3). The patients in this group developed 4,4 times (95% CI 1,3-15,7; p=0.02) more likely secondary plateau 
depression than patients in treated with locked plate and tricalcium phosphate bone grafting (TCP).
Conclusion: Secondary depression of tibial plateau in for split-depressed lateral tibial plateau fracture can be expected in patients 
treated without locked plates and without bone grafting. Locked plate with or without TCP bone grafting seems to be viable option for 
the treatment this type of fractures. 

Key words: tibial plateau fractures, bone substitutes, complications
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Úvod
Štiepne zlomeniny laterálneho 

kondylu proximálnej tíbie s poklesom 
kĺbovej plochy (AO/OTA 41B3.1; tiež 
Schatzker typ 2) patria k najčastejším ty-
pom zlomenín proximálnej tíbie (1,2,3,4). 
Tieto zlomeniny vznikajú dôsledkom 
axiálneho zaťaženia dolnej končatiny 
pri súčasnom vybočení predkolenia na-
vonok, často po dopravných nehodách 
alebo po pádoch. Pacienti sú zvyčajne 
v strednom a vyššom veku, keď už do-
chádza k zmenám v trabekulárnej časti 
kosti proximálnej tíbie (5,6).

Cieľom liečby týchto zlomenín je 
repozícia zlomeniny s dosiahnutím kon-
gruentného kĺbu a zabezpečením správ-
neho osového postavenia predkolenia, 
stabilná osteosyntéza a včasné začatie 
rehabilitácie. Dosiahnutím tohto cieľa 
je riziko rozvoja poúrazovej gonartrózy 
výrazne znížené (7). Výber konkrétneho 
typu osteosyntézy (uhlovostabilné dlahy, 
oporné /konvenčné/ dlahy, paralelné 
subchondrálne skrutky) na stabilizáciu 
zlomeniny závisí od faktorov ako sú stav 
mäkkých tkanív alebo kvalita skeletu 
pacienta. Po repozícii týchto zlomenín 
vzniká v metafyzárnej časti pod kĺbovým 
plateau defektná zóna, pričom jej rozsah 
je výraznejší v prípade osteoporotického 
skeletu. Na zabezpečenie stability oste-
osyntézy  je možné tento defekt vyplniť 
kostnou náhradou (8,9,10). Na vyplnenie 
defektu sa využíva autológna spongióza 
získaná z lopaty bedrovej kosti pacienta, 
alogénne kostné štepy alebo syntetické 
kostné náhrady (napr. trikalcium fosfát) 
(11). Aj napriek použitiu stabilnej osteo-
syntézy a kostnej náhrady vypĺňajúcej 
spongiózny defekt dochádza po operácii 
k sekundárnej dislokácii operačne zre-
ponovanej kĺbovej plochy, ktorá môže 
vyžadovať opakovanú operačnú liečbu 
alebo prispieva k včasnému rozvoju go-
nartrózy. Cieľom práce bolo zistenie 
výskytu a rozsahu pooperačného poklesu 
kĺbovej plochy po stabilizácii laterálneho 
kondylu tíbie s depresiou kĺbovej plochy 
pri použití rôznych spôsobov liečby. 

Pacienti a metódy
Do retrospektívnej štúdie boli 

zaradení všetci pacienti s nepatologic-
kou štiepnou zlomeninou laterálneho 
kondylu tíbie s poklesom kĺbovej plochy 

(AO/OTA 41B3.1) (3) vo veku nad 18 rokov, 
ktorí boli operovaní na Klinike úrazo-
vej chirurgie UNLP v období od 1.1.2008 
do 31.12.2011. Informácie o veku v čase 
úrazu, pohlaví, BMI, mechanizme úrazu, 
ISS (Injury Severity Score), spôsobe ope-
račnej liečby, poooperačných kompliká-
ciách boli získané zo zdravotnej doku-
mentácie pacientov. 

Výber typu osteosyntézy a typu 
spongioplastiky boli na rozhodnutí chi-
rurga. Repozícia fragmentov bola vyko-
naná pod kontrolou zraku a röntgeno-
logickou kontrolou. Zistené poškodenie 

laterálneho menisku bolo ošetrené počas 
operácie. Pooperačne bol kolenný kĺb 
znehybnený počas 6 týždňov a následne 
bola začatá postupná rehabilitácia roz-
sahu pohybov kolenného kĺbu. Plné za-
ťaženie kolenného kĺbu bolo indikované 
po 12 týždňoch. 

Výsledný pokles laterálnej kĺ-
bovej plochy bol zistený z röntgenovej 
dokumentácie, ktorá bola vyhotovená 
s odstupom najmenej 12 mesiacov od 
operácie (obrázok 1). Pokles o ≥ 2 mm 
bol považovaný za výrazný pokles kĺ-
bovej plochy (12, 13,14). Podľa spôsobu 

Obrázok 1. A. Predozadná snímka pravého kolenného kĺbu po úraze s výrazným poklesom kĺbovej 
plochy. B Predozadná snímka pravého kolenného kĺbu po stabilizácii zlomeniny uhlovostabilnou 
dlahou so spongioplastikou trikalcium fosfátom. C Predozadná snímka pravého kolenného kĺbu rok 
po operácii a poklesom kĺbovej plochy o 1 mm a kompletne zrezorbovaným trikalcium fosfátom. D 
Klinický výsledok rok po operácii. (Plná šípka označuje miesto kĺbovej impresie. Prerušovaná šípka 
označuje miesto spongiózneho defektu vyplneného trikalcium fosfátom). 
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liečby boli pacienti rozdelení do 4 skupín, 
pričom v každej skupine bol vypočítaný 
priemerný pokles kĺbovej plochy. Na po-
rovnanie rozdielov medzi skupinami bol 
použitý nepárový Studentov t-test, nepa-
rametrický Mann-Whitneyov test alebo 
chí-kvadrátový test. Za štatisticky vý-
znamnú bola považovaná vypočítaná 
hodnota p < 0,05. Na štatistické výpočty 
bol použitý počítačový program MedCalc 
Statistical Software v. 19.2.1 (MedCalc 
Software Ltd, Ostend, Belgium)

Výsledky
Na základe výberových kritérií 

bolo v sledovanom období na pracovisku 
liečených celkovo 38 pacientov so zlo-
meninou typu AO/OTA 41B3.1. Z výsled-
ného hodnotenia boli vylúčení pacienti, 
u ktorých vznikla pooperačná hlboká 
infekcia (n=2; 5 %) a pacienti, u ktorých 
bola použitá autológna alebo alogénna 
spongioplastika (n=4; 11 %). Z konečného 
hodnotenia bol vylúčený aj pacient (3 %) 
so závažným poškodením mozgu. Z vý-

sledného súboru (N=31) bol pokles kĺbovej 
plochy ≥ 2mm zistený v 16 (52 %) prí-
padoch, pričom 5-krát (28 %) sa vysky-
tol v prípade zlomenín stabilizovaných 
uhlovostabilnou dlahou a 11-krát (85 %) 
v prípade stabilizácie zlomeniny skrut-
kami alebo opornou dlahou. Priemerný 
pokles kĺbovej plochy celej skupiny bol 
1,8 mm (tabuľka 1). 

Relatívne riziko vzniku pooperač-
ného poklesu kĺbovej plochy v skupine 
liečenej opornou dlahou alebo skrutka-
mi (OD/S) bez TKF spongioplastiky bolo 
4,4-krát (95 % CI 1,3-15,7; p=0,02) vyššie 
oproti skupine liečenej uhlovostabilnou 
dlahou (UD) s  TKF spongioplastikou. 
V tejto skupine (UD+TKF) bol priemerný 
pokles kĺbovej plochy 1,3 mm (SD 3,2), 
kým v skupine OD/S-TKF bol 3,1 mm 
(SD 2,3). Tento rozdiel v poklese kĺbovej 
plochy bol štatisticky významný (Mann-
Whitney, p=0,02) (graf 1). 

Diskusia
Izolované zlomeniny laterálneho 

plateau tíbie sú najčastejšie sa vyskytujú-
ce zlomeniny v oblasti proximálnej tíbie. 
Valgózne postavenie predkolenia v čase 
úrazu v spojitosti s axiálnym zaťažením, 
subchondrálne slabšia kosť v laterálnom 
ako v posteromediálnom kvadrante pro-
ximálnej tíbie a rastúci počet pacientov 
v strednom a vyššom veku sú základné 
predispozičné faktory výskytu týchto 
zlomenín. Cieľom chirurga pri liečbe 
týchto zlomenín je anatomická repozícia 
plateau, stabilná osteosyntéza a iniciácia 
včasnej rehabilitácie.

K špecifickým komplikáciam zlo-
menín proximálnej tíbie s poúrazovou 
impresiou kĺbovej plochy patrí 
sekundárny pokles kĺbovej plochy. Táto 
komplikácia nastáva po začatí plného 
zaťaženia končatiny, zvyčajne medzi  
6 týždňom až 6 mesiacom od primár-
nej osteosyntézy (13,15,16). V našom sú-
bore bol výskyt poklesu kĺbovej plochy 
≥2mm zistený u 52 % (16/51) pacientov, 
pričom v podskupine s použitím  TKF bol 
v 36 % (5/14) a bez použitia TKF v 65 %  
(11/17). Russell a  kol. udávajú výskyt 
sekundárneho kolapsu tibiálneho plateau 
po osteosyntéze zlomenín proximálnej 
tibie v 30 % pri použití autológnej spon-
giózy, kým pri použití kalcium fosfátu 
iba v 9 % prípadov všetkých typov zlo-

Graf 1. Priemerný sekundárny pokles kĺbovej plochy v jednotlivých podskupinách pacientov. Výška 
stĺpca predstavuje priemernú hodnotu poklesu, úsečka zobrazuje štandardnú odchýlku priemeru 
(SEM). (TKF+ s trikalcium fosfátom; TKF- bez trikalcium fosfátu)

Tabuľka 1. Základná charakteristika pacientov zaradených do štúdie. SD - smerodajná odchýlka

Pacienti  
AO/OTA 41 B3.1 
N=31

Vek (roky); priemer (SD) 49,9 (15,3)

Pohlavie muži 16 (52%)

ženy 15 (48%)

BMI (kg/m2); priemer (SD) 28,2 (6,1)

Mechanizmus úrazu pád 6 (19%)

dopravná nehoda/chodci 14 (45%)

pritlačenie 5 (16%)

šport 6 (19%)

ISS; priemer (SD) 7,5 (7,8)

Čas od úrazu do operácie (dní); priemer (SD) 6,6 (4,9)

Typ osteosyntézy skrutky 8 (26%)

oporné (konvenčné) T, L dlahy 5 (16%)

uhlovostabilné dlahy 
–  4,5 mm LCP Proximal Tibiae Plates (Synthes)
–  Proximal Tibial Locking Plate (Zimmer) 

18 (58%)

Spongioplastika trikalcium fosfát 
–  chronOS® (Synthes)

14 (45%)

žiadna 17 (55%)

Sekundárny pokles kĺbovej 
plochy 

≥ 2 mm 16 (52%)

< 2 mm 15 (48%)

Pokles kĺbovej plochy (mm); priemer (SD) 1,8 (2,4)



www.solen.sk | 2020;17(4) | Slovenská chirurgia

123Pôvodné práce

menín proximálnej tíbie (13). V metaa-
nalýze venujúcej sa použitiu kostných 
náhrad v liečbe zlomenín plateau tíbie 
publikovanej Goffom a kol. bol pri pou-
žití syntetických kostných substitútov 
celkový výskyt sekundárneho poklesu 
kĺbovej plochy zaznamenaný v 4,8 % prí-
padov, pričom rozsah jeho výskytu bol 
od 0 % do 40 % (8). Vyšší výskyt sekun-
dárneho poklesu kĺbovej plochy v našom 
súbore (36 %) mohol byť spôsobený po-
užitím nie uhlovostabilných implantátov  
v 3 zo 14 prípadov a až v 3 z 5 prípadov 
bol pokles kĺbovej plochy presne na hra-
nici 2 mm. V našom súbore bol priemer-
ný pokles kĺbovej plochy v podskupine 
s použitím trikalcium fosfátu 1,3 mm, 
čo je porovnateľné s hodnotami 1,3 - 1,4 
mm publikovanými inými autormi (14,16). 
Na stabilizáciu zlomeniny proximálnej 
tíbie je možné použiť viaceré druhy im-
plantátov od uhlovostabilných dláh až 
po paralelné skrutky umiestnené pod 
kĺbovú plochu (2,15). V našom súbore po-
užitie uhlostabilného implantátu v spo-
jení s TKF alebo bez TKF viedlo k naj-
nižšiemu priemernému poklesu kĺbovej 
plochy (1,3 mm) aj ako výrazne nižšiemu 
výskytu poklesu kĺbovej plochy o ≥2 mm 
(28 %; 5/18) oproti skupine stabilizova-
nej nie uhlovostabilným implantátom  
(85 %; 11/13). Tento výsledok je v súlade 
zo závermi   laboratórneho testovania 
viacerých druhov osteosyntéz, v ktorom 
najvyššiu stabilitu a  prevenciu poklesu 

kĺbovej plochy dosahovali dlahové im-
plantáty (2). 

Záver: Pooperačný pokles kĺbo-
vej plochy zlomenín AO/OTA 41B3.1 je 
možné očakávať u pacientov stabilizo-
vaných opornou dlahou alebo skrutkami 
bez použitia spongioplastiky. Vzhľadom 
na toto vysoké riziko sa javí vhodnejším 
spôsobom liečby zlomenín typu AO/OTA 
41B3.1, hlavne v prípadoch zhoršenej kva-
lity skeletu, použitie uhlovostabilnej dla-
hy s alebo bez súčasnej TKF spongioplas-
tiky metafyzárneho defektu laterálneho 
kondylu tíbie. 
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Manažment liečby akútnej divertikulitídy:  
10-ročné skúsenosti 

MUDr. Peter Štefánik, MUDr. Martin Ježovít, MUDr. Pavol Mazalán, MPH, doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc. 
II. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka

Vzrastajúca prevalencia divertikulovej choroby a jej komplikácií, vrátane akútnej divertikulitídy, má za následok zvýšenú ekonomickú záťaž 
na zdravotnícke systémy v celom svete. Nekomplikovaná forma akútnej divertikulitídy patrí do starostlivosti najmä gastroenterológa, ale 
aj všeobecného lekára pre dospelých, či „family“ doktora. Pri komplikovanej forme akútnej divertikulitídy sa vyžaduje medziodborová 
spolupráca gastroenterológa, chirurga, rádiodiagnostika, ale aj intervenčného rádiológa. Za ostatné roky pozorujeme častejšie využí-
vanie konzervatívnych a semiinvazívnych postupov v liečbe nielen nekomplikovanej, ale aj komplikovanej formy akútnej divertikulitídy. 
V článku prezentujeme manažment liečby pacienta s komplikovanou divertikulitídou na II. chirurgickej klinike LF UK a UN Bratislava.

Kľúčové slová: divertikulová choroba, akútna divertikulitída, liečba akútnej komplikovanej divertikulitídy

Treatment management of patients with acute diverticulitis from the viewpoint of our clinic 

The prevalence of diverticulosis and its complications including acute diverticulitis is increasing worldwide and is inflicting a burden on worldwide 
healthcare systems as a result. Uncomplicated form of acute diverticulitis is managed by gastroenterologist and outpatient treatment whenever 
possible. Complicated forms of acute diverticulitis requires multidisciplinary approach of a surgeon, a gastroenterologist, a radiologist and an 
interventional radiologist. In the past years there has been a tendency towards a more conservative treatment of not only uncomplicated diver-
ticulitis but also of its complicated types. In this article we present the management of a patient with complicated acute diverticulitis at our clinic. 

Key words: diverticulosis, diverticular disease, treatment of acute complicated diverticulosis
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Úvod
Incidencia divertikulovej choroby 

a jej komplikácií, vrátane akútnej diver-
tikulitídy, vzrastá. To významne zvyšu-
je ekonomické náklady zdravotníckych 
systémov (1). Za ostatné roky môžeme 
pozorovať stúpajúci trend vo využívaní 
konzervatívnych postupov liečby akútnej 
divertikulitídy (2). V prípade nekompliko-
vanej formy akútnej divertikulitídy, ktorá 
spadá do kompetencie najmä gastroen-
terológa je to predovšetkým farmakote-
rapia ambulantnou cestou (3). U kompli-
kovaných foriem divertikulitídy je trend 
využívať menej invazívne spôsoby liečby, 
ako napr. perkutánnu drenáž abscesu 
alebo laparoskopickú laváž s drenážou 
pri perforovanej divertikulitíde (2). 

Definícia 
Divertikul kolonu je vakovitá pro-

trúzia steny hrubého čreva, pri ktorej 
dochádza k prolapsu mukózy a serózy 
cez oslabené miesta v svalovine v mies-
te prechodu vasa recta (4). Ide o nepra-
vé divertikle, lebo ich stena nemá všetky 
vrstvy steny čreva. Divertikulová choro-
ba sa definuje ako klinicky signifikantná, 
symptomatická divertikulóza. Pozostáva 

z troch hlavných subtypov: symptoma-
tická nekomplikovaná divertikulová cho-
roba; nekomplikovaná a komplikovaná 
akútna divertikulitída a  segmentálna 
kolitída asociovaná s divertikulózou (3). 
Nekomplikovanú akútnu divertikulitídu 
hrubého čreva môžeme definovať ako zá-
pal jedného alebo viacerých divertiklov 
bez prítomnosti abscesu alebo perforácie 
čreva. Komplikovaná akútna divertikuli-
tída hrubého čreva sa spája so vznikom 
akútnych a chronických komplikácií, aký-
mi sú: absces, perforácia, peritonitída, 
rôzne typy fistúl alebo stenóza čreva (5). 
Za účelom zjednodušenia a zdokonale-
nia systému klasifikácie navrhol Hinchey 
už v roku 1978 prvú klasifikáciu akútnej 
divertikulitídy. Túto klasifikáciu neskôr 
modifikoval Wasvary a stala sa všeobecne 
uznávaným zlatým štandardom pre diag-
nostiku akútnej divertikulitídy. Konečnú 
klasifikáciu, ktorú používame dnes, publi-
koval Kaiser v roku 2005, pričom k jednot-
livým štádiám priradil ich CT korelát (6). 

Epidemiológia
Divertikulová choroba hrubého 

čreva patrí v rozvinutých krajinách me-
dzi ochorenia s najvyššou prevalenciou. 

Incidencia divertikulovej choroby a  jej 
komplikácií má za posledné storočie stú-
pajúcu tendenciu. Podľa talianskej štúdie 
bolo v rozmedzí rokov 2008 až 2015 pre 
akútnu divertikulitídu hospitalizovaných 
174 436 pacientov. Počas tohto obdobia 
počet hospitalizácii ročne vzrastal z 39 až 
na 48 hospitalizácií na 100 000 obyvateľov 
(7). Prevalencia divertikulózy v rozvinu-
tých krajinách dosahuje 30-50 %, pričom 
sa predpokladá, že u 10-25 % z tejto popu-
lácie sa vyvinie komplikácia, ako sú diver-
tikulitída alebo krvácanie z divertikla (8). 

Diagnostika divertikulitídy

Klinický obraz, fyzikálne 
vyšetrenie a laboratórna 
diagnostika
Základom diagnostiky akútnej 

divertikulitídy sú anamnéza, fyzikálne 
vyšetrenie, laboratórne vyšetrenia a zo-
brazovacie vyšetrovacie metódy – najmä 
abdominálna USG a CT vyšetrenie (3). 
Typický klinický obraz akútnej diver-
tikulitídy sa spája s bolesťou v  ľavom 
dolnom brušnom kvadrante, febrilita-
mi a v niektorých prípadoch aj zmenou 
defekačného stereotypu ako sú hnačky, 
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inokedy zápcha. V laboratórnom obraze 
dominuje leukocytóza a zvýšená hladina 
CRP v sére (3,4).

Zobrazovacie vyšetrenia
K zobrazovacím diagnostickým 

metódam v prípade podozrenia na akút-
nu divertikulitídu patrí natívny snímok 
brucha postojačky, USG a CT vyšetrenie, 
pričom CT zostáva metódou voľby aj 
pre diagnostiku prípadných komplikácií 
a pomáha stanoviť staging ochorenia (9). 

Liečba akútnej 
nekomplikovanej divertikulitídy 
Hinchey-Wasvary 0-Ia
Pri manažmente liečby akútnej 

divertikulitídy treba správne stanoviť 
diagnózu a  staging. Ak ide o  akútnu 
nekomplikovanú divertikulitídu, spadá 
liečba najmä do rúk gastroenterológa, 
ale aj všeobecného lekára pre dospelých 
(VLD). Preferuje sa ambulantná liečba za 
predpokladu primeraného compliance 
pacienta, možnosti perorálneho príj-
mu a dobrého celkového stavu. Pri ne-
komplikovanej akútnej divertikulitíde je 
treba začať s empirickou liečbou ihneď. 
Pozostáva z tekutej diéty a 5 – 7 dňovej 
liečby širokospektrálnymi antibiotikami 
podávanými per os (napr. ciprofloxacin 
a metronidazol), pričom treba rozhodne 
brať do úvahy reálny potenciál vzniku 
klostrídiovej kolitídy súvisiacej s liečbou 
rizikovými skupinami ATB. Po odznení 
zápalu sa odporúča cyklická liečba rifa-
ximínom po dobu 3 mesiacov až jedné-
ho roka od prvého ataku divertikulitídy. 
Pacient môže opäť prijímať diétu bohatú 
na vlákninu. Realizácia kolonoskopického 
vyšetrenia za účelom vylúčenia malignity 
hrubého čreva sa odporúča v interva-
le 6 týždňov – 3 mesiacov od odznenia 
akútneho ataku ochorenia. V prípade, 
že pacient nie je schopný per os výži-
vy, jeho compliance alebo celkový stav 
neumožňujú ambulantnú liečbu, treba 
ho hospitalizovať, má reštrikciu per os 
výživy, prechodne parenterálnu výživu 
a ATB sa podávajú intravenózne (1, 5, 8).

Liečba akútnej komplikovanej 
divertikulitídy Hinchey-
Wasvary Ib-II
Pacienti s akútnou komplikovanou 

divertikulitídou vyžadujú hospitalizáciu na 

chirurgickom oddelení a pri ich liečbe sa vo 
všeobecnosti riadime „guidelines“ alebo 
tzv. ŠDTP (štandardné diagnostické a tera-
peutické postupy) podľa štádií Hincheyho-
Wasvaryho klasifikácie (10). Akútna kom-
plikovaná divertikulitída v štádiu Hinchey-
Wasvary Ib-II, teda v štádiu ochorenia, kde 
je okrem inflamácie samotného divertikla 
prítomný aj absces perikolický alebo absces 
v anatomicky vzdialenom regióne (napr. 
absces v malej panve, interansálny, retro-
peritoneálny a pod.), vyžaduje ochorenie 
hospitalizáciu na chirurgickom oddelení. 
Ale aj v tomto štádiu sa skôr prikláňame 
ku konzervatívnej terapii. Abscesy do 4 cm 
je možné zvládnuť antibiotickou liečbou, 
ktorá býva úspešná vo viac ako 70 % prí-
padov. Pri veľkosti abscesu nad 4 cm a pri 
abscesoch refraktérnych na antibiotickú 
liečbu je prvou metódou liečby perkután-
na punkcia pod USG alebo CT kontrolou, 
ktorú robí intervenčný rádiológ.

Chirurgická liečba sa volí pri 
abscesoch nevhodných na semiinter-
venčné riešenie a nereagujúcich na an-
tibiotickú liečbu (3,11).

Liečba akútnej komplikovanej 
divertikulitídy Hinchey-
Wasvary III-IV
V  štádiu akútnej komplikovanej 

divertikulitídy Hinchey-Wasvary III a IV 
ide o pacientov s difúznou purulentnou 
a  sterkorálnou peritonitídou. Pacienti 
v týchto štádiách ochorenia sú kandi-
dátmi urgentnej chirurgickej intervencie. 
Historicky sa realizovala operácia spo-
čiatku až v troch dobách. V prvej dobe 
sa pri urgentnom výkone urobila laváž 
a drenáž brušnej dutiny s axiálnou trans-
versostómiou. Následne bola zresekovaná 
časť postihnutého hrubého čreva a v po-
slednej fáze sa obnovila jeho kontinui-
ta. Tento prístup bol spojený s vysokou 
morbiditou a mortalitou, najmä z dôvodu 
ponechania postihnutej časti čreva in situ. 

Na začiatku osemdesiatych rokov 
20. storočia sa preto začala presadzo-
vať Hartmannova operácia, pri ktorej sa 
v prvej fáze zresekoval zápalom a zvy-
čajne i perforáciou postihnutý segment 
čreva, kýpeť rekta sa zašil naslepo a uro-
bila sa terminálna kolostómia – zvyčaj-
ne descendentostómia. Nevýhodou tejto 
techniky bolo a  je výrazne limitované 
obnovenie kontinuity čreva. U viac ako 

30 % pacientov sa kontinuita čreva nikdy 
neobnoví. Príčiny sú viaceré (3,11). 

Dve hlavné alternatívy k  Hart- 
mannovej operácii sú resekcia s primárnou 
anastomózou (PRA) s alebo bez založenia 
protektívnej ileostómie alebo kolostómie 
a laparoskopická laváž a drenáž brušnej du-
tiny bez resekcie čreva. Obe metódy ma-
jú svoje výhody i nevýhody. Súčasný trend 
v chirurgii sa prikláňa skôr k realizácii resek-
cie s PRA ako bezpečnej technike pre všetky 
štádiá komplikovanej divertikulitídy. Tento 
postup sa považuje za široko akceptovanú 
alternatívu Hartmannovej operácie (12, 13).

Štatistické spracovanie údajov 
liečby na II.CHK LFUK a UNB
Na II. chirurgickej klinike LFUK 

a  UNB liečime v  súlade s  najnovšími 
trendmi akútnu divertikulitídu s dob-
rými výsledkami konzervatívnej ako aj 
chirurgickej liečby. Uvádzame graficky 
spracované údaje v intervale január 2008 
– január 2018. V tomto období sme na 
našej klinike hospitalizovali 267 pacientov 
v rôznych štádiách akútnej divertikulitídy. 

Počet hospitalizovaných 
pacientov v jednotlivých 
decéniách (graf 1)
V grafe 1 vyjadrujeme, že najčas-

tejšie hospitalizovaní pacienti pre akútnu 
divertikulitídu boli vo veku 50 – 60 ro-
kov. V tomto grafe tiež dokumentujeme 
pomerne vysoký počet hospitalizácií 
pacientov v mladšom veku. Akútna di-
vertikulitída je teda problém, ktorý ne-
postihuje len pacientov vyššieho veku. 

Porovnanie počtu 
hospitalizovaných pacientov 
vzhľadom na pohlavie (graf 2)
V grafe 2 je znázornené rozvrs-

tvenie pacientov hospitalizovaných pre 
akútnu divertikulitídu podľa decénií 
a s prihliadnutím na pohlavie. Je zrejmé, 
že zatiaľ čo muži boli hospitalizovaní 
častejšie v nižšom veku, ženy, naopak, vo 
vyšších vekových kategóriách.

Porovnanie počtu 
hospitalizovaných pacientov 
podľa štádia Hinchey-Wasvary 
klasifikácie (graf 3)
Graf 3 znázorňuje podiel hospita-

lizovaných pacientov pre divertikulitídu 
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podľa štádií modifikovanej klasifikácie 
Hinchey–Wasvary. Je evidentné, že v sle-
dovanom časovom intervale boli na našej 
klinike najčastejšie hospitalizovaní pacienti 
v štádiu 0 a Ia, čo sa v súčasnosti už takmer 
neakceptuje. Predpokladáme, že na zák-
lade využívania nedávno vypracovaných 
a už aj schválených ŠDTP pre liečbu diver-
tikulovej choroby, na ktorých sa podieľal 
aj jeden z autorov tejto publikácie, dôjde 
prinajmenšom k výraznej redukcii hospi-
talizácie pacientov v týchto štádiách ocho-
renia. Pacienti budú liečení ambulantne, čo 

určite prispeje k zníženiu ekonomických 
nákladov na zdravotnícky systém. 

Pomer hospitalizovaných 
a operovaných pacientov pre 
akútnu divertikulitídu (graf 4 a 5)
Grafy 4 a 5 dokumentujú, že až 

štvrtina pacientov hospitalizovaných pre 
akútnu divertikulitídu bolo operovaných, 
pričom pomer urgentne a semi-urgentne 
(do 24 hodín od hospitalizácie) operova-
ných pacientov k elektívne operovaným 
pacientom je asi 1:2. 

Graf 1. Porovnanie počtu hospitalizovaných pacientov s akútnou divertiku-
litídou v jednotlivých decéniách (2008-2018).

Graf 3. Počet hospitalizovaných pacientov podľa štádia klasifikácie Hin-
chey-Wasvary (2008-2018).

Graf 5. Počet urgentne, semiurgentne a elektívne operovaných pacientov 
pre divertikulitídu (2008-2018).

Graf 2. Porovnanie počtu hospitalizovaných pacientov s akútnou divertikulití-
dou v jednotlivých decéniách s prihliadnutím na pohlavie pacienta (2008-2018).

Graf 4. Pomer počtu všetkých hospitalizovaných a všetkých operovaných 
pacientov pre divertikulitídu (2008-2018).

Graf 6. Druh operačného výkonu u urgentne a semiurgentne operovaných 
pacientov pre akútnu divertikulitídu (2008-2018).

Graf 7. Pomer počtu hospitalizovaných pacientov 
pre akútnu divertikulitídu a všetkých urgentne 
hospitalizovaných pacientov (2008-2018).
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Rozvrstvenie počtu urgentne 
operovaných podľa druhu 
výkonu (graf 6)
V grafe 6 je znázornené rozvrs-

tvenie urgentne operovaných pacientov 
podľa druhu výkonu na našom praco-
visku. Poukazuje na dva dominantné 
prístupy: resekcia s primárnou anas-
tomózou bez predradenej derivač-
nej stómie a Hartmannova operácia. 
Rozhodnutie o konkrétnom výkone pri 
III. a IV. štádiu komplikovanej diverti-
kulitídy je v kompetencii operujúce-
ho chirurga. Druh výkonu ovplyvňu-
jú mnohé faktory. Rozsah inflamácie, 
celkový stav pacienta, intraoperačný 
nález, skúsenosti chirurga a v nepo-
slednom rade aj zloženie operačného 
tímu pri urgentnom výkone v noci alebo 
počas víkendov. Hartmannova operácia 
sa z pohľadu chirurga považuje za me-
nej riskantnú a je metódou voľby najmä 
u pacientov so závažnými komorbidi-
tami, ťažkou sepsou alebo u starších 
fragilných pacientov. Aj na našom pra-
covisku sa začíname prikláňať k častej-
šej realizácii PRA pre zlepšenie kvality 
života pacientov a eliminácii dočasnej 
alebo trvalej stómie. 

Naše údaje poukazujú na častejšiu 
realizáciu PRA na úkor Hartmannovej 
operácie pre zlepšenie kvality života 
pacientov. Táto metóda zvyšuje šancu 
pacienta na život bez permanentnej ko-
lostómie. 

Porovnanie počtu celkových 
urgentných hospitalizácií 
a urgentných hospitalizácii pre 
akútnu divertikulitídu (graf 7)
Graf 7 vyjadruje všetky urgentné 

hospitalizácie v pomere k urgentným hos-

pitalizáciám pre akútnu divertikulitídu 
za obdobie 10 rokov. Hospitalizácie pre 
akútnu divertikulitídu tvorili len 4,4 %. 

Záver 
Zo spracovaných údajov vyplýva, 

že akútna divertikulitída hrubého čreva 
je ochorenie, ktoré v indikovaných prípa-
doch vyžaduje urgentnú hospitalizáciu. 
V súčasnosti je liečba akútnej diverti-
kulitídy založená na medziodborovej 
spolupráci chirurga, gastroenterológa, 
rádiodiagnostika, ale aj intervenčného 
rádiológa. V manažmente liečby pacienta 
s akútnou divertikulitídou sa treba riadiť 
ŠDTP, ktoré sú už aj u nás všeobecne ak-
ceptované. Dynamicky sa vyvíjajú, a pre-
to je nutné neustále vzdelávanie chirurga 
a sledovanie aktuálnych trendov v liečbe 
tohto ochorenia. Našim cieľom je naďalej 
pokračovať v monitorovaní a posudzo-
vaní výsledkov liečby pacientov, za úče-
lom dosiahnutia adekvátnych výsledkov, 
porovnateľných s vyspelými svetovými 
zdravotníckymi systémami. 
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Fournierova gangréna – komplikácia 
u polymorbídneho pacienta s perianálnym abscesom 

MUDr. Júlia Bujňáková, MUDr. Jaroslav Sekáč, PhD., MUDr. Peter Štefánik, doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc. 
II. Chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka

Fournierova gangréna je závažná, život ohrozujúca, rýchlo sa rozvíjajúca nekrotizujúca fascitída. Je charakteristická obliterujúcou 
endarteritídou a trombózou subkutánnych tepien spôsobujúcou gangrénu podkožného tkaniva a okolitej kože (1). V niektorých prípa-
doch môže končiť fatálne. Rizikovou skupinou sú imunokompromitovaní pacienti či pacienti so závažnými komorbiditami. Častejšie sú 
postihnutí muži. Existuje veľa polemík týkajúcich sa čo najvhodnejšej a najefektívnejšej liečby. Touto prácou, na príklade nášho úspešne 
vyliečeného pacienta, poukazujeme na rizikové faktory vzniku a možnosti úspešného manažmentu liečby Fournierovej gangrény.

Kľúčové slová: Fournierova gangréna, perianálny absces, sepsa, podtlakové uzatváranie rán

Fournier gangrene – complication in a polymorbid patient with perianal abscess - case report

Fournier‘s gangrene (FG) is a very serious necrotizing fasciitis characterized by obliterative endarteritis and thrombosis of the subcuta-
neous arteries resulting in gangrene of the subcutaneous tissue and overlying skin (1). Its mortality rate remains high. It affects mostly 
weakened immunosuppressed patients and patients with comorbidities. Affected men are more often. There is a great discussion on 
the the most appropriate and effective treatment of Fournier‘s gangrene. The aim of this article is to show on risics factors and novel 
approach to treatment on the example of the our patient . 

Key words: Fournier‘s gangrene, perianal abscess, sepsis, wound healing – Vacuum-assisted closure (VAC) therapy
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Úvod
Fournierova gangréna je závažná, 

život ohrozujúca, rýchlo sa rozvíjajúca 
nekrotizujúca polymikrobiálna infekcia 
mäkkých tkanív vonkajšieho genitálu 
a perianálnej oblasti (2). Prvýkrát bola 
opísaná v roku 1764 Bauriennom, ale po-
menovaná je po francúzskom profesoro-
vi- dermatológovi a venerológovi Jeanovi 
Alfredovi Fournierovi. Ten ju v roku 1883 
charakterizoval ako idiopatickú gangré-
nu skróta u mladých zdravých mužov- 
ochorenie s náhlym a  prudkým začiat-
kom, rýchlo progredujúcou gangrénou 
neznámeho pôvodu vedúcou k postih-
nutiu genitálu (3). V roku 1924 Meleny 
v Číne pomenoval generalizovanú formu 
ochorenia streptokokovou gangrénou.

Etiológia 
V súčasnosti sú rizikovou skupi-

nou imunokompromitovaní pacienti či 
pacienti so závažnými komorbiditami 
(napr. diabetes mellitus, HIV infekcia, 
liečba kortikoidmi). Príčinou vzniku 
Fournierovej gangrény môže byť trau-
ma, urologické, gynekologické či kolo-
rektálne ochorenie - perianálny absces, 
perforovaná apendicitída, divertikulitída, 
karcinóm rekta, análne fistuly a fisúry (4). 

Keďže ide o polymikrobiálnu infekciu, 
najbežnejšie zastúpenými mikroorga-
nizmami - pôvodcami tohto závažné-
ho ochorenia sú: E.coli, Streptococcus, 
Staphylococcus aureus, Proteus, 
Clostridium, Enterococcus. 

Liečba
Liečba spočíva v urgentnej chi-

rurgickej intervencii, v nasadení širo-
kospektrálnych antibiotík, ktoré pokryjú 
celé spektrum grampozitívnych a gram-
negatívnych aeróbnych aj anaeróbnych 
baktérií a následnej intenzívnej poope-
račnej starostlivosti. Radikálny chirur-
gický debridement vedie k rozsiahlym 
defektom, a preto sa vedie mnoho disku-
sií zaoberajúcich sa rôznymi technikami 
uzatvárania rán (5). 

Kazuistika
64-ročný polymorbídny pacient 

v službe urgentne prijatý na II. chirur-
gickú kliniku LF UK a UNB s rozsiahlym 
abscesom lokalizovaným v perianálnej 
oblasti. Pacient pociťoval výrazné bo-
lesti v perianálnej oblasti vyše týždňa, 
avšak zdravotný stav riešil užívaním 
ATB Ciprinol ordinovaným internistom. 
Vyšetrenie na chirurgickej ambulancii 

neabsolvoval. Návštevu chirurgického 
úseku centrálneho príjmu realizoval 
v septickom stave pri renálnom zlyhá-
vaní. Na II. chirurgickej klinike bol hos-
pitalizovaný 16 dní, trikrát podstúpil 
operáciu v celkovej anestézii a napriek 
spočiatku nepriaznivej prognóze bol 
vďaka intenzívnej starostlivosti a využi-
tím metódy VAC na 16. deň hospitalizácie 
prepustený v dobrom stave do ambulant-
nej starostlivosti. Postup a výsledky lieč-
by dokumentujeme v obrazovej prílohe.

1. operácia (23.2.2020): 64-ročný 
polymorbídny pacient na antiagregačnej 
liečbe Trombexom dňa 23.2.2020 ur-
gentne prijatý na II. chirurgickú klini-
ku LF UK a UNB s rozsiahlym abscesom 
lokalizovaným v perianálnej oblasti. Pri 
prijatí bol pacient apatický, v septickom 
šoku, hypotenzný, s rozvojom oligúrie až 
anúrie. Laboratórne parametre pri prija-
tí: CRP:409,51, Leu:23,61, kreatinín:233,3. 

Po nevyhnutnej predoperačnej 
príprave bol pacient operovaný. V celko-
vej anestézii mu bola v litotomickej polo-
he v mieste indurácie vykonaná rozsiahla 
radiálna incízia a kontraincízia s násled-
nou masívnou evakuáciou putridne zapá-
chajúceho pusového obsahu odobratého 
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na kultiváciu. Po dôkladnej revízii absce-
sovej kavity, laváži a následnej drenáži 
bol pacient pre cirkulačnú instabilitu - 
hodnoty tlaku krvi 70/17 mmHg a celko-
vo kritický stav, preložený na jednotku 
intenzívnej starostlivosti, kde bol inten-
zívne monitorovaný, na vazopresorickej 
podpore s dvojkombináciou intravenózne 
podávaných antibiotík. Lokálny nález pri 
prijatí ilustruje obrázok 1. 

Po stabilizácii stavu bol pacient 
v priebehu 2. pooperačného dňa prelože-
ný na bežné oddelenie. Na 3. pooperač-
ný deň u pacienta realizovaná kontrolná 
ultrasonografia bez nálezu výraznejšej 
tekutinovej kolekcie v mieste pretrvá-
vajúcej hmatnej rezistencie. Napriek 
subjektívne zlepšenému stavu pacienta 
- ústup bolestí a pokles zápalových mar-
kerov, lokálny nález naďalej progreduje. 
Pretrváva supurácia, flegmóna a rozvíja 
sa nekrotizujúca fascitída s rozsiahlou 
nekrotickou dutinou siahajúcou až po 
skrótum. 

2. operácia (2.3.2020): Vzhľadom 
k rozvoju Furnierovej gangrény u pacien-
ta na 8. pooperačný deň indikovaná ope-
račná revízia. V „ jack knife position“ vy-
konaná nekrektómia, opakovane odobra-
tá kultivácia a naložený VAC (špongia 
vložená do dutiny až po skrótum, nalože-
ný 1 terčík) v kombinácii s Redon drénom 
zavedeným do skróta a vyvedeným cez 
pravú gluteálnu oblasť nad gluteálnou 
ryhou. Pooperačne v stabilizovanom sta-
ve bez nutnosti intenzívnej starostlivosti 
uložený na bežné oddelenie a na základe 
výsledkov kultivácie zmena antibiotickej 
terapie. Lokálny nález pred naložením 

a po naložení VAC na 8. pooperačný deň 
ilustrujú obrázky 2a, 2b.

3. operácia (4.3.2020): Na 10. po-
operačný deň indikovaná na operačnej 
sále revízia s výmenou VAC-u. Lokálny 
nález v perianálnej oblasti a nad gluteál-
nou ryhou je zlepšený, ale z oblasti skró-
ta v malom množstve naďalej pretrváva 
putrídna sekrécia. Následne vykonaná 
exkochleácia, výplach kavity peroxidom 
vodíka, sutúra rany po pôvodnej incí-
zii a kontraincízii, opäť naložený VAC 
(špongia v jednotlivých častiach vložená 
po stranách skróta, perianálne a nad glu-
teálnu ryhu, naložené 2 terčíky s cieľom 
zlepšenia podtlaku). Výrazne zlepšený 
lokálny nález na operačnej sále pred a po 
naložení v poradí druhého VAC-u ilustru-
jú obrázky 3a, 3b, 3c. 

Počas nasledujúcich dní hospitali-
zácie nastáva výrazná regresia lokálneho 
nálezu, flegmóna ustupuje, VAC zrušený, 
spodina je ružová a granuluje, bez sek-
récie. Lokálny nález na 15. pooperačný 
deň ilustruje obrázok 4 a,b.

Na 16. pooperačný deň pacienta 
cirkulačne stabilizovaného, afebrilného 
s obnovenou defekáciou a celkovo v dob-
rom stave prepúšťame do ambulantnej 
starostlivosti. Laboratórne parametre 

v  deň prepustenia: CRP: 7,17, kreati-
nín:70,1. Po prepustení z nášho oddelenia 
je pacient dispenzarizovaný na chirur-
gickej ambulancii. Doteraz absolvova-
ných 6 kontrolných návštev v intervale 
štrnástich dní. Nasledujúce obrázky 5-7 
dokumentujú stav pacienta v priebehu 
kontrolných návštev.

Obrázok 1. Pacient pri prijatí na II. chirurgickú 
kliniku LF UK a UNB pred urgentným operačným 
výkonom. Predoperačne u pacienta realizovaná 
sonografia s nálezom fluktujúcej abscesovej 
kolekcie rozmerov asi 28x150 mm, ktorej ven-
trálna časť dosahuje hĺbku 9mm a dorzálna časť 
35 mm od povrchu kože.

Obrázok 2a. Lokálny nález pred naložením VAC

Obrázok 3a. Lokálny nález po odstránení pôvod-
ného VAC-u

Obrázok 2b. Po naložení VAC

Obrázok 3b. V priebehu nakladania VACU-u 

Obrázok 3c. Po naložení v poradí druhého VAC-u

Obrázok 4a,b. 15. pooperačný deň - deň pred 
ukončením hospitalizácie. Viditeľná ružová 
spodina bez prítomnosti pusu.



Slovenská chirurgia | 2020;17(4) | www.solen.sk

130 Kazuistiky

Diskusia
Fournierova gangréna sa pôvod-

ne považovala za idiopatické ochorenie. 
V súčasnosti sa za najčastejší inzult vzni-
ku považuje trauma či šírenie uroinfek-
cie a infekcie z perianálnej oblasti (6). 
Postihuje častejšie mužov, ale aj ženy, 
všetkých vekových skupín. Priemerný 
vek sa pohybuje v rozmedzí 40-50 ro-
kov. Štandardnou liečbou je opakovaný 
debridement a podávanie širokospek-
trálnych ATB. Výber ATB závisí od kul-
tivácie a zvyčajne ide o dvoj event. troj-
kombináciu. Hospitalizácia pacientov 
s touto diagnózou býva extrémne dlhá, 
podľa niektorých autorov až 6 týždňov 
(7). Hojenie rany priaznivo ovplyvňuje 
hyperbarická komora a využitie VAC (8).

Záver 
Fournierova gangréna je závažné 

ochorenie. Napriek pokrokom v medicíne 
pretrváva vysoká mortalita – podľa úda-
jov niektorých autorov dosahuje až 67 %. 
Základným predpokladom k úspešnému 
zvládnutiu tohto ochorenia patrí rýchla 
diagnostika, nasadenie širokospektrál-
nych antibiotík a samozrejme urgentná 
chirurgická intervencia s následnou in-
tenzívnou starostlivosťou. Vedie sa veľa 
polemík týkajúcich sa čo najvhodnejšej 
a  najefektívnejšej liečby Fournierovej 
gangrény. Význam tejto našej štúdie spo-
číva v dôslednej dokumentácii konkrét-

neho pacienta, v opísaní možností kon-
venčného spôsobu liečby – debridement, 
farmakoterapia spočívajúca v intrave-
nóznom podávaní širokospektrálnych 
antibiotík a v oboznámení s našou pozi-
tívnou skúsenosťou v liečbe Fournierovej 
gangrény pomocou využitia metódy VAC. 
Napriek vyšším ekonomickým nákladom 
sa v súčasnosti v terapii preferuje práve 
spomínané využitie VAC-u, ktorý tvor-
bou granulácií urýchľuje hojenie rán, na-
pomáha mechanickému debridementu 
a odvádza exsudát z rany (9). V konečnom 
dôsledku sa jeho použitím skracuje prie-
merná doba hospitalizácie a aj náklady na 
liečbu nie sú napokon neakceptovateľne 
vysoké.
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