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Čo priniesol začiatok 21. storočia 
do slovenskej chirurgie?
(pokračovanie z časopisu Slovenská chirurgia 2/2014)

Čo priniesol vo vzťahoch medzi chirurgmi

Väčší strach zo zodpovednosti
Vznikom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) stanoveného zákonom 

581/2004 pribudol chirurgom oveľa väčší strach zo zodpovednosti. Kým pozitívom je väčšia mož-
nosť kontrolovať prácu lekárov a teda aj chirurgov, negatívom je nepríjemný dôsledok – snaha 
chirurgov neísť do rizika a čoraz väčšie vyhýbanie sa chirurgov vykonávať rizikové operácie. Vidieť 
to na čoraz častejších prekladoch pacientov z menších nemocníc do krajských nemocníc. A ešte 
aj v nich, rizikové operácie zostávajú len na pár odvážnych jednotlivcoch. Na jednej strane je to 
pochopiteľné, nikto si nechce zničiť život tým, že komplikácia, ktorá po operácii vznikne, je niekým 
posúdená ako nesprávny postup s vážnymi osobnými následkami pre operujúceho chirurga. 
Na druhej strane, čo bude po tom, ak tí odvážni chirurgovia odídu do dôchodku alebo to proste 
vzdajú? Našťastie sa na Slovensku ešte nájdu jednotlivci, ktorí nesú svoju kožu na trh aj napriek 
možným dôsledkom, po nociach nespávajú, lebo ak sa takýto pacient začne komplikovať, musia si 
problémy riešiť sami, pretože len málo kolegov sa bude chcieť namočiť do niečoho, čo neoperovali.

S týmto tiež súvisí aj obava chirurgov nepriznať si chybu. Niektorí chirurgovia v snahe pre-
dísť tomu, aby sa o ich peroperačnej komplikácii niekto dozvedel, snažia sa problém (napríklad 
poranenie žlčových ciest pri cholecystektómii) odstrániť za každú cenu sami a dlho váhajú 
problém priznať a poprosiť niekoho o pomoc. Preklady na vyššie pracovisko sa potom dejú 
neskoro a náprava vyžaduje enormné úsilie. Pritom pri okamžitom priznaní si chyby a okamžitej 
náprave na zodpovedajúcom pracovisku sa môže predísť vážnym komplikáciám. Čo je však ešte 
zarážajúcejšie, nezriedka sa v prepúšťacej správe pacienta s počínajúcou biliárnou peritonitídou 
napíše, že „pacienta v stabilizovanom (alebo uspokojivom) stave prekladáme na vyššie pracovisko 
za účelom doriešenia“. Pritom je jasné, že pacient musí ísť hneď na operačný stôl a že jeho stav 
má ďaleko od stabilizovaného alebo uspokojivého. Dokonca sa stáva, že sa pacientovi nepovie 
nič, len že treba ešte „niečo“ spraviť so žlčovými cestami (pritom ide o komplikovanú rekonštrukciu 
vyťatého hepatocholedochu) alebo ešte „niečo“ spraviť s pečeňou (pritom ide o rozsiahlu resekciu 
pečene pri ponechanej metastáze). Myslím si, že ten, kto je na vyššom pracovisku ochotný prevziať 
na seba riziko následnej reoperácie aj s možným neúspechom si zaslúži, aby k nemu odoslaný 
pacient vedel, že sa ide riešiť vážny problém, a že to nie je tak, že mu posielajú „takmer zdravého“ 
pacienta a ak sa dačo stane, je to chyba toho reoperujúceho. 

Pri tejto príležitosti nie je zlé si pripomenúť, že v súčasnosti celosvetovo prijímaný štandard 
– ako sa zachovať po preťatí hepatocholedochu počas laparoskopickej cholecystektómie – je 
nasledovný: pokiaľ nie je operatér skúsený v operáciách na žlčových cestách, nepokúšať sa 
o konverziu a rekonštrukciu žlčových ciest, dať na poranený hepatocholedochus klip, priložiť 
k nemu drén, vytiahnuť trokáry a pacienta ihneď odoslať na pracovisko so skúsenosťami s revíziou 
žlčových ciest (najčastejšie do spádovej krajskej nemocnice). Takto môže byť pacient do 4 hodín 
reoperovaný v čistom teréne, bez poškodení žlčovodov a brušnej steny, a definitívne vyriešený. 
Rôzne nedokonalé rekonštrukcie s čakaním na zhojenie biliárneho leaku pri rôznom stupni ikteru 
či biliárnej peritonitídy len sťažujú pozíciu a prácu reoperujúcemu chirurgovi.

Polarizácia názorov medzi chirurgmi malých a veľkých nemocníc
Kým kedysi existovali medzi chirurgickými oddeleniami nemocníc I., II. a III. typu štandardné 

vzťahy vychádzajúce z koncepcie odboru chirurgia, začiatkom 21. storočia sa po prijatí zdravot-
níckych zákonov v roku 2004, ktoré toto rozdelenie zrušili, vytvorili určité vzťahové nejasnosti. 
Platná koncepcia odboru chirurgia z roku 2006 síce hovorí o tom, že pacienti vyžadujúci náročné 
špecializované vyšetrenie alebo operáciu sa z chirurgických oddelení „všeobecných nemocníc“ 
posielajú na chirurgické oddelenia „všeobecných nemocníc vyššieho typu“, ale nie je nikde jasne 
podľa diagnóz stanovené, čo sa môže a má robiť v mestských nemocniciach, čo v okresných 
nemocniciach a čo v krajských nemocniciach, a nie je nikde definované čo musí a čo nemusí 
krajská alebo fakultná nemocnica prevziať z mestských a okresných nemocníc, respektíve z iných 
„fakultných“ nemocníc. Tiež existuje smernica MZ SR, ktorá vymenúva výkony, ktoré sa majú 
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vykonávať v rámci Jednodňovej ambulantnej starostlivosti, ale nikde nie je presne napísané, čo sa môže a čo nemôže robiť v malých súkromných chirur-
gických zariadeniach, z ktorých sa niektoré nazývajú aj „nemocnice“. Zákon len všeobecne hovorí, že kto má diplom, môže robiť všetko, na čo ho diplom 
oprávňuje. Chirurgovia síce v zásade rešpektujú určitú hierarchiu pracovísk a nepísané zákony vzájomnej pomoci, ale určité napätie tu existuje. Je vyvolané 
najmä tam, kde si súkromné zariadenia, púšťajúce sa do výkonov, kde hrozia nimi neriešiteľné komplikácie, nárokujú to, že niekto iný je „povinný“ riešiť ich 
komplikácie. Nie zriedkavý je prípad, že chirurg v súkromnom zariadení odstráni za 300 eur „hemoroid“ a iný chirurg v nemocnici musí o polnoci bezplatne 
riešiť následné závažné krvácanie bez toho, aby sa pôvodný operatér unúval mu zavolať a vysvetliť, ako k takejto komplikácii mohlo prísť.

Väčší individualizmus niektorých chirurgov
V súvislosti s celospoločenským trendom presadiť sa individuálne v rôznych oblastiach života, aj v chirurgii pozorujeme, že niektorí jednotlivci už za-

budli, že chirurgia je tímová práca. Výsledky nimi robených operácií neprezentujú na vedeckých fórach ako výsledky práce svojho oddelenia alebo kliniky, 
ale ako „svoje“ výsledky. Namiesto výrazov „urobili sme“ alebo „robíme to takto“ používajú slová „urobil som“ a „ja to robím takto“. Zabudli na to, že im pri 
operáciách niekto asistoval a možno sem tam aj nenápadne poradil, a že im niekto po operácii striehol na pacienta aby sa včas zistili prípadné pooperačné 
komplikácie. Že to bola proste tímová práca. Duch kolektívu oddelenia sa vytráca, začína kopať každý sám za seba a napokon sa to môže obrátiť proti tým, 
ktorí si myslia, že si poradia aj bez ostatných. Našťastie tento trend ešte nepostihol všetky oddelenia či kliniky, najmä oddelenia s dlhou tradíciou si vážia 
svojich predchodcov a učiteľov a svoju prácu ponímajú ako prácu celého kolektívu.

Spolupráca mladých a starších chirurgov pri zavádzaní nových technológií
Nová generácia mladých chirurgov už nemá problém s tým, aby si osvojila prácu so sofistikovanou technológiou, či s počítačovým vedením doku-

mentácie. Ani s tým, aby na internete vychytali tie najnovšie novinky, ktoré sa vo svete objavia a s nadšením ich chcú zavádzať do života. Práve nadšenie 
a schopnosť mladých zvládnuť sofistikované operačné technológie a odbremenenie starších chirurgov od nutnosti vo všetkom technickom sa vyznať, môže 
byť prísľubom dobrých vzťahov vzájomného dopĺňania sa pri práci. Novátorstvo mladých skĺbené s trochu opatrnejším názorom starších chirurgov, ktorí už 
niečo preskákali, môže byť tou zlatou strednou cestou, ktorou by mala ísť slovenská chirurgia v 21. storočí. Som rád, že mladí chirurgovia, ktorí začali svoju 
chirurgickú dráhu v 21. storočí majú veľkú odvahu držať ruku na pulze dňa, svojimi často vynikajúcimi jazykovými znalosťami neustále udržiavať kontakty 
so svetom, a byť zárukou, že nám svet neutečie. Ani dnes, v dobe rýchleho technologického pokroku, to nie je len o špičkovej technike a jej brilantnom 
ovládaní, ale aj o odvahe niesť zodpovednosť a o vážení si práce svojich kolegov.

prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
1. viceprezident SCHS



Vás pozývajú

na odborné podujatie

„68. chirurgický deň Kostlivého“

Ústredná téma:

„AKÚTNE STAVY V CHIRURGII, 
SÚČASNÉ TRENDY V LIEČBE CHRONICKÝCH RÁN“

Termín a miesto konania: 5. 12. 2014, hotel SAFFRON v Bratislave, Radlinského 27.

Informácie o podujatí, registrácia účastníkov, rezervácie ubytovaní: http://kostlivehoden.sls.sk

Prihlášky k aktívnej účasti (prednáška, poster) s abstraktom elektronicky: do 25. októbra 2014.

Organizátori si vyhradzujú právo výberu prednášok.

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.

Prof. MUDr. Peter LABAŠ, CSc.
prednosta I. chirurgickej kliniky 

za organizačný výbor

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE - LEKÁRSKA FAKULTA

I. CHIRURGICKÁ KLINIKA LF UK a UNB

a

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ

SLOVENSKÁ CHIRURGICKÁ SPOLOČNOSŤ

Sekretariát kongresu:

MUDr. Alexander ŠKODA
I. chirurgická klinika LF UK a UNB Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
Mobil: +421 902 291 733 Phone: +421 2 572 90 177
E-mail: kostlivehoden@gmail.com Fax: +421 2 572 90 211 
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Akútna renálna insuficiencia  
u chirurgických pacientov
MUDr. Ivana Daňová1, prof. MUDr. RNDr. Rudolf Pullmann, PhD.2,  
doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.1
1Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin 
2Ústav klinickej biochémie UNM, Martin

Akútne zlyhanie obličiek komplikuje starostlivosť o chirurgického a traumatologického pacienta. Vyskytuje sa predovšetkým u pacientov 
so závažnou traumou, popáleninou, pri septických ochoreniach a pri náhlych brušných príhodách spojených s hypovolémiou. Napriek 
úsiliu venovanému štúdiu akútnej renálnej insuficiencie neexistuje jednotný konsenzus jej definície. Problémom v súčasnej diagnostike 
akútnej renálnej insuficiencie je často oneskorené stanovenie diagnózy a stupňa závažnosti poklesu renálnych funkcií, pretože kon-
venčne používané markery sú nedostatočne senzitívne a špecifické. Predmetom intenzívneho výskumu je zostavenie panelu nových 
biomarkerov, ktoré by spolu s ostatnými klinickými parametrami umožnili skorú a správnu diagnostiku.

Kľúčové slová: akútna renálna insuficiencia, rizikové faktory, nové markery.

Acute renal insufficiency in surgical patients

Acute renal failure complicates care for surgical and trauma patients. It occurs mainly in patients with severe trauma, burns, sepsis and 
acute abdomen associated with hypovolemia. Despite the efforts devoted to the study of acute renal failure there is no uniform consen-
sus on its definition. The problem with the current diagnosis of acute renal insufficiency is often diagnosed late camping and severity 
of decline in renal function, as conventionally used markers are not sufficiently sensitive and specific. Subject of intense research is the 
compilation of the panel of new biomarkers, which, together with other clinical parameters enable early and accurate diagnosis.

Key words: acute renal insufficiency, risk factors, new biomarkers.
Slov. chir., 2014; roč. 11(3): 88–91

Úvod
Akútna renálna insuficiencia – ARI je častým 

problémom najmä u kriticky chorých chirurgic-
kých pacientov, u ktorých sa podieľa na rozvoji 
komplikácií vrátane multiorgánového zlyhania. 
Náhle zhoršenie renálnych funkcií komplikuje 
starostlivosť o chirurgického a traumatologické-
ho pacienta, zvyšuje morbiditu a mortalitu, a to 
i negatívnymi účinkami na väčšinu ostatných 
orgánov (1). Z  jednotlivých skupín chirurgic-
kých ochorení sa akútne zlyhanie obličiek vy-
skytuje predovšetkým u pacientov so závažnou 
traumou, popáleninou, pri septických ochoreni-
ach a pri náhlych brušných príhodách spojených 
s hypovolémiou (1).

Z historického hľadiska bol pojem akútne 
zlyhanie obličiek prvýkrát jednoznačne defi-
novaný v monografii Homera W. Smitha ,,The 
kidney – structure and function in health and 
disease“, ktorá bola vydaná v roku 1951 (1). Prvé 
detailnejšie opisy prípadov akútneho poškode-
nia obličiek sú pripisované nemeckému patoló-
govi Hackradtovi, ktorý v roku 1917 opísal akútne 
obličkové zlyhanie u vojakov (1).

Incidencia
ARI sa vyskytuje u 1 – 25 % kriticky chorých 

pacientov na jednotkách intenzívnej starost-
livosti (2). McIlroy udáva výskyt akútnej renál-

nej insuficiencie u 1 – 32 % všetkých hospita-
lizovaných pacientov a u 10 – 90 % pacientov 
hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej 
starostlivosti (3).

Incidencia perioperačnej ARI u pacientov 
po kardiochirurgickom a cievno-chirurgickom 
výkone sa udáva 5 – 30 %, pričom 1 – 5 % týchto 
pacientov vyžaduje následne dialýzu v poope-
račnom období (4). Incidencia perioperačnej 
renálnej insuficiencie vo všeobecnej chirurgii 
je 0,8 – 1,2 % (4). Výskyt ARI v perioperačnom 
období má v  poslednom období stúpajúci 
trend, keďže stúpa počet starších pacientov 
v populácii (4). U traumatologických pacientov 
je incidencia akútneho zlyhania obličiek 0,1 –  
3,7 %. Pokles výskytu je spôsobený pokrokmi vo 
včasnej resuscitácii, najmä volumovej, ktorá ve-
die k hemodynamickej stabilizácii. U septických 
pacientov je incidencia výrazne vyššia, 19 – 50 %  
a je spojená s úmrtnosťou až 70 %. Výskyt akút-
neho poškodenia obličiek u pacientov po ope-
ráciách na žlčových cestách je udávaná medzi 
6 – 18 % s mortalitou až do 17 % u ikterických 
pacientov (1).

Príčiny a rizikové faktory 
u chirurgických pacientov

Príčiny ARI u chirurgických pacientov sú zhr-
nuté do tabuľky 1.

Tabuľ ka 1. Príčiny akútnej renálnej insuficien-
cie u chirurgických pacientov (1)

prerenálna etiológia
hypovolémia
 krvácania (poúrazové, do GIT-u, peroperačné a 

pooperačné)
 straty tekutiny z GIT-u (vracanie, hnačky, NGS, 

drény, enterokutánne fistuly)
 straty kožou (popáleniny)
 translokácia tekutín do ,,tretieho priestoru“ 

(pooperačné, pankreatitída)
pokles efektívneho intravaskulárneho objemu
 sepsa
 obštrukčný ikterus
 hepatorenálny syndróm pri chronickej 

hepatálnej insuficiencii
 kompartment syndróm (vnútrobrušný 

a panvový po úraze, po operácii pre 
peritonitídu alebo ileus)

poškodenia renálneho parenchýmu
akútna tubulárna nekróza
 ischémia (hypovolémia, pokles efektívneho 

intravaskulárneho objemu)
 antibiotiká, antimykotiká, virostatiká, ťažké kovy
 záťaž pigmentom (myoglobín pri 

rabdomyolýze)
 RTG kontrastné látky
ochorenia renálnych ciev
 oklúzia renálnej artérie (trombóza, 

tromboembólia) 
 oklúzia renálnej vény (trombóza)
postrenálna etiológia
 obštrukcia ureteru (konkrementy, 

pyelonefritída, poranenie)
 obštrukcia uretry (upchatie močového katétra, 

koagulá, poranenie)
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Primárnymi rizikovými faktormi rozvoja ARI 
je závažnosť a trvanie hypoperfúzie obličky, času 
expozície nefrotoxických látok a renálna insufici-
encia v predchorobí. Riziko sa zvyšuje s vekom 
pacienta, klinickým stavom pri prijatí do nemoc-
nice (APACHE II vyššie ako 25, ISS vyššie ako 17) 
a pridruženými ochoreniami. U polytraumati-
zovaného pacienta patrí medzi rizikové faktory 
rozsiahle vnútrodutinové krvácanie (hemotorax, 
hemoperitoneum), hypovolemický šok, niektoré 
druhy zlomenín spojené s väčšou stratou krvi 
(panva, dlhé kosti) a poúrazové komplikácie, ako 
je akútne pľúcne poškodenie (acute lung injury) 
vyžadujúce umelú pľúcnu ventiláciu. V periope-
račnom období sú rizikové faktory obličkového 
poškodenia spojené s chirurgickým ochorením 
(perforačná peritonitída, sepsa, krvácanie do 
gastrointestinálneho traktu spojené s hypovo-
lemickým hemoragickým šokom) a liečebným 
postupnom (urgentná operácia, rozsiahle elek-
tívne výkony v brušnej dutine, kardiochirurgické 
operácie s použitím extrakorporálneho obehu, 
pooperačné krvácanie, dehiscencia anastomóz 
na tráviacej trubici, pooperačné enterokutánne 
fistuly) alebo s  pridruženými ochoreniami 
v predchorobí (ochorenia srdca, chronické ob-
ličkové ochorenie, obštrukčný ikterus, diabetes 
mellitus, hypertenzia). Približne u jednej tretiny 
pacientov s pooperačným akútnym renálnym 
zlyhaním je vyvolávajúcou príčinou hypovo-
lémia, sepsa alebo vlastný chirurgický výkon. 
Veľké vnútrobrušné výkony trvajúce niekoľko 
hodín zvyšujú pravdepodobnosť vzniku po- 
operačného poškodenia obličiek (1).

Rizikové faktory pre vznik ARI vo všeobecnej 
chirurgii podľa Kheterpala sú uvedené v tabuľ- 
ke 2 (5). 

Podľa počtu prítomným rizikových fakto-
rov u konkrétneho pacienta sa určuje General 
Surgery Acute Kidney Injury Risk Index (tabuľka 3).  
Tento klasifikačný systém bol vytvorený tak, aby 
medzi jednotlivými susediacimi triedami bol 
signifikante významný rozdiel (p < 0,001) vo 
výskyte akútneho poškodenia obličiek (5). 

Definícia
Napriek úsiliu venovanému štúdiu ARI 

neexistuje jednotný konsenzus jej definície. 
Literatúra opisuje viac ako 30 rôznych definí-
cií. Najčastejšie je ARI definovaná ako rapídny 
pokles obličkových funkcií, ktorých obrazom je 
glomerulárna filtrácia (6, 7, 8).

Acute Kidney Injury Network definuje ak-
útnu renálnu insuficienciu ako náhlu redukciu 
obličkových funkcií vznikajúcu v priebehu 48 
hodín, pričom používa dva parametre:
		zvýšenú hladinu kreatinínu (absolútne ≥ 0,3 

mg/dl, percentuálne ≥ 50 % alebo 1,5-ná-
sobne oproti bazálnej hodnote) alebo

		oligúriu (< 0,5 ml/kg/hod. počas viac ako 6 
hodín) (9).

Diagnostika
Pri akútnom renálnom zlyhaní sa využíva 

pomerne široká paleta laboratórnych vyšetrení. 
V súčasnosti sú v diagnostickom algoritme ARI 
najčastejšie používané sérová hladina kreatinínu, 
klírens kreatinínu, výdaj moču a sérová hladina 
močoviny (8). Tieto parametre, hoci sú ľahko 
stanoviteľné, nemusia vždy presne reflektovať 
renálne funkcie u kriticky chorých pacientov. 
Problémom v súčasnej diagnostike ARI je čas-
to oneskorené stanovanie diagnózy a stupňa 
závažnosti poklesu renálnych funkcií, pretože 
používané markery sú nedostatočne senzitívne 
a špecifické. 

V roku 2002 sa sformovala skupina nefroló-
gov a intenzivistov ADQI – Acute Dialysis Quality 
Initiave, ktorá navrhla nový klasifikačný systém 
pre renálnu dysfunkciu označovaný akronymom 
RIFLE (Risk – Injury – Failure – Loss of function – 
End stage renal disease) (obrázok 1). 

V  klinickej praxi stále chýba dostatočne 
senzitívny a  špecifický biomarker akútneho 
obličkového poškodenia. American Society 
of Nephrology si už v roku 2005 vytýčila cieľ 
identifikovať nové biomarkery ARI v priebehu 
nasledujúcich piatich rokov (3). Vzhľadom na 
heterogenitu akútneho renálneho poškodenia 
nie je pravdepodobné, že by všetky tieto poži-
adavky splnil len jeden marker, preto sa štúdie 
zameriavajú skôr na zostavenie panelu biomar-
kerov, ktoré by spolu s  inými klinickými para-
metrami umožnili skorú a správnu diagnostiku 
(3). V experimentálnych a klinických štúdiách 
sa identifikovalo niekoľko biomarkerov, ktoré sa 
stanovujú v sére alebo v moči. Zo sérových sú 

najsľubnejšie cystatín C a neutrophil gelatinase-
-associated lipocalin – NGAL. NGAL, interleukín 
IL-18 sa sledujú v moči.

Cystatín C
Cystatín C je jednoreťazcový nízkomole-

kulový proteín inhibujúci cysteínové proteázy 
s molekulovou hmotnosťou 13,4 kDa (10, 11). 
Produkujú ho všetky jadrové bunky a je uvoľňo-
vaný do plazmy relatívne konštantnou rýchlos-
ťou (9). V glomeruloch je voľne filtrovaný a v pro-
ximálnom tubule dochádza k jeho kompletnej 
reabsorpcii, pričom nie je prítomná jeho sekrécia 
naspäť do tubulárnej tekutiny (12). Z tohto dô-
vodu sa javí ako ideálny marker glomerulárnej 
filtrácie. Jeho plazmatická hladina, na rozdiel 
od tradičného ukazovateľa glomerulárnej filt-
rácie kreatinínu, nie je signifikantne závislá od 
veku, pohlavia, rasy a svalovej hmoty (12). Keďže 
hladina cystatínu C nemá diurnálnu variáciu, je 
možné koncentráciu cystatínu vyšetriť z jedno-
razového odberu moču (13). 

Už v  roku 1984 bol opísaný ako marker 
glomerulárnej filtrácie (14). Cystatín C je cit-
livejším markerom zmien glomerulárnej fil-
trácie ako kreatinín, pričom dokáže odhaliť 
akútne obličkové poškodenie o 1 až 2 dni 
skôr ako kreatinín (3, 8, 15). Následné štúdie 
vyhodnotili cystatín C ako silný prediktívny 
faktor mortality u kriticky chorých pacien-
tov (8). McIlroy opisuje využitie cystatínu C 
v predikcii potreby dialýzy (3). Koncentráciu 
cystatínu zvyšuje kortikoterapia, hypertyreóza, 
malígny melanóm v progresii, lymfoprolife-
ratívne ochorenie a kolorektálny karcinóm. 
Znížená koncentrácia býva pri hypotyreóze. 
Sérovú hladinu neovplyvňuje infekcia, zápal 
a hepatálne ochorenie (8). 

Hodnotu glomerulárnej filtrácie podľa hladi-
ny sérového cystatínu C možno získať pomocou 
Grubbovej alebo Stevensonovej rovnice (16).

Obrázok 1. RIFLE kritériá (Venkataraman, 2007)

Tabuľ ka 3. General Surgery Acute Kidney Injury Risk Index

General Sugery AKI Risk Index  I II III IV  V

rizikové faktory 0 – 2 3 4 5 6 a viac

Tabuľ ka 2. Rizikové faktory pre vznik ARI vo 
všeobecnej chirurgii podľa Kheterpala

rizikové faktory
vek ≥ 56 rokov
mužské pohlavie
aktívne kongestívne srdcové zlyhanie
ascites
hypertenzia
emergentný chirurgický výkon
intraperitoneálny chirurgický výkon
hodnota sérového kreatinínu > 1,2 mg/dl peroperačne
diabetes mellitus na perorálnych antidiabetikách 
alebo inzulíne
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Neutrophil gelatinese-associated 
lipocalin – NGAL

NGAL je v súčasnosti najskúmanejší poten- 
ciálny nový marker akútnej renálnej insuficiencie 
(17). NGAL je jednoreťazcový proteín s molekulo-
vou hmotnosťou 22 kDa normálne exprimovaný 
vo veľmi malom množstve v rôznych tkanivách, 
napríklad obličkách, prostate, pľúcach, žalúdku, 
pečeni a hrubom čreve (6, 10, 12, 18, 19). 

Produkciu NGAL významne ovplyvňuje 
poškodenie epitelu, infekcia, zápal, ischémia, 
neoplastická transformácia alebo involúcia tka-
niva (18). 

NGAL sa ako marker ischemického alebo 
nefrotoxického poškodenia obličkového pa-
renchýmu dá stanoviť v krvi a moči skoro po 
ischemickom inzulte (6, 12). Do moču sa vylučuje 
NGAL pochádzajúci z poškodených tubulárnych 
buniek (20). Hladina plazmatického NGAL je vý-
sledkom tubulárneho back leaku filtrovaného 
NGAL alebo extrarenálnej produkcie najmä v pe-
čeni a pľúcach počas akútneho obličkového 
poškodenia (20).

V štúdiách sa dokázal desaťnásobný vzo-
stup plazmatickej hladiny NGAL a viac ako sto-

násobný vzostup hladiny NGAL v moči pri ARI 
vznikajúcej ako následok sepsy, ischemického 
alebo nefrotoxického inzultu (12). Koncentrácia 
NGAL sa zvyšuje už 2 dni pred signifikantným 
vzostupom hladiny kreatinínu a stupeň elevácie 
NGAL koreluje so stupňom závažnosti ARI (21).

Hladina plazmatického i močového NGAL 
je silným nezávislým prediktorom rozvoja ARI. 
Hladina močového NGAL je tiež prediktorom zá-
važnosti ARI a potreby dialýzy v liečbe. Výsledok 
vyšetrenia môže ovplyvniť preexistujúce renálne 
ochorenie a infekcia močového traktu (12).

Interleukín 18
Interleukín 18 je mediátor zápalového 

a ischemického poškodenia tkanív v rôznych 
orgánoch (13). Tento nízkomolekulový proinfla- 
matórny glykoproteín s molekulovou hmotno-
sťou 18 kDa produkujú makrofágy, lymfocyty 
a mnohé iné bunky (21). 

V poslednom období bol IL-18 identifikovaný 
ako potenciálny skorý marker akútnej renálnej 
insuficiencie (13, 21). Po ischemickom ataku je  
IL-18 produkovaný bunkami proximálneho tubu-
lu a detekovateľný v moči (22). Intrarenálna pro-
dukcia IL-18 sa podieľa na rozvoji ischemického 
akútneho renálneho poškodenia nezávisle od 
neutrofilov (23). Hladina IL-18 v moči sa zvyšuje 
špecificky pri ARI, pričom sa nemení pri infekcii 
močového systému, pri chronickom obličkovom 
ochorení ani pri nefrotickom syndróme (12). 

Senzitivita a špecificita močového IL-18 pre 
ARI sa udáva viac ako 90 % (12, 24). Hladina IL-18 
v moči vyššia ako 100 pg/ml znamená predik-
ciu rozvoja ARI o 24 hodín skôr, ako sa začne 
zvyšovať sérová hladina kreatinínu (22). IL-18 
bol opísaný ako nezávislý prediktívny faktor 
mortality pacientov na jednotkách intenzívnej 
starostlivosti (8, 24).

V štúdii sledujúcej rozvoj ARI u detí, ktoré 
sa podrobili kardiochirurgickému výkonu, bolo 
dokázané, že hladina NGAL sa začala zvyšovať už 
po dvoch hodinách od operácie a vrchol dosiah-
la o 6 hodín, kým hladina IL-18 sa začala zvyšovať 
v priebehu 6 hodín a oproti fyziologickej norme 
sa zvýšila 25-krát do 12 hodín od výkonu (12, 17).

Záver
Akútna renálna insuficiencia predstavuje 

zložitý multidisciplinárny problém v klinickej 
praxi s nejednotnou definíciou a problematic-
kou diagnostikou.

V poslednom období sa významným spô-
sobom rozšírili poznatky o patogenéze akútnej 
renálnej insuficiencie, ktoré sa posúvajú na sub-
celulárnu úroveň. Porozumenie príčinám a jed-
notlivým dejom pri vzniku a rozvoji akútneho 
poškodenia obličiek prinieslo nové možnosti 
do liečby. 

Rozhodujúcim momentom pre prognózu 
pacienta naďalej ostáva skorá a správna diagnos-
tika, keďže včasnou terapeutickou intervenciou 
možno zabrániť ireverzibilnému poškodeniu 
obličkových funkcií a parenchýmu. 

Podľa viacerých štúdií je najperspektívnejším 
markerom akútneho poškodenia obličiek NGAL, 
ktorý možno stanoviť zo séra i moču pacientov. 
NGAL bol predmetom viacerých štúdií u det-
ských aj dospelých pacientov po kardiochirur-
gickom výkone, ďalej u heterogénnej skupiny 
kriticky chorých pacientov vrátane septických, 
pričom sa hodnotil nielen diagnostický, ale aj 
prognostický rozmer NGAL.
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Tlačová správa

Informačný systém CGM ENDORAAD je softvér určený na záznam obra-
zov a videí predovšetkým z endoskopických a ultrazvukových prístrojov. Ako 
jediný na našom trhu umožňuje urobiť záznam obrazovej dokumentácie 
a videosekvencií, distribuovať ich na dátové úložisko a prehľadne zobra-
zovať všetky údaje pomocou jednoduchého a prehľadného grafického 
rozhrania. Systém ukladá kompletné záznamy z vyšetrení vykonaných na 
endoskopických a operačných vežiach do dlhodobého archívu, a súčasne 
s obrazovou dokumentáciou urobenou na rádiodiagnostických modalitách 
tak vytvára komplexný systém, v ktorom sú oprávneným používateľom 
dostupné všetky grafické a textové informácie pomocou internetového 
prehliadača. Tento jedinečný systém poskytuje lekárom moderné dia-
gnostické nástroje, ktoré pripravujú kvalitné podklady na liečbu pacienta 
a sú k dispozícii zdravotníckym pracovníkom či už v rámci nemocničného 
zariadenia alebo odborných kruhov. Systém zaručuje najvyššie zabezpečenie 
snímaných a spracovávaných lekárskych údajov. Otvára sa tu celkom nový 
prístup k práci so záznamami pacientov, ich rýchlym a efektívnym využitím 
aj v oblasti diagnostiky a chirurgie.

Toto výnimočné komplexné riešenie v súčasnosti funguje v Nemocnici 
s poliklinikou v Topoľčanoch a je zatiaľ prvým zdravotníckym zariadením 
na Slovensku, ktoré takýmto spôsobom využíva služby poskytujúce systém 
CGM ENDORAAD.

„Vysoko oceňujem efektívnosť systému a možnosti, ktoré nám jeho zave-
denie do pracovného procesu prinieslo. Na operačnej sále máme na monitore 
k dispozícii obrazové záznamy a videá pacienta zo všetkých predošlých vyšetrení. 
Navyše, priamo na mieste môžeme nahrávať obrazové záznamy. Spätne si tak 
môžeme pozrieť priebeh operácií, mať ich uložené v archíve a ďalej s nimi praco-
vať, či už v rámci vzdelávania alebo prezentácie na odborných fórach,“ povedal vať, či už v rámci vzdelávania alebo prezentácie na odborných fórach,“ povedal vať, či už v rámci vzdelávania alebo prezentácie na odborných fórach,“
MUDr. Emil Duleba, primár Chirurgického oddelenia i gastroenterologickej 
ambulancie Nemocnice s poliklinikou v Topoľčanoch. 

Systém nielen výrazne uľahčuje každodennú prácu na diagnostických 
i operačných endoskopických pracoviskách, ale zároveň je dôležitým zá-
kladom na fungovanie moderných diagnostických zariadení. Slovenské 
zdravotníctvo tu opäť urobilo jeden významný krok vpred v starostlivosti 
o zdravie svojich pacientov. 

Nemocnica v Topoľčanoch má jedinečný inovatívny systém 
pre endoskopické pracoviská
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Liečba gonartrózy intraartikulárnou aplikáciou 
autológnej plazmy bohatej na trombocyty 
v porovnaní s kyselinou hyalurónovou  
a glukokortikoidmi
MUDr. Ahmad Gharaibeh, MPH1,2, MUDr. Marek Lacko, PhD.1, MUDr. Štefan Štolfa, PhD.1,  
RNDr. Timea Tóthová, PhD.3, MVDr. Ján Rosocha, PhD.3, Dr. Ali Abu Lobbad, MUDr. Róbert Čellár, PhD.1,  
PhDr. Jana Petrovičová, PhD.4, MUDr. Rastislav Šepitka1, doc. MUDr. Gabriel Vaško, CSc.1 
1Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice 
2Department of Orthopaedics and Musculoskeletal Trauma, Alwakra Hospital, Qatar 
3Združená tkanivová banka LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice 
4Ústav lekárskej informatiky LF UPJŠ, Košice 
5Jordánske ministerstvo zdravotníctva 

Úvod: Gonartróza je najčastejším ochorením u staršej populácie. Táto štúdia porovnáva a analyzuje tri spôsoby liečby gonartrózy na Klinike orto-
pédie a traumatológie pohybového ústrojenstva LF UPJŠ a UN L. Pasteura v Košiciach na Slovensku a v jej ambulanciách po obdobie jedného roka.
Metódy: Vykonávali sme randomizovanú dvojitú štúdiu s dvoma kontrolnými skupinami. Celkovo bolo do štúdie zaradených 382 pacientov 
s gonartrózou 1., 2. alebo 3. stupňa podľa Kellgren a Lawrence stupnice. Jedna skupina pacientov bola liečená troma intraartikulárnymi 
aplikáciami PRP, druhá skupina pacientov troma injekciami kyseliny hyalurónovej a tretia skupina pacientov jednou intraartikulárnou 
injekciou glukokortikoidu. Výsledky štúdie boli merané Osteoartróznym indexom (WOMAC), Zmenami globálneho dojmu pacienta (PGIC) 
a 11-bodovou stupnicou intenzity bolesti (NRS) v priebehu jedného roka. 
Výsledky: Pri porovnávaní výsledkov medzi skupinami sme zaznamenali signifikantne lepšie výsledky v skupine pacientov s aplikovanou PRP, 
a to pri hodnotení schémy NRS, ako aj indexu WOMAC a indexu PGIC (p < 0,01). Pri hodnotení koncentrácie trombocytov sme zistili, že priemer-
ná koncentrácia trombocytov v prípravku PRP bola 4,34-násobne vyššia ako koncentrácia trombocytov v periférnej krvi v jednotke objemu. 
Záver: Liečebná metóda pomocou autológnej plazmy bohatej na krvné doštičky je väčšinou efektívna. PRP liečba je jednoduchá, pomerne 
nízkonákladová a minimálne invazívna, jej základom je telu vlastný koncentrát bez prísad. Biologický potenciál PRP je pri regenerácii tkanív 
pozoruhodný, relatívne jednoduchá príprava a aplikácia, bezpečnosť z hľadiska vylúčenia rizika prenosu infekčných ochorení a vzniku 
alergických reakcií. Intraartikulárne injekcie PRP významne znižujú bolesti a obnovujú funkciu kolenného kĺbu u pacientov s gonartrózou.

Kľúčové slová: liečba gonartrózy, plazma bohatá na krvné doštičky, kyselina hyalurónová, glukokortikoidy, intraartikulárna injekcia.

Plasma rich in platelets versus hyaluronic acid and corticosteroids in the treatment of knee osteoarthritis

Background: Knee osteoarthritis is the most frequent disease among elder population. The present study aimed to compare and analyze between 
three methods of the treatment of knee osteoarthritis at Department of Orthopaedics and Traumatology of Locomotory Apparatus University 
of P. J. Safarik, Faculty of Medicine and University Hospital of L. Pasteur in Kosice in Slovakia and its outpatient clinics for a period of one year.
Methods: We performed a randomized double blind study with two control groups. A total of 382 patients with Grade 1, 2 or 3 osteoarthritis 
according to Kellgren and Lawrence grading scale were enrolled in the study. One group of patients was treated with three intra-articular 
application of PRP and the second group of patients with three injections of hyaluronic acid and the third group of patients with one 
intra articular injection of qlucocorticoid. Outcome measured by the Western Ontario and McMaster Universities (WOMAC) Osteoarthritis 
Index, Patient´s global impression of change (PGIC) and 11-point pain intensity Numeric Rating Scale (NRS) measured during one year. 
Results: A comparison of the results between groups was recorded significantly better in the group with PRP applied, and in the evalua-
tion of the scheme of NRS index as well as WOMAC index and PGIC (p < 0,01). The evaluation of the platelet concentration was found that 
the average concentration of platelets in the PRP preparation was 4,34 times higher than the concentration of platelets in the peripheral 
blood of the volume. 
Conclusions: Autologous platelet-rich plasma as an effective, simple, relatively low cost, minimally invasive and safe method in treatment 
of initial stages of knee osteoarthritis in long term, which is based on the body‘s own concentrate with no additives. Biological potential 
of PRP in the regeneration of tissues, the relative Easy to prepare and application security in terms of exclusion risk of transmission of 
infectious diseases and allergic reactions. Intra-articular injections of PRP significantly reduce pain and restore function of the knee 
joint in patients with knee osteoarthritis. This value is consistent with the literature recommended concentration of platelets in the PRP. 

Key words: knee osteoarthritis treatment, platelet-rich plasma, hyaluronic acid, glucocorticoids, intra-articular injection. 

Slov. chir., 2014; roč. 11(3): 92–96
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Úvod 
Osteoartróza je najčastejšie ochorenie kĺbov 

postihujúce až 12 % dospelej populácie. Jeho 
prevalencia narastá s vekom (1, 2, 3). Vyskytuje 
sa celosvetovo, postihuje všetky ľudské rasy, obe 
pohlavia a je jednou z hlavných príčin invalidity 
staršej populácie. Osteoartróza postihuje hlavne 
nosné kĺby dolných končatín, kolenné a bedrové 
kĺby, chrbticu a drobné kĺby rúk (4, 5). 

Klasifikácia gonartrózy na základe rádiologic-
kých znakov podľa Kellgren – Lawrence (1957): 
		štádium I: subchondrálna skleróza, zahro-

tená interkondylická eminencia,
		štádium II: malé zúženie kĺbovej štrbiny, 

oploštenie kondylov femuru, okrajové malé 
osteofyty,

		štádium III: jasné zúženie kĺbovej štrbiny, 
pseudocysty, výrazné osteofyty, deformity,

		štádium IV: výrazné zúženie až vymiznutie 
kĺbovej štrbiny, ložiskové kostné nekrózy, 
deviácia osi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
V súčasnosti liečba gonartrózy ešte stále 

nie je dostatočne efektívna. U mladých paci-
entov môže byť dôvodom neskoršej invalidi-
zácie s trvalými následkami. Vzhľadom na tieto 
skutočnosti sme sa rozhodli, že sa v tejto práci 
budeme venovať problematike liečby artrózy 
kolenného kĺbu. 

Rozsiahle literárne údaje dokazujú, že visko-
elastické vlastnosti kĺbovej tekutiny môžu byť 
intraartikulárnym podávaním kyseliny hyaluró-
novej obnovené tak, že bolesti ustúpia a pohyb-
livosť kĺbu sa zlepší (9, 10).

Pri zápalovo aktivovanej gonartróze 
s  výpotkom je možné po aspirácii výpotku 
ošetriť kĺb depotným kortikosteroidom pri 
rešpektovaní kontraindikácií tohto postu-
pu. Je potrebné brať do úvahy, že kortiko- 
steroidy pôsobia supresívne na chondrocyty 
kĺbovej chrupavky a  môžu pri častých apli-
káciách výrazne zhoršiť jej metabolizmus.  
Pri zlyhaní konzervatívnej liečby sú pri pokroči-
lých štádiách gonartrózy s pokojovou bolestivo-
sťou alebo významným funkčným postihnutím 
indikované chirurgické postupy (2, 4, 11). 

V štúdii Sampson et al., liečili 14 pacientov 
s primárnou a sekundárnou gonartrózou injek-
ciami PRP a stav sa výrazne zlepšil. Zlepšila sa 
funkcia kĺbu a znížila sa bolesť. Väčšina pacientov 
vyjadrila priaznivý výsledok po 12 mesiacoch 
liečby (12). 

V roku 2008 Sánchez et al., prezentovali vý-
sledky retrospektívnej štúdie s kontrolnou sku-
pinou pacientov, v ktorej hodnotili bezpečnosť 
a účinnosť PRP u 30 pacientov s gonartrózou. Po 
5 týždňoch od ukončenia liečby dosiahli lepšie 

výsledky hodnotené podľa dotazníka WOMAC 
u skupiny pacientov s aplikovanou PRP v porov-
naní so skupinou pacientov liečenou kyselinou 
hyalurónovou (13). 

V prospektívnej štúdii, do ktorej bolo zarade-
ných 46 pacientov, skúmali efekt PRP pri liečbe 
ťažkých chondropatií kolenného kĺbu. Výsledky 
hodnotili po 2 a 4 mesiacoch od ukončenia lieč-
by. V závere uvádzajú, že po intraartikulárnej 
aplikácii PRP sa signifikantne zmiernila bolesť 
a zlepšil funkčný nález kolenného kĺbu. Lepšie 
výsledky dosiahli u pacientov mladších ako 45 
rokov, u mužov a pri absencii osteoartrózy (14). 

V súbore 100 pacientov (115 liečených ko-
lenných kĺbov) prezentovali 6-mesačné výsledky 
použitia troch intraartikulárnych aplikácií PRP pri 
liečbe osteoartrózy kolenného kĺbu. Poukazujú 

na to, že intraartikulárna aplikácia autológnej PRP 
je bezpečná metóda liečby, dokáže zredukovať 
bolesť a zlepšiť kĺbovú funkciu a kvalitu života 
u pacientov s osteoartrózou kolenného kĺbu 
nižšieho stupňa poškodenia (I. až III. stupeň OA 
podľa Kellgrena a Lawrenca) (15).

Cieľ 
Hlavným cieľom našej práce je vyhodno-

tenie účinnosti liečby a bezpečnosti vnútrokĺ-
bovo podávaného prípravku autológnej krvnej 
plazmy bohatej na trombocyty, ktorý je pripra-
vovaný v sterilnom prostredí u pacientov s os-
teoartrózou kolenného kĺbu.

Parciálny cieľ je stanovovať dosiahnutú kon-
centráciu trombocytov v prípravku autológnej 
krvnej plazmy. 

Graf 1. Porovnanie priemernej hodnoty indexu WOMAC v skúmaných súboroch pred začatím 
liečby a 3, 6, 12 mesiacov po ukončení liečby
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Graf 2. Porovnanie priemernej hodnoty NRS v skúmaných súboroch pred začatím liečby a 3, 6, 12 
mesiacov po ukončení liečby
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Otázka štúdie
Experimentálna štúdia na potvrdenie účin-

nosti plazmy bohatej na krvné doštičky pri liečbe 
gonartrózy. 

Metodológia
Vykonávali sme randomizovanú dvojitú 

štúdiu na vyhodnotenie efektivity liečby gon- 
artrózy I. – III. stupňa pomocou autológnej 
plazmy bohatej na trombocyty. Pacienti boli 
klinicky vyšetrení pred každou aplikáciou lie-
čebného prípravku a tiež 3, 6 a 12 mesiacov 
po poslednej aplikácii prípravku. Pri vyšetrení 
sme hodnotili klinický stav pacientov prostred-
níctvom nasledujúcich schém – NRS (11-point 
pain intensity numerical rating scale), index 

osteoartrózy WOMAC (Western Ontario and 
McMaster Universities Index of Osteoarthritis) 
a PGIC (Patient´s global impression of change). 
Zároveň sme zaznamenávali prípadné vedľajšie 
účinky alebo komplikácie liečby. 

Populácia štúdie
Do prospektívnej náborovej štúdie 

bolo zaradených 420 dospelých pacien-
tov s  osteoartrózou kolenného kĺbu I. – III. 
stupňa na základe klasifikácie podľa (8, 7).  
Pacienti boli náhodne rozdelení do troch skupín 
zložených zo 140 pacientov. Prvá skupina paci-
entov bola liečená vnútrokĺbovo podávaným 
prípravkom z autológnej krvnej plazmy boha-
tej na trombocyty. Pacientom prvej kontrolnej 

skupiny bol vnútrokĺbovo aplikovaný prípravok 
kyseliny hyalurónovej. Pacientom druhej kon-
trolnej skupiny bol vnútrokĺbovo aplikovaný 
prípravok kortikoidov.

Kritériá zaradenia do štúdie
Pacienti zaradení do štúdie spĺňali inklúzne 

kritériá – chronická bolesť kolena (trvajúca aspoň 
12 mesiacov) a známky degeneratívneho poško-
denia kolenného kĺbu podľa rádiografického 
vyšetrenia alebo podľa vyšetrenia magnetic-
kou rezonanciou. Medzi exklúzne kritériá patrili 
– systémové ochorenia, inzulín dependentný 
diabetes mellitus, hemokoagulačné ochorenia, 
závažné kardiovaskulárne ochorenia, infekčné 
ochorenia, imunosupresívny stav, nádorové 
ochorenia, pacienti užívajúci antikoagulačnú 
liečbu, pacienti s anémiou (Hb < 10g/dl) alebo 
trombocytopéniou (Tro < 100 x 109/l).

Všetci pacienti boli bez úspechu konzerva-
tívne liečení na osteoartrózu kolenného kĺbu 
aspoň 6 mesiacov pred aplikáciou skúšobného 
liečebného prípravku. Interval medzi intraartiku-
lárnou aplikáciou depotného kortikoidu alebo 
soli kyseliny hyalurónovej a aplikáciou PRP bol 
minimálne 3 mesiace. V období minimálne 5 dní 
pred aplikáciou PRP až do obdobia jedného me-
siaca po poslednej aplikácii PRP bolo pacientom 
odporučené neužívať lieky s antiflogistickým 
účinkom (16, 17). 

Čas realizácie štúdie
Od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2012.

Dátová analýza 
Dátová analýza výsledkov bola spracovaná 

pomocou štatistickej funkcie Microsoft Excel.

Výsledky
V práci je predložená randomizovaná štúdia 

na vyhodnotenie efektivity liečby gonartrózy I. – 
III. stupňa pomocou autológnej plazmy bohatej 
na trombocyty. Prospektívne bolo sledovaných 
420 pacientov s artrózou kolenného kĺbu I. až III. 
stupňa na základe klasifikácie osteoartrózy podľa 
Kellgrena a Lawrenca. Pacienti boli náhodne 
vybraní počítačom. Všetci pacienti boli liečení in-
traartikulárne aplikovanými injekciami a sledova-
ní po obdobie najmenej jedného roka. Pacienti 
boli klinicky vyšetrení pred každou aplikáciou 
liečebného prípravku a sledovaní po aplikácii 
poslednej dávky prípravku v 3, 6 a 12-mesačných 
intervaloch. Pacienti boli náhodne rozdelení do 
troch skupín po 140 pacientov. Prvá skupina pa-
cientov bola liečená vnútrokĺbovo podávaným 
prípravkom z autológnej krvnej plazmy bohatej 
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na trombocyty. Pacientom prvej kontrolnej sku-
piny bol vnútrokĺbovo aplikovaný prípravok ky-
seliny hyalurónovej. Pacientom druhej kontrolnej 
skupiny bol vnútrokĺbovo aplikovaný prípravok 
depotného glukokortikoidu.

Z prvej skupiny 6 pacientov neprišlo na apli-
káciu liečebného prípravku PRP, s dvoma paci-
entmi sme stratili kontakt po 3 aplikácii, u jednej 
pacientky sme prerušili liečbu pre zhubný nádor 
kosti po prvej aplikácii a dvaja pacienti boli vyl-
účení pre trombocytopéniu.

Z druhej skupiny (aplikácia soli kyseliny hya-
lurónovej) sme u troch pacientov stratili kontakt.

Z tretej skupiny (aplikácia depotného korti-
koidu) sme stratili kontakt so šiestimi pacientmi 
a ďalších päť pacientov neprišlo na podanie 
liečby depotného kortikoidu.

Všetci pacienti pred zaradením do štúdie 
boli poučení o liečbe, podpísali informovaný 
súhlas, podrobili sa základnému hematologic-
kému a biochemickému vyšetreniu krvi a zá-
roveň im bola zrealizovaná natívna röntgenová 
snímka kolenného kĺbu v dvoch projekciách 
a u niektorých pacientov magnetická rezonancia 
kolenného kĺbu. 

Na základe klasifikácie osteoartrózy podľa 
Kellgrena a Lawrenca bol v prvej skupine nález 
u 5 pacientov definovaný ako I. stupeň OA, u 73 
pacientov ako II. stupeň OA a u 51 pacientov ako 
III. stupeň OA. V prvej kontrolnej skupine bolo 32 
pacientov s I. stupňom OA, 83 pacientov s II. stup-
ňom OA a 22 pacientov s III. stupňom OA. V druhej 
kontrolnej skupine bolo 42 pacientov s I. stupňom 
OA, 76 pacientov s II. stupňom OA a 11 pacientov 
s III. stupňom OA. Skupiny neboli homogénne. 
V prvej skupine PRP bol III. stupeň osteoartrózy 
frekventovanejší ako u kontrolných skupín.

Porovnania počiatočných absolútnych hod-
nôt pre každú skupinu ukázali, že skupiny boli 
homogénne. Nebol zistený žiadny rozdiel vo 
východiskovom skóre, ďalej sme porovnávali 
absolútne skóre po 3, 6 a 12 mesiacoch.

Pri porovnávaní výsledkov medzi skupinami 
sme zaznamenali signifikantne lepšie výsledky 
v skupine pacientov s aplikovanou PRP, a to pri 
hodnotení schémy NRS, ako aj indexu WOMAC 
a indexu PGIC (p < 0,01). Výsledky sú uvedené 
v grafoch 1, 2, 3, 4.

Diskusia
Trombocyty sú dôležitou súčasťou proce-

su hemokoagulácie a tkanivovej regenerácie. 
Použitie plazmy bohatej na trombocyty, ako 
autológneho zdroja trombocytových rastových 
faktorov, predstavuje obrovský potenciál pri lieč-
be poškodenia kosti, ako aj mäkkých tkanív. 

Jednou z potenciálnych výhod obohatenia 
prípravkov krvnými doštičkami je, že sú ľahko zís-
kané z krvi pacienta po jednoduchej centrifugá-
cii. K dispozícii je široká škála variability v intenzite 
a trvaní centrifugácie podľa výskumných štúdií. 
Z tohto dôvodu absenciou vhodnej optimalizá-
cie a štandardizácie prípravy PRP bol vyvolaný 
dojem kontroverzného terapeutického efektu 
(18). Nami vykonávaný centrifugačný postup 
na prípravu PRP zvyšuje koncentráciu bielych 
krviniek 2,84-násobne. Niektorí autori dokonca 
odporúčajú, a to bez akéhokoľvek vedeckého 
dôkazu, odstránenie leukocytov (19). Nemôžeme 
presvedčivo tvrdiť, že zvýšenie leukocytov v PRP 
má priaznivý vplyv na kolenný kĺb. Klinickú účin-
nosť možno očakávať s minimálnym nárastom 
krvných doštičiek v koncentrácii 4 – 5-násobok 
z plnej krvi (predvolená 1 000 000 doštičiek/ul). 
Vyvinuli sme spoľahlivý a nízkonákladový ručný 
protokol na prípravu autológnej PRP, v ktorom 
sme dosiahli priemerné koncentrácie krvných 
doštičiek 4,34-násobne vyššie. 

Použitie PRP od roku 1987 bolo bezpečne 
aplikované a dokumentované v rôznych lekár-
skych odboroch. V rámci ortopédie bolo pub-
likovaných viacero prác, ktoré hodnotili účinok 
PRP pri podpore hojenia kostného tkaniva, sva-
lov, šliach, väzov a kože (12, 20, 21, 22, 23, 24, 25).

Potenciál trombocytových rastových fak-
torov na regeneráciu kĺbovej chrupavky bol 
publikovaný už taktiež v niekoľkých prácach. 
Na zvieracom modeli sa realizovali štúdie, kto-
ré poukázali na evidentný stimulačný účinok 
PRP na metabolizmus chondrocytov, respektíve 
uvádzali priaznivé výsledky s aplikáciou PRP pri 
liečbe osteochondrálnych defektov (26, 27, 28). 
Gaissmaier, Nakagawa, ako aj Spreafico vo svo-
jich prácach dokázali, že aplikáciou PRP in vitro 
je možné podporiť proliferáciu, diferenciáciu 
a metabolizmus ľudských chondrocytov (25, 29). 

V rámci nám dostupných zdrojov sme našli 
len malý počet publikovaných klinických štúdií, 
ktoré hodnotili vplyv PRP na degeneratívne 
poškodenie kĺbovej chrupavky kolenného kĺbu 
u ľudí. Zistili sme, že predbežné výsledky nášho 
výskumu sú v súlade s publikovanými výsledka-
mi týchto klinických štúdií. 

V nedávnej štúdii Sampson et al., liečili 14 
pacientov s primárnou a sekundárnou gonar-
trózou injekciami PRP a stav sa výrazne zlepšil. 
Zlepšila sa funkcia kĺbu a znížila sa bolesť. Väčšina 
pacientov vyjadrila priaznivý výsledok po 12 
mesiacoch liečby (12). 

Sánchez et al., v roku 2008 prezentovali vý-
sledky retrospektívnej štúdie s kontrolnou sku-
pinou pacientov, v ktorej hodnotili bezpečnosť 

a účinnosť PRP u 30 pacientov s gonartrózou. Po 
5 týždňoch od ukončenia liečby dosiahli lepšie 
výsledky hodnotené podľa dotazníka WOMAC 
u skupiny pacientov s aplikovanou PRP v porov-
naní so skupinou pacientov liečenou kyselinou 
hyalurónovou (13). 

Giannini et al., v prospektívnej štúdii, do kto-
rej bolo zaradených 46 pacientov, skúmali efekt 
PRP pri liečbe ťažkých chondropatií kolenného 
kĺbu. Výsledky hodnotili po 2 a 4 mesiacoch 
od ukončenia liečby. V závere uvádzajú, že po 
intraartikulárnej aplikácii PRP sa signifikantne 
zmiernila bolesť a zlepšil funkčný nález kolen-
ného kĺbu. Lepšie výsledky dosiahli u pacientov 
mladších ako 45 rokov, u mužov a pri absencii 
osteoartrózy (14). 

Kon et al., v  súbore 100 pacientov (115 lieče-
ných kolenných kĺbov) prezentovali 6-mesačné 
výsledky použitia troch intraartikulárnych apliká-
cií PRP pri liečbe osteoartrózy kolenného kĺbu. 
Poukazujú na to, že intraartikulárna aplikácia 
autológnej PRP je bezpečná metóda liečby, do-
káže zredukovať bolesť a zlepšiť kĺbovú funkciu 
a kvalitu života u pacientov s osteoartrózou ko-
lenného kĺbu nižšieho stupňa poškodenia (I. až 
III. stupeň OA podľa Kellgrena a Lawrenca) (15).

Napriek tomu, že väčšina publikovaných 
štúdií poukazuje na priamy alebo nepriamy pri-
aznivý efekt použitia PRP v regenerácii kostných 
a mäkkých tkanív, neexistuje v literatúre konsen-
zus, ktorý by jednoznačne uprednostňoval túto 
liečebnú metódu (12, 21, 23, 25).

Záver 
PRP je nová liečebná metóda pri degene-

ratívnych ochoreniach kolenného kĺbu. Rastúci 
počet štúdií v oblasti orofaciálnej medicíny, trau-
matológie, ortopédie a chirurgie ukazuje sľubné 
výsledky liečby. 

Súčasné výsledky ukazujú, dôkazy nazna-
čujú, že kortikosteroidy sú účinnejšie ako ky-
selina hyalurónová v krátkodobom horizonte 
(2 – 4 týždne), kým kyselina hyalurónová je 
účinnejšia v dlhodobom horizonte (okolo 12 
týždňov). Povedomie o tomto vzore reakcie 
je užitočné pre lekárov pri stanovovaní tera-
peutického plánu u pacientov s OA kolena. 
PRP predstavuje prívetivú terapeutickú apli-
káciu, ktorá je pacientmi dobre tolerovaná 
a vykazuje povzbudivé predbežné klinické 
výsledky u aktívnych pacientov s OA kolena. 
Ďalšie sľubné výsledky jeho použitia je ešte 
potrebné potvrdiť.

Výsledky klinických štúdií poukazujú na 
možnosti rozsiahleho využitia rastových faktorov 
a autológnych proteínov krvnej plazmy v pro-
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cese regenerácie akútne poškodených alebo 
degeneratívne zmenených tkanív.

Biologický potenciál PRP pri regenerácii 
tkanív spočíva v relatívne jednoduchej prípra-
ve a aplikácii, bezpečnosti z hľadiska vylúčenia 
rizika prenosu infekčných ochorení a vzniku 
alergických reakcií. 

Intraartikulárne injekcie PRP významne zni-
žujú bolesti a obnovujú funkciu kolenného kĺbu 
u pacientov s gonartrózou. 

PRP je pripravovaná z autológnej krvi, tým 
sú eliminované alergické reakcie a prenos infekč-
ných ochorení. PRP nepodporuje hyperpláziu 
a karcinogenézu. Po podaní PRP je možný do-
časný výskyt zhoršenia symptómov. My sme po 
aplikácii PRP zaznamenali len mierne zhoršenie 
bolesti kolena v 38 prípadoch a s opuchom 
v dvoch prípadoch. Bolesť zmizla spontánne 
vo všetkých prípadoch po dvoch dňoch. Klinické 
výsledky našej štúdie sú povzbudivé a pouka-
zujú nato, že táto metóda môže byť úspešne 
použitá na liečbu počiatočných štádií osteoart-
rózy kolenného kĺbu. 

Naša štúdia na Klinike ortopédie a  trau-
matológie pohybového ústrojenstva LF UPJŠ 
v Košiciach je jednou z prvých v použití auto-
lógnych rastových faktorov v liečbe gonartrózy 
prostredníctvom intraartikulárnej aplikácie PRP. 
Dokázali sme, že je to bezpečná, pomerne jed-
noduchá a lacná liečebná metóda, ako znížiť 
bolesti a zlepšiť funkciu kolenného kĺbu so sľub-
nými výsledkami. Ďalšie štúdie PRP v porovnaní 
s viskosuplementáciou by mali v budúcnosti 
zistiť, či dochádza k  synergickému účinku. 
Pripravujeme placebom kontrolovanú pro-
spektívnu multicentrickú štúdiu, ktorá by mala 

pomôcť v posudzovaní PRP ako účinnej liečby 
gonartrózy. Úspešnými klinickými štúdiami sa 
otvoria nové pohľady na autológnu liečbu ocho-
rení kĺbov a mäkkých tkanív.
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Jiří Gallo:

OSTEOARTRÓZA
Osteoartróza je nejběžnějším typem postižení kloubů. Přestože odhady celkové prevalence se liší geograficky i po-
dle použitých kritérií, jisté je, že ve věku nad 45 let postihuje cca 20 % mužů a přibližně dvakrát tolik žen. Přestože 
nejde o chorobu, která by přímo zkracovala délku života, její dopad na kvalitu života je obrovský. Nemocní trpí 
bolestmi, často i těžko snesitelnými, a jejich pohyb je v různé míře omezen.
Přestože příčiny osteoartrózy jsou velmi rozmanité a ne vždy zcela přesně chápeme patofyziologickou podstatu 
dějů, které vedou k poškození kloubů, lze nemocným v současné době od jejich trápení významně pomoci. V praxi je 
však péče věnovaná nemocným osteoartrózou často nedostatečná, mnozí lékaři nemoc podceňují a ne vždy dobře 
znají možnosti současné farmakoterapie i dalších terapeutických modalit.
Právě s cílem zásadně zlepšit přístup k nemocným s osteoartrózou připravil přední český ortoped, prof. MUDr. Jiří 
Gallo, Ph.D., publikaci, která je stručná, ale současně vysvětluje všechny důležité souvislosti diagnostiky a tera-
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Krvácanie v chirurgii pečene
MUDr. Miroslav Pindura, prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD., MUDr. Ján Janík, PhD., MUDr. Mazyar Fani,  
MUDr. Blažej Palkoci, MUDr. Juraj Miklušica
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin

Krvné straty a počet podaných krvných transfúzií sú považované za jeden z hlavných nezávislých predikčných faktorov pooperačnej 
morbidity a mortality pri resekciách pečene. V súbore 103 pacientov sme pozorovali nepriaznivý vplyv transfúzií na dĺžku hospitalizácie, 
pooperačnú morbiditu a včasnú mortalitu do 30 dní od operácie. Súbor sme vyhodnotili aj na základe novej klasifikácie pooperačného 
krvácania po hepatektómii, tak ako ho definuje International Study Group of Liver Surgery (ISGLS). Trendom aj na našom pracovisku je 
znižovanie peroperačných krvných strát a prísnejšie zvažovanie podania krvných transfúzií po resekciách pečene.

Kľúčové slová: resekcia pečene, krvácanie, transfúzia krvi, pooperačné komplikácie.

Bleeding in liver surgery

Blood loss and number of applicated blood transfusions are considered one of the major independent predictor factor of postoperative 
morbidity and mortality in liver resections. In a group of 103 patients, we observed adverse effects of transfusions on the length of hos-
pitalization, postoperative morbidity and early mortality within 30 days of surgery. Our group of patients was sorted on the basis of the 
new classification of post-hepatectomy haemorrhage, as defined by the International Study Group of Liver Surgery (ISGLS). A trend in 
our department is reducing intraoperative blood loss and considering stricter administration of blood transfusions after liver resection. 

Key words: hepatic resection, bleeding, blood transfusion, postoperative complications.
Slov. chir., 2014; roč. 11(3): 97–99

Úvod
Krvné straty v chirurgii pečene, aj napriek 

zdokonalenej technike a prístrojového vybavenia, 
predstavujú jednu z najzávažnejších peroperač-
ných aj pooperačných komplikácií. Môžu mať až 
fatálny vplyv a priamo ovplyvňujú aj ostatné po- 
operačné komplikácie. Podľa prehľadových člán-
kov majú peroperačné krvné straty 700 – 1 200 ml 
zvýšenú morbiditu 23 –46 % a zvýšenú mortalitu 
4 – 5 % (1). Zvýšené krvné straty sú spojené s po-
dávaním väčšieho počtu krvných transfúzií. 

Aj keď zavedenie transfúzií krvi v medicíne 
v 20. storočí má v chirurgii pečene nepochybne 
obrovský prínos, na druhej strane je však všeo-
becne známy imunosupresívny efekt krvných 
transfúzií a aj samotná resekcia pečene navod-
zuje imunosupresívny stav. 

Krvné straty a počet podaných krvných trans-
fúzií sú považované za jeden z hlavných nezávislých 
predikčných faktorov pooperačnej morbidity a mor-
tality pri resekciách pečene, pričom tento vzťah je 
priamo závislý od množstva transfundovanej krvi (2). 

Preto je v súčasnosti kladený dôraz na zni-
žovanie peroperačných krvných strát, a väčšia 
zdržanlivosť pri podávaní krvi.

Cieľom našej práce bolo skúmať vplyv krv-
ných transfúzií na pooperačné komplikácie 
v našom súbore pacientov s resekciou pečene.

Materiál a metodika
Náš súbor predstavuje 103 pacientov, ktorí 

podstúpili resekčný výkon na pečeni v rokoch 2012 
a 2013. Na základe množstva peroperačne a po-

operačne podávaných krvných transfúzií (u nás 
výhradne alogénne erytrocytárne masy – EM), 
boli pacienti rozdelení do 3 skupín: 1. pacienti bez 
podania transfúzie; 2. podanie do 2 EM; 3. podanie 
3 a viacerých EM. V jednotlivých skupinách sme 
potom sledovali vplyv perioperačných krvných 
prevodov na dĺžku hospitalizácie od uskutočnenej 
operácie, vplyv na pooperačné komplikácie, hlav-
ne Clavien IIIa a viac, a vplyv na včasnú pooperačnú 
mortalitu do 30 dní od operácie. 

Následne bol náš súbor vyhodnotený a za-
klasifikovaný z hľadiska pooperačného krvácania 
tak, ako ho definuje International Study Group 
of Liver Surgery (ISGLS), (tabuľka 1).

Výsledky
V rokoch 2012 a 2013 podstúpilo 103 pacientov 

resekčný výkon na pečeni, z toho 58 pacientov 
podstúpilo veľký resekčný výkon (3 a viac segmen-
tov), čo predstavuje 56,3 %. Priemerné peroperač-

né krvné straty predstavovali 630 ml. V súbore boli 
zahrnuté resekčné výkony pre malígne aj benígne 
ochorenia, anatomické aj neanatomické resekcie. 
Žiadne krvné transfúzie nedostalo perioperačne  
(t. j. peroperačne + pooperačne) 33 pacientov (32 %),  
oproti súboru 70 pacientov (68 %), ktorým boli 
podávané krvné prevody (tabuľka 2).

Podľa počtu perioperačne podávaných EM 
boli pacienti v našom súbore rozdelení do 3 
skupín:
1. skupina – bez podania EM,
2.  skupina – podanie do 2 transfúznych jedno-

tiek (TU) EM,
3. skupina – podanie 3 a viacerých TU.

Tabuľ ka 1. Definícia a stupeň závažnosti krvácania po hepatektómii podľa International Study 
Group of Liver Surgery (ISGLS)

Definícia: Krvácanie po hepatektómii je definované ako pokles hemoglobínu (HBG) > 3 g/dl po ukončení 
operácie, v porovnaní s pooperačnou hladinou a/alebo pooperačné transfúzie EM pre klesajúce hladiny 
HBG a/alebo potreba invazívnej reintervencie (embolizácia, relaparotómia) na zastavenie krvácania.
Na diagnostiku krvácania po hepatektómii (a vylúčenie iného zdroja krvácania) treba dokázať vnútrobruš-
né krvácanie, ako napríklad krvné straty cestou brušných drénov, ak sú prítomné (hladina HBG v dréne  
> 3 g/dl), alebo detekcia vnútrobrušného hematómu alebo aktívneho krvácania zobrazovacími technika-
mi (ultrazvuk, CT, angiografia). Pacienti, ktorým bola podaná transfúzia hneď po operácii pre peroperačné 
krvné straty s maximom do 2 jednotiek EM (t. j. ktorí nemajú známky aktívneho krvácania), nie sú klasifiko-
vaní ako pooperačné krvácanie po hepatektómii.

Grading 
A potreba transfúzie do 2 EM
B potreba transfúzie > 2 EM, ale zvládnuteľné bez invazívnej intervencie
C vyžaduje radioinvazívnu liečbu alebo relaparotómiu

Tabuľ ka 2. Rozdelenie pacientov podľa toho, či 
im bola podaná transfúzia

Pacienti 
bez transfúzií 

 Perioperačne podávané 
transfúzie  (peroperačne  
+ pooperačne)

33 pac. (32 %) 70 pac. (68 %)
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Tabuľka 3 znázorňuje rozloženie malých 
a veľkých resekčných výkonov v jednotlivých 
skupinách pacientov. Ukazuje sa tu vzťah rozsa-
hu operačného výkonu k počtu krvných prevo-
dov. Pri veľkých resekciách je podiel pacientov 
bez podania transfúzií len 36,4 % oproti 63,6 % 
pri malých resekciách. Veľké resekcie vyžadovali 
podanie 3 a viacerých TU v 74,1 %, v porovnaní 
25,9 % podielom pri malých resekciách.

Množstvo podaných transfúzií malo v našom 
súbore vplyv na priemernú dĺžku hospitalizácie. 
S ich rastúcim počtom sa v jednotlivých skupinách 
predlžoval hospitalizačný čas zo 7,4 na 14,9 dní. 

Perioperačná transfúzna liečba mala vplyv 
na celkové pooperačné komplikácie s postup-
ným nárastom z 9,09 % v skupine bez transfúzií 
až po 62 % v skupine s podaním 3 a viac TU. 

V rámci komplikácií Clavien I – II sme zazna-
menali len jedno krvácanie a to v 3. skupine, kto-
ré sa prejavilo veľkými pooperačnými krvnými 
stratami do drénov u pacienta s hepatopatiou 
a poruchou krvácania, po úprave koagulačného 
statusu a podaní NovoSeven krvácanie ustalo.

Počet ťažších komplikácií Clavien IIIa a viac 
tiež rástol s objemom krvných transfúzií od 3,03 %  
po 33 %. V 1. skupine bez podaných transfúzií 
bola u jedného pacienta vykonaná punkcia bi-
lomu v lokálnej anestézii (LA) pod kontrolou 
USG a následne ERCP vyšetrenie s endoskopic-
kou papilo-sfinkterotómiou, duodeno-biliár-
nou drenážou a následnou úpravou stavu. V 2. 
skupine s podaním do 2 TU bola vykonaná 2 x 
drenáž abscesu a 1 x punkcia bilomu v LA pod 
CT alebo USG kontrolou. V 3. skupine s poda-
ním 3 a viacerých TU sme vykonali 2 x punkciu 
bilomu, 1 x drenáž abscesu v LA pod kontrolou 
USG, respektíve CT. V tejto skupine bola 5 x nut-
ná reoperácia – 1 x pre absces, 1 x pre bilom 
s resekciou nekrotických 2 segmentov pečene 
priľahlých k resekčnej ploche, 1 x pre biliárny 
leak s nutnosťou opichu žlčovodu, a len 2 x sme 
vykonali reoperáciu pre krvácanie.

Išlo o pacienta so subfrenickým hemató-
mom vzniknutým v pooperačnom období, na 
13. pooperačný deň bola vykonaná evakuácia 
hematómu, hemostáza a drenáž. Druhý pacient 
bol operačne revidovaný na druhý pooperačný 
deň pre krvácanie z resekčnej plochy a hemo-
peritoneum, vykonaná bola opäť evakuácia he-
matómu, hemostáza a drenáž.

V 3. skupine sme zaznamenali jedno úmrtie, 
pacientka umrela 7. pooperačný deň na masívnu 
pľúcnu embóliu, čo v tomto súbore predstavuje 
mortalitu 3,7 % (tabuľka 4). 

Z pohľadu celého nášho súboru 103 paci-
entov sme dosiahli mortalitu 0,97 %. 

Náš súbor bol ďalej vyhodnotený z hľadiska 
pooperačného krvácania tak, ako ho definu-
je a klasifikuje ISGLS. Celkovo bola transfúzia 
krvi v pooperačnom období podaná u 46 pa-
cientov, z toho 11 pacientov dostalo do 2 TU 
erytrocytárnych más v tesnom pooperačnom 
období v rámci hradenia peroperačných strát 
bez známok aktívneho krvácania. Tým nespĺňali 
definíciu ISGLS pre pooperačné krvácanie po 
hepatektómii. 

Zvyšných 35 pacientov, ktorí spĺňali definíciu 
pooperačného krvácania bolo zatriedených do 
jednotlivých stupňov A, B, C (tabuľka 5).

Krvácanie ako komplikácia po hepatektómii 
v našom súbore 103 pacientov predstavuje 33,98 %.  
Nutnosť reoperácie pre krvácanie bola len 
v dvoch spomínaných prípadoch, čo predsta-
vuje 1,94 % z celého súboru.

Diskusia
Vplyv krvných transfúzií. Podávanie krv-

ných transfúzií má v chirurgii pečene nepo-
chybne obrovský význam, zvýšila sa tak výrazne 
bezpečnosť chirurgických procedúr. Dobre je 
však známy imunosupresívny efekt podávanej 
krvi, a tým predpokladaný nepriaznivý vplyv 
na pooperačný priebeh po resekciách peče-
ne. Transfúzie krvi sú považované za nezávis-
lý prediktívny faktor pooperačnej morbidity 
a mortality s vplyvom na pooperačnú dĺžku 
hospitalizácie. Tieto tvrdenia však nemožno brať 
ako premisu, pretože existujú práce, ktoré tieto 
predpoklady nepotvrdzujú.

Imunosupresívny efekt transfúzií spočíva 
v znížení aktivity natural killer cell (NK), zníže-
nie počtu NK, znížená funkcia cytotoxických 
T-buniek, zvýšený počet T supresorových 

buniek, znížená funkcia makrofágov a monocy-
tov. Tieto imunosupresívne efekty sú vo vzťahu 
k počtu leukocytov v konzervovanej krvi, ako 
aj k dĺžke jej uskladnenia. Zlepšenie by malo 
priniesť používanie deleukotizovaných krvných 
transfúzií, frozen washed erytrocytov, periope-
račné podávanie hematopoetických rastových 
faktorov, podávanie autológnej krvi. Samotná 
resekcia pečene je imunosupresívnou udalosťou, 
ktorá rezultuje v dysfunkciu Kupfferových buniek 
a T-leukocytov.

Viacerými štúdiami bolo dokázané, že krvné 
transfúzie signifikantne predlžujú obdobie hos-
pitalizácie. Majú vplyv na pooperačná morbiditu, 
kde signifikantne zvyšujú frekvenciu celkových 
pooperačných komplikácií vrátane ťažších 
(Clavien IIIa a viac), čo bolo dokázané aj v našej 
štúdii. Už podanie 1 – 2 TU zvyšuje riziko kompli-
kácií oproti pacientom bez transfúzií a podanie 3 
a viacerých TU toto riziko ešte prehlbujú.

Perioperačné transfúzie signifikantne zvy-
šujú pooperačnú mortalitu pri podaní 3 a via-
cerých transfúznych jednotiek. Riziko je až 4 x 
vyššie oproti pacientom bez podaných trans-
fúzií. Toto riziko sa ale prudko znižuje s odstu-
pom od operácie, a po 60 dňoch je rovnaké 
ako v skupine pacientov bez krvného prevodu. 
Podanie 1 – 2 TU EM ani autológna krv nezvy-
šovali mortalitu v porovnaní s pacientmi bez 
transfúzií. Pooperačná morbidita aj mortalita sú 
závislé od dávky podanej krvi (2). 

Vplyv na dlhodobé prežívanie u onkolo-
gických pacientov v univariantných štúdiách 
bol dokázaný len pri podaní 3 a viacerých TU, 
v multivariantných analýzach tento vzťah nebol 
dokázaný. Výnimku tvorí len hepatocelulárny 
karcinóm (HCC), kde v I – II. štádiu transfúzie 

Tabuľ ka 3. Rozdelenie malých a veľkých resekcií do skupín podľa počtu transfúzií krvi

bez transfúzie 
33 pac. (32 %)

1 – 2 TU 
43 pac. (41,7 %) 

3 a viac TU 
27 pac. (26,3 %) 

Veľké resekcie 12 (36,4 %) 26 (60,5 %) 20 (74,1 %)

Malé resekcie 21 (63,6 %) 17 (39,5 %) 7 (25,9 %)

Tabuľ ka 4. Vplyv transfúzií krvi na dĺžku hospitalizácie, pooperačnú morbiditu a mortalitu

Bez transfúzie 
33 pac. 

1 – 2 TU 
43 pac.

3 a viac TU 
27 pac.

Priemerné obdobie hospitalizácie 7,4 dní 9,3 dní 14,9 dní 

Komplikácie celkové 3 (9,09 %) 14 (32,6 %) 17 (62 %) 

Clavien IIIa a viac 1 (3,03 %) 3 (6,97 %) 9 (33 %) 

Úmrtie 0 0 1 (3,7 %)

Tabuľ ka 5. Rozdelenie pacientov podľa stupňa závažnosti krvácania po hepatektómii podľa Inter-
national Study Group of Liver Surgery (ISGLS)

A (1 – 2 TU) B (> 2 TU) C (relaparotómia alebo rádiointervencia)

11 pac. 22 pac. 2 pac.
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zvyšujú riziko rekurencie. V III – IV. štádiu už trans-
fúzie nemali vplyv na dlhodobé prežívanie (3).

Preto je nutné citlivejšie posudzovať skutoč-
nú potrebu perioperačných transfúzií a správne 
interpretovať zmeny v krvných parametroch 
v tesnom pooperačnom období. Torzilli pre-
zentoval vo svojej štúdii, že hladina hemoglo-
bínu a hematokrit po resekcii pečene vykazujú 
signifikantné zníženie do 3. pooperačného dňa 
a následne sa zvyšuje. Túto situáciu si treba 
vysvetľovať ako fyziologickú, a preto by malo 
byť podávanie krvných transfúzií zvažované 
prísnejšie (4).

Peroperačné krvné straty. Chirurgia pe-
čene prešla za posledných 20 rokov prudkým 
vývojom a je celoplošným trendom znižovať 
peroperačné krvné straty s cieľom zlepšiť po- 
operačný priebeh. 

Pečeň je náchylná na krvácanie a tým zvý-
šené peroperačné straty. V hepatálnych sínu-
soidách chýba hladké svalstvo, z čoho vyplý-
va nedostatočná vazokonstrikčná schopnosť. 
Prítomnosť veľkoprietokových žíl a riziko ich 
poranenia zvyšuje možnosť život ohrozujúceho 
krvácania. Je tu riziko arteriálneho krvácania 
v hepatoduodenálnom ligamente. Často je ope-
rácia vykonávaná na pečeni postihnutej istou 
formou hepatopatie – cholestatická pečeň, cir-
hóza, portálna fibróza, steatóza, steatohepatitída, 
hepatopatia v súvislosti s podávaním chemote-
rapie, CASH. Prítomnosť portálnej fibrózy zvyšuje 
množstvo podávaných krvných transfúzií. U stea- 
tózy pečene toto riziko nebolo dokázané (5).

Peroperačné krvné straty je možné ovplyv-
niť viacerými spôsobmi. Jednak anestéziologic-

kými postupmi s udržiavaním nízkeho CVP pod 
5 cm H2O počas resekčnej fázy, ktoré dokáže 
výrazne znížiť krvné straty, a poukazuje to na 
dôležitosť spolupráce anestéziológa a chirurga 
(6). Používaním cievnych okluzívnych techník 
a  využívaním zdokonalených chirurgických 
techník, či už klasických, alebo moderných. Pri 
kontrole peroperačného krvácania majú veľký 
význam lokálne hemostatiká, tkanivové lepidlá 
a peroperačné zobrazovacie techniky ako per-
operačná USG, MRI operačné sály. Niektorí autori 
s úspechom využívajú antifibrinolytickú liečbu 
Aprotinínom s cieľom znížiť hyperfibrinolytický 
stav v dôsledku resekcie pečene. Pri jej použití 
nebola zaznamenaná tromboembolická kom-
plikácia (7).

Najväčší vplyv na krvné straty má však v ru-
kách samotný chirurg.

Pooperačné krvné straty. Pooperačné krvá-
canie býva najčastejšie z resekčnej plochy a väč-
šinou spontánne ustáva po úprave koagulácie. 
Masívne pooperačné krvácanie môže nastať 
z väčších ciev, napríklad pri skĺznutí ligatúry, čo-
mu predchádzame opichovými ligatúrami alebo 
staplerovou technikou. Rizikoví sú najmä paci-
enti s cirhózou a po veľkých resekciách s malým 
zvyškom funkčného parenchýmu, keď dochádza 
k zvýšenému prietoku zvyškovým parenchý-
mom, prípadne rozvoj portálnej hypertenzie 
so zvýšeným rizikom krvácania (8). Pri hodno-
tení pooperačného krvácania sa riadime jednak 
klinickým stavom, hemodynamikou, krvným 
obrazom, hematokritom, hemokoagulačným 
statusom, zobrazovacími technikami a stratami 
do drénov. Závažnosť pooperačného krvácania 

sa vyjadruje stupňom A, B a C tak, ako ich defi-
novala ISGLS (tabuľka 1). Klinickú charakteristiku 
pacientov podľa gradingu pooperačného krvá-
cania znázorňuje obrázok 1 (9).

Záver
Znižovanie perioperačných krvných strát 

a znižovanie počtu podávaných krvných trans-
fúzií je celosvetovým trendom v hepatálnej chi-
rurgii s cieľom znížiť pooperačné komplikácie. 
Je nutné ale dokázať, že zníženie perioperač-
ných strát a zníženie krvných transfúzií povedie 
skutočne k zníženiu perioperačnej morbidity 
a mortality.
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Obrázok 1. Klinická charakteristika pacientov podľa gradingu krvácania po hepatektómii podľa ISGLS (9)
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Využitie 2D a 3D endoanálnej sonografie 
v diagnostike fekálnej inkontinencie
MUDr. Marek Adámik, prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD., MUDr. Ján Janík, PhD., MUDr. Mazyar Fani,  
MUDr. Martin Grajciar, MUDr. Michal Hošala 
Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin

Endoanálna sonografia je minimálne invazívna a dostupná zobrazovacia metóda využívaná v diagnostike ochorení anorekta. V rukách 
skúseného špecialistu dosahuje výsledky zrovnateľné s MRI vyšetrením. Rektálna endosonografia doplňuje diagnostiku benígnych 
a malígnych ochorení anorekta a je dôležitým vyšetrením u pacientov s fekálnou inkontinenciou. Na chirurgickej klinike v UN v Martine 
sme vyšetrili 56 pacientov v 2D a 25 pacientov v 3D USG zobrazení s klinickými známkami fekálnej inkontinencie. Z celkového počtu 56 
pacientov sme zistili u 5 pacientov izolovaný defekt MSAI (vnútorný análny zvierač) ako iatrogénnu príčinu po operácii anorekta. Štyri 
pacientky mali izolované poškodenie MSAE (vonkajší análny zvierač) pre popôrodný defekt. U dvoch pacientov sme potvrdili kombinované 
postihnutie MSAE a MSAI ako následok traumy análneho kanála a popôrodného poškodenia. Nezistili sme rozdiel medzi 2D a 3D USG 
zobrazení na klinické použitie. Porovnali sme hrúbku oboch zvieračov, ktorá dobre korelovala so závažnosťou fekálnej inkontinencie.

Kľúčové slová: rektálna endosonografia, fekálna inkontinencia.

Use of 2D and 3D endoanal sonography in the diagnosis of fecal incontinence

Endoanal sonography is minimally invasive and available imaging method used in the diagnosis of anorectal diseases. In the hands of 
an experienced specialist achieves results comparable to MRI. Rectal endosonography completes the diagnosis of benign and malignant 
diseases and anorectal examination is important in patients with fecal incontinence. Department of Surgery at the UN Martin were exa-
mined 56 in 2D and 25 patients in the 3D ultrasound display clinical evidence of fecal incontinence. Of the 56 patients was observed in 5 
patients isolated defect MSAI ( internal anal sphincter ) as an iatrogenic cause after anorectal surgery. Four patients had isolated damage 
MSAE (external anal sphincter ) for postnatal defect. In two patients, we confirmed the combined disability MSAE and MSAI trauma as 
a result of the anal canal and postpartum damage. There was no clear difference between 2D and 3D ultrasound imaging for clinical use. 
We compared the thickness of both sphincters, which correlated well with the severity of fecal incontinence.

Key words: rectal endosonography, fecal incontinence.
Slov. chir., 2014; roč. 11(3): 100–102

Úvod
Endoanálnu sondu využívali urológovia už 

pred 20 rokmi na hodnotenie prostaty. Neskôr sa 
začala uplatňovať aj v iných odboroch. Najprv na 
hodnotenie nádorov rekta, potom na benígne 
ochorenia anorekta a neskôr na hodnotenie 
análnych zvieračov a panvového dna pri fekálnej 
inkontinencii. 

EUS (endoanálna sonografia) sa používa na 
zobrazenie štrukturálnych porúch zvieračov a lepší 
pohľad na análnu patológiu. Pred zavedením EUS sa 
ako príčina popôrodnej fekálnej inkontinencie pova-
žovala pudendálna neuropatia. EUS ukázala, že príči-
nou je najčastejšie poškodenie zvierača (obrázok 1). 

Autori prezentujú svoje skúsenosti a postre-
hy s touto diagnostickou modalitou a využitím 
v klinickej praxi. 

Metóda
Na chirurgickej klinike v UN v Martine robí-

me vyšetrenie endoanálnou endosonografiou 
od roku 2007 prístrojom od firmy Medtronic. 

Vyšetrili sme 56 pacientov s klinickými znám-
kami fekálnej inkontinencie. Podľa stupňa in-
kontinencie pomocou CGS „Continence grade 
scale“ podľa Wexnera (tabuľka 1) sa hodnota 
pohybovala od 2 do 20 bodov.

So špeciálnym softvérom sme 25 pacientov 
s fekálnou inkontinenciou vyšetrili v 3D zobra-
zení. Výsledky sme analyzovali retrospektívne. 

Samotné  vyšetrenie trvá asi 10 minút. 
Vyšetrenie sa robí po vyprázdnení pacienta ma-
lou klyzmou. Pacient leží na ľavom boku s po-
krčenými končatinami alebo v genupektorálnej 
polohe. Pred samotným vyšetrením je pacient 
klinicky – digitálne vyšetrený. 

Obrázok 1. Fyziologický pohľad 2D rektálnej 
endosonografie: subepitelium – rovná šípka, 
vnútorný análny zvierač – rovná šípka, longitudi-
nálna svalovina (intersfinkterický priestor) – pre-
rušovaná šípka, vonkajší análny zvierač – prerušo-
vaná šípka

Tabuľ ka 1. Klasifikačný systém análnej inkontinencie podľa Wexnera

Druh inkontinencie

Frekvencia stolíc

nikdy

zriedka občas väčšinou vždy

< 1/m < 1/t
> 1/t
< 1/d

> 1/d

Formovaná stolica 0 1 2 3 4

Riedka stolica 0 1 2 3 4

Plyny 0 1 2 3 4

„Špinenie“ 0 1 2 3 4

Alterácia života 0 1 2 3 4
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Postupne sa endoanálna sonda zavádza do 
análneho kanála a rekta. Hodnotíme stav a hr-
úbku zvieračov, stratifikáciu jednotlivých vrstiev 
rekta a análneho kanála (obrázok 6). 

Výsledky 
Z celkového počtu 56 pacientov sme zistili 

u 5 pacientov izolovaný defekt MSAI (vonkajší 
análny zvierač). Boli to dvaja pacienti po fistu-
lektómii, jeden po haemorhoidektómii a dvaja 
pacienti po vnútornej sfinkterotómii. Poškodenie 
MSAI je ľahko rozpoznateľné vďaka hyperecho-
génnym prestávkam v hypoechogénnom kruhu. 
Charakter a lokalizácia defektu sa vzťahovala na 
typ operácie (obrázok 2). Štyri pacientky mali 
izolované poškodenie MSAE (vonkajší análny 
zvierač). U všetkých pacientok išlo o popôrod-
né poranenie. U dvoch mladých pacientok sa 
fekálna inkontinencia manifestovala ihneď po 
pôrode a u štyroch s odstupom 3, 4, 10 a 12 
rokov (obrázok 3). Dvaja pacienti mali kombino-
vané poškodenie MSAE a MSAI. Jedna pacientka 
po popôrodnom poškodení a druhý pacient po 
traumatickom poranení (tabuľka 2).

Napriek malému počtu pacientov vyše-
trených v 3D rozlíšení môžeme povedať, že 
neprinieslo zmenu v diagnóze a rozhodnutí. 
Prínosom 3D zobrazenia je lepší pohľad na lo-
kálnu patológiu v oblasti anorekta a možnosť 
detailnejšieho pohľadu aj po vyšetrení pacienta 
(tabuľka 3). Vyšetrili sme 10 pacientok nad 65 
rokov s idiopatickou fekálnou inkontinenciou. 
Zhodnotili sme šírku vnútorného a vonkajšieho 
análneho zvierača, ktorá dobre korelovala so 
stupňon fekálnej inkontinencie. U týchto paci-
entok išlo o multifaktoriálnu etiológiu fekálnej 
inkontinencie. 

Diskusia
Pri traumatickej fekálnej inkontinencii nám 

endoanálna ultrasonografia poskytla informácie 
o hrúbke, štrukturálnej integrite vonkajšieho 

Obrázok 3. Poškodenie externého análneho zvierača (EAS), popôrodná lézia, vlastný klinický materiálObrázok 2. Poškodenie vnútorného análneho 
zvierača po laterálnej internej sfinkterotómii, 
vlastný klinický materiál

Tabuľ ka 2. Vlastný súbor pacientov

N – 56 MSAI MSAE KOMBINOVANÁ

Počet pacientov 5 6 2

Tabuľ ka 3. Vlastný súbor pacientov

N – 25 MSAI MSAE KOMBINOVANÁ

2D zobrazenie 3 4 1

3D zobrazenie 3 4 1

Obrázok 6. Vyšetrenie endoanálnou sondou

Obrázok 4. Fyziologický obraz trojrozmernej 
endoanálnej sonografie, bočný pohľad (SE – 
subepiteliálne tkanivo, IS – vnútorný análny 
zvierač, LM – pozdĺžna svalovina, ES –externý 
análny zvierač)

Zdroj: Three-dimensional endoanal sonography in asse-
ssing anal canal injury. British Journal of Surgery, 1999

Obrázok 5. Trojrozmerná endoanálna sonogra-
fia v strednej časti análneho kanála. Popôrodný 
defekt, ktorý zahŕňa vnútorný análny zvierač 
(otvorené šípky, IS) pozícia od 10 do 5 hodín 
a vonkajší análny zvierač (šípky, ES) od 10 až 3 
hodín. Zjazvené tkanivo (pevné tenké šípky) von-
kajšieho análneho zvierača je zobrazené vpredu

Zdroj: Three-dimensional endoanal sonography in asse-
ssing anal canal injury. British Journal of Surgery, 1999
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a vnútorného análneho zvierača, prítomnosti 
jazvy a strate svalového tkaniva. 

Pri rozhodovaní, či ide o štrukturálnu poru-
chu zvierača, alebo o priebeh fistuly s vonkajším 
ústím u 2 pacientov s fekálnou inkontinenciou, 
sme si pomohli aplikáciou peroxidu vodíka do 
vonkajšieho ústia. Tým sme zistili priebeh fistuly 
a odlíšili od poruchy zvierača. 

Šírka vnútorného zvierača sa s vekom zvyšu-
je. Normálna šírka pre pacienta do 55 rokov je 2,4 
až 2,7 mm. Zvyšujúcim sa vekom vzrastá a zvýši 
sa na 2,8 až 3,4 milimetra, ale počet funkčných 
svalových vlákien klesá. Ako sa šírka sfinktera 
zvyšuje, stáva sa postupne viac echogénny a na 
USG menej jasný (1, 2).

Šírku vonkajšieho análneho zvierača oby-
čajne meriame (v polohe na ľavom boku) štan-
dardne na č. 3 a 6. U mužov hrúbka sfinktera je 
rovnaká na prednej aj zadnej strane anu. U žien 
(a hlavne u multipar) je v oblasti rektovaginál-
neho septa užšia. U žien je šírka 6,6 až 8,8 mm 
a u mužov 7,5 – 9,7 mm (1, 2, 3).

Atrofiu vonkajšieho análneho zvierača je 
možné EUS detekovať, ale vyžaduje si to skú-
senosť, pretože sú nejasné obrysy okraja sva-
lu. Tuková výmena pri atrofii svalov spôsobuje 
stratu normálneho rozhrania a nedá sa presne 
určiť hranica na vonkajšom okraji vonkajšieho 
zvierača. Vonkajšie hranice vonkajšieho zvierača 
nemožno presne zmerať. 

Magnetická rezonancia je lepšia metóda na 
hodnotenie atrofie zvieračov análneho kanála. 
Je to v súlade s údajmi iných autorov (9, 10). Na 
zistenie príčiny a patofyziologického mechani-
zmu fekálnej inkontinencie sú potrebné okrem 
endoanálnej sonografie ďalšie diagnostické mo-
dality, ako napríklad anorektálna manometria, 
neurofyziologické vyšetrenie, defekografia. 

Záver
Poruchy kontinencie stolice a moču pred-

stavujú multiodborový problém, ktorým sa 
zaoberajú urológovia, gynekológovia, gastro-
enterológovia, chirurgovia a rehabilitační lekári. 
Keďže fekálna inkontinencia je pomerne tabu-
izovaná téma, pacienti prichádzajú k lekárovi 
až v pokročilejších štádiách s niekoľkoročnou 
anamnézou inkontinencie.

Na Slovensku je len málo pracovísk, ktoré 
sa zaoberajú touto špecifickou problematikou 
a ktoré majú potrebné vybavenie na úplnú dia-
gnostiku a liečbu fekálnej inkontinencie. 

EUS sa stala zlatým štandardom v morfolo-
gickej diagnostike análneho kanála. Ide o lacnú, 
ľahko realizovateľnú vyšetrovaciu metódu, ktorá 
nezaťažuje pacienta viac ako digitálne vyšetre-
nie. Klinické indikácie pre EUS sú inkontinencia 
stolice pre detekciu štrukturálnej poruchy a atro-
fie zvieračov, perianálne fistuly, abscesy, staging 
rektálneho a análneho karcinómu a sledovanie 
pacienta po operáciách v oblasti anorekta.

U pacientov s fekálnou inkontinenciou, kde 
je detekcia štrukturálnej poruchy zvierača, en-
doanálna sonografia má priame klinické dôsled-
ky. U pacientov so symptomatickou fekálnou 
inkontinenciou a signifikantným poškodením 
zvierača (viac ako 25 % cirkumferencie) je indi-
kácia na rekonštrukciu zvierača (3, 4, 5).

U žien možno endoanálnou sondou vyšetriť 
sfinkterový kruh transvaginálnym prístupom, 
ktorý umožňuje zhodnotiť aj stav rektovaginál-
neho septa, pričom endosonografický obraz 
nie je ovplyvnený distenziou análneho kanála 
vyšetrujúcou sondou (6).

S 3D rekonštrukciou je možné zobrazenie 
tranzverzálnej, longitudinálnej a sagitálnej rovi-
ny. Prínosom 3D je zobrazenie análneho zvierača 

z rôznych uhlov, a získanie tým lepšieho pohľadu 
na oblasť anorekta (7, 8).

Nevýhodou tohto vyšetrenia je, že je závislé 
od vyšetrujúceho. Vyžaduje tréning a skúsenosti.

Literatúra 
1. Law PJ, Bartram CI. Anal endosonography.Technique and 
normal anatomy. Gastrointest Radiol. 1998;14:349–353.
2. Nielsen MB, Pedersen JF, Hauge C, et al. Endosonography 
of the anal sphincter: Findings in healthy volunteers. AJR Am 
J Roentgenol. 1991;157:1199–1202.
3. Tjandra JJ, Han WR, Ooi BS, et al. Faecal incontinence af-
ter lateral internal sphincterotomy is often associated with 
coexisting occult sphincter defects: a study using endoanal 
ultrasonography. ANZ J Surg. 2001;71:598–602.
4. Evans C, Archer R, Forrest A, Barrington J. Management of 
obstetric anal sphincter injuries (OASIS) in subsequent pre-
gnancy. J Obstet Gynaecol. 2014.
5. Felt-Bersma RJ, van Baren R,Koorevaar M, et al. Unsuspec-
ted sphincter defects shown by anal endosonography after 
anorectal surgery. A prospective study. Dis Colon Rectum. 
1995;38:249–253.
6. Korček J. Diagnostika a terapia análnej inkontinencie. Nitra: 
Enviroment; 2008: 11–22.
7. Rusavy Z, Jansova M, Kalis V. Anal incontinence severity as-
sessment tools used worldwide. Int J Gynaecol Obstet. 2014.
8. Gyhagen M, Bullarbo M, Nielsen TF, Milsom I. Faecal incon-
tinence 20 years after one birth: a comparison between va-
ginal delivery and caesarean section. Int Urogynecol J. 2014. 
9. Stoker J. Magnetic resonance imaging in fecal incontinen-
ce. Semin Ultrasound CT MR. Dec 2008;29(6):409–13. Review.
10. Tan E, Anstee A, Koh DM, Gedroyc W, Tekkis PP. Dia-
gnostic precision of endoanal  MRI  in the detection of 
anal sphincter pathology: a meta-analysis. Int J Colorectal 
Dis. Jun 2008;23(6):641–51.

MUDr. Marek Adámik
Chirurgická klinika 
a transplantačné centrum JLF UK
Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2, 036 01 Martin
marek.adamik1@gmail.com

Radoslav Pilka:

ROBOTICKÁ CHIRURGIE V GYNEKOLOGII
Kniha našeho předního experta v oboru gynekologie-porodnictví je průvodcem současným stavem využití robot-
icky asistované laparoskopie v prostředí a podmínkách české gynekologické praxe. V rámci gynekologie je robot-
icky asistovaná laparo skopie využívána k provádění hysterektomií z benigních indikací, myomektomií, tubárních 
reanastomóz, radikálních hysterektomií, lymfadenektomií a sakrokolpopexí. Robotem asistovaná chirurgie v gyne-
kologii je ve srovnání s otevřenou nebo laparoskopickou chirurgií charakterizována menšími krevními ztrátami a ze-
jména kratší dobou hospitalizace. Úvodní kapitoly se věnují přípravě pacienta, inzerce trokarů a instrumentariu, v 
dalších kapitolách jsou podrobně vyloženy jednotlivé oblasti využití – tubární mikro chirurgie, adnexektomie, myo-
mektomie, hysterektomie, sakrokolpopexe a dále terapie endometriózy, a gynekologických malignit.
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Chirurgická liečba nekrotizujúcej  
enterokolitídy novorodenca
MUDr. Nadežda Višňovcová1, doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.1, doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof.1,  
doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.2

1Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM, Martin 
2Neonatologická klinika JLF UK a UNM, Martin

Úvod: Nekrotizujúca enterokolitída novorodenca je jedno z najčastejších a najzávažnejších chirurgických ochorení postihujúce najmä 
pretermínových novorodencov s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou. Mortalita nekrotizujúcej enterokolitídy zostáva naďalej vysoká, a to 
najmä u pacientov, ktorých stav vyžaduje chirurgickú intervenciu. Chirurgickú intervenciu vyžaduje 30 – 50 % prípadov. Jednoznačnou 
indikáciou na chirurgickú liečbu je potvrdená perforácia čreva. Ostatné indikácie potreby chirurgickej liečby, ako aj samotné operačné 
riešenie nie sú v súčasnosti jednoznačne definované a líšia sa v závislosti od pracoviska. K základným a najčastejšie používaným výko-
nom patrí primárna peritoneálna drenáž, resekcia postihnutého úseku čreva s vyvedením dočasnej enterostómie s alebo bez mukóznej 
fistuly, resekcia postihnutého úseku čreva s primárnou anastomózou, vysoká jejunostómia. V prípade rozsiahleho až panintestinálneho 
postihnutia čreva je opisovaných viacero techník.
Cieľ práce: Cieľom našej štúdie bolo analyzovať spôsob a výsledky chirurgického riešenia nekrotizujúcej enterokolitídy u pacientov 
hospitalizovaných v Univerzitnej nemocnici Martin.
Metodika: V článku predstavujeme retrospektívnu štúdiu pacientov s tzv. „chirurgickou nekrotizujúcou enterokolitídou“ štádium III, IV 
podľa Bella, hospitalizovaných na Neonatologickej klinike Univerzitnej nemocnice v Martine a operovaných na Klinike detskej chirurgie 
Univerzitnej nemocnice v Martine v období január 2002 až máj 2013. Do súboru bolo zaradených 24 pacientov (n = 24), z toho 23 novo-
rodencov bolo narodených predčasne –pred 37. gestačným týždňom, jeden novorodenec bol narodený v termíne. Priemerný gestačný 
vek bol 29 týždňov (24 – 40 gestačný týždeň). Priemerná pôrodná hmotnosť bola 1 223,75 gramov (660 – 2 900 gramov), novorodencov 
s pôrodnou hmotnosťou < 1 500 gramov bolo v hodnotenej skupine 17. Priemerný počet dní od pôrodu do podstúpenia chirurgického 
zákroku bol 17,33 dní (5 – 46 dní). Do štúdie boli zaradení všetci novorodenci, ktorí splnili kritériá na indikáciu chirurgickej intervencie. 
Hodnotili sme indikáciu chirurgickej intervencie, vek v čase chirurgickej intervencie, peroperačný nález, použitý operačný postup, kom-
plikácie v súvislosti s operačným výkonom a celkovú mortalitu pacientov v súbore. 
Výsledky: Pacienti podstúpili operačný zákrok na základe splnenie indikačných kritérií, a to prítomnosť pneumoperitonea (13 pacientov), 
pozitívna paracentéza (1 pacient), klinická deteriorácia, pretrvávajúca vysoká zápalová aktivita (7 pacientov), ileózny stav (2 pacienti), 
fixovaná črevná kľučka na röntgenovej snímke (1 pacient). Priemerný počet dní od pôrodu do podstúpenia chirurgického zákroku bol 
17,33 (5 – 46 dní).
Peroperačne bola nájdená unifokálna perforácia čreva v 13 prípadoch. Multifokálne perforácie boli nájdené v 6 prípadoch. U 2 pacientov 
peroperačne nebola nájdená perforácia, nájdené boli gangrenózne zmeny v oblasti ilea. Striktúra čreva ako následok nekrotizujúcej 
enterokolitídy riešenej konzervatívnym postupom bola zistená u 3 pacientov.
Pri chirurgickom riešení boli použité viaceré postupy. Primárna peritoneálna drenáž bola realizovaná u 3 pacientov v zlom klinickom 
stave s následnou odloženou laparotómiou po stabilizácii klinického stavu. Resekcia čreva s vyvedením stómie bola použitá u 17 pa-
cientov. Primárna anastomóza po resekcii poškodeného čreva sa použila u 6 pacientov. U jedného pacienta vzhľadom na peroperačný 
nález panintestinálneho postihnutia čreva bola realizovaná len laváž a drenáž dutiny brušnej.
Pooperačné komplikácie sa vyskytli v 12 prípadoch. V skupine pacientov riešených technikou resekcie čreva s vyvedením enterostómie 
vznikli komplikácie v súvislosti so stómiou u 3 pacientov, jedenkrát vznikla enterokutánna fistula, jedenkrát dehiscencia operačnej rany, 
u 3 pacientov vznikol mechanický ileus z adhézií. Striktúra čreva sa vyskytla v 2 prípadoch. V skupine pacientov riešených resekciou 
postihnutého čreva s primárnou anastomózou sa komplikácie vyskytli u 2 pacientov, jedenkrát mechanický ileus z adhézií, dvakrát 
striktúra čreva. K úmrtiu pacienta došlo v 14 prípadoch. 
Záver: Nekrotizujúca enterokolitída novorodencov napriek pokrokom v konzervatívnej a chirurgickej liečbe, ako aj komplexnej po-
operačnej starostlivosti, zostáva stále závažným ochorením. Jednoznačné odporúčania chirurgického manažmentu nekrotizujúcej 
enterokolitídy doteraz nie sú stanovené. Zlatým štandardom zostáva laparotómia s resekciou postihnutých úsekov čreva s vyvedením 
enterostómie. Nekrotizujúca enterokolitída naďalej ostáva „chirurgickou dilemou“ s pomerne vysokou morbiditou a mortalitou. 

Kľúčové slová: nekrotizujúca enterokolitída, chirurgická liečba, indikácie, komplikácie.

Surgical treatment of necrotizing enterocolitis of newborn

Introduction: Necrotizing enterocolitis of newborn is one of the most common and most serious diseases affecting predominantly 
preterm neonates with very low birth weight. Mortality of necrotising enterocolitis remains high, especially in patients whose clinical 
condition requires surgical intervention. Surgical intervention is indicated in 30 – 50 % of cases. A clear indication for surgical intervention 
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Úvod
Nekrotizujúca enterokolitída novorodenca 

(NEC) je jedno z najčastejších a najzávažnejších 
chirurgických ochorení vyskytujúcich sa v novo-
rodeneckom veku. Ide o multifaktoriálne pod-
mienené zápalové ochorenie čreva postihujúce 
predominantne pretermínových novorodencov 
s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou, tzv. VLBW 
(very low-birth weight – novorodenci < 1 500 g).  
U termínových novorodencov sa s NEC stretá-
vame zriedka. Iniciálny manažment je konzer-
vatívny a spočíva v stabilizácii novorodenca, 
zastavení perorálneho príjmu, totálnej parente-
rálnej výžive, dekompresii gastrointestinalného 
systému nazogastrickou sondou, tekutinovej 
resuscitácii, intravenóznej antibiotickej liečbe, 
korekcii vnútorného prostredia. Zápalové ocho-
renie čreva môže u niektorých detí aj napriek 

včas začatej liečbe progredovať do nekrózy ste-
ny čreva, ktorá môže byť komplikovaná perforá-
ciou čreva, peritonitídou s fulminantnou sepsou 
a multiorgánovým zlyhávaním novorodenca. 

Indikácie na chirurgickú 
intervenciu

Chirurgickú intervenciu si vyžaduje 30 – 50 %  
prípadov NEC (1, 4). V súčasnosti neexistujú jed-
noznačné oficiálne odporúčania chirurgického 
manažmentu novorodencov s komplikovaným 
priebehom NEC (5). 

Za jednoznačnú indikáciu na chirurgickú 
liečbu je považovaná prítomnosť pneumoperi-
tonea ako známky črevnej perforácie (6, 7, 2, 4). 
V prípade podozrenia na črevnú perforáciu bez 
typického obrazu pneumoperitonea na röntge-
novej (rtg) snímke niektorí autori odporúčajú 

diagnostickú paracentézu (3). Negatívny nález 
pri diagnostickej paracentéze jednoznačne ne-
vylučuje možnosť črevnej perforácie, a nie je 
preto považovaný za absolútnu kontraindikáciu 
na operačný manažment v prípade, že si to kli-
nický stav dieťaťa vyžaduje (3).

Za indikáciu na chirurgickú intervenciu je 
považovaná aj deteriorácia klinického stavu die-
ťaťa napriek maximálnej konzervatívnej liečbe 
(2, 4, 6, 7). Za relatívne indikátory na chirurgickú 
liečbu sú považované prítomnosť abdominálnej  
masy s pretrvávajúcou črevnou obštrukciou 
alebo sepsou, citlivosť a erytém brušnej steny 
(2, 6, 7). Ďalšou častou indikáciou na chirur-
gickú intervenciu býva prítomnosť fixovanej 
črevnej kľučky alebo viacerých kľučiek na rtg 
snímke. Kľučky nemeniace lokalizáciu a vzhľad 
v priebehu 24 – 36 hodín budia podozrenie na 

is confirmed intestinal perforation. Other appropriate indications for surgical treatment itself are currently not clearly defined and vary 
depending on the workplace. The basic and most frequently used surgical interventions include primary peritoneal drainage, resection of 
the affected bowel segment with creation of diverting enterostomy with or without mucous fistula, resection of the affected bowel seg-
ment with primary anastomosis, high jejunostomy. In patients with panintestinal disease, there are described several surgical techniques.
Aim of study: The aim of our study was to analyze the surgical treatment and its results in patients affected with necrotizing enterocolitis 
hospitalized in the University Hospital Martin.
Methodology: In the article we present the retrospective study of patients with so-called „surgical necrotising enterocolitis” stage 
III, IV according to Bell, who were hospitalized at Neonatology Clinic University Hospital in Martin and were operated by surgeons of 
the Department of Pediatric Surgery University Hospital in Martin during the period of January 2002 to May 2013. The analyzed group 
consisted of the 24 patients (n = 24), 23 babies were born prematurely – before 37th weeks of gestation, only one newborn baby was 
born in term. The mean gestational age was 29 weeks (24 – 40 weeks of gestational age). The average birth weight was 1 223,75 g (660 –  
2900 g), there were 17 newborns with birth weight < 1500 g in the analyzed group. Average number of days from birth to undergoing 
surgery was 17,33 days (5 – 46 days). The study included all newborns who met the criteria for the indication of surgical intervention. 
We evaluated the indications for surgical intervention, postnatal age at the time of surgical intervention, intraoperative findings, 
surgical procedure that we used, complications relating to the used surgical technique and overall mortality of patients in group. 
Results: The patients underwent surgery on the basis of meeting the indicator criteria, the presence of pneumoperitoneum (13 patients), 
positive paracentesis (1 patient), clinical deterioration, persistent high inflammatory activity (7 patients), ileus (2 patients), fixed intestinal 
loop on the radiograph (1 patient). Average number of days from birth to undergoing surgery was 17,33 (5 – 46 days).
Intraoperatively, there was found unifocal bowel perforation in 13 cases. Multifocal perforations were found in 6 cases.  
In 2 patients no perforation was found intraoperatively, there were found some gangrenous changes in the area of   the ileum.  
Stricture of the intestine as a  result of necrotizing enterocolitis previous managed conservatively was found in 3 patients. 
If surgical intervention was indicated, there have been used several procedures. Primary peritoneal drainage was performed in 3 patients 
in poor clinical condition, followed by a delayed laparotomy after stabilization of the clinical condition. Bowel resection with creation 
of the diverting stoma was used in 17 patients. Primary anastomosis after resection of the damaged intestine was used in 6 patients. In 
one patient with intraoperative finding of panintestinal disease, there was realized only lavage and drainage of the abdominal cavity. 
Postoperative complications occurred in 12 cases. In the group of patients dealt with bowel resection technique with creation of di-
verting enterostomy, stoma complications occured in 3 patients, 1 x was established enterocutaneous fistula, 1 x wound dehiscence, 3 
patients developed a mechanical ileus of adhesions. Bowel stricture occurred in 2 cases. In the group of patients dealt with resection of 
the affected bowel with primary anastomosis complications occurred in 2 patients, 1x mechanical ileus of adhesions, 2x bowel stricture. 
The patient’s death occurred in 14 cases.
Conclusion: Necrotizing enterocolitis in neonates despite advances in conservative and surgical treatment as well as advanced post-
-operative care remains a serious disease. Clear recommendations for surgical management of necrotizing enterocolitis are not yet 
established. The laparotomy with resection of the affected bowel segments with creation of diverting enterostomy remains the gold 
standard of surgical treatment of necrotizing enterocolitis. Necrotizing enterocolitis still remains a „surgical dilemma” with relatively 
high morbidity and mortality.

Key words: necrotising enterocolitis, surgical treatment, indications, complications.
Slov. chir., 2014; roč. 11(3): 103–108
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transmurálnu nekrózu, ktorá je predstupňom 
perforácie (9). 

Prítomnosť pneumatózy črevnej steny 
potvrdzuje prítomnosť NEC, nie je však indiká-
torom na chirurgické riešenie. Plyn v priebehu 
vena portae (PVG) nie je štandardná indikácia 
na chirurgickú intervenciu, predstavuje však 
negatívny prognostický faktor (2, 9, 11). Ďalšou 
indikáciou na chirurgickú intervenciu je ileózny 
stav v dôsledku striktúry čreva (2). Striktúra čreva 
býva zvyčajne následkom zhojenia ischemicky 
a nekroticky poškodeného čreva pri predchád-
zajúcej konzervatívnej liečbe NEC alebo môže 
byť komplikáciou chirurgickej liečby NEC.

Postupy v chirurgickej liečbe NEC
Tak ako neexistuje konsenzus ohľadom indi-

kácií na chirurgickú liečbu, líšia sa aj chirurgické 
prístupy a postupy v závislosti od zvyklostí pra-
coviska a od skúseností a subjektívneho rozhod-
nutia indikujúceho chirurga.

Po rozhodnutí sa pre chirurgickú intervenciu 
je na výber niekoľko postupov. K základným 
a najčastejšie používaným výkonom patrí pri-
márna peritoneálna drenáž (PPD), resekcia po-
stihnutého úseku čreva s vyvedením dočasnej 
enterostómie, resekcia postihnutého úseku 
čreva s primárnou anastomózou (PA), vysoká 
jejunostómia. V prípade rozsiahleho až pan- 
intestinálneho postihnutia čreva je opisovaných 
viacero techník. 

Primárna peritoneálna drenáž
V súčasnosti veľmi často používanou chirur-

gickou intervenciou je primárna peritoneálna 
drenáž u novorodenca so známkami perfo-
rácie čreva. Prvá zmienka o využití primárnej 
peritoneálnej drenáže ako o iniciálnej liečbe 
perforovanej NEC sa uvádza už v roku 1977 (15). 
Nešlo však o metódu voľby, ale o snahu aspoň 
o nejakú intervenciu u dieťaťa, ktorého klinický 
stav neumožňuje, aby podstúpilo laparotómiu. 
Prekvapujúce bolo zistenie, že až 40 % týchto 
detí nevyžadovalo následne laparotómiu, pre-
tože došlo k ústupu NEC a obnove kontinuity 
a funkcie gastrointestinálneho systému. Napriek 
uvedeným zisteniam väčšina pracovísk využíva 
primárnu peritoneálnu drenáž len ako dočasné 
riešenie do stabilizácie stavu dieťaťa. 

Resekcia čreva s vyvedením 
enterostómie

Za zlatý štandard chirurgickej liečby dieťaťa 
s NEC je považovaná resekcia postihnutého 
čreva s dočasným vyvedením enterostómie 
alebo viacerých enterostómií (3, 10). Princípom 

je odstránenie perforovaných a jednoznačne 
nekroticky zmenených úsekov čreva so snahou 
zachovať čo najviac viabilných úsekov čreva 
s cieľom vyhnúť sa syndrómu krátkeho čreva. 
Zástancovia tejto techniky považujú primárnu 
anastomózu v teréne peritonitídy a ischemicko-
-nekroticky postihnutého čreva za rizikovú (4).  
Enterostómia umožňuje pokoj a hojenie distál-
nej časti postihnutého čreva s následnou re-
anastomózou. Tento postup má však aj svoje 
nevýhody. U  novorodenca sa môžu objaviť 
ťažkosti s adekvátnymi váhovými prírastkami 
alebo komplikácie súvisiace s vyvedenou en-
terostómiou. Komplikácie stómie ako stenóza, 
prolaps, retrakcia, nekróza stómie, parastomál-
na hernia, peristomálna iritačná dermatitída sa 
opisujú až v 68 % prípadov. Produkujúce vysoké 
enterostómie sa spájajú s rizikom dehydratácie 
a elektrolytových strát. Nevýhodou je aj potre-
ba ďalšej celkovej anestézy pri uzávere stómie 
a obnovení kontinuity čreva (4).

Resekcia čreva s primárnou 
anastomózou

Ďalšou možnosťou je resekcia postihnutých 
úsekov čreva s primárnou anastomózou. Názory 
na tento postup sú rôzne, mnohí ju považujú 
za absolútne nevhodnú metódu voľby (13). 
Výhodou primárnej anastomózy je rýchlejšia 
obnova kontinuity čreva a črevnej pasáže a ná-
sledne menšie riziko vzniku striktúr. 

Chirurgická liečba panintestinálneho 
postihnutia

U novorodencov s rozsiahlym postihnutím 
čreva, tzv. „NEC totalis“, často nie je možné úpl-
ne odstrániť všetky gangrenózne časti čreva 
s ponechaním adekvátnej dĺžky viabilného 
čreva, aby sa zabránilo vzniku život ohrozuj-
úceho syndrómu krátkeho čreva. Možnosťou 
je vyvedenie proximálnej jejunostómie bez 
resekcie čreva s  následnou „second-look“ 
operáciou, pri ktorej sa resekujú jednoznačne 
nekrotické segmenty čreva a urobí sa anasto-
móza zvyšných úsekov čreva. Prežívanie pri 
uvedenom postupe sa pohybuje okolo 50 % (2, 
13, 18). Ďalšie techniky sú viac menej ojedinelé 
pokusy zachovať čo najviac viabilného čreva. 
„Clip and Drop-back“ je postup, ktorého podsta-
tou je resekcia úsekov čreva jednoznačne po-
stihnutých nekrózou so zaklipovaním koncov 
ponechaných úsekov čreva. Za 48 – 72 hodín 
nasleduje „second-look“, prípadne „third-look“ 
operácia s následnou definitívnou resekciou 
avitálnych úsekov s anastomózou zvyšných 
viabilných úsekov (19). Iná metóda je tzv. „Patch, 

Drain and Wait“ metóda, keď sa z laparotómie 
alebo laparoskopicky prezrie dutina brušná, 
zhodnotí sa rozsah postihnutia čreva nekrózou. 
Následne sa urobí výplach brušnej dutiny, mies-
ta perforácie sa jednoducho zašijú, prípadne 
prekryjú omentom a následne sa do dutiny 
brušnej vložia brušné drény, ktoré sú tam pone-
chané dlhodobo, až kým neprestanú odvádzať 
fekulentný obsah. Úspešnosť pri tomto postupe 
je uvádzaná až 70 % (20). Zaujímavé riešenie 
panintestinálneho postihnutia predstavuje 
resekcia nekrotických úsekov čreva, pričom sa 
cez zvyšné viabilné úseky kontinuálne zavedie 
dlhá sonda, na ktorej dôjde k „autoanastomóze“ 
týchto úsekov čreva (21).

Cieľ práce
Cieľom našej štúdie bolo analyzovať spôsob 

a výsledky chirurgického riešenia NEC u pacien-
tov hospitalizovaných v Univerzitnej nemocnici 
Martin.

Metodika
Išlo o retrospektívnu štúdiu zameranú na 

chirurgickú liečbu NEC u novorodencov. Do 
sledovaného súboru (tabuľka 1) boli zaradení 
pacienti hospitalizovaní s diagnózou NEC na 
Neonatologickej klinike UNM v Martine v období 
január 2002 až máj 2013, ktorí podstúpili chirur-
gickú liečbu na Klinike detskej chirurgie UNM. 
Sledovaný súbor zahŕňal 24 novorodencov, 
z ktorých 23 novorodencov bolo narodených 
predčasne – pred 37. gestačným týždňom (g. t.).  
Len jeden novorodenec bol narodený v ter-
míne. Priemerný gestačný vek pacientov bol  
29 týždňov (24 – 40 g. t.). Priemerná pôrodná 
hmotnosť bola 1 223,75 gramov (g) (660 – 2 900 g),  
v hodnotenej skupine bolo 17 novorodencov 
s pôrodnou hmotnosťou < 1 500 g.

V analyzovanom súbore sme hodnotili vek 
pacienta v čase chirurgickej intervencie, indi-
káciu na chirurgickú intervenciu, peroperačný 
nález, použitý chirurgický postup, komplikácie 
v súvislosti s operačným výkonom a mortalitu. 

Tabuľ ka 1. Základné informácie o našom 
súbore pacientov

Počet pacientov (n) 24

Termínoví novorodenci 1

Predčasne narodení 
novorodenci

23

Priemerný gestačný vek 29. g. t. (24 – 40 g. t.)

Priemerná pôrodná 
hmotnosť

1 223,75 g 
(660 – 2 900 g)

Počet VLBW 17

Vysvetlivky: g. t. – gestačný týždeň, g – gram, VLBW – 
very low birth-weigt < 1 500 g
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Výsledky
Najčastejšou indikáciou na chirurgickú in-

tervenciu bol nález pneumoperitonea na rtg 
snímke alebo ultrasonografickom vyšetrení (13 
pacientov). U jedného pacienta bola indikáciou 
pozitívna paracentéza. Obraz fixovanej črevnej 
kľučky na rtg snímke bol indikáciou na operačný 
zákrok tiež u jedného pacienta. Dvaja novoroden-
ci podstúpili chirurgickú intervenciu pre ileózny 
stav. Klinická deteriorácia a pretrvávajúca vysoká 
zápalová aktivita predstavovali indikáciu na ope-
račný zákrok v 7 prípadoch (tabuľka 2, graf 1). 

Priemerný vek dieťaťa v čase podstúpenia 
chirurgického zákroku bol 17,33 dní (5 – 46 dní). 
Peroperačne bola nájdená unifokálna perforácia 
čreva v 13 prípadoch (12-krát ileum, 1-krát flexura 
lienalis). Multifokálne perforácie boli nájdené v 6 
prípadoch (25 %) (1-krát jejunum, 1-krát ileum, 
2-krát jejunum a ileum, 2-krát ileum a hrubé 
črevo (HČ)). U 2 pacientov (8,33 %) peroperačne 
nebola nájdená perforácia, v oboch prípadoch 
boli prítomné gangrenózne zmeny v oblasti ilea. 
U 3 (12,5 %) pacientov podstupujúcich laparo-
tómiu bol anamnestický údaj prebehnutej NEC 
riešenej konzervatívnym postupom s nálezom 
striktúry v oblasti ilea, lienálnej flexúry HČ, he-
patálnej flexúry HČ.

Primárna peritoneálna drenáž bola pre cel-
kový zlý klinický stav neumožňujúci podstúpiť 
laparotómiu v celkovej anestéze použitá u 3 
pacientov. Následne po stabilizácii klinického 
stavu sa realizovala odložená laparotómia, a to 
za 24 hodín po primárnej peritoneálnej drenáži 
u 2 pacientov, 1 pacient podstúpil odloženú 
laparotómiu o 7 dní od primárnej peritoneálnej 
drenáže. 

U pacientov podstupujúcich laparotómiu 
sa operačný postup volil na základe zhodnote-
nia peroperačného nálezu rozsahu poškodenia  
čreva, ako aj celkového klinického stavu dieťaťa. 
Resekcia perforovaných, gangrenózne zmene-
ných úsekov čreva, prípadne oblasti striktúr, s ná-
sledným vyvedením enterostómie sa použila 
u 17 pacientov. U 12 pacientov bolo prítomné 
unifokálne postihnutie, u 4 pacientov multifokál-
ne postihnutie čreva. V 1 prípade bol operovaný 
pacient s ileóznym stavom v dôsledku striktúry 
po prebehnutej konzervatívne riešenej NEC. 

Technika primárnej anastomózy po resekcii 
poškodeného čreva bola použitá u 6 pacientov. 
Unifokálne postihnutie bolo nájdené u 3 paci-
entov. U jedného pacienta sa použila primárna 
anastomóza aj pri multifokálnom postihnutí 
čreva, perforácie a gangrenózne zmeny však boli 
lokalizované blízko pri sebe na krátkom úseku 
čreva. Dvaja pacienti v tejto skupine boli opero-
vaní pre ileózny stav v dôsledku striktúry čreva 
po prebehnutej konzervatívne riešenej NEC. 

U jedného pacienta vzhľadom na peroperačný 
nález panintestinálneho postihnutia čreva bola reali-
zovaná len laváž a drenáž dutiny brušnej (tabuľka 3).

V spojitosti s operačným výkonom sa v po-
operačnom období vyskytli komplikácie v 12 
prípadoch (graf 2). V skupine pacientov rieše-
ných technikou resekcie čreva s vyvedením 
enterostómie vznikli komplikácie v súvislosti so 
stómiou u 3 pacientov (ťažká septická peristo-
málna dermatitída a hojenie rany per secundam 
okolo stómie, nekróza, prolaps stómie), 1-krát 
vznikla enterokutánna fistula, 1-krát dehiscencia 

operačnej rany, u 3 pacientov vznikol mechanic-
ký ileus z adhézií. Striktúra čreva sa vyskytla v 2 
prípadoch. U 1 pacienta ešte pred uzáverom 
stómie, lokalizovaná do oblasti produkujúcej 
vyvedenej črevnej kľučky, u druhého pacienta sa 
striktúra manifestovala ako ileózny stav po uzá-
vere enterostómie a lokalizovaná bola v distálnej 
nepoužívanej časti hrubého čreva. 

V skupine pacientov riešených resekciou 
postihnutého čreva s primárnou anastomózou 
sa komplikácie vyskytli u 2 pacientov. U jedné-
ho pacienta vznikol mechanický ileus z adhézií, 
neskôr striktúra čreva, pričom striktúra bola 
lokalizovaná v mieste primárnej anastomózy. 
U druhého pacienta bola striktúra lokalizovaná 
mimo miesta primárnej anastomózy. 

V  uvedenej skupine 24 pacientov došlo 
k úmrtiu v 14 prípadoch, čo predstavuje mor-
talitu 58,3 % (10/17 resekcia čreva s vyvedením 
enterostómie, 3/6 resekcia čreva s primárnou 
anastomózou, 1/1 laváž a drenáž pre panintes-
tinálne postihnutie čreva).

Graf 1. Indikácie na chirurgickú intervenciu

Pneumoperitoneum

Fixovaná črevná kľučka

Ileus

Pozitívna paracentéza

Deteriorácia klinického stavu

PVG

0 %

1

Tabuľ ka 2. Indikácie na chirurgickú intervenciu 
v našom súbore

Pneumoperitoneum 13
Fixovaná črevná kľučka 1
Ileus 2
Pozitívna paracentéza 1
Deteriorácia klinického stavu 7
PVG 0

Tabuľ ka 3. Peroperačné nálezy v našom súbore pacientov

Peroperačný nález
Počet 
pacientov (n)

Lokalizácia Počet Operačná technika Počet (n)

Unifokálna 
perforácia

13

ileum 12 x resekcia, enterostómia 10

flexura lienalis 1 x resekcia, PA 2

   
PPD, resekcia, 
enterostómia

1

Multifokálne 
perforácie

6

jejunum 1 x resekcia, enterostómia 3

ileum 1 x resekcia, PA 1

jejunum a ileum 2 x
PPD, resekcia, 
enterostómia

1

ileum a hrubé črevo 2 x
PPD, exploratívna 
laparotómia

1

Gangrenózne 
zmeny, 
bez perforácie

2
ileum 2 x resekcia, enterostómia 1

    resekcia, PA 1

Post-NEC striktúry 3

ileum 1 x resekcia, enterostómia 1

flexura lienalis 1 x resekcia, PA 2

flexura hepatica 1 x  
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Diskusia 
V súčasnosti sa väčšina štúdií zameriava na 

etiológiu, prevenciu a konzervatívny manažment 
NEC, len málo z nich sa venuje chirurgickej lieč-
be (22). Štúdie zamerané na chirurgickú liečbu 
NEC sú zvyčajne retrospektívne, a preto nie je 
vždy možné hodnotiť všetky požadované úda-
je a obyčajne zahŕňajú pomerne malé počty 
pacientov (22).

Výsledky našej štúdie potvrdili signifikantne 
vyšší výskyt NEC u prematúrnych novoroden-
cov, ktorých 95,8 % bolo narodených pred 37. 
gestačným týždňom (29 +/- 3,97). Deti s veľmi 
nízkou pôrodnou hmotnosťou (pod 1 500 g) 
tvorili 70,83 % z celej skupiny 24 novorodencov, 
čo je v súlade s výsledkami iných štúdií (2, 23, 
24, 25, 33). Všeobecne platí, že čím je pôrod-
ná hmotnosť nižšia, tým vyššie je riziko rozvo-
ja NEC. Rovnaký vzťah platí aj pre výskyt NEC 
vzhľadom na gestačný vek, keď čím je gestačný 
vek pri pôrode nižší, tým vyššie je riziko vzniku 
ochorenia. Ukazuje sa aj opačný vzťah medzi 
postantálnym vekom pri vzniku ochorenia a ges-
tačným vekom, keď u donosených detí je nástup 
ochorenia väčšinou v období do prvého týždňa, 
u nedonosených detí sa ochorenie rozvinie väč-
šinou až po prvom týždni života (25). V našej sku-
pine pacientov bol 1 donosený novorodenec, 
u ktorého bola chirurgická liečba potrebná už 
5. deň života. V skupine nedonosených novoro-
dencov bola chirurgická intervencia indikovaná 
priemerne v 17,87. (+/- 11,31) deň života. 

Pacienti boli najčastejšie (v 54,1 % prípadov) 
indikovaní na chirurgickú intervenciu na základe 
potvrdeného pneumoperitonea, diagnostikova-
ného podľa rtg snímky alebo ultrasonograficky. 
Pneumoperitoneum je považované viacerými 
autormi za jednoznačnú indikáciu na chirurgickú 
intervenciu (6, 7, 4, 9), podobne ako pozitívna 
paracentéza, ktorá sa v našom súbore vyskyt-
la u 1 pacienta. U jedného pacienta bol indi-
káciou na laparotómiu pretrvávajúci rtg nález 
fixovanej črevnej kľučky. Táto indikácia je však 
všeobecne uznávaná len niektorými autormi (9, 
10). V sledovanom období sa vyskytlo niekoľko 
prípadov novorodencov s NEC s prítomnosťou 

plynu v priebehu vena portae. Aj keď je tento 
nález niektorými považovaný za indikáciu na 
operačný manažment (3, 8, 12), na našom pra-
covisku sa štandardne tento nález nepovažuje za 
dostatočnú indikáciu. Klinická deteriorácia stavu 
pacienta bola v našom súbore indikáciou na 
operačný zákrok v 29,16 % prípadov. Viacerí auto-
ri ju udávajú ako absolútnu indikáciu na operač-
né riešenie, avšak Kosloske (1994), ktorý vo svojej 
štúdii 94 operovaných novorodencov s NEC, 
klinickú deterioráciu stavu považuje za nedo-
statočný indikátor na operačnú intervenciu (8).  
Striktúry po prebehnutej NEC sa zjavujú asi u 1/3 
pacientov (26), najčastejšie postihujú terminálne 
ileum, splenickú flexúru alebo prechod colon 
descendens do sigmy. V našej skupine boli 3 pa-
cienti s nálezom striktúry po prebehnutej NEC. 
V jednom prípade striktúra bola lokalizovaná 
do oblasti hepatálnej flexúry hrubého čreva. 
V dvoch prípadoch sa striktúra v oblasti lienálnej 
flexúry a ilea manifestovala ako ileózny stav. 

Stav niektorých detí neumožňuje, aby pod-
stúpili laparotómiu, hoci je u nich jednoznačne 
dokázaná perforácia čreva. V takýchto prípa-
doch v súčasnosti väčšina pracovísk indikuje 
primárnu peritoneálnu drenáž. V prípade, že 
dôjde k  stabilizácii, laparotómia sa realizuje  
o 12 – 24 hodín po peritoneálnej drenáži  
(2, 22, 26, 32). Primárna peritoneálna drenáž s ná-
slednou odloženou laparotómiou bola v našom 
súbore použitá u 3 pacientov. 

U pacientov podstupujúcich primárnu alebo 
odloženú laparotómiu sa štandardne volí resekcia 
nekrotického čreva s vyvedením enterostómie, 
pričom tento postup je uvádzaný viacerými au-
tormi (10, 27). V našej skupine pacientov bol tento 
postup zvolený v 17 prípadoch (70,83 %). Na na-
šom pracovisku sa indikuje resekcia s primárnou 
anastomózou pri celkovom dobrom klinickom 
stave pacienta a lokalizovanom postihnutí čreva. 
Resekcia čreva s primárnou anastomózou sa volila 
v 6 prípadoch (25 %), v 2 prípadoch pri unifo-

kálnom postihnutí, u jedného pacienta s mul-
tifokálnym postihnutím, a to v prípade dvoch 
v tesnej blízkosti postihnutých segmentov čreva, 
u jedného bez perforácie s nálezom nekroticky 
zmeneného ilea, v 2 prípadoch pri striktúrach po 
prebehnutej NEC. U dvoch pacientov (33,3 %)  
následne vznikla striktúra, čo je o niečo vyšší vý-
skyt v porovnaní s publikovanými dátami, keď sa 
komplikácie vyskytli u 10 – 17 % detí riešených 
primárnou anastomózou (13). Niektoré menšie 
retrospektívne štúdie uvádzajú resekciu čreva 
a primárnu anastomózu ako nadradenú liečbu 
pred vyvedením enterostómie (4) alebo ich po-
važujú za rovnocenné možnosti, a to pri lokali-
zovanom, ako aj multifokálnom postihnutí čreva 
(28, 29). Poukazujú na vysoký výskyt komplikácií 
vyskytujúcich sa v prípade vyvedenia enterostó-
mie, ktoré sú uvádzané v 15 – 68 % prípadov (27), 
keď viac náchylné na komplikácie sú prematúr-
ne deti s nízkym gestačným vekom (30). V našej 
retrospektívnej štúdii sme zaznamenali výskyt 
komplikácií v súvislosti so stómiou v 17,64 %  
prípadoch, čo je na dolnej hranici udávaného 
rizika, čo podporuje názor označujúci techni-
ku resekcie čreva s vyvedením enterostómie za 
bezpečnú. Niektoré štúdie uvádzajú pomerne 
vysokú mortalitu u pacientov s vyvedenou ente-
rostómiou. Do úvahy však treba brať, že išlo o deti 
s rozsiahlejším postihnutím čreva a v celkovom 
horšom klinickom stave, čo významne zvyšuje vý-
skyt komplikácií a ovplyvňuje mortalitu. Naopak, 
na základe veľkej retrospektívnej štúdie, ktorú 
uskutočnil Cooper (1988), je technika primárnej 
anastomózy absolútne nevhodná (14), podobné 
výsledky uvádza aj Henry (2005) (13). Všeobecne 
je technika primárnej anastomózy považovaná za 
vhodnú metódu u selektívnej skupiny pacientov 
nad 1 500 g, v celkovom dobrom klinickom stave, 
bez rozsiahleho postihnutia čreva a kontaminácie 
dutiny brušnej (9, 31). 

Mortalita detí operovaných pre NEC je stále 
veľmi vysoká a pohybuje sa v rozmedzí 41 – 51 % (1).  

Graf 2. Pooperačné komplikácie

hojenie rany per secundam okolo 
stómie a peristomálna dermatitída
nekróza stómie

prelaps stómie

enterokutánna fistula

dehiscencia operačnej rany

striktúra

mechanický ileus z adhézií

Tabuľka 4. Pooperačné komplikácie v našom súbore

hojenie rany per secundam okolo stómie  
a peristomálna dermatitída

1

nekróza stómie 1

prolaps stómie 1

enterokutánna fistula 1

dehiscencia operačnej rany 1

striktúra 4

mechanický ileus z adhézií 4
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Rizikové faktory vplývajúce na mortalitu zahŕ-
ňajú pôrodnú hmotnosť, gestačný vek, aso-
ciované komorbidity, štádium ochorenia (2). 
Najvýznamnejší negatívny prognostický faktor 
však predstavuje rozsah postihnutia čreva (3). 
Nemenej významné sú samotné riziká operač-
ného výkonu u nedonoseného novorodenca. 
Mortalita v našej skupine pacientov bola 58,33 % 
(14 pacientov: 10/17 resekcia čreva s vyvedením 
enterostómie, 3/6 resekcia čreva s primárnou 
anastomózou, 1/1 laváž a drenáž pre panintes-
tinálne postihnutie čreva), čo je v zhode s celko-
vou udávanou mortalitou chirurgicky liečenej 
NEC (1).

Záver
Nekrotizujúca enterokolitída novorodencov 

napriek pokrokom v konzervatívnej a chirur-
gickej liečbe, ako aj komplexnej pooperačnej 
starostlivosti, zostáva stále závažným ocho-
rením vyskytujúcim sa u detí na neonatolo-
gických jednotkách intenzívnej starostlivosti. 
Stúpa počet komplikovaných prípadov NEC, 
a  to najmä v dôsledku prežívania extrémne 
nezrelých novorodencov. Zvyšuje sa aj počet 
detí liečených na komplikácie po prebehnutej 
NEC ako výsledok pokroku konzervatívnej lieč-
by. Jednoznačné odporúčania chirurgického 
manažmentu doteraz nie sú stanovené. Zlatým 
štandardom zostáva laparotómia s resekciou 
postihnutých úsekov čreva, s vyvedením en-
terostómie. Na presnejšie posúdenie efektivity 
jednotlivých chirurgických postupov by bola 
potrebná prospektívna randomizovaná štúdia 
väčšej skupiny pacientov s približne rovnakými 
charakteristikami. Nekrotizujúca enterokolitída 
tak ostáva „chirurgickou dilemou“ s pomerne 
vysokou morbiditou a mortalitou. 
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Význam prognostických faktorov v odhade 
priebehu akútnej pankreatitídy
MUDr. Igor Duda, PhD., prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc.
Chirurgická klinika FN a FZSP TU, Trnava

Úvod: Široké klinické variácie priebehu akútnej pankreatitídy viedli k rozvoju a zavedeniu niekoľkých skórovacích systémov a biochemic-
kých parametrov, ktoré by vedeli odhadnúť závažnosť tohto ochorenia práve v začiatku a identifikovať pacientov, ktorí by mali benefit 
zo skorej intenzívnej liečby a monitoringu. 
Materiál a metodika: V prospektívnej štúdii bol sledovaný význam CRP, PCT, Ransonových kritérií a APACHE II skóre vo vzťahu k posúdeniu 
závažnosti priebehu akútnej pankreatitídy u pacientov hospitalizovaných na Chirurgickej klinike FN v Trnave od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. 
Výsledky: Zo 67 pacientov hospitalizovaných na Chirurgickej klinike FN v Trnave bolo 51 (75 %) pacientov s ľahkou formou AP a 16 (25 %)  
pacientov s ťažkou formou AP. Pri sledovaní prediktívnej hodnoty sledovaných faktorov pri posúdení závažnosti priebehu AP sme zistili 
štatistickú závislosť pre PCT, Ransonove kritériá a APACHE II skóre, nezistili sme štatistickú závislosť pre CRP. Špecificita PCT bola 96 %,  
CRP 84 %, Ransonových kritérií 73 % a APACHE II skóre 71 %. Senzitivita PCT bola 75 %, CRP 38 %, Ransonových kritérií a APACHE II skóre 
75 %. Pri sledovaní prediktívnej hodnoty sledovaných faktorov pri odhade mortality sme opäť zistili štatistickú závislosť pre PCT, Ran-
sonove kritériá a APACHE II skóre, nie pre CRP. Špecificita PCT bola 88 %, CRP 81 %, Ransonových kritérií 68 % a APACHE II skóre 68 %.  
Senzitivita PCT, Ransonových kritérií a APACHE II skóre bola 87,5 %, senzitivita CRP 37,5 %. 
Záver: Na základe nášho sledovania v čase prijatia pacienta s akútnou pankreatitídou sa nám zo sledovaných faktorov ako najvhodnejší 
javí prokalcitonín v posúdení závažnosti priebehu a mortality AP. 

Kľúčové slová: akútna pankreatitída, prokalcitonín, C-reaktívny proteín, APACHE II skóre, Ransonove kritériá, mortalita.

Importance of prognostic factors in estimate the course of acute pancreatitis

Background: Wide range of acute pancreatitis symptoms led to the establishment and development of scoring systems and biochemical 
markers because early assessment of severity of a patient’s state can strongly influence further therapeutic decision-making and overall 
prognosis and can indicate patients benefiting from intensive care and monitoring. 
Material and Methods: Prospective study was designed to evaluate CRP, PCT, Ranson’s and Apache II score for the diagnosis of severity in the acute pancrea- 
titis during the follow-up of enrolled patients admitted to The Surgical Clinic of The Faculty Hospital in Trnava from 1st January 2009 till 31st December 2009. 
Results: Of the 67 study participants admitted to the above mentioned hospital, 51 (75 %) had mild and 16 (25 %) had severe pancrea- 
titis. From monitoring the predictive clinical value of the phenomena assassing severity of the acute pancreatitis follow-up, we found 
out statistical dependence on PCT, Ranson’s and Apache II score; we did not find it out for CRP. Specificity of PCT was 96 %, CRP 84 %, 
Ranson’s score 73 % and Apache II 71 %. Sensitivity of PCT reached 75 %, CRP 38 %, Ranson’s and Apache II score 75 %.
Monitoring predictive clinical value of the phenomena estimating mortality, we again evaluated statistical dependence for PTC, Ran-
son’s criteria and Apache II score, we did not manage to evaluate it for CRP. Specificity of PCT was 88 %, CRP 81 %, Ranson’s criteria 68 % 
and Apache II score 68 %. Sensitivity of PCT, Ranson’s criteria and Apache II score reached 87,5 %, CRP 37,5 %. 
Conclusion: On the basis of our observation, at the moment of admission of a patient with acute pancreatitis, procalcitonin is the most 
suitable of all possibilities when considering the severity of the follow-up and mortality of AP.

Key words: acute pancreatitis, procalcitonin, C-reactive protein, Apache II score, Ranson’s criteria, mortality.
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Úvod
Akútna pankreatitída (AP) je ochorenie, ktoré 

prebieha pod rôznym klinickým obrazom a vo svo-
jej najťažšej forme má pomerne vysokú mortalitu 
a morbiditu. Môže prebiehať ako ľahká akútna pan-
kreatitída s nevýraznými ťažkosťami a so skorým 
zotavením alebo prebieha ako ťažká forma akútnej 
pankreatititídy, ako život ohrozujúci stav s multior-
gánovým zlyhávaním s následkom smrti. Práve tieto 
široké klinické variácie priebehu akútnej pankreati-
tídy viedli k rozvoju a zavedeniu niekoľkých skóro-
vacích systémov a biochemických markerov, ktoré 
by práve na začiatku ochorenia vedeli odhadnúť 
závažnosť priebehu tohto ochorenia a identifikovať 

pacientov, ktorí by mali benefit zo skorej intenzívnej 
liečby a monitoringu. Taktiež sa odporúča morfo-
logické posúdenie zmien pankreasu a okolia USG, 
CT a MRI vyšetrením. Vo všeobecnosti ani jeden 
z navrhovaných parametrov a systémov nezískal 
absolutórium a stále sa hľadá optimum. Ideálna 
prognostická metóda by mala byť jednoduchá a mi-
nimálne invazívna, finančne nenákladná, rýchla a ru-
tinne dostupná počas 24 hodín, mala by mať vysokú 
presnosť a obzvlášť vysokú negatívnu prediktívnu 
hodnotu v skorej fáze ochorenia. Vzhľadom na to, 
že v súčasnosti stále neexistuje všeobecná zhoda 
v názore, ktorý z jednotlivých markerov a skórova-
cích systémov by sa mal použiť na včasný odhad 

priebehu akútnej pankreatitídy, pokladali sme za 
potrebné porovnať efektivitu jednotlivých týchto 
faktorov z hľadiska ich výťažnosti práve pri prijatí 
pacienta do nemocnice. Zo všetkých ponúkaných 
parametrov sú na našom pracovisku najdostupnejšie 
tieto: prokalcitonín (PCT), C-reaktívny proteín (CRP), 
Ransonove kritériá a APACHE II skóre. 

Akútna pankreatitída sa vo veľkej väčšine prípa-
dov rýchlo upraví konzervatívnou terapiou. Samotná 
mortalita pri ľahkých formách akútnej pankreatitídy 
nepresahuje 2 % (1). Zriedka, asi v 10 % ľahká forma 
akútnej pankreatitídy progreduje do ťažkej nekro-
tizujúcej pankreatitídy, kde sa mortalita pohybuje 
okolo 30 %, pri komplikáciách medzi 30 – 70 % (2). 
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Konečné určenie len diagnózy je neuspokojivé pre 
ďalší racionálny postup terapie akútnej pankreatitídy. 
Jednou z priorít po samotnom stanovení diagnózy 
je určenie, o aký typ akútnej pankreatitídy ide práve 
na začiatku celého procesu.

Materiál a metódy
V prospektívnej štúdii sme sledovali význam 

prediktívnych faktorov (CRP, PCT, Ransonove kritériá 
a APACHE II skóre) vo vzťahu k posúdeniu závažnosti 
akútnej pankreatitídy u pacientov hospitalizovaných 
na Chirurgickej klinike FN v Trnave od 1. januára 2009 
do 31. decembra 2009.

Do štúdie boli zahrnutí pacienti, u ktorých bola 
diagnostikovaná akútna pankreatitída. Na určenie 
diagnózy akútnej pankreatitídy bola rozhodujúca 
abdominálna bolesť spojená častokrát s nauzeou 
a zvracaním v kombinácii so signifikantným zvýše-
ním hladiny sérových amyláz, respektíve lipázy. Za 
signifikantné zvýšenie hladiny amyláz sme pokladali 
3-násobok normálnej hodnoty. Do štúdie boli zahr-
nutí aj pacienti, u ktorých sme nezachytili signifikant-
ne zvýšenie hladín uvedených enzýmov, ale sa zistil 
korelát na CT vyšetrení. Pri zaradení do štúdie sme 
neprihliadali na dĺžku trvania ťažkostí a nebrali sme 
ohľad ani na etiológiu ochorenia, nakoľko tieto nie 
je možné ovplyvniť.

Vzhľadom na cieľ štúdie sme u pacientov pri 
príjme alebo najneskoršie do 12 hodín od príjmu 
odobrali vzorky krvi na vyšetrenie hladiny CRP 
a hladiny prokalcitonínu. Hraničnú hodnotu CRP 
na posúdenie ťažkej pankreatitídy sme považovali 
120 mg /l a zvýšenú hodnotu prokalcitonínu sme 
považovali hodnotu nad 0,5 ng/ml. Taktiež sme 
zhodnotili závažnosť stavu podľa multifaktoriálnych 
skórovacích systémov – APACHE II skóre najneskôr 
do 12 hodín od prijatia pacienta a Ransonove kri-
tériá do 48 hodín od príjmu. Glasgowské kritériá 
vzhľadom na podobnosť s Ransonovými kritériami 
a tiež potrebu 48 hodín na vyhodnotenie sme ne-
realizovali. Ako hranicu pre ťažkú pankreatitídu sme 
pokladali 3 body a viac pri Ransonových kritériách 
a 8 bodov a viac pri APACHE II skóre.

U každého pacienta sme v čase príjmu štan-
dardne zrealizovali USG vyšetrenie a najneskoršie 
do 48 hodín od príjmu bol pacient vyšetrený CT 
vyšetrením.

Závažnosť akútnej pankretitídy u hospitalizova-
ných pacientov sme zhodnotili na základe Atlantskej 
klasifikácie z roku 1992, podľa ktorej je ťažká AP pod-
mienená prítomnosťou orgánového zlyhávania 
alebo vznikom lokálnej komplikácie. Ľahká akútna 
pankreatitída je charakterizovaná minimálnym orgá-
novým poruchami a skorým uzdravením. Lokálne 
komplikácie sme hodnotili na základe CT vyšetrenia, 
ktoré podľa stavu pacienta bolo dynamicky sledo-

vané. Napriek tomu, že závažnosť takto určenými 
kritériami je možné posúdiť skôr, my sme konečné 
zhodnotenie závažnosti priebehu akútnej pankre-
atitídy ponechali na záver hospitalizácie. 

Získané výsledky sme spracovali kvantitatívne 
a percentuálne, vyhodnotili sme ich štatistickým soft- 
vérom SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 
v.17.0, ktorý je považovaný za svetový štandard šta-
tistického spracovania dát.

Pri každom sledovanom faktore sme určili špe-
cificitu, senzitivitu, prediktívnu hodnotu pozitívneho 
testu a prediktívnu hodnotu negatívneho testu. 

Výsledky 
Za obdobie 1. január 2009 – 31. december 

2009 bolo na Chirurgickej klinike FN v Trnave hos-
pitalizovaných 67 pacientov s diagnózou akútnej 
pankreatitídy. Z uvedeného počtu pacientov bolo 
39 (58 %) mužov a 28 (42 %) žien. Priemerný vek 
hospitalizovaných pacientov bol 57 rokov. Medzi 
hospitalizovanými pacientmi mali prevahu pacienti 
so sekundárnou akútnou pankreatitídou 45 (67 %)  
v porovnaní s 22 (33 %) pacientmi s primárnou 
pankreatitídou. Podľa Atlantskej klasifikácie bolo 51 
(75 %) pacientov s ľahkým priebehom a 16 (25 %) 
s ťažkým priebehom akútnej pankreatititídy.

K operačnému výkonu pre akútnu pankreatitídu 
sme museli pristúpiť u 4 pacientov, a to u pacientov 
s ťažkou akútnou pankreatídou, teda u 6 % pacientov 
z celkového počtu akútnych pankreatitíd a 25 % 
z ťažkých akútnych pankreatitíd. V skupine ľahkých 
akútnych pankreatitíd sme postupovali konzervatív-
ne, pokiaľ neberieme do úvahy chirurgickú sanáciu 
žlčových ciest v intervale. Pri operačnej liečbe sme 
zaznamenali 100 % úmrtnosť. 3 pacienti boli ope-
rovaní pre abdominálny kompartment syndróm 
s multiorgánovým zlyhávaním ako včasná fulminant-
ná akútna pankreatitída a 1 pacient bol indikovaný 
na operačné riešenie ako neskorá akútna absceduj-
úca pankreatitída po 19 dňoch hospitalizácie.

Pri hodnotení mortality pacientov s akútnou 
pankreatitídou sme zistili 8 exitov, čo predstavuje 12 %  
z celkového počtu pacientov s diagnózou akútnej 
pankreatitídy hospitalizovaných na Chirurgickej kli-
nike FN v Trnave v sledovanom období 1. 1. 2009 –  
31. 12. 2009. Jeden exitovaný pacient bol zo skupiny 
ľahkých pankreatitíd a jeho priamou príčinou smrti 
bola čerstvá koronárna lézia. Zvyšných 7 exitovaných 
pacientov bolo zo skupiny ťažkých pankreatitíd. 
Z nich 5 sme hodnotili ako včasnú ťažkú fulminantnú 
formu. 3 pacienti boli operovaní do 48 hodín od 
prijatia so 100 % mortalitou a 2 pacienti exitovali 
v štádiu prípravy na operačný výkon, respektíve 
počas resuscitačnej starostlivosti pre rozvinuté multi-
orgánové zlyhanie so septickým šokom do 48 hodín 
od príjmu. Zvyšní dvaja pacienti s neskorou ťažkou 

akútnou pankreatitídou exitovali pre progredujúce 
známky multiorgánového zlyhania v neskoršom 
období, jeden po operačnom výkone, ktorý bol 
indikovaný na 19. deň od prijatia.

V  našom sledovaní nás ako prvé zaujímala 
prediktívna hodnota prokalcitonínu v posúdení 
závažnosti priebehu akútnej pankreatitídy a jej po-
rovnanie s ostatnými na našom pracovisku dostup-
nými faktormi. Zistili sme, že v súbore 16 pacientov 
s ťažkou AP test reagoval pozitívne (PCT > 0,5 ng/
ml) u 12 pacientov, u zvyšných 4 pacientov bol test 
negatívny (PCT < 0,5 ng/ml). V súbore 51 pacien-
tov s ľahkou akútnou pankreatitídou prokalcitonín 
nevykazoval eleváciu u 49 pacientov, u zvyšných 
dvoch bol falošne pozitívny. Podľa štatistického 
softvéru SPSS a Mann Whitneyho U testu sme zistili 
štatistický významnú závislosť medzi PCT a závaž-
nosťou akútnej pankreatitídy (P = 0,000) v našom 
sledovanom súbore porovnateľnú s Ransonovými 
kritériami (P = 0,000) a APACHE II skóre (P = 0,000). 
Taktiež štatistické parametre ako špecificita, senzitivi-
ta, prediktívna hodnota pozitívneho testu a predik-
tívna hodnota negatívneho testu vyzneli priaznivo 
pre prokalcitonín. Špecificita prokalcitonínu – 96 % 
bola vyššia v porovnaní so špecificitou CRP – 84 %, 
Ransonových kritérií – 73 % a APACHE II skóre – 71 %.  
Senzitivita – 75 % bola rovnaká pre prokalcitonín 
a Ransonove kritériá, senzitivita CRP bola 38 % 
a APACHE II skóre 69 %. Prediktívna hodnota pozitív-
neho testu prokalcitonínu – 86 %, ako aj prediktívna 
hodnota negatívneho testu prokalcitonínu – 93 % 
prevyšovala prediktívne hodnoty pozitívneho testu 
a prediktívne hodnoty negatívneho testu zvyšných 
sledovaných parametrov. Prediktívna hodnota po-
zitívneho testu pre CRP bola 43 %, pre Ransonove 
kritériá 46 % a pre APACHE II skóre 42 % a prediktívna 
hodnota negatívneho testu bola 81 % pre CRP, 90 % 
pre Ransonove kritériá a 88 % pre APACHE II skóre.

V druhom poradí sme posudzovali výťažnosť 
sledovaných faktorov v zmysle odhadu rizika mor-
tality ochorenia. V súbore 67 pacientov s akútnou 
pankreatitídou sme zaznamenali 8 úmrtí, len jeden 
zomrelý bol zo skupiny ľahkých akútnych pankre-
atitíd a jeho priamou príčinou smrti bola čerstvá 
koronárna lézia. Ostatní 7 exitovaní pacienti boli zo 
skupiny ťažkých akútnych pankreatitíd. Podľa metó-
dy štatistického softvéru SPSS a Mann Whitneyho 
U testu sme zistili štatisticky významnú závislosť 
medzi PCT a mortalitou (P = 0,000) opäť porovnateľ-
nú s Ransonovými kritériami (P = 0,002) a APACHE II 
skóre (P = 0,001). Hodnoty špecificity prokalcitonínu 
– 88 % prevyšovali hodnoty špecificity CRP – 81 %, 
Ransonových kritérií – 68 % a APACHE II skóre – 68 %.  
Senzitivita vyšla rovnako pri PCT, APACHE II skóre 
a Ransonových kritériách – 87,5 % a prevyšovala 
senzitivitu CRP – 37,5 %. Prediktívne hodnoty pozitív-
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neho aj negatívneho testu boli najvyššie pri prokal-
citoníne vyšetrenom pri prijatí pacienta. Prediktívna 
hodnota pozitívneho testu vykazovala hodnoty 
50 % pre PCT, 21 % pre CRP, 27 % pre Ransonove 
kritériá a APACHE II skóre a prediktívna hodnota 
negatívneho testu vykazovala hodnoty 98 %, 91 %,  
97,5 % a 97,5 % pre PCT, CRP, Ransonove kritériá 
a APACHE II skóre. 

Pri zisťovaní prediktívnej hodnoty CRP v zmysle 
posúdenia závažnosti akútnej pankreatitídy a taktiež 
posúdenia rizika mortality na začiatku ochorenia 
sme metódou štatistického softvéru SPSS a Mann 
Whitneyho U  testom nepotvrdili štatisticky vý-
znamnú závislosť medzi CRP a závažnosťou akútnej 
pankreatitídy (P = 0,134) ani štatisticky významnú 
závislosť medzi CRP a mortalitou AP (P = 0,400). Zo 
16 závažných akútnych pankreatitíd malo falošne ne-
gatívne výsledky v čase prijatia až 10 pacientov a z 51 
pacientov s ľahkou formou akútnej pankreatitídy 
malo falošne pozitívne výsledky 8 pacientov. Z tých-
to hodnôt sme získali hodnoty špecificity 84 %,  
senzitivity 38 % a pozitívnej prediktívnej hodnoty 
43 % a negatívnej prediktívnej hodnoty 81 % na 
určenie závažnosti priebehu akútnej pankreatitídy.

Diskusia
V priebehu rokov 1997 – 2007 bolo v Európe 

realizovaných niekoľko štúdií na zistenie najvhodnej-
šieho prediktívneho faktora v odhade závažnosti AP 
(3, 4). Za toto obdobie sme zistili 15 publikovaných 
štúdií, ktoré boli všetky prospektívne realizované, 
z nich jedna aj multicentrická. Ich hlavným cieľom 
bolo posúdenie vhodnosti faktora na rozlíšenie me-
dzi ľahkou a ťažkou akútnou pankreatitídou v 11 
štúdiách a rozlíšenie medzi infikovanou a sterilnou 
nekrózou pankreasu v 4 štúdiách. Čo sa týka po-
čtu sledovaných pacientov, najmenší súbor, len 20 
pacientov, bol sledovaný Mandim z roku 2000 (5), 
najväčší súbor – 162 pacientov bolo sledovaných 
vo fínskej štúdii Kylänpää-Bäcka z roku 2001 (5). Naša 
štúdia s počtom pacientom 67 sa výrazne neodlišuje 
od publikovaných štúdií a svojou početnosťou paci-
entov ju môžeme priradiť k štúdiám s početnejším 
súborom pacientov.

Priemerným vekom 57 rokov a pomerným za-
stúpením mužov a žien (58 % verzus 42 %) sa naša 
štúdia neodlišovala od priemeru v publikovaných 
štúdiách. Najväčšie rozdielnosti sme pozorovali v ča-
se odberu vzorky krvi na vyšetrenie prokalcitonínu 
a rozdielnosti v posudzovanej hodnote PCT. My 
sme odoberali a aj posudzovali vzorku na vyšetrenie 
prokalcitonínu v deň príjmu, respektíve do 12 hodín 
od prijatia. V publikovaných 5 štúdiách sa hodnota 
PCT sledovala denne počas 14 dní, v 2 štúdiách sa 
hodnota prokalcitonínu sledovala denne počas 5 
dní, 3 dni sa sledoval PCT v jednej štúdii, v troch 

štúdiách sa sledoval počas 2 dní a jedenkrát v ča-
se prijatia, respektíve v prvý deň hospitalizácie bol 
PCT vyšetrený v 4 štúdiách. Posudzovali sa hodnoty 
najvyššie, hodnoty pri prijatí, alebo hodnoty prvého 
dňa hospitalizácie, alebo hodnoty po 48 hodinách 
hospitalizácie. Porovnaním údajov ako je špecificita 
a senzitivita prokalcitonínu v posúdení závažnosti ak-
útnej pankreatitídy, respektíve v diferenciácii medzi 
sterilnou a infikovanou nekrózou v publikovaných 
štúdiách sme zistili, že senzitivita sa pohybovala 
od 20 do 100 % a špecificita v rozmedzí 65 – 97 
%. Pritom v porovnaní s našou štúdiou sme zistili 
pri senzitivite rovnaké hodnoty v dvoch štúdiách 
a v 6 štúdiách vyššie hodnoty senzitivity. Špecificita 
vykazovala vyššie hodnoty pre prokalcitonín v troch 
štúdiách. 

25-percentné zastúpenie falošne negatívnych 
výsledkov prokalcitonínu v súbore pacientov s ťaž-
kou akútnou pankreatitídou považujeme za čias-
točne ovplyvnené časom odberu krvi na vyšetrenie 
PCT, pretože u všetkých štyroch pacientov nebola 
anamnéza ťažkostí dlhšia ako 24 hodín, dokonca 
u dvoch nebola dlhšia ako 12 hodín. Skutočne po-
zitívne výsledky prokalcitonínu v tejto skupine paci-
entov boli zistené pri 48 a viachodinovej anamnéze 
ťažkostí. Z tohto sledovania chceme poukázať na 
to, že prediktívna hodnota prokalcitonínu sa zvy-
šuje dĺžkou anamnézy ťažkostí, a tiež poukázať na 
vhodnosť vyšetrenia po viac ako 48 hodinách od 
začiatku ťažkostí. Teda aspoň u pacientov, u ktorých 
dĺžka anamnézy neprevyšuje 24 hodín, má zmysel 
opakovať vyšetrenie po 24, respektíve 48 hodinách.

Je dôležité upozorniť, že elevované hodnoty PCT 
v súbore ľahkých akútnych pankreatitíd boli v 4 %  
prípadov. Išlo o 2 pacientov, ktorí okrem akútnej pan-
kreatitídy mali závažnú komorbiditu v zmysle CHRI 
v hemodyalizačnom programe u jedného pacienta 
a u druhého sme registrovali cirhózu pečene s kar-
diálnou stázou. U oboch sme eleváciu PCT dávali 
do súvisu skôr s inými infekčnými fokusmi ako re-
spiroinfekt, respektíve uroinfekt, čomu zodpovedali 
aj ostatné laboratórne parametre a RTG vyšetrenia. 
U oboch pacientov došlo pomerne rýchlo k úprave 
zápalových parametrov pri začatej ATB liečbe. 

Porovnateľná štatistická signifikancia PCT, 
Ransonových kritérií a APACHE II skóre v odhade 
závažnosti akútnej pankreatitídy spolu s  rovna-
kou 75-percentnou hodnotou senzitivity pre PCT 
a Ransonove kritériá by mohlo poukazovať na nie 
jednoznačnú výhodu prokalcitonínu v posúdení 
závažnosti priebehu akútnej pankreatitídy. Na druhej 
strane, je si však potrebné uvedomiť, že skórovací 
systém APACHE II až so 14 pomerne zložitými údaj-
mi, ktoré treba spracovať na získanie konečného 
výsledku a tiež, že na zhodnotenie Ransonových 
kritérií je potrebný čas 48 hodín od prijatia pacienta. 

To, najmä pri pankreatitíde s ťažkým fulminantným 
priebehom nemusí byť výhodné. Výsledok hodnoty 
prokalcitonínu je k dispozícii v priebehu niekoľkých 
minút od odberu vzorky krvi.

Nemôžeme a ani nechceme konštatovať, že stu-
peň elevácie PCT v čase prijatia v našom súbore jed-
noznačne odráža stupeň závažnosti priebehu ťažkej 
akútnej pankreatitídy, aj keď úvodné hodnoty by 
tomu mohli nasvedčovať. Z piatich pacientov s ful-
minantnou AP sme u dvoch registrovali eleváciu PCT 
na 10 ng/ml, pričom anamnéza ťažkostí trvala viac 
ako 72 hodín, u ďalších dvoch bolo PCT v rozmedzí 
2 – 10 ng/ml, pričom anamnéza ochorenia v čase pri-
jatia bola 24 hodín a len u jedného pacienta s fulmi-
nantnou formou bolo PCT v rozmedzí 0,5 – 2 ng/ml  
a anamnéza ťažkostí 48 hodín. Tento súbor pacien-
tov s fulminantnou formou je príliš malý na to, aby 
sme mohli vyvodiť všeobecný záver korelácie medzi 
stupňom elevácie prokalcitonínu v čase prijatia a po-
súdením stupňa závažnosti priebehu ťažkej akútnej 
pankreatitídy. Na exaktnejšie posúdenie je potrebný 
väčší súbor fulminantných foriem AP a zrejme aj 
sledovanie dynamiky tohto parametra v procese 
vývoja ťažkej akútnej pankreatitídy. 

Na základe štatistického zhodnotenia paramet-
rov nášho sledovaného súboru sme dospeli k záveru, 
že prokalcitonín je najvhodnejší zo sledovaných 
parametrov v posúdení závažnosti priebehu akútnej 
pankreatitídy v úvode hospitalizácie.

Mortalita akútnej pankreatitídy je ovplyvnená 
závažnosťou ochorenia, jeho etiológiou, vekom paci-
enta, prítomnosťou pridružených ochorení a obezi- 
ty, ale tiež aj kvalitou a dostupnosťou komplexnej 
diagnostickej a liečebnej starostlivosti. Kritické ob-
dobie nastáva v prvých dňoch po prijatí v dôsledku 
obehového zlyhania, ktorého hlavnou príčinou je 
sekvestrácia a ťažký intravaskulárny deficit tekutín. 
V skorej fáze ochorenia sa dá tento stav pomerne 
dobre terapeuticky ovplyvniť. Od druhého týždňa je 
najčastejšou príčinou smrti komplikácia s klinickým 
obrazom sepsy a septického šoku pri infikovanej 
pankreatickej nekróze. Mortalita ľahkej akútnej pan-
kreatitídy by nemala presahovať 1 – 2 %, sterilná 
nekróza pankreasu je spojená s mortalitou okolo 
10 %, zatiaľ čo mortalita infikovanej nekrotizujúcej 
pankreatitídy sa pohybuje v rozmedzí 30 – 70 % (7). 
Najvyššia mortalita sa dosahuje pri včasnej ťažkej 
akútnej pankreatitíde v rozmedzí 70 – 93 %. 

V našom súbore 67 pacientov s akútnou pankre-
atitídou sme zaznamenali 8 úmrtí, len jeden zomrelý 
bol zo skupiny ľahkých akútnych pankreatitíd a jeho 
priamou príčinou smrti bola čerstvá koronárna lézia. 
Ostatní 7 exitovaní pacienti boli zo skupiny ťažkých 
akútnych pankreatitíd. Percentuálnym vyjadrením 
mortality (ľahká AP – 2 % a ťažká AP – 44 %) sa náš 
súbor nijako neodlišoval od publikovaných údajov.
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Len málo štúdií sa venuje posúdeniu predik-
tívnej hodnoty biochemických parametrov v zmy-
sle predpovede rizika mortality, štúdie sú neúplné 
a ťažko porovnávateľné. Ucelenejší obraz dáva len 
štúdia Raua z roku 1997 a 2007 (8, 9). V oboch po-
rovnáva, okrem iného, aj štatistické údaje špecificity 
a senzitivity prokalcitonínu a CRP z hľadiska mortality. 
V štúdii z roku 1997 bola špecificita pre prokalcitonín 
93 % v porovnaní so špecificitou CRP 64 %, sen-
zitivita prokalcitonínu v porovnaní so senzitivitou 
CRP bola 91 % verzus 70 %. Je treba povedať, že 
sa posudzovali dve za sebou najvyššie hodnoty 
v priebehu 14-dňového sledovania a za cutt-off 
hodnoty sa považovali 5,7 ng/ml prokalcitonínu 
a 325 mg/l CRP. V multicentrickej štúdii z roku 2007 
je pri cutt-off hodnote prokalcitonínu 3,8 ng/ml 
a CRP 310 mg/l posudzovanej na 3. a 4. deň špeci-
ficita 89 % verzus 59 %, senzitivita 86 % verzus 71 %  
v prospech prokalcitonínu. Uvedené štatistické údaje 
nemôžeme porovnávať s údajmi zistenými v našej 
štúdii už len preto, že čas odberu a ani cutt-off hod-
nota sa nezhodovali. Ale aj tak nezisťujeme až také 
výrazné rozdiely. 

Opäť sme zaregistrovali v našom súbore rovna-
ké hodnoty tentoraz senzitivity pre prokalcitonín, 
Ransonove kritériá a APACHE II skóre a tiež štatis-
tickú významnosť prokalcitonínu v posúdení rizika 
mortality porovnateľnú s Ransonovými kritériami 
a APACHE II skóre. Tu môžeme opäť len konštatovať, 
že získanie záverov Ransonových kritérií a APACHE II 
skóre je zdĺhavejšie a zložitejšie. 

Považujeme preto zvýšenú hodnotu prokalci-
tonínu pri prijatí pacienta za vhodný parameter aj 
na posúdenie rizika mortality. 

C-reaktívny proteín je proteín akútnej fázy 
syntetizovaný v pečeni pri mnohých ochoreniach. 
U pacientov s akútnou pankreatitídou sa uvádza, že 
hodnoty CRP sa môžu použiť na identifikáciu ťažké-
ho priebehu. V literatúre sa udáva, že je to marker 
s nízkou špecificitou (37 – 77 %) a veľmi dobrou 
senzitivitou (65 – 100 %) (10).

Nepotvrdili sme štatistický význam tohto mar-
kera pre posúdenie závažnosti priebehu a ani rizika 
mortality. Zo 16 závažných akútnych pankreatitíd 
malo falošne negatívne výsledky v čase prijatia až 
10 pacientov a z 51 pacientov s ľahkou formou ak-
útnej pankreatitídy malo falošne pozitívne výsledky 
8 pacientov. Z týchto hodnôt sme získali hodnoty 
špecificity 84 %, senzitivity 38 % a pozitívnej pre-
diktívnej hodnoty 43 % a negatívnej prediktívnej 
hodnoty 81 %. Ako vidieť, tieto výsledky sa výrazne 
líšia od publikovaných výsledkov.

Tieto rozdiely vieme vysvetliť tým, že tento mar-
ker dosahuje vrchol až cca 72 hodín od začiatku 
akútnych ťažkostí a udáva sa, že v čase prijatia sen-
zitivita tohto markera v zmysle posúdenia závažnosti 

priebehu ochorenia je podobná klinickému vyšetre-
niu (11). Naším sledovaním to môžeme len potvrdiť.

Rozdiely nachádzame aj v posudzovaní hra-
ničnej hodnoty CRP slúžiacej na posúdenie závaž-
nosti, publikované hodnoty sa pohybujú od 120 
mg/ml (12), cez 160 mg/ml (13) až po 250 mg/ml 
(8). Vyššie hodnoty sa sledujú skôr pri rozlíšení in-
fikovanej a sterilnej nekrózy pankreasu v dynamic-
kom sledovaní, na čo je orientovaných viacej štúdií 
zameraných na tento zápalový marker, niektoré 
v opakovanom meraní aj 14 dní.

Sme si vedomí nedostatku našej štúdie, čo sa 
týka času odberu C-reaktívneho proteínu, ale mu-
síme upozorniť, že nás zaujímal práve čas prijatia 
do nemocnice a zameriavali sme sa na hľadanie 
optimálneho faktora posúdenia závažnosti akútnej 
pankreatitídy v čase prijatia. Práve rozlíšenie medzi 
ťažkou a ľahkou formou akútnej pankreatitídy je 
rozhodujúce v zmysle smerovania terapeutického 
postupu a hlavne intenzívnej starostlivosti vrátane 
monitoringu hneď na začiatku ochorenia. A ako 
ukázala naša štúdia, nemôžeme tvrdiť, že C-reaktívny 
proteín spĺňa našu požiadavku vhodného prediktív-
neho faktora pri prijatí pacienta. Jeho význam rastie 
v dynamickom sledovaní aj so zreteľom na rozlíšenie 
infikovanej a sterilnej nekrózy ako pomocného fak-
tora, čo potvrdzujú mnohé štúdie. 

Záver
Napriek veľkému pokroku medicíny v posled-

ných desaťročiach, zostáva mortalita pacientov 
s ťažkou formou akútnej pankreatitídy stále vysoká. 
Použitie pomerne zložitých klinických skórovacích 
systémov alebo rádiologických a biochemických 
indikátorov závažnosti akútnej pankreatitídy môže 
pomôcť identifikovať pacientov s vysokým stup-
ňom rizika, pre prognózu ktorých je rozhodujúca 
nepretržite dostupná, kvalitná, intenzívna a multi-
disciplinárna starostlivosť na JIS a OAIM. Niektoré 
liečebné postupy z pohľadu evidence based medi-
cine sú nespochybniteľné, iné však doteraz čakajú 
na zhodnotenie.

Skorá diagnóza ťažkej akútnej pankreatitídy je 
dôležitá pre včasné začatie intenzívnej starostlivosti 
a monitoringu, na identifikovanie komplikácií najskôr, 
ako je to možné. Závažnosť akútnej pankreatitídy 
v čase prijatia nemôže byť posúdená len klinickým 
vyšetrením. Rôzne biochemické parametre, CT vy-
šetrenie a určité skórovacie systémy sa využívajú na 
tento cieľ a určujú potrebu intenzívnej starostlivosti. 
Ransonove kritériá a APACHE II skórovací systém 
sa často používajú na posúdenie závažnosti akút-
nej pankreatitídy, ale tieto nie sú praktické, pretože 
vyžadujú množstvo údajov na dosiahnutie záveru. 
CRP dosahuje vrchol až po 72 hodinách od začiatku 
ťažkostí a jeho senzitivita v čase prijatia do nemoc-

nice je veľmi nízka. PCT sa ukazuje byť sľubným 
markerom v posúdení závažnosti a rizika mortality 
akútnej pankreatitídy na začiatku ochorenia, čomu 
nasvedčujú aj výsledky našej štúdie. Jeho význam 
podľa publikovaných prác spočíva aj v diferenciácii 
medzi sterilnou a infikovanou nekrózou pankreasu. 
Biopsia tenkou ihlou – FNA (fine needle aspiration) 
na potvrdenie infikovanej nekrózy je síce zlatý štan-
dard, ale je zaťažená určitým rizikom komplikácií 
a je odkázaná na technické vybavenie a skúseností 
pracoviska. Prokalcitonín by mohol pomôcť pri po-
tvrdení infikovanej nekrózy, ktorá je jedinou čistou 
indikáciou na operačnú liečbu. Naša štúdia však 
nebola zameraná na potvrdenie tohto tvrdenia. 
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Peroperačné komplikácie transabdominálnej 
preperitoneálnej hernioplastiky (TAPP)  
v našom súbore
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Operácia ingvinálnej hernie je jedným zo základných chirurgických výkonov. Rozvoj miniinvazívnej chirurgie koncom 20. storočia nám 
ponúkol laparoskopické riešenie ingvinálnej hernie. Z viacerých postupov sa v praxi najviac etablovali dva typy laparoskopickej hernio-
plastiky: TAPP (Trans-Abdominal Pre-Peritoneal) a TEP (Totally Extra-Peritoneal), ktoré sú založené na princípe beznapäťovej plastiky 
s preperitoneálne uloženou sieťkou. V našej práci sme retrospektívnou analýzou súboru pacientov operovaných v priebehu 15 rokov 
vyhodnotili vlastné skúsenosti s peroperačnými komplikáciami a porovnali ich s údajmi v dostupnej odbornej literatúre. Zamerali sme 
sa na poranenie ductus deferens a poranenie epigastrických ciev. Za uvedené obdobie sme na našom pracovisku realizovali 1 762 TAPP 
hernioplastík, či už jednostranných, obojstranných, alebo recidívnych hernií po predchádzajúcej klasickej alebo laparoskopickej ope-
rácii. K poraneniu ductus deferens došlo u šiestich pacientov, čo predstavuje 0,3 %, krvácanie z oblasti portu vyžadujúce revíziu sme 
zaznamenali u dvoch pacientov, čo je 0,1 % a poranenie arteria epigastrica peroperačne pri preparácii u siedmich pacientov, čo znamená 
0,4 % z celkového počtu hernioplastík. K poraneniu veľkých ciev či iných orgánov v uvedenom súbore pacientov nedošlo. Napriek pre-
zentovaným komplikáciám môžeme v súlade s údajmi z dostupnej literatúry konštatovať, že laparoskopická hernioplastika je ideálnou 
metódou na operačné riešenie ingvinálnej hernie so všetkými výhodami miniinvazívneho prístupu. V súlade s odporúčaniami IEHS 
(International Endohernia Society) predkladáme možnosti, ako týmto peroperačným komplikáciám predchádzať. 

Kľúčové slová: laparoskopia, TAPP, peroperačné komplikácie.

Perioperative complications of transabdominal preperitoneal hernioplasty (TAPP) in our database 

Operation of inguinal hernia is one of the elementary surgeries. Development of miniinvasive surgery towards the end of the 20th century 
offered a laparoscopic solution of inguinal hernia. Two types of laparoscopic hernioplasty are most widely used: TAPP (Trans-Abdominal 
Pre-Peritoneal) and TEP (Totally Extra-Peritoneal). Both are based on tension-free principles of hernioplasty with preperitoneal mesh 
insertion. In our study we evaluated our own experiences with perioperative complications on the basis of retrospective analysis of the 
database of patients operated in the course of 15 years and compared them with the data in the available literature. We focused on 
ductus deferens injury and injury of epigastric vessels. During this period 1 762 TAPP hernioplasties were performed including one-sided, 
two-sided, or relapse of hernias after prior classical or laparoscopic surgery. In 6 patients ductus deferens was injured, which represents 
0,3 %, in 2 patients bleeding from place of port insertion required revision, which is 0,1 % and injury of epigastric artery occurred in 7 
patients perioperativelly at preparation, which represents 0,4 % out of the total number of hernioplasties. No injury of main vessels or 
other organs was recorded in our database of patients. Despite the above mentioned complications it may be concluded, in line with 
the data in the available literature, that laparoscopic hernioplasty is an ideal method to solve inguinal hernia by operation with all 
advantages of miniinvasive approach. In line with the IEHS (International Endohernia Society) recommedations we propose the ways 
how these perioperative complications can be prevented. 

Key words: laparoscopy, TAPP, perioperative complications.
Slov. chir., 2014; roč. 11(3): 113–116

Úvod
Operácia ingvinálnej hernie je jednou z naj-

častejších operácií realizovaných na chirurgických 
pracoviskách. Predstavuje jeden zo základných 
výkonov, ktoré musí chirurg zvládnuť. V zásade 
sa nám ponúkajú dve základné metódy rekon-
štrukcie ingvinálneho kanála. Napäťová plastika 
– „tissue-based“ – z vlastných štruktúr a plastika 
s použitím prostetického materiálu – „tension 
free“ – beznapäťová plastika. Schouldiceova 
plastika predstavuje štandard napäťovej plastiky 

a Lichtensteinova plastika s použitím sieťky na 
posilnenie steny ingvinálneho kanála predstavuje 
štandard druhej metódy. Koncom 20. storočia sa 
vývojom miniinvazívnej chirurgie rozvinulo via-
cero postupov ošetrenia herniácie v ingvinálnej 
oblasti. Najrozšírenejšími sa stali metódy: Totally 
Extra-Peritoneal (TEP; Dulucq 1991) a  Trans-
Abdominal Pre-Peritoneal (TAPP; Arregui 1991) 
(1). Obidve metódy sú porovnateľné a rovnako 
efektívne s takmer rovnakými výsledkami v zmys-
le peroperačných a pooperačných komplikácií (2). 

Napriek dokonalému rozpracovaniu ope-
račných techník sa pri všetkých metódach v ur-
čitej miere stretávame s peroperačnými kom-
plikáciami. K niektorým dochádza v dôsledku 
získavania profesných skúseností „learning cur-
ve“ alebo „poficiency gain curve“ a k ostatným 
v dôsledku posúvania sa ďalej a riešenia stále 
zložitejších prípadov herniácie v  ingvinálnej 
oblasti. V porovnaní s klasickými metódami sa 
peroperačné komplikácie vyskytujú zvlášť pri 
týchto zložitejších a náročnejších výkonoch 
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v porovnateľnej miere s miniinvazívnymi tech-
nikami (3). Výhody miniinvazívnych techník 
prinášajú všeobecné výhody miniinvazívneho 
prístupu, ako sú rýchlejšia rekonvalescencia, 
zníženie počtu ranových komplikácií, minima-
lizácia operačnej traumy a  lepší kozmetický 
efekt (4, 5). 

Metódy
V práci sme sa zamerali na výskyt perope-

račných komplikácií, a to poranenie ductus de-
ferens, poranenie epigastrických ciev a krvácanie 
z oblasti portu vyžadujúce operačnú revíziu 
u pacientov mužskej populácie operovaných na 
Chirurgickej klinike LF UPJŠ Nemocnice Košice-
Šaca a.s. 1. súkromnej nemocnice, za obdobie 
15 rokov. Súbor operovaných pacientov sme 
podrobili restrospektívnej analýze a výsledky 
sme porovnali s údajmi z nám dostupnej od-
bornej literatúry.

Výsledky
Na Chirurgickej klinike LF UPJŠ Nemocnica 

Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, bolo 
od marca 1999 v následnom období 15 rokov 
operovaných 1 524 pacientov mužskej populácie 
metódou TAPP. Prehľad počtu hernioplastík reali-
zovaných vo vybraných rokoch v porovnaní s kla-
sickou hernioplastikou uvádzame v tabuľke 1.  
Spolu bolo týmto postupom vykonaných 1 762 
hernioplastík, či už pre ľavostrannú, pravostran-
nú, obojstrannú, recidívnu herniu po klasickej 
operácii, recidívnu herniu po TAPP a herniu 
u pacienta po roboticky asistovanej prostatek-
tómii. Zlyhanie metódy v zmysle recidívy hernie 
sme na našom pracovisku za uvedené obdobie 
zaznamenali u desiatich pacientov. Tento údaj 
nepokladáme za smerodajný, pretože pacient 
má právo vybrať si lekára a pri zlyhaní postupu 
na jednom pracovisku si často vyberie iné pra-
covisko. Tento fakt podporuje aj údaj, že ďalší 
traja pacienti v našom súbore s recidívnou her-
niou po TAPP boli primárne operovaní na inom 
pracovisku. 

Krvácanie z oblasti portu vyžadujúce ope-
račnú revíziu sme pozorovali u dvoch pacien-
tov, čo predstavuje 0,1 % z počtu laparosko-
picky realizovaných hernioplastík. K poraneniu 
a následnému prerušeniu ductus deferens do-
šlo u 6 pacientov, čo znamená 0,6 % zo všet-
kých miniinvazívne vykonaných hernioplastík. 
Peroperačné poranenie dolných epigastrických 
ciev sme zistili u siedmich operovaných paci-
entov, čo predstavuje 0,4 % zo všetkých TAPP 
hernioplastík za uvedené obdobie. Výrazné 
poranenie a krvácanie z testikulárnych ciev či 

ich úplné prerušenie sme nepozorovali. Taktiež 
sme nezaznamenali poranenie vnútrobrušných 
orgánov, orgánov retroperitonea ani močo-
vého mechúra v preperitoneálnom priestore. 
Prehľad peroperačných komplikácií je uvedený 
v tabuľke 2.

Krvácanie z  oblasti portu sme u  oboch 
pacientov zaznamenali na začiatku operácie 
a peroperačne sme pozorovali tvorbu postupne 
narastajúceho hematómu v okolí pracovného 
portu. Počas výkonu sme rozšírili incíziu v okolí 
portu a po evakuácii hematómu sme v oboch 
prípadoch verifikovali krvácanie zo svalovej ar-
térie, ktoré sme ošetrili opichovou ligatúrou. 
Neskoré ranové komplikácie sme v uvedených 
prípadoch nezaznamenali.

Poranenie ductus deferens sme celkovo po-
zorovali u šiestich pacientov (obrázok 1). Prvýkrát 
sme sa s týmto poranením stretli u mladého 
muža pri zaraďovaní tejto metódy do spektra 
výkonov na našom pracovisku. U ďalších dvoch 
pacientov došlo k poraneniu ductus deferens 
taktiež v rámci získavania skúseností s metódou 
operatérmi začínajúcimi s týmto typom operá-
cie. V posledných troch prípadoch došlo k pora-
neniu ductus deferens pri sťaženej preparácii pri 
výrazne zmenených anatomických pomeroch 
po opakovaných klasických hernioplastikách 
pre recidívu ingvinálnej hernie. 

Poranenie a následné ošetrenie krvácania 
z dolných epigastrických ciev sme retrospek-
tívnou analýzou verifikovali podľa operačných 
protokolov u siedmych pacientov (obrázok 2). 
U troch pacientov došlo k poraneniu pri získa-
vaní skúseností s metódou pri preparácii v rámci 

„learning curve“ kolegami osvojujúcimi si túto 
metódu. U dvoch pacientov došlo k poraneniu 
ciev pri sutúre peritonea neopatrnou manipulá-
ciou so šijacím materiálom. U posledných dvoch 
pacientov došlo k poraneniu dolných epigast-
rických ciev pri sťaženej preparácii pri operácii 
recidívy po predošlej TAPP hernioplastike.

Diskusia
Laparoskopická hernioplastika TAPP predsta-

vuje jednu z možností miniinvazívneho riešenia 
ingvinálnej hernie. Využitím všetkých výhod 
miniinvazívneho prístupu postupne vytláča kla-
sické plastiky z vlastných tkanív a je všeobecne 
odporúčaná (6, 7). TAPP predstavuje náročný 
operačný výkon so signifikantnou inštitucionál-
nou aj individuálnou „learning curve“. Pri recidív-
nych herniách sú výsledky porovnávania klasic-
kej a laparoskopickej hernioplastiky stále roz-
poruplné a nefavorizujú ani jednu z metód (3).  
Peroperačné komplikácie pri miniinvazívnych 
výkonoch majú svoje špecifiká. Okrem pora-
není, ktoré sa vyskytujú pri klasických typoch 
operácií, sú to komplikácie súvisiace so zavád-
zaním kapnoperitonea a poranenia súvisiace so 
zavádzaním portov. 

V súbore pacientov operovaných na našom 
pracovisku sme komplikácie počas zavádzania 
kapnoperitonea ani pri zavádzaní prvého portu 

Obrázok 1. Peroperačné poranenie ductus 
deferens označené šípkou

Obrázok 2. Peroperačné poranenie dolnej 
epigastrickej artérie označené šípkou

Tabuľ ka 2. Prehľad peroperačných komplikácií 
v sledovanom období 15 rokov (n = 1 762)

Lézia ductus deferens 6 0,34 %

Krvácanie z oblasti portu 2 0,11 %

Poranenie arteria epigastrica 7 0,40 %

Tabuľ ka 1. Prehľad počtu hernioplastík u mužskej populácie realizovaných vo vybraných rokoch  
v porovnaní s klasickou hernioplastikou a s percentuálnym vyjadrením TAPP

2002 2004 2006 2008 2010 2012

klasicky 106 49 50 24 18 17

TAPP 46 117 136 122 154 118

spolu 152 166 186 146 172 135

% TAPP 30,26 % 70,48 % 73,11 % 83,56 % 89,53 % 87,41 %
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pre optiku nezaznamenali. V literatúre sú opí-
sané prípady poranenia vnútrobrušných orgá-
nov, či dokonca bolo opísané poranenie aorty 
(8). Pri inzercii pracovných portov sme dvakrát 
zaznamenali krvácanie z oblasti portu, a to aj 
napriek využitiu svetla z optiky a presvieteniu 
brušnej steny pred výberom miesta na zavede-
nie týchto portov. Poranenie je vhodné ošetriť 
čím skôr, aby sme zabránili pokračujúcemu 
krvácaniu a tvorbe hematómu v okolí portu. 
Okrem možnosti presvietenia dutiny brušnej 
(diafanoskopie) môžeme poranenie ciev eli-
minovať aj používaním trokárov s konusovi-
tým hrotom namiesto trokárov s trojhranným 
hrotom, pri ktorých niektorí autori pozorovali 
vyšší výskyt poranenia ciev pri ich zavádzaní 
cez brušnú stenu (9, 10).

Poranenie dolných epigastrických ciev sme 
zaznamenali nielen pri preparácii, ale aj pri su-
túre peritonea v závere operácie. Poranenie 
epigastrických ciev podľa literárnych údajov 
uvádzame v tabuľke 3 (7). Poranenie epigast-
rických ciev sa vyskytuje pri neopatrnej prepa-
rácii pri osvojovaní si metódy v rámci „learning 
curve“. Zvlášť nováčik pri získavaní skúseností 
s novým typom operácie v horlivosti vykonať 
nový výkon je náchylný na tento typ poranenia. 
Taktiež pri nesprávnej a neopatrnej technike 
šitia pri uzávere peritonea môže dôjsť k porane-
niu epigastrických ciev. Poranené cievy je vždy 
nevyhnutné bezpečne ošetriť, lebo aj pri zdan-
livo dokonalom ošetrení krvácania koaguláciou 
môže dôjsť v skorom pooperačnom období ku 
krvácaniu a s ním súvisiacimi komplikáciami. 
Ďalší z prípadov, keď dochádza k poraneniu 
epigastrických ciev, sú zmenené anatomické 
pomery pri recidívnych herniách po klasickom 
alebo aj po laparoskopickom prvotnom oše-
trení. Tieto výkony sú náročnejšie, a preto sú 
odporúčané do rúk skúseným laparoskopickým 
chirurgom (6, 7, 11). 

Poranenie ductus deferens je ďalšou ne-
príjemnou peroperačnou komplikáciou, ktorú 
sme v našom súbore operovaných pacientov 
retrospektívnou analýzou zaznamenali. Ako 
pri ostatných poraneniach, dochádza k tomu-
to poraneniu pri získavaní zručností s daným 
operačným výkonom v literatúre nazývaným 
„krivka nadobúdania profesionality“ („proficien-

cy gain curve“). Poznanie priebehu tejto krivky 
je nevyhnutné pre optimalizáciu postupu pri 
zaraďovaní jednotlivých výkonov do spektra 
štandardne vykonávaných operácií na praco-
visku (5). Okrem uvedeného dochádza k pora-
neniu ductus deferens pri náročnom výkone pri 
preparácii v už porušenom preperitoneálnom 
priestore po predchádzajúcom výkone v pred-
chorobí. Samotné poranenie ductus deferens 
je v literatúre málo uvádzané, avšak neopisujú 
sa rozdiely vo výskyte medzi otvorenou a lapa-
roskopickou metódou liečby ingvinálnej hernie. 
Skôr uvádzaným parametrom je pooperačná 
azoospermia, ktorá sa vyskytuje u 0,3 – 7,2 % 
pacientov po operácii v oblasti ingvinálneho 
kanála (12). Na prvom mieste z príčin azoosper-
mie sa uvádza poranenie ductus deferens a na 
druhom poranenie spermatických ciev. Jednou 
z udávaných príčin je aj výrazná fibroprodukcia 
navodená sieťkou, ktorá má za následok, tak ako 
aj už spomenuté poranenia spermatických ciev 
a ductus deferens, atrofiu testes s následnou 
azoospermiou (12). Prerušený alebo inak poru-
šený ductus deferens je nevyhnutné centrálne 
a distálne ligovať, pretože spermie sú imunitným 
systémom nepoznané, čo môže takisto vyústiť 
do azoospermie (12).

Ostatné ojedinele sa vyskytujúce poranenia, 
ako je poranenie ilických ciev, poranenie coro-
na mortis, poranenie vnútrobrušných orgánov 
a poranenie močového mechúra sme v našom 
súbore pacientov operovaných metódou TAPP 
nezaznamenali.

Je všeobecne známe, že všetky perope-
račné komplikácie v konečnom dôsledku vedú 
k zvyšovaniu počtu pooperačných komplikácií. 
V súčasnosti sú k dispozícii tri hlavné literárne 
zdroje, ako postupovať pri operáciách ingvinál-
nych hernií (6, 7, 11). Zaoberajú sa komplexnou 
problematikou herniácií v oblasti ingvinálneho 
kanála od diagnostiky po rekonvalescenciu. 
Zaoberajú sa aj výskytom a riešením perope-
račných a pooperačných komplikácií. Nakoľko 
z našej retrospektívnej analýzy vyplynulo, že 
výskyt komplikácií je vyšší pri získavaní „profici-
ency gain curve“ a pri realizácii komplikovaných 
výkonov, vyberáme aspoň niektoré odporúča-
nia, ktoré sa venujú tejto problematike: 
1)  V náročných podmienkach pri rozsiahlom 

herniálnom vaku alebo pri recidívnych her-
niách je odporúčaný postup: najprv identi-
fikácia spermatických ciev laterokaudálne, 
preparácia popri cievach smerom do ingvi-
nálneho kanála a postupná preparácia vaku 
po jeho vrchole (Grade D of recommenda-
tions) (IEHS Guidelines, 2011). 

2)  TAPP hernioplastika pri recidívnej hernii má 
byť realizovaná chirurgom s bohatými skú-
senosťami s týmto typom operácie (Grade 
B of recommendations) (IEHS Guidelines, 
2011). 

3)  V  súlade s odporúčaniami EHS (2009) je 
predný prístup na operáciu recidívnej her-
nie po primárnom endoskopickom ošetrení 
preferovaný. TAPP hernioplastika môže byť 
realizovaná len chirurgom s rozsiahlymi sk-
úsenosťami s TAPP hernioplastikou (Grade 
C of recommendations) (IEHS Guidelines, 
2011).
Striktné dodržiavanie týchto odporúčaní, 

dokonalá znalosť anatómie, jemná preparácia 
a vhodné zloženie operačného tímu sú pred-
pokladom minimalizácie komplikácií pri akom-
koľvek chirurgickom výkone. TAPP predstavuje 
náročný operačný výkon so signifikantnou in-
štitucionálnou aj individuálnou „learning curve“, 
po ktorej dochádza k významnému skracovaniu 
operačného času, ako aj k znižovaniu počtu 
komplikácií (13). Možnosť zníženia počtu perope-
račných komplikácií v miniinvazívnej chirurgii 
nám ponúka 3D technológia, čo je však ešte 
potrebné overiť v dlhodobom sledovaní (14).

Záver
Laparoskopická hernioplastika TAPP je 

bezpečná a všeobecne odporúčaná metóda 
v liečbe ingvinálnych hernií. Pre pacienta je kom-
fortná a využíva všetky výhody miniinvazívnej 
chirurgie. Okrem týchto ponúka revíziu dutiny 
brušnej a odhalenie kontralaterálnej klinicky ne-
mej herniácie. Z našej retrospektívnej analýzy 
vyplýva, že k peroperačným poraneniam, a to 
hlavne poraneniu dolných epigastrických ciev 
a ductus deferens, dochádza pri realizácii ná-
ročných rozsiahlych a recidívnych herniáciách 
a pri získavaní „proficiency gain curve“. Musíme 
pripomenúť, že výskyt týchto možných perope-
račných komplikácií má byť zahrnutý v infor-
movanom súhlase, ktorý má pacient podpísať 
predoperačne. O poranení ductus deferens má 
byť pacient informovaný v skorom pooperač-
nom období. Striktné dodržiavanie operačného 
postupu, jemná preparácia, ako aj vhodné zo-
stavenie operačného tímu vedú k minimalizácii 
výskytu týchto peroperačných a v konečnom 
dôsledku aj pooperačných komplikácií. 
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V dnešnej dobe celebrít a bulváru sa do po-
predia pozornosti nielen širokej verejnosti, ale aj 
odborníkov, dostávajú estetická plastická chirur-
gia a korektívna dermatológia. Odbornú lekársku 
verejnosť preto bude isto zaujímať aj najnovšia 
publikácia popredných českých, ale aj v zahraničí 
pôsobiacich odborníkov v tejto oblasti s ná-
zvom „Estetická plastická chirurgie a korektivní 
dermatologie“ (GRADA 2014). Zostavovateľmi 
publikácie sú profesor MUDr. Pavel Brychta, CSc., 
plastický chirurg z Brna a MUDr. Jan Stanek, M.A., 
BM, BCh a FRCS, privátny estetický chirurg pô-
sobiaci v Londýne. Monografia, ktorej prílohou 
je aj DVD s rozšírenou obrazovou prílohou a in-
štruktážnymi videami, má spolu 352 strán a 12 
kapitol. V kapitolách sa podrobnejšie rozpisujú 
užitočne vybrané problémy z tejto osobitnej 
oblasti medicíny. Zostavovateľom môže slúžiť ku 
cti, že sa rozhodli pre multidisciplinárny prístup 
k tejto problematike. Jednotlivé kapitoly sa vo 
všeobecnej časti zaoberajú historickým vývojom 
oboch odborov v našich podmienkach, ďalej 
aplikovanou anatómiou a fyziológiou kože, opi-
som kožných zmien významných pre estetické 
zásahy, konzultáciami a výberom pacientov pre 

tieto výkony a správne vedenou fotodokumen-
táciou. Špeciálna časť je zameraná na potrebné 
vyšetrenia a prípravu pacientov pred výkonmi, 
ako aj na názorné opisy jednotlivých výkonov 
z oblasti korektívnej dermatológie aj estetickej 
chirurgie. Prvé dve kapitoly sú venované ob-
lastiam hlavy a tváre ako aj trupu a končatín. 
Osobitné kapitoly sú venované použitiu laserov 

a kombinovaným plasticko-chirurgickým a lase-
rovým výkonom. Jednotlivé liečebné postupy 
sú okrem stručného a jasného opisu bohato 
ilustrované nákresmi a fotografiami jednotlivých 
krokov a postupov chirurgických aj dermatolo-
gických procedúr. Veľká pozornosť je venovaná  
rizikám jednotlivých procedúr, možným kompli-
káciám a ich riešeniu. Celý koncept monografie 
je nielen edukatívny, ale odráža aj bohaté prak-
tické skúsenosti autorov jednotlivých kapitol. 
Monografia predstavuje veľmi užitočnú príručku 
pre lekárov v praxi a poukazuje aj na užitočnosť 
spolupráce plastických chirurgov s odborníkmi 
z  estetickej dermatológie, ktorej výsledkom 
sú potom kvalitatívne lepšie výsledky ich vzá-
jomnej spolupráce. Preto ju môžem odporučiť 
špecialistom z oboch týchto medicínskych od-
borov ako aj príbuzných odborov.

Doc. MUDr. Ján Koller, CSc.
plastický chirurg
prednosta Kliniky popálenín  
a rekonštrukčnej chirurgie LFUK a UN 
Bratislava, Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
koller@ru.unb.sk
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Július Mazuch: Atlas varixov dolných končatín, 
ich komplikácií a chirurgickej liečby

Slov. chir., 2014; roč. 11(3): 117

Publikácia „Atlas varixov dolných konča-
tín, ich komplikácií a chirurgickej liečby“ od 
renomovaného autora profesora MUDr. Júliusa 
Mazucha, DrSc., nestora slovenských chirurgov, 
ktorý sa celý život zameriaval na problematiku 
cievnej chirurgie. 

Toto dielo vyšlo z rúk publikačne nesmierne 
aktívneho chirurga, ktorý sa dlhodobo zaoberá 
ochoreniami žilového systému a ich komplikáci-
ami, o čom svedčia viaceré jeho predchádzajúce 
knižné publikácie. Autor sa teraz rozhodol využiť 
aj svoje rozsiahle dokumentačné aktivity – ako 
fotograf-amatér, ktoré spolu s jeho chirurgický-
mi skúsenosťami prinášajú fotografický atlas, 
ktorý v našej krajine, ale ani v širokom okolí, 
nemá obdobu. Autor tu v 13 kapitolách na 174 
stranách prináša hlavne obrazové informácie, 
ktoré sú vhodne doplnené textom. V úvodnej 
kapitole sa zaoberá chronickou venóznou in-
suficienciou pri kŕčových žilách dolných kon-
čatín. Vynikajúco je obrazovo dokumentovaná 
CEAP klasifikácia tohto ochorenia, ktorú autor 
rozoberá veľmi podrobne a názorne. V ďalšej 
kapitole rozoberá klinické obrazy varixov dol-
ných končatín. Kapitola má výbornú obrazovú 
dokumentáciu. Podobne je to aj v kapitole 3, kde 
sa zaoberá venóznymi aneuryzmami dolných 
končatín. Kazuistika v kapitole Extrémne vari-
xy je názornou ukážkou kombinácie viacerých 
ochorení, kde je možná chirurgická intervencia, 

ktorá pacientovi spríjemní a výrazne uľahčí život. 
Veľmi dobre a zaujímavo sú spracované aj nasle-
dujúce kapitoly – Ulcus cruris a Varicophlebitídy. 
Tradičné poznatky s vynikajúcou dokumentáci-
ou sú obsiahnuté v kapitole tromboembolizmu. 
Je to problematika, ktorou sa profesor Mazuch 
dlhodobo zaoberá, a kde sú jeho skúsenosti 
na Slovensku ojedinelé, o čom svedčia aj jeho 
predchádzajúce monografie. Pútavo je napí-
saná aj kapitola Radikálna chirurgická liečba, 

ktorá ozrejmuje chirurgom zaoberajúcim sa chi-
rurgiou varixov správne chirurgické postupy, 
ktoré je nevyhnutné dodržať, aby sme predišli 
včasným recidívam ochorenia. Málo skúseností 
je s  liečbou kongenitálnych angiodysplastic-
kých zmien na dolných končatinách. Kapitola 
obsahuje vlastný bohatý obrazový materiál, je 
vynikajúco spracovaná. Zriedkavo sa stretávame 
s vlastnými skúsenosťami s chirurgickou liečbou 
poškodení hlbokého žilového systému. Všetky 
operačné postupy sú zatiaľ charakteru klinického 
experimentu a neprinášajú dlhodobé výsledky. 
Autor tu poukázal na viaceré modality liečby 
s vyhodnotením vlastných výsledkov.

Celý atlas je starostlivo spracovaný, s výbor-
nou dokumentáciou a grafickou úpravou.

Táto publikácia predstavuje nesmierne 
hodnotné dielo, ktoré iste nájde svoje miesto 
v knižnici každého chirurga, cievneho chirurga, 
angiológa, študenta medicíny, ale aj praktického 
lekára. Autorovi tohto unikátneho diela prajem 
ešte veľa síl do napísania ďalších hodnotných 
publikácií.

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP
Trieda SNP 1, 040 11 Košice
jozef.radonak@upjs.sk

Jozef Radoňak a kol.

INFEKCIE V DUTINE BRUŠNEJ 
– diagnostika a liečba
Vnútrobrušné infekcie predstavujú závažnú kapitolu chirurgie. Zahŕňajú širokú škálu patologických stavov od 
lokalizovanej infekcie v okolí niektorého z orgánov dutiny brušnej až po multiorgánové zlyhanie. Vnútrobrušná 
infekcia je vo svete najčastejšou príčinou hospitalizácie pacienta na chirurgickej jednotke intenzívnej starostlivosti. 
Až 30 % pacientov s vnútrobrušnou infekciou môže podľahnúť svojej chorobe. Podľa literatúry úmrtnosť môže 
presiahnuť 50 %, pokiaľ zápal pobrušnice vzniká ako komplikácia predchádzajúcej operačnej revízie, respektíve sa 
prejaví zlyhávaním troch orgánov. Incidencia septického stavu v chirurgii sa neustále zväčšuje.
Autorský kolektív 27 popredných odborníkov sa podujal na spracovanie tejto závažnej oblasti chirurgie. V uvedenej 
publikácii na 336 stranách v 23 kapitolách je komplexne spracovaná problematika náhlych príhod brušných 
vznikajúcich na zápalovom podklade. Publikácia obsahuje kapitoly z anatómie, diagnostiky, liečby jednotlivých 
zápalových ochorení chirurgického, traumatologického, gynekologického a urologického pôvodu. 
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Cena publikácie: 28 €, poštovné a balné: 2,50 € pri platbe vopred, 3 € pri platbe na dobierku.  
Kontakt na objednávky: Solen, s.r.o., Ambrova 5, 831 01 Bratislava, emailom na predplatne@solen.sk, 
tel.: 02/5465 0649.

www.solen.sk



118

Slovenská chirurgia | 2014; 11(3) | www.solen.sk

Informácie

Doc. MUDr. Ladislav Bárdoš, CSc. 
– 100. výročie narodenia
prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
Lekárska fakulta UPJŠ Košice

Slov. chir., 2014; roč. 11(3): 118

Doc. MUDr. Ladislav Bárdoš, CSc., bol najstar-
ším žiakom košickej chirurgickej školy profesora 
Kňazovického. Narodil sa 15. 6. 1914 v Podbieli 
na Orave. Štúdium medicíny absolvoval na 
Lekárskej fakulte v Bratislave. Po promócii pra-
coval na Chirurgickom oddelení Štátnej nemoc-
nice v Martine a ako mladý chirurg sa aktívne 
zapojil do SNP a vo vojnových podmienkach do 
ošetrovania a chirurgického liečenia domácich 
a zahraničných – hlavne francúzskych účast-
níkov SNP. V roku 1946 prichádza do Košíc na 
Chirurgické oddelenie Štátnej nemocnice ako 
sekundárny lekár. 1. mája 1954 prechádza do 

služieb LF ako odborný asistent. 1. januára 1957 
bol menovaný za docenta v odbore chirurgia. 
Lekárskej fakulte UPJŠ a jej chirurgickej klinike 
zostal verný až do odchodu do dôchodku 1. 10. 
1980 – spolu viac ako 34 rokov. Zomrel vo veku 
81 rokov 29. 9. 1995.

Docent Bárdoš bol priekopníkom pri vzniku 
a formovaní moderného fyziologického a pato-
fyziologického pohľadu chirurga na chirurgic-
ké ochorenia, operačný výkon i pooperačnú 
starostlivosť v podmienkach košickej chirurgic-
kej školy. Významnou mierou sa zaslúžil o roz-
voj hrudnej chirurgie a chirurgie pažeráka na 
Chirurgickej klinike LF UPJŠ v Košiciach. Jeho 
monografia „Chirurgia náhlych príhod hrudní-
kových“ výrazne zviditeľnila košickú chirurgickú 
kliniku a LF UPJŠ, ale i slovenskú hrudnú chirurgiu 
v rámci bývalej federácie i v zahraničí. Jeho teo-
retický, ale hlavne praktický záujem a diagnostic-
ko-liečebná činnosť v oblasti úrazovej chirurgie, 
detskej chirurgie, ale hlavne septickej chirurgie 
a kolorektálnej chirurgie významnou mierou 
prispeli k rozvoju týchto oblastí chirurgie v rámci 
košickej chirurgickej kliniky. Docent Bárdoš bol 
výborným vysokoškolským učiteľom. Počas svoj-
ho pôsobenia na LF UPJŠ sa aktívne zúčastňoval 
praktickej i teoretickej výučby chirurgie všetkých 
študentov LF a obzvlášť stomatologickej vetvy. 
Veľkou mierou bol zapojený aj do postgraduál-

nej výchovy chirurgov. O jeho vedecko-výskum-
nej aktivite svedčí obhajoba kandidátskej di-
zertačnej práce na tému: „Náš chirurgický 
prístup k hrudnému ezofágu, jeho zdôvodnenie 
a zhodnotenie v klinickej praxi“ v roku 1963, ako 
aj 159 prednášok na odborných a vedeckých 
podujatiach doma i v zahraničí a publikovanie 
38 pôvodných vedeckých prác a jednej mo-
nografie. Navrhol a v spolupráci skonštruoval 
aparatúru na odsávanie hrudníkovej dutiny pri 
PNO a hnisavých ochoreniach hrudníkovej du-
tiny, ktorá bola v Československu patentovaná. 
V roku 1972 mu bola udelená Cena Kostlivého, 
bol nositeľom Pamätnej medaily SNP. Docent 
Bárdoš bol vyhľadávaným lekárom a chirurgom 
a mnoho chorých v dobrom s úctou na neho 
spomína za navrátenie zdravia. Ako lekár a vyso-
koškolský učiteľ vždy pracoval v záujme svojich 
chorých a študentov a vždy na úrovni najnovších 
medicínskych a chirurgických poznatkov doby, 
v ktorej pracoval. 

prof. MUDr. Július Vajó, DrSc., 
emeritný profesor 
Lekárska fakulta UPJŠ
Trieda SNP 1, 040 11 Košice
vajojuli@lf.upjs.sk
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Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., a kolektív

Nádorové markery

Recenzenti: Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc., prof. MUDr. Ondrej Topolčan, CSc.
Počet strán: 152
Termín vydania: jún 2014

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

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

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