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Slovenská chirurgia v roku 2014

Ani sme sa nenazdali a znovu budeme o rok starší. S blížiacimi sa 
Vianocami veľké obchodné centrá, ale i pešie zóny v mestách nadobúdajú 
vianočnú výzdobu. Aj keď na našich chirurgických oddeleniach, klinikách 
a v ambulanciách stále pretrváva čulý pracovný ruch, melódie a programy 
z rádií a televízie pomaly, plíživo navodzujú vianočnú atmosféru. Všetci 

sa tešíme na Vianoce, na tých niekoľko dní, ktoré pre väčšinu ľudí znamenajú dôležitý duchovný 
rozmer, pre iných zasa jednoducho obdobie relaxu a regenerácie. Pre všetkých sú však Vianoce 
obdobím láskavosti, rodinnej pohody, tolerancie a spolupatričnosti. Všetci máme v týchto dňoch 
k sebe akosi bližšie. Blížiaci sa koniec roka však nabáda aj na zamyslenie a bilancovanie. Obzrime 
sa teda dozadu, aký bol ten chirurgický rok?

Máme za sebou voľby do sekcií Slovenskej chirurgickej spoločnosti. Ich príprava bola zdĺhavá 
a účasť veľmi nízka. Voľby do Sekcie hrudníkovej chirurgie prebehli ako prvé a možno aj so zreteľom 
na nízky počet kvalifikovaných hrudníkových chirurgov v Slovenskej republike, ich priebeh bol 
rýchly a nekomplikovaný. Obe ďalšie sekcie – Sekcia endoskopickej a miniinvazívnej chirurgie, 
ako aj Koloproktologická sekcia, sa od hrudníkovej odlišujú zameraním. Prakticky niet pracoviska, 
ktoré by nemalo v svojom spektre výkonov laparoskopické operácie, nepoužívalo endoskopické 
metódy alebo nevykonávalo operácie na hrubom čreve a konečníku. Predpokladali by sme teda, 
že o obe sekcie bude záujem nepomerne vyšší. Ak si však preštudujete výsledky volieb zverejnené 
na internetovej stránke Slovenskej chirurgickej spoločnosti, zistíte, že toto tvrdenie je mylné. Počet 
hlasovacích lístkov nepresiahol 4 desiatky platných hlasov! V čom je potrebné hľadať príčinu? 
Nemotivujú dostatočne primári a prednostovia svojich lekárov k členstvu a organizovanosti 
v stavovských a odborových štruktúrach? Z vlastnej skúsenosti odpoviem, že nie! Napriek mnohým 
výzvam adresovaným kolegom nedošlo k hromadnému vstupu lekárov do SLS a jej spoločností. 
Primár okrem racionálneho apelovania nemá žiadne iné páky presvedčiť lekárov, aby sa organi-
zovali. Použiť donucovacie metódy typu: nie si členom odbornej spoločnosti, nedám ti operovať! 
Možno by to bolo účinné, ale stavať na zvýhodňovaní lekárov podľa členstva či nečlenstva 
v nejakej organizácii – to sme tu už pred rokmi mali a radi sme sa toho zriekli... 

Je problém v peniazoch? Dovolím si tvrdiť, že nie! Okrem minoritnej skupiny lekárov bez špe-
cializácie, ktorá je naozaj platovo na úrovni úradníčok v prosperujúcich firmách, vďaka iniciatíve 
LOZ-u je základný plat lekára po 5 rokoch praxe po získaní špecializácie rovnaký ako plat lekára 
s 30-ročnou praxou. Máme na Slovensku veľkú skupinu mladých a schopných lekárov, ktorú je 
potrebné podporovať a rozvíjať. Z ich iniciatívy vzišlo založenie Sekcie mladých chirurgov. Výbor 
SCHS im jednohlasne vyjadril podporu napríklad odhlasovaním zníženia členských poplatkov, 
znížením registračných poplatkov na kongresoch. Ale sú tieto opatrenia dostatočne motivujúce? 
Sú aj v praxi reálne akceptované? Na jednom z nedávnych kongresov istý pán docent veľmi 
vtipnou, ale výstižnou formou prezentoval postrehy nemeckého chirurga charakterizujúceho 
mladých chirurgov v Nemecku. V jeho hodnotení boli vo výraznom kontraste práva a povinnosti 
mladých lekárov. Podotýkam, že plat nemeckého mladého chirurga je takmer 4-násobne vyšší 
ako slovenského. Je to teda naozaj len v peniazoch? Nemali by sme sa pozrieť aj do slovenského 
zrkadla? Som presvedčený, že mladú chirurgickú generáciu je potrebné podporovať a vytvoriť jej 
také podmienky na Slovensku, aby neodchádzala do zahraničia. Na druhej strane položím otázku: 
nie je súčasná nivelizácia platov diskriminujúca pre skúsených lekárov s 30- a viacročnou praxou?

Ďalším problémom súčasnosti je postoj zdravotných poisťovní. S modernizáciou evidencie 
a objednávania pacientov na operačné výkony aj VšZP zaviedla elektronický systém objedná-
vania. Vo viacerých nemocniciach objednávanie pacientov s malígnym ochorením prinieslo 
krátenie úhrad za hospitalizáciu na 20 % pre nedodržanie 2-týždňového termínu na schválenie 
hospitalizácie. Výbor SCHS adresoval list generálnemu riaditeľovi VšZP so žiadosťou o prehod-
notenie súčasného stavu. S odôvodnením, že malígne ochorenie možno považovať za urgentné, 
nakoľko aj 2-týždňové čakanie môže zapríčiniť progresiu a generalizáciu zhubného ochorenia. 
Vedenie poisťovne túto žiadosť neakceptovalo a poukázalo na možnosť okamžitého prijatia 
pacienta s komplikáciou malígneho ochorenia ohrozujúcou život pacienta – máme na mysli 
napríklad ileózny stav pri kolorektálnom karcinóme. Pán generálny riaditeľ má naozaj pravdu 
v tom, že urgentná starostlivosť je v legislatíve definovaná inak a nevzťahuje sa plošne na všet-
kých pacientov s malignómami. Nazdávame sa, že ide o hru so slovíčkami. My chceme zabrániť 
akémukoľvek omeškaniu chirurgickej liečby týchto pacientov. Zoberme si nie tak zriedkavý príklad, 
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že pacient s karcinómom rekta má pred operáciou realizované MRI s negatívnym nálezom v zmysle MTS. Avšak pri laparotómii nájdeme mnohopočetné 
MTS v pečeni. Čím dlhší je interval medzi MRI vyšetrením a operáciou, tým väčšia je pravdepodobnosť, že MTS vznikli počas čakania na operáciu! V prípade, 
že pacient na nás podá žalobu, že v čakacej lehote na výkon došlo k disseminácii procesu, ako dokážeme, že tie metastázy už v čase vyšetrenia MRI v pečeni 
boli, len ich röntgenológ nevidel? Kto ponesie právnu zodpovednosť – lekár, či snáď poisťovňa? 

Dlho pertraktovaná je aj téma úhrad za ŠZM. Nemožno nevidieť určitý posun dopredu. Kritériá sa však pomerne často menia. Donedávna platila zásada, 
že napríklad vo fakultných nemocniciach boli harmonické nožnice uhrádzané pri každej operácii v brušnej dutine pre malignóm. Nedávno došlo k zmene, 
keď sú harmonické nožnice uhrádzané pri všetkých laparoskopických operáciách v brušnej dutine bez ohľadu na benígny či malígny charakter ochorenia. 
Tento fakt je potrebné hodnotiť pozitívne. Opak je však pri otvorenej operatíve, keď tento ŠZM možno používať pri operáciách pažeráka, žalúdka a rekta 
pri zhubnom ochorení, nie však pri operáciách na hrubom čreve. Patríme ku krajinám s vysokým výskytom karcinómu kolonu. Použitie harmonických 
nožníc, ale aj staplerov výrazne urýchľuje výkon a robí ho bezpečnejším. Kto by sa chcel v súčasnosti vrátiť k opichovým ligatúram pri skeletizácii kolonu 
a klasickému uzatváraniu pahýľov či vytváraniu J pouchov?

Naostatok by som sa chcel krátko zmieniť o edukácii. Dnes si už nikto nevie predstaviť organizovanie kongresov, sympózií a workshopov bez sponzorstva 
farmaceutických firiem. Za veľkými nemocnicami typu UN a FN stojí štát. Ďalšiu veľkú časť nemocníc ovládajú silné finančné skupiny. Sú obaja vlastníci 
nemocníc odkázaní na pomoc farmaceutických firiem? Ako teda chceme eliminovať farmaceutickú korupciu, lobovanie či klientelizmus? Nedávno bola 
medializovaná kauza, či môže chirurg zhotovovať videozáznam z operácie a za akých podmienok. V prípade označenia videozáznamu osobnými údajmi 
konkrétneho pacienta je samozrejmý písomný súhlas pacienta a dodržanie všetkých právnych aspektov. Ale prečo by sme mali po výkone napáliť CD 
a odovzdať ho pacientovi bezplatne v nezostrihanej forme? Táto povinnosť nám nevyplýva zo žiadneho platného predpisu s výnimkou písomnej dohody 
podpísanej pacientom, kde sa ustanovuje, že pacient dostane po operácii CD do vlastníctva v nezostrihanej forme. Túto povinnosť máme aj v prípade 
vyžiadania voči vyšetrovateľovi, respektíve súdu. Ak však vykonáme videosekvenciu zvnútra brušnej dutiny, bez zobrazenia zovňajšku, z určitej časti ope-
rácie, bez akéhokoľvek označenia a možnosti určenia identity pacienta, a nebudeme ho ďalej rozširovať, takýto materiál možno využiť na edukáciu alebo 
prezentáciu výsledkov na kongresoch.

Tých námetov na diskusiu by bolo ešte mnoho a mnoho. Ale blížiace sa Vianoce využime aj my na regeneráciu. Nasajme vianočnú atmosféru plnými 
dúškami a skúsme ju rozdávať aj my vo svojich rodinách, pracovných kolektívoch, ale aj našim pacientom, ktorí to snáď potrebujú najviac.

Veselé Vianoce a šťastný nový rok!

MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
prednosta Chirurgickej kliniky FNsP Prešov

II. viceprezident SCHS
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Komplikácie chirurgickej liečby kolorektálneho 
karcinómu 
Časť I. Intraoperačné komplikácie
doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc., MUDr. Stanislav Dolák, MUDr. Martin Huťan, PhD.
II. chirurgická klinika LF UK a UNB, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava

Chirurgia kolorektálneho karcinómu prináša špecifické komplikácie. Vyskytujú sa intraoperačne, ale aj v pooperačnom období. Najváž-
nejšie intraoperačné komplikácie sú masívne presakrálne krvácanie a lézia ureterov. Pooperačné komplikácie sa manifestujú krátko po 
operácii, ale aj v neskoršom pooperačnom období. 

Kľúčové slová: kolorektálny karcinóm, intraoperačné komplikácie, masívne presakrálne krvácanie, lézia ureterov.

Complications of colorectal cancer surgery. Part I. Intraoperative complications

Surgery of colorectal cancer may cause specific complications. These complications can occur already during the surgery itself as well as 
during the postoperative period. The most serious intraoperative complications include massive life threatening presacral bleeding and 
various types of ureteral lesions. Postoperative complications are manifested shortly after a surgery, but also in later postoperative period.

Key words: colorectal cancer, intraoperative complications, massive presacral bleeding, lesions of ureters. 
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Úvod
Chirurgická liečba benígnych a malígnych 

ochorení hrubého čreva a konečníka prináša 
špecifické komplikácie charakteristické pre tento 
druh chirurgie. Ani renomované špecializované 
pracoviská sa im nevyhnú a ich riešenie vyžadu-
je skúsenosti a  interdisciplinárnu spoluprácu. 
Správne načasovanie prípadnej reoperácie 
ovplyvňuje ďalšiu morbiditu, ale aj konečný osud 
pacienta. Široká paleta zobrazovacích diagnos-
tických metód (USG, natívne a dynamické CT 
vrátane CT irigografie, konvenčná irigografia 
s vodnou kontrastnou látkou), endoskopické 
techniky (šetrná a limitovaná kolonoskopia, prí-
padne anoskopia a zriedkavo rektoskopia), dia-
gnostická laparoskopia, semiinvazívne liečeb-
né prístupy (punkcia pod USG a CT kontrolou, 
terapeutická laparoskopia) a napokon relaparo-
tómia majú za úlohu redukovať následky po-
operačných komplikácií a incidenciu mortality. 

Zvýšenie ekonomických nákladov, kto-
ré sa s komplikáciami spájajú, vyvoláva tlak zo 
strany manažmentu nemocničného zariadenia 
a zdravotných poisťovní. Udržať prijateľnú mieru 
morbidity a mortality pacientov vyžaduje od 
chirurga a celého personálu pracoviska, kde sa 
operácie pre ochorenia kolonu a rekta pravi-
delne robia, nielen vysoký stupeň odborných 
vedomostí a praktických schopností, ale aj pri-
meranú mieru tolerancie a empatie, obzvlášť, ak 
ide o pacientov s malignitami.

Mnohým komplikáciám možno adekvátnou 
predoperačnou prípravou a zachovaním chirurgic-

kých princípov predchádzať, ale úplne ich eliminovať 
jednoducho nemožno. Predlžovanie diagnostického 
procesu ad absurdum, bezbrehé spoľahnutie sa na 
výsledky zobrazovacích metód alebo jednoducho 
„nepripustenie” možnosti chirurgickej komplikácie 
vedie k oneskoreniu reoperácie a bezprostrednému 
ohrozeniu života pacienta. Neraz sme sa presvedčili, 
že práve preceňovanie výsledkov zobrazovacích 
metód škodí v konečnom dôsledku pacientovi. Pri 
všetkej úcte k iným zainteresovaným odborníkom 
konštatujeme, že priama osobná zodpovednosť 
chirurga za osud pacienta zohráva rozhodujúcu 
úlohu pri indikácii a načasovaní reoperácie. Pri dia-
gnostických pochybnostiach je aj reoperácia 
s negatívnym nálezom lepším riešením ako jej 
oneskorenie, ktoré môže mať v chirurgii kolonu 
a rekta fatálne dôsledky. Skúsenosti potvrdzujú, že 
indikácia a správne načasovanie reoperácie zba-
vuje utrpenia pacienta, ale aj chirurga.

Našťastie, veľké komplikácie chirurgickej lieč-
by rakoviny hrubého čreva a konečníka, ktoré 
ohrozujú život pacienta, sú menej časté ako tie 
ostatné, i keď ani o nich nemožno vždy hovoriť 
ako o malých komplikáciách. 

Rozdelenie komplikácií 
chirurgickej liečby KRK podľa 
časového intervalu 

Komplikácie chirurgie karcinómu hrubého čre-
va a konečníka podľa časovej súvislosti s operáciou 
možno rozdeliť do dvoch časových intervalov:
1. intraoperačné komplikácie,
2. pooperačné komplikácie (skoré a neskoré).

Intraoperačné komplikácie 
Vznikajú počas operácie a pre osud pacienta 

je najlepšie, ak sa ich aj podarí ihneď identifiko-
vať. Niektoré z nich, napríklad masívne krvácanie, 
nemožno prehliadnuť. Iné, ako sú i poranenia 
močovodov rôzneho stupňa, sa niekedy dia-
gnostikujú až po operácii. To zvyšuje morbiditu 
a mortalitu pacientov. 

Krvácanie 
Jednou z vážnych komplikácií chirurgie kar-

cinómu rekta je masívne pelvické krvácanie, kto-
ré sa častejšie vyskytuje pri reoperáciách v panve 
a po predoperačnej rádioterapii. Príčinou krvá-
cania môžu byť: 
  presakrálny venózny plexus (najčastejšie),
  vv. iliacae internae,
  retrovaginálne, retroprostatické a paravezi-

kálne vény,
  krvácanie z ktorejkoľvek arteriálnej štruktúry 

panvy,
  krvácanie z resekčného okraja krížovej kosti 

alebo presakrálnej artérie po hemisakrumek-
tómii.
Pri masívnom pelvickom krvácaní chirurg 

využíva všeobecné a špecifické princípy hemo-
stázy, ktoré závisia od miesta a zdroja krvácania. 
Všeobecné princípy zahŕňajú kvalitné osvetlenie, 
adekvátny prístup a obyčajne viac ako jednu 
odsávačku. Tieto princípy sú kľúčom na identi-
fikovanie zdroja krvácania. Ak nebolo otvorené 
črevo a je k dispozícii hemosaver, je jeho použitie 
prospešné. V extrémnych situáciách je podávanie 
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transfúzie pretlakom život zachraňujúcim opat-
rením. Chirurg by nikdy nemal dopustiť takú 
masívnu stratu krvi, ktorá už vedie k spus-
teniu špirály koagulopatie a podchladeniu 
pacienta. Pri zlyhaní hemostázy konvenčnými 
technikami a pokračujúcom masívnom krvácaní 
je lepšie využiť Mikuliczovu tamponádu ope-
račnými rúškami ako najjednoduchší, najrýchlejší 
a zriedka neúspešný spôsob, ako dopustiť he-
moragický šok s ohrozením pacienta na živote. 
Zvládnutie masívneho krvácania vyžaduje in-
tenzívnu spoluprácu chirurga s anestéziológom. 

Masívne presakrálne krvácanie pri 
mobilizácii rekta

Býva náhle, úporné a  život ohrozujúce. 
Štúdiami na kadaveroch sa zistilo, že sakrálne 
bazivertebrálne vény prerážajú telo krížovej 
kosti a spájajú sa s vnútorným vertebrálnym 
venóznym systémom a najmenej v 16 % ko-
munikujú aj s presakrálnym venóznym plexom. 
Presakrálny venózny plexus pozostáva z medi-
álnej a dvoch laterálnych sakrálnych vén. Keďže 
adventícia týchto žíl splýva s periostom 
krížovej kosti v oblasti okrajov sakrálnych 
otvorov (foramina sacralia), naťahovanie ale-
bo preťatie presakrálnej fascie počas pelvickej 
disekcie môže zapríčiniť dilaceráciu a následnú 
ruptúru týchto komunikujúcich vén. Konce vén 
sa retrahujú do foramina sacralia a ostávajú ne-
prístupné pre klasickú chirurgickú hemostázu. 
Komunikujúce vény spájajúce bazivertebrálne 
vény s presakrálnym venóznym plexom sa naj-
častejšie nachádzajú na ventrálnom povrchu 
3. – 5. krížového stavca. Pelvický venózny sys-
tém nemá žiadne chlopne a pacient v Lloyd-
Daviesovej polohe má hydrostatický tlak v pre-
sakrálnom plexe 2 – 3-krát vyšší ako tlak vo vena 
cava inferior. Pri in vitro štúdiách hodnotenia 
krvných strát z vén priemeru 2 – 4 mm sa zistilo, 
že za minútu krvácania dosiahnu pri tomto 

tlaku krvné straty až 1 044 ml, a ak sa priesvit 
vény zväčší ešte o jeden milimeter, straty krvi 
sa strojnásobia (1). Obavy chirurgov z presakrál-
neho krvácania sú teda opodstatnené. 

Konvenčné hemostatické techniky, ako sú 
opichové ligatúry, hemoklipy, klasická elektro-
koagulácia alebo absorbovateľné gelatinózne 
špongie nebývajú úspešné. Preto sa tradičnými 
spôsobmi hemostázy masívneho presakrálneho 
krvácania stali tamponáda panvy veľkými rúš-
kami a aplikácia pripináčikov z nehrdzavejúcej 
ocele alebo titánu (2, 3). Obe metódy majú aj 
nevýhody. 

Cudzorodý materiál použitý na tamponádu 
zvyšuje riziko infekcie, a preto ho treba od-
strániť do 12 – 48 hodín od prvej operácie. Pri 
odstraňovaní rúšok hrozí recidíva krvácania 
a atakovanie čerstvej anastomózy môže zvy-
šovať riziko jej dehiscencie. Aplikácia sterilných 
pripináčikov priamo do foramina sacralia je 
vhodnou, ale nie vždy dostupnou alternatívou 
hemostázy. Titánové pripináčiky sú zas veľmi 
drahé, nie vždy dostupné a navyše hrozí ich 
vycestovanie. 

Prvým a okamžitým opatrením pri masív-
nom krvácaní z presakrálnych venóznych plexov 
by však malo byť zrušenie Trendelenburgovej 
polohy, ktorá počas operácie síce zlepšuje 

Obrázok 2. Krvácanie z presakrálneho 
venózneho plexu pri mobilizácii rekta

Obrázok 3. Schéma hemostázy krvácania 
z presakrálneho venózneho plexu voľným 
štepom z m. rectus abdominis

Obrázok 1. Plexus venosus presacralis

VSL – vena sacralis lateralis, VSM – vena sacralis media, 
PVP – plexus venosus presacralis, VBV – venae basiverte-
brales (šípka), PVVI – plexus venosus vertebralis internus

Obrázok 4. Odporúčaný manažment masívneho presakrálneho venózneho krvácania
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prístup a  vizualizáciu operačného poľa, ale 
zvyšuje hydrostatický tlak v bezchlopňovom 
venóznom systéme. 

Modifikovanou metódou tamponády je 
použitie plastického vrecka na izoláciu čriev 
počas operácie. Vrecko sa naplní gázou a uloží 
presakrálne, čím sa dosiahne tamponáda. Gáza 
sa postupne cez krček vrecka, ktorý vyčnieva 
z rany v perineu, odstraňuje. Táto metóda eli-
minuje adherovanie gázy k miestu tamponády, 
takže pri jej odstraňovaní, obyčajne 2. – 4. po-
operačný deň, nehrozí rozrušenie krvných zraze-
nín a recidíva krvácania. Nevýhodou metódy je 
ohrozenie hojenia anastomózy a nevyhnutnosť 
separátnej rany v perineu (4). 

Inou možnosťou tamponády je použitie 
meradla veľkosti prsníkových implantátov. 
Tento spôsob hemostázy masívneho presakrál-
neho krvácania je výhodný, lebo umožňuje 
v závislosti od náplne meradla alebo trakci-
ou za trubicu portu dosahovať rôzny stupeň 
hemostatického tlaku. Táto metóda tzv. ba-
lónovej tamponády meradlom prsníkových 
implantátov môže byť život zachraňujúcou, 
jednoduchou a ekonomicky nenáročnou alter-
natívou hemostázy masívneho presakrálneho 
krvácania (5). 

Inou možnosťou hemostázy presakrálneho 
krvácania je použitie štepov z m. rectus ab-
dominis. Jej princíp spočíva v nepriamej koagu-
lácii, pri ktorej sa svalový fragment z m. rectus 
abdominis využije ako elektróda. Voľný štep z m. 
rectus abdominis sa priloží na miesto krvácania 
a pritláča sa pinzetou. Elektrokauter nastavený 
na frekvenciu 100 Hz sa uvedie do kontaktu 
s pinzetou, čím sa dosiahne efektívna nepria-
ma koagulácia krvácajúcej cievy. Po odpadnutí 

svalového štepu a odstránení pinzety na konci 
elektrokoagulácie je krvácanie zvládnuté tým, 
že nastala koagulácia vény ležiacej pod štepom. 
Niektorí namiesto štepu z m. rectus abdominis 
používajú epiploický appendix (6, 7). 

Nepochybnou prednosťou metódy je do-
stupnosť všetkých potrebných súčastí na jej 
realizáciu priamo na operačnej sále. V tele pa-
cienta nezostáva žiadne cudzie teleso, nehrozí 
recidíva krvácania pri reoperácii a tangovanie 
anastomózy. Metóda je jednoduchá, rýchla, 
spoľahlivá, ekonomicky nenáročná, a preto by 
mala byť trvale uložená v pamäti chirurga, ktorý 
robí operácie v panve. 

Krvácanie z vv. iliacae 
Vzniká buď natrhnutím, alebo preťatím ve-

tiev týchto žíl. Pacientom pri ožarovaní panvo-
vých orgánov môže okolo cievnych štruktúr retr-
operitonea vzniknúť masívna indurácia a jazvo-
vité tkanivo. Pri disekcii v takomto teréne môže 
nastať dilacerácia vnútorných alebo vonkajších 
bedrových žíl. Pri krvácaní z distálnych vetiev  
a. iliaca interna je jej ligatúra pre bohatý kolaterál-
ny obeh zriedka úspešná. Priame poranenie tejto 
žily možno zvládnuť jej podväzom nad a pod 
miestom lézie. V ožiarenej, tzv. „zmrznutej” pa-
nve je mobilizácia a izolácia žíl takmer nemožná, 
a preto je vhodnejšia jej reparácia cievnymi švami, 
alebo pri úplnom prerušení žily, prešitie oboch 
kýpťov pokračujúcim cievnym švom. 

Krvácanie z tepien 
Krvácanie z menších kaudálnych arteri-

álnych vetiev možno zastaviť voľnou alebo 
opichovou ligatúrou alebo prešitím tepny 
pokračujúcim švom. Pri jednostrannej lézii  
a. iliaca interna možno tepnu bez obáv z neži-
aducich následkov jednoducho ligovať. Priame 
poranenie a. iliaca externa vyžaduje cievnu 
rekonštrukciu, ktorej charakter závisí od rozsa-
hu lézie. Pri rozsiahlejšej lézii tejto tepny s ne-
vyhnutnosťou protetickej rekonštrukcie hrozí 
kontaminácia črevným obsahom a anatomická 
rekonštrukcia nepripadá do úvahy. Metódou 
voľby je extraanatomický, zvyčajne femoro-
-femorálny crossover bypass. 

Krvácanie zo sleziny 
Poraneniu sleziny možno zvyčajne predísť. 

Krvácanie je najčastejšie z konvexity sleziny ale-
bo jej dolného a horného pólu. Príčinou býva 
nadmerný ťah za adhézie omenta, ligamentum 
splenorenale alebo splenocolicum. Trakcia spô-
sobuje avulziu kapsuly sleziny s krvácaním. 
Táto komplikácia vzniká pri mobilizácii lienálnej 

flexúry kolonu a možno sa jej vyhnúť starostli-
vou a šetrnou disekciou. Účinnou prevenciou je 
vhodne lokalizovaná a primerane dlhá incízia, 
ktorá eliminuje ťah za črevo pri uvoľňovaní lie-
nálnej flexúry. Adekvátna incízia redukuje inci-
denciu tohto krvácania. Pri strednej laparotómii 
možno incíziu rozšíriť na spôsob Rio Branco, 
alebo pri paramediálnom transrektálnom reze 
na spôsob tzv. hokejkovej incízie pod ľavý 
rebrový oblúk, hlavne pri veľkom tumore alebo 
vysoko uloženej lienálnej flexúre. Rozšírenie in-
cízie zlepšuje expozíciu sleziny a lienálnej flexúry 
a umožňuje precíznu disekciu. Moderné retrak-
tory zas zlepšujú vizualizáciu operačného poľa 
a asistentom uľahčujú prácu. 

Mobilizácia lienálnej flexúry kolonu je 
manéver, ktorý prináša najvyššie riziko iatro-
génnej lézie sleziny. Pri rekonštrukcii kontinuity 
čreva po nízkej prednej resekcii rekta a pri každej 
operácii vyžadujúcej resekciu ľavého kolonu sa 
tomuto manévru vyhnúť nemožno. S rizikom 
iatrogénnej lézie sleziny sa najčastejšie spája 
ľavostranná hemikolektómia a subtotálna ko-
lektómia (8).

Najvhodnejší spôsob mobilizácie lienálnej 
flexúry spočíva v konkominantnej preparácii 
orálneho úseku colon descendens a aborálneho 
úseku colon transversum. Tak sa možno vyhnúť 
nadmernému ťahu za omentum a splenokolické 
ligamentum. 

Zdroj krvácania zo sleziny sa musí presne 
identifikovať a starostlivo ošetriť, a to hneď, ako 
sa objaví, aby boli krvné straty čo najmenšie. 
Pri malých léziách býva účinná elektrokoagu-
lácia s čo najväčšou energiou. Po dosiahnutí 
hemostázy možno miesto lézie obaliť lokál-
ne pôsobiacimi hemostatikami (napríklad 
Spongostan, fibrínová pena, Surgicel, Tachosil) 
a prekryť horúcim rúškom a takto ponechať až 
do konca operácie (9). Len zriedka treba, najmä 
pri hlbších léziách, naložiť atraumatické švy, ale-
bo pre väčšie lacerácie parenchýmu a rozsiahle 
avulzie kapsuly sleziny urobiť splenektómiu ale-
bo jej parciálnu resekciu.

Ak sa počas operácie slezina poranila, miesto 
lézie bolo následne ošetrené a slezina zachráne-
ná, musí sa do ľavého subfrénia vložiť poistný 
drén (Tygonov, Redonov).

Zachovanie sleziny je prevenciou poten-
ciálne hroziacej postsplenektomickej sepsy 
a chirurg by sa mal snažiť slezinu zachovať vždy, 
ak to je možné. Postsplenektomická infekcia 
môže ohrozovať životy detí, ale aj dospelých. 
Preto sa po splenektómii odporúča 1 dávka kap-
sulárnej polysacharidovej a hemofilovej vakcíny 
na prevenciu pneumokokovej infekcie. 

Obrázok 5. Preťatie ligamentum lienocolicum 
pri mobilizácii flexura lienalis coli
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Poranenie močovodov
Intraoperačné poranenie ureterov pri mobi-

lizácii alebo amputácii rekta opísali viacerí autori, 
pričom incidencia tejto iatrogénnej komplikácie 
kolíše okolo 6 % (10). 

Iatrogénne lézie ureterov zahŕňajú:
(1)  kompletnú alebo parciálnu ligatúru močo-

vodu, 
(2)  pomliaždenie uretra klampingom počas 

operácie, ale bez jeho preťatia, 
(3) kompletnú alebo parciálnu transekciu, 
(4) excíziu segmentu uretra, 
(5) devaskularizáciu, 
(6)  kinking (zalomenie) uretra ligatúrou v peri-

uretrálnom tkanive.
Podľa skúseností sú kompletná ligatúra 

a preťatie najčastejšími intraoperačnými lézi-
ami ureterov. Najviac vznikajú počas mobili-
zácie rekta pri pretínaní laterálnych ligament 
a horných rektálnych ciev (11). Anatomické ve-
domosti a správna rovina disekcie sú najlepšou 
prevenciou. Vždy treba mať na pamäti možnosť 
duplexného vývodového systému obličky.

Poranenie močovodu vzniká často pri 
reoperáciách v panve, po predchádzajúcej 
pelvickej iradiácii alebo chirurgii pre veľké, 
čiastočne alebo úplne fixované nádory. V ta-
kýchto situáciách je výhodné založiť ureterálne 
katétre už pred operáciou, i keď pooperač-
né a postiradiačné zmeny môžu v niektorých 
prípadoch zapríčiniť anguláciu alebo kinking 
močovodu a jeho pertubácia je nemožná. 

Dostupné sú rôzne druhy katétrov, od na-
jjednoduchších až po fiberooptické, ktoré 
uľahčujú identifikáciu ilumináciou, ale ani tieto 
nemusia byť vždy úspešné. Zvyčajne stačia jed-
noduché uretrálne katétre, ktoré môže operatér 
vyhmatať, a tak identifikovať močovod.

Fibróza retroperitonea, ako výsledok 
postiradiačných alebo pooperačných zmien, 

môže palpáciu aj stentovaných ureterov úplne 
znemožniť. Vtedy katétre v ureteroch nezaru-
čujú elimináciu ich poranenia, ale zvyčajne sú 
účinnou prevenciou kompletnej discízie. Pri 
poranení prednej steny močovodu chirurg zba-
dá katéter, čo napokon zabráni jeho úplnému 
preťatiu a možno ho priamo na ureterálnom 
katétri ošetriť. 

Pri pochybnostiach o poranení močovodu 
možno využiť test s intravenóznou aplikáciou 
indigokarmínu, ktorý sa vylučuje obličkami. Pri 
poškodení močovodu miesto lézie detegujeme 
na základe extraluminálne unikajúceho indigo-
karmínom sfarbeného moču. 

Kritici stentovania ureterov argumentujú 
zvýšenými ekonomickými nákladmi a skúse-
nosťou, že ani toto opatrenie incidenciu lé-
zie ureterov neredukuje. Platí však, že jednou 
z najväčších katastrof pelvickej chirurgie je 
prehliadnuté poranenie močovodov, a toto 
sa len zriedka prihodí, ak sú uretery stentova-
né. Stenty umožňujú nielen intraoperačnú 
identifikáciu poranenia, ale hlavne tech-

nicky menej náročnú rekonštrukciu lézie 
močovodov.

Spôsob ošetrenia iatrogénnej lézie mo-
čovodu závisí od stupňa a lokalizácie lézie. Pri 
klampingu uretera bez preťatia treba svorku 
(peán, črevná svorka) odstrániť a sledovať vi-
talitu močovodu v mieste pomliaždenia. Ak je 
pomliaždený úsek uretera vitálny, je metódou 
voľby založenie ureterálneho stentu, ktorý sa 
odstraňuje po 2 – 4 týždňoch. Ale pri devita-

Obrázok 6. Fossa intersigmoidealis (označená 
šípkou) slúži ako vodidlo pri identifikácii ľavého 
ureteru, ktorý prebieha tesne pod ňou. Tu sa 
začína incíziou peritonea mobilizácia ľavého kolon

Obrázok 9. Kompletná lézia ľavého ureteru (CT 
urografia – koronálna rovina)

Obrázok 10. Kompletná lézia ľavého ureteru 
(CT urografia – axiálna rovina)

Obrázok 8. Identifikácia ľavého močovodu 
počas operácie podľa implantovaného UK

Obrázok 11. Rekonštrukcia kompletnej disekcie 
ľavého ureteru na „double J“ stente

Obrázok 7. Uretrálny katéter (UK) v ľavom 
močovode

MM – močový mechúr
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lizácii krátkeho úseku močovodu treba tento 
segment resekovať. 

Ak ide o vysokú léziu nad úrovňou panvo-
vého okraja, je vhodným riešením end to end 
anastomóza na „double J stente” (10). 

Ak je lézia lokalizovaná v malej panve, je 
riešením obnovy kontinuity močovodu urete-
roneocystostómia.

Iatrogénna lézia ureterov nezistená pri pri-
márnej operácii výrazne zvyšuje morbiditu pa-
cientov s hrozbou rozvoja sepsy, urokutánnej 
fistuly alebo oboch týchto komplikácií.

Prevencia poranenia ureterov pri chi-
rurgii kolonu a rekta spočíva hlavne v ich vizu-
alizácii počas disekcie. Rutinné zakladanie 

uretrálnych stentov pred operáciou, ale ani 
predoperačná vylučovacia i. v. urografia 
incidenciu iatrogénnej lézie ureterov podľa 
starších, ale aj novších dostupných údajov 
neznižujú. 

Poranenie močového mechúra
Identifikácia močového mechúra pri iniciálnej 

operácii nebýva problémom. Inak je to pri reope-
rácii, po rádioterapii alebo rekurencii karcinómu 
rekta. Ak incízia pri predchádzajúcej operácii siahala 
až po symfýzu a mobilizoval sa aj močový mechúr, 
aby sa dosiahol čo najlepší prístup k ventrálnej plo-
che rekta, môžu sa vytvoriť zrasty, ktoré sú príčinou 
adhézií močového mechúra k peritoneu v dolnom 
póle jazvy po operácii. Preto treba pri relaparotómii 
na tento fakt myslieť, a tak sa vyhnúť poškodeniu 
mechúra. Po rádioterapii sa môže v hĺbke panvy 
v oblasti bázy močového mechúra vytvoriť fib-
rózny pruh, ktorý zhoršuje prístup k dolnej tretine 
rekta. Pruh možno povrchovo preťať elektrokau-
terom, ak sa presvedčíme, že sa v mieste plánova-
nej incízie nenachádza ureterovezikálna junkcia. 

Poranenie pošvy
Pred operáciami a hlavne reoperáciami pre 

nízko sediaci karcinóm rekta sa odporúča de-
zinfekcia pošvy Betadinom, lebo vždy je po-
tenciálne riziko jej arteficiálnej lézie. Pri obliterácii 
rektovaginálneho priestoru sa radí použiť pri 
preparácii metódu hydrodisekcie. Pri separá-
cii zadnej steny pošvy od ventrálneho obvodu 
kaudálnej tretiny rekta je užitočná bimanuálna 
palpácia zavedením jedného prsta do rekta 
a druhého do vagíny (10).
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Obrázok 12. „Double J“ stenty v oboch močo-
vodoch
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Typy kmeňových buniek potenciálne využiteľných 
pri hojení chronických diabetických rán
MUDr. Alexander Hudák, MUDr. Lucia Lakyová, PhD., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika, LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice 

Neustála snaha o zdokonalenie a urýchlenie hojenia chronických, často diabetických rán posúva liečbu do oblasti cieleného ovplyvnenia 
biochemických a patofyziologických procesov prebiehajúcich pri hojení rany. Tieto deje je možné ovplyvniť použitím rôznych rastových 
faktorov, acelulárnych náhrad alebo priamo využitím rôznych typov buniek. Obzvlášť kmeňové bunky produkciou rôznorodých látok 
môžu komplexne ovplyvniť prostredie rany a napomôcť pri urýchlení hojenia. Hoci sa v experimentoch skúšajú viaceré typy kmeňových 
buniek s rôznym efektom, začínajú sa už aplikovať aj v klinickej praxi. Doposiaľ ale nie je známy presný mechanizmus účinku a dlhodobé 
výhody a nevýhody tejto metodiky. Množstvo veľkých klinických štúdií by malo v budúcnosti preukázať potenciál takto cielenej terapie.

Kľúčové slová: kmeňové bunky, diabetes mellitus, chronická rana.

Types of stem cells potentially available in chronic diabetic wound treatment

There is a constant endeavour to improve and accelerate the healing of chronic, often diabetic wounds. This moves the treatment towards 
the aim of affection the biochemical and pathophysiological processes included in wound healing. These processes can be manipulate 
by usage of different growth factors, acellular scaffolds or directly by usage of different cell types. Especially stem cells with their pro-
duction of wide variety of substances can affect wound bed environment and help to speed-up healing process. Several types of stem 
cells have been used in different experiments with appropriate results. Although there are some clinical trials, the exact mechanism of 
their function and long-term effects are not known till now. Only the future clinical trials will show us the potention of such a therapy.

Key words: stem cells, diabetes mellitus, chronic wound.
Slov. chir., 2014; roč. 11(4): 132–135

Úvod
Medzi najčastejšie chronické komplikácie 

u pacientov s diabetes mellitus patria dlhodobo 
nehojace sa rany, až syndróm diabetickej nohy. 
U týchto pacientov sa postupne prejaví celé 
spektrum poškodenia tkanív ako angiopatia, 
neuropatia, zhoršená schopnosť organizmu rea- 
govať na prebiehajúcu infekciu a spomalená 
reparácia postihnutých tkanív.

V súčasnom období existuje veľké množstvo 
terapeutických prostriedkov na podporu a urých-
lenie hojenia rán, obzvlášť chronických, často dia-
betických. Jedným z nich je aj využitie kmeňových 
buniek. Existuje viacero štúdií skúmajúcich mož-
nosti využitia rôznych druhov kmeňových buniek, 
fibroblastov a keratinocytov (1). Tieto terapie sa 
javia ako sľubná modalita zameraná na podstatné 
patofyziologické deje odohrávajúce sa pri hojení 
rán. Ukazuje sa, že kmeňové bunky majú schopno-
sť mobilizácie a usídlenia sa v ischemických a pora-
nených tkanivách, kde secernujú cytokíny a rastové 
faktory podporujúce angiogenézu, remodeláciu 
extracelulárnej matrix a vytvárajú prostredie vhod-
né na hojenie rany (2). 

Kmeňové bunky 
Diferencované bunky majú obmedze-

nú, často krátku životnosť, a preto musia byť po 
uplynutí určitého času nahradené. Táto obnova 
prebieha proliferáciou niektorých bunkových 

subpopulácií – kmeňových buniek. Sú to ne-
diferencované bunky, ktoré majú možnosť sa 
neustále obnovovať a v priebehu vzniku, vývoja 
a počas života organizmu z nich vznikajú dife-
rencovanejšie bunky, ktoré plnia v organizme 
špecifické funkcie. Jediný prirodzený spôsob ako 
vznikne špecializovaná bunka je jej diferenciácia 
z kmeňovej bunky (3). 

Systematické štúdium kmeňových buniek 
začali práce Tilla a McCullocha v šesťdesiatych 
rokoch minulého storočia (4 – 6). Termín „krv-
né kmeňové bunky“ (stem cells in blood) bol 
použitý prvýkrát v  roku 1962 Goodmanom 
a Hodgsonom, ktorí definovali vzťah týchto 
buniek k obnove krvotvorby u myší po celote-
lovom ožiarení (7). Dnes je jasné, že kmeňové 
bunky sa nachádzajú vo viacerých, ak nie vo 
všetkých tkanivách u dospelých ľudí a prispie-
vajú k obnove tkanív a udržaniu homeostázy 
(8). Sú prítomné nielen v tkanivách dospelého 
organizmu, v ktorých sa neustále tvorí veľké 
množstvo nových buniek, ale aj v tkanivách 
s pomalou obnovou (9). 

Hierarchicky podľa schopnosti vytvárať rôzne 
druhy buniek môžeme kmeňové bunky rozdeliť 
na totipotentné, pluripotentné, multipotentné 
a unipotentné (progenitorové). Za totipotentnú 
bunku je považovaná zygota a bunky vznikajúce 
pri jej prvých deleniach. Zygotu však nepokladá-
me za kmeňovú bunku, keďže nemá schopno-

sť sebaobnovy (9). Potomkami totipotentných 
buniek sú pluripotentné kmeňové bunky, kto-
ré majú schopnosť premeny na akúkoľvek bun-
kovú líniu okrem totipotentných a extraembryo-
nálnych. Produkujú veľké množstvo bunkových 
fenotypov. Príkladom môžu byť mezenchymálne 
kmeňové bunky. Multipotentné kmeňové bunky 
sú tkanivovo-špecifické bunky, z ktorých môžu 
vzniknúť len určité bunkové línie. Medzi multi-
potentné kmeňové bunky patria hematopoe-
tické kmeňové bunky, ktoré sú prekurzorom pre 
všetky krvné bunkové línie. Progenitorové alebo 
unipotentné kmeňové bunky umožňujú vznik 
len jedného typu buniek. 

Proliferačná aktivita kmeňových buniek 
v priebehu embryonálneho vývoja prispieva 
k zväčšovaniu celkového počtu buniek a rastu or-
ganizmu. Z experimentálnych výsledkov bolo od-
vodené, že hlavnými úlohami kmeňových buniek 
v dospelých tkanivách je udržať konštantný po-
čet diferencovaných buniek v tkanive, náhrada 
odumretých buniek a zaistenie homeostázy. Ich 
charakteristickým rysom je produkcia ako kmeňo-
vých buniek, tak buniek určených na terminálnu 
diferenciáciu – asymetrická replikácia (9). 

Rozdelenie kmeňových buniek
Podľa zdroja získania kmeňových buniek 

vo vzťahu k pacientovi ich môžeme rozdeliť 
na alogénne a autológne. Alogénne kmeňové 
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bunky zahŕňajú embryonálne kmeňové bunky 
(embrional stem cells – ESCs) a mezenchymál-
ne kmeňové bunky derivované z amnia alebo 
placenty. Autológne kmeňové bunky sa vysky-
tujú v kostnej dreni, rozličných tkanivách, ale 
aj cirkulujúce v krvi. Medzi autológne bunky 
derivované z kostnej drene patria: endotelové 
progenitorové bunky (endothelial progenitor 
cells – EPCs), mezenchymálne kmeňové bunky 
(bone-marrow derived mesenchymal stem cells – 
BM-MSCs) a hematopoetické kmeňové bunky 
(hematopoetic stem cells – HSCs). Z iných tkanív 
sa dajú izolovať napríklad mezenchymálne 
kmeňové bunky derivované z tukového tkani-
va (adipose tissue-derived stromal cells – AT-SCs) 
(2). Spomedzi cirkulujúcich kmeňových buniek 
sú v liečbe diabetických komplikácií dosiaľ na-
jdôležitejšie endotelové progenitorové bunky 
a mezenchymálne kmeňové bunky.

Embryonálne kmeňové bunky
Embryonálne kmeňové bunky (ESCs) sú 

pluripotentné, sebaobnovujúce sa bunky deri-
vované z vnútornej masy in vitro oplodnených 
embryí. ESCs sa dajú uložiť vo forme nediferen-
covaných bunkových línií a môžu byť indukova-
né na diferenciáciu na akúkoľvek bunkovú líniu 
(10). Pri pokuse na potkanoch s indukovaným 
diabetom, Lee et al., demonštrovali urýchle-
né hojenie excíznych rán pri topickej aplikácii 
nediferencovaných ESCs (11). V takto liečených 
ranách bolo v porovnaní s neliečenými ranami 
opísané zvýšenie hladín rastových faktorov, ob-
zvlášť epidermálneho rastového faktora (EGF), 
vaskulárneho, endotelového faktora (VEGF), 
fibronektínu a ďalších faktorov zapojených do 
procesu hojenia rán (12). Nedostatok klinických 
štúdií na ľudských diabetických ranách súvi-
sí s kontroverzným zdrojom získavania týchto 
buniek, a to zo znehodnotených in vitro oplod-
nených embryí. Pri pokračovaní vo výskume 
a širšom využívaní týchto typov buniek vyvstáva 
viacero etických, ale aj imunologických prekážok 
a nedoriešených otázok. 

Kmeňové bunky z placenty, pupočníka 
a pupočníkovej krvi

Ľudská placenta, pupočník a pupočníková 
krv sú zdrojom, z ktorého môžu byť jednoducho 
získané hematopoetické kmeňové bunky, ako aj 
pluripotentné mezenchymálne kmeňové bunky 
(13 – 15). Podobným zdrojom mezenchymálnych 
kmeňových buniek (mesenchymal stem cells – 
MSCs) môže byť aj amniová tekutina (16). Tieto 
bunky je relatívne jednoduché získať a majú 
unikátny diferenciačný potenciál, čo ich pred-

určuje na využitie v regeneračných terapiách. 
Boli využité v mnohých animálnych štúdiách 
zameraných na regeneráciu viacerých tkanív (2). 
Napríklad MSCs derivované z pupočníkovej krvi 
boli aplikované do kožných rán, kde preukázali 
urýchlenie hojenia takýchto rán u myší (17). Tark 
et al., vykonali podobný pokus na diabetických 
myšiach, keď opísali urýchlené hojenie rán po 
lokálnom injikovaní MSCs derivovaných z ľudskej 
pupočníkovej krvi (18). 

Mezenchymálne kmeňové bunky
Mezenchymálne kmeňové bunky (MSCs), 

tiež známe ako multipotentné mezenchymál-
ne stromálne bunky, sú podskupinou buniek, 
ktoré sa nachádzajú hlavne v kostnej dreni (BM-
MSCs), ale aj v iných fetálnych alebo dospelých 
tkanivách (19). Napríklad v amniovej tekutine, 
pupočníkovej krvi, tukovom tkanive, synoviálnej 
tekutine, traumatizovanom svale a kompaktnej 
kosti (20). Nachádzajú sa tiež v solídnych orgá-
noch ako pečeň, slezina alebo pľúca (15).

Funkčnou charakteristikou MSCs je ich kapa-
cita pre sebaobnovovanie, schopnosť diferen- 
ciácie na tkanivá mezodermálneho pôvodu a imu- 
nomodulačná schopnosť (21). Zdá sa, že in vivo 
podporujú regeneráciu mnohých tkanív ako 
dôsledok rôznych trofických mechanizmov, ktoré 
sa aktivujú, keď sú bunky vystavené biochemic-
kým faktorom charakteristickým pre prostredie 
rany (22). MSCs vykazujú obrovský terapeutický 
potenciál, pretože okrem ich schopnosti diferen-
covať sa na sval, nervové prekurzory, kardiomyo- 
cyty a iné typy buniek sú schopné migrovať 
a usídliť sa v poškodených tkanivách. Tu regene-
rujú tkanivo, vylučujú rastové faktory, parakrinné 
mediátory, a navyše, interagujú s  imunitným 
systémom, obzvlášť dendritickými bunkami, 
T lymfocytmi a NK bunkami. Výsledkom tejto 
interakcie je inhibícia TNF-α a INF-γ a vzostup 
antiinflamatórneho cytokínu interleukínu-10 (IL-
10) (23). Vedia sa vyhnúť alebo aktívne potlačiť 
imunologické odpovede spôsobujúce rejekciu 
transplantovaných buniek. Vďaka imunomodu-
lačným schopnostiam sa MSCs môžu využívať 
ako alogénne aj ako autológne transplantáty 
(24). MSCs sú schopné podporovať angiogenézu 
in vivo aj in vitro (15). Kinnaird et al., demonštrovali 
schopnosti MSCs secernovať veľké množstvo 
arteriogénnych a angiogénnych cytokínov, ktoré 
prispievajú k remodelácii ischemickej končatiny 
cez parakrinné pôsobenie (25). 

Na rozdiel od amniálnych alebo placentár-
nych MSCs je získavanie kmeňových buniek 
z kostnej drene invazívne a technicky, ale aj 
finančne náročnejšie (2). Tento proces zahŕňa  

ich aspiráciu, oddelenie a starostlivosť o rast. 
Kvalita takto odobratých buniek od diabetikov 
môže byť znížená, čo bolo opísané v experi-
mente s odberom BM-MSCs od diabetických 
potkanov. Jin et al., zistili pri takto odobratých 
MSCs ich značne porušenú proliferačnú a di-
ferenciačnú schopnosť, zmenené vylučovanie 
cytokínov a schopnosť odolávať apoptóze (26). 

Systémové aj lokálne podanie MSCs zlepšu-
je hojenie diabetických rán u potkanov a myší. 
Dochádza k zvýšenej produkcii rastových fakto-
rov (EGF, PDGF, VEGF) a kolagénu s následkom 
zvýšenia pevnosti rany v ťahu (27). Použitie MSCs 
získaných z kostnej drene preukázalo účinnosť pri 
hojení chronických rán tak pri pokusoch na my-
šiach, ako aj pri aplikácii u ľudí (28). Viacerí autori 
s úspechom skúmali aj využitie BM-MSCs v ex-
perimente pri liečbe končatinovej ischémie (2). 

Endotelové progenitorové bunky
Endotelové progenitorové bunky (EPCs) 

sú charakterizované expresiou CD34, VEGFR-2 
(vascular endothelial growth factor receptor 2) 
a CD133, ktorý sa nachádza na primitívnych bun-
kách, no nie na diferencovaných (29). EPCs môžu 
byť izolované z ľudskej periférnej a pupočníkovej 
krvi, ale aj z aspirátu kostnej drene. Endotelové 
progenitorové bunky z kostnej drene (BM-EPCs 
– bone-marrow derived endothelial progenitor 
cells) sú atraktívnym kandidátom na využitie 
v regeneračnej medicíne pre svoju dôležitosť 
v angiogenéze a revaskularizácii rany. BM-EPCs 
sa do krvného obehu dostávajú ako reakcia na 
poškodenie tkaniva alebo jeho ischémiu. Z krv-
ného obehu sa presúvajú na miesto poškodenia 
tkaniva, usídľujú sa tu a podporujú hojenie a an-
giogenézu (30). Podobne ako MSCs, tieto bunky 
secernujú aj parakrinne pôsobiace mediátory 
ako interleukíny, rastové faktory a chemokíny, 
ktoré spoločne regulujú CD14+ bunky, urýchľujú 
tvorbu ciev a urýchľujú hojenie (31). Avšak EPCs 
získané od diabetických pacientov vykazujú zní-
žený proliferačný potenciál (32). In vitro vykazo-
vali redukovanú schopnosť integrácie do rúrok 
endotelových buniek, v porovnaní s EPCs od 
nediabetických pacientov (15). Týmto sa stávajú 
diabetickí pacienti s periférnymi vaskulárnymi 
komplikáciami ťažšie liečiteľnými týmto typom 
autológnych kmeňových buniek.

Hematopoetické kmeňové bunky
Najširšie zastúpenie spomedzi buniek kostnej 

drene majú hematopoetické kmeňové bunky. 
HSCs môžu byť získavané ako z kostnej drene, 
tak z periférnej krvi po podaní stimulačného ras-
tového faktora GM-CSF (granulocyte macrophage 
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colony-stimulating factor), vďaka ktorému sa mo-
bilizujú z kostnej drene. Tento typ kmeňových 
buniek bol dokonca získaný aj z pupočníkovej krvi 
(33). Pre HSCs je typický povrchový znak CD34+. 
Tak ako ostatné bunky kostnej drene, aj tieto boli 
s dobrým efektom vo viacerých štúdiách využité 
pri podpore hojenia diabetických rán (34, 35). 
Môžu ovplyvniť aj zápalovú, aj proliferačnú fá-
zu hojenia rany. V experimente na diabetických 
myšiach s excíznymi ranami bol demonštrovaný 
vzostup progenitorových buniek kostnej drene 
v periférnej krvi, a to najprv vzostup vaskulárnych 
progenitorov nasledovaný vzostupom hemato-
poetických progenitorov. Čím bol počet pro-
genitorových buniek v periférnej krvi vyšší, tým 
vyšší bol aj v lôžku rany (35). HSCs boli tiež využité 
pri hojení diabetických ulkusov u ľudí, no nie 
samostatne, ale spolu s trombocytmi a kolagéno-
vou matrix. V štúdii Ravari et al., opísali urýchlenie 
hojenia rán za pomoci takejto zmesi (36). 

Stromálne bunky derivované 
z tukového tkaniva

Sľubnou možnosťou získavania kmeňových 
buniek je aj tukové tkanivo (37, 38). Kmeňové 
bunky tukového tkaniva označujeme ako „me-
zenchymálne bunky z tukového tkaniva“ (AT-
SCs). Hoci kostná dreň je z pohľadu získavania 
kmeňových buniek oveľa viac preštudovaná 
a na klinické aplikácie lepšie charakterizovaná, 
tukové tkanivo sa zdá byť nedoceneným zdro-
jom. Oproti kostnej dreni má viacero výhod, 
napríklad minimálna morbidita pri získavaní 
buniek a klinicky relevantný počet získaných 
buniek s možným odpadnutím potreby ďalšej 
in vitro propagácie. Frekvencia výskytu kmeňo-
vých buniek v tukovom tkanive je pri porovnaní 
s kostnou dreňou signifikantne vyššia (2 % oproti 
0,002 %) (37). Taktiež proliferačná schopnosť AT-
SCs je oproti BM-MSCs vyššia.

AT-SCs sa môžu diferencovať do viacerých 
bunkových typov vrátane kardiomyocytov, endo-
telových buniek, adipocytov, osteocytov, chond-
rocytov a myocytov (2). AT-SCs, ktoré zvýšene ex-
primovali „stromal derived factor 1“, boli s dobrým 
efektom využité v experimente pri autológnych 
transplantáciách priamo do diabetických rán, kde 
podporili hojenie (39). Topicky aplikované AT-SCs 
do modelových diabetických rán u potkanov boli 
schopné sa uchytiť v derme a subdermálnom 
tkanive a urýchliť hojenie rany (40). Zaujímavé 
v tejto štúdii bolo, že použitie AT-SCs síce urýchlilo 
hojenie, no nezvýšilo množstvo kapilár alebo 
kolagénových vlákien v rane. Naopak, Kim et al., 
porovnávali terapeutický potenciál transplantácie 
rovnakých množstiev AT-SCs s BM-MSCs na my-

šacom modeli ischemických končatín a zistili, že 
AT-SCs vykázali lepší biologický efekt na zvýšenie 
krvného prietoku, hoci oba typy buniek signifi-
kantne zvýšili prietoky v ischemických končati-
nách (41). Prvá štúdia opisujúca pozitívny efekt 
intramuskulárneho podania autológnych AT-SCs 
u šiestich pacientov s Burgerovou chorobou bola 
publikovaná v roku 2010. Po 24 týždňoch liečby 
bol pozorovaný zlepšený klinický stav pacientov 
a zníženie pokojových bolestí (42). 

Aplikácia kmeňových buniek
Na uspokojivý účinok kmeňových buniek je 

potrebné, aby tieto bunky ovplyvňovali priamo 
prostredie rany. Možnosťou je ich systémové ale-
bo lokálne podanie, každé so svojimi výhodami 
a nevýhodami. Pri systémovom – intravenóz-
nom podaní kmeňových buniek riskujeme ich 
rozptýlenie do organizmu, uchytenie sa v iných 
orgánoch, až rozvoj malignity. Po ich podaní 
do cirkulácie sa na dosiahnutie želaného efektu 
musia dostať k cieľovým tkanivám, cievy musia 
byť priechodné a  bunky schopné prestúpiť 
z cirkulácie do spojivového tkaniva. Vstup kme-
ňových buniek do rany je u diabetikov navyše 
ovplyvnený artério-venóznym shunting-om (43). 
Bunky, ktoré sa dostanú na žiadané miesto, sa 
musia vysporiadať s nepriaznivým prostredím 
chronickej rany. Pri lokálnom podaní môžeme 
buď aplikovať bunky injekčne subkutánne do 
spodiny rany a jej okolia, priamo na spodinu 
rany, alebo využiť nosné médium tzv. „lešenie“ 
(scaffold). Kvôli spomínaným nepriaznivým fak-
torom je potrebné vyvinúť spoľahlivú techniku 
alebo nosič, ktorý tieto bunky udrží v chronickej 
rane, podporí ich usídlenie a umožní uplatniť 
ich regeneračné schopnosti a parakrinné pô-
sobenie (44). V oblasti regeneračnej medicíny 
zohráva dôležitú úlohu aj tkanivové inžinierstvo, 
ktoré vyvíja materiály, ktoré slúžia ako podporné 
matrice, nosiče a kostry budúcich transplanto-
vaných tkanív a orgánov a tieto materiály spája 
s kmeňovými bunkami. Tieto materiály zaisťujú 
nasadeným kmeňovým bunkám dočasnú alebo 
trvalú podporu pre ich migráciu, rast a spros-
tredkujú stimuly pre bunkové pochody. Nosiče 
alebo nosné médiá môžu byť pripravené z rôz-
nych materiálov biologického alebo syntetického 
pôvodu. Pripravujú sa buď z natívnych tkanív 
(kolagén, fibrín, kyselina hyalurónová, citosan, 
alginát), z acelulárnej tkanivovej matrix, alebo 
syntetických polymérov (kyselina polyglykolová, 
kyselina polykartolaktonová), rôznych syntetic-
kých nanomateriálov, ako aj z anorganických 
látok (hydroxiapatit, kalciumfosfát). Možné sú aj 
kombinácie jednotlivých materiálov (3). 

V experimente na myšiach, ale aj u ľudí bol 
úspešné využitý fibrínový sprej ako nosič auto-
lógnych MSCs do rán (28). Nevýhodou využitia 
fibrínu ako tmelu je, že jeho zvýšená koncentrá-
cia negatívne ovplyvňuje bunkovú proliferáciu. 
Pri vyšších koncentráciách sa stáva hustejšie 
sieťovaný, čo kladie odpor šíreniu sa buniek, 
ktoré je pre proliferáciu esenciálne (45). Inou 
technológiou použitou s MSCs sú syntetické 
materiály, najčastejšie polyetylénglykol. Jeho vý-
hoda spočíva v tom, že nevyvoláva v organizme 
reakciu imunitného systému na jeho prítomnosť 
a možnosti absorpcie veľkého množstva vody. 
Nevýhodou takéhoto materiálu je zníženie ži-
votnosti MSCs v ňom uzavretých a neoptimálna 
dezintegrácia materiálu (46). 

Výskum sa zameriava aj na využitie makromo-
lekúl extracelulárnej matrix, napríklad kolagénu, 
elastínu, glykosaminoglykánov a adhezívnych 
komponentov. Kolagénový gél bol použitý s kme-
ňovými bunkami derivovanými z tukového tka-
niva na urýchlenie hojenia rán u myší. Tento ex-
periment preukázal možnosť proliferácie buniek, 
ich diferenciáciu a urýchlenie hojenia rany (2). 

Mechanizmus pôsobenia 
kmeňových buniek

Pri poruchách hojenia rán dochádza k ex-
cesívnej infiltrácii polymorfonukleárnymi leu-
kocytmi, nedostatočnej formácii granulačného 
tkaniva, deficitu kolagénu a nevyváženej expresii 
rastových faktorov, čo vyúsťuje do zníženej bio-
mechanickej pevnosti rany (47). 

Pri pokusoch na potkanoch so streptozo-
tocínom indukovaným diabetom Kwon et al., 
opísali, že MSCs derivované z kostnej drene 
urýchľujú hojenie rán. Liečba týmito bunkami 
zvýšila expresiu rastových faktorov dôležitých 
na hojenie a reguláciu poškodeného tkaniva 
(EGF, VEGF, PDGF). Došlo tak k signifikantnému 
zvýšeniu hladín kolagénu (typov I. – V.), a s tým 
súvisiacej zvýšenej pevnosti rany v ťahu (27). 

Proinflamačné mediátory ako TNF-α, IL-1β 
a IFN-γ počas inflamačnej fázy môžu aktivovať 
regulačné funkcie v MSCs, ktoré im umožňujú 
modulovať imunitnú odpoveď. MSCs môžu inhi-
bovať proliferáciu a biologickú aktivitu mastocy-
tov, T a B lymfocytov a NK buniek, a tak utlmiť ak-
útnu imunitnú odpoveď na poranenie. Zápalové 
prostredie rany v MSCs indukuje COX-2 aktivitu, 
čo vedie k produkcii prostaglandínu E2 (PGE2). 
PGE2 ovplyvňuje aktivitu leukocytov v rane, a tým 
znižuje expresiu IL-2 a INF-α a zvyšuje expresiu 
IL-4 a IL-10. Táto zmena v prospech antiinflama-
tórnych cytokínov podporuje ranové fibroblasty 
v ich expresii metaloproteináz a znížení produkcie 
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kolagénu. To vedie k produkcii menej denzného 
granulačného tkaniva v lôžku rany. MSCs produ-
kujú viacero faktorov vrátane fibroblastového 
rastového faktora, vaskulárneho endoteliálneho 
rastového faktora-A a adrenomedulínu, ktoré 
podporujú proliferáciu mikrovaskulárnych en-
dotelových buniek, cievnu stabilitu a rozvoj dlho 
funkčnej vaskulárnej siete. Produkujú aj ďalšie 
faktory ako IL-10, MMP-9, ktoré podporujú zmeny 
extracelulárnej matrix, proliferáciu keratinocytov 
a inhibíciu diferenciácie myofibroblastov.

Nakoniec teda, MSCs prispievajú k tvorbe vy-
soko kvalitného, dobre zásobeného granulačné-
ho tkaniva, podpore reepitelizácie a zoslabeniu 
tvorby fibrotického jazvovitého tkaniva (20). Hoci 
MSCs neboli nájdené v cievnych štruktúrach 
diabetických rán, je dokumentované, že po ich 
aplikácii došlo k zvýšeniu hustoty kapilár, a teda 
podporujú aj angiogenézu (43). 

Záver
Liečba diabetických chronických rán zahŕ-

ňa zlepšenie cirkulácie krvi, kontrolu infekcie 
a  dostatočnú kompenzáciu hyperglykémie. 
Transplantácia kmeňových buniek za účelom 
urýchlenia hojenia diabetických defektov je 
nová terapeutická možnosť, ktorá je čím ďa-
lej, tým častejšie aplikovaná v animálnych ex-
perimentoch, no už aj v klinických štúdiách. 
U niektorých pacientov prináša výrazný bene-
fit oproti štandardnej liečbe. Hoci terapeutický 
efekt a bezpečnosť liečby kmeňovými bunkami 
u diabetických pacientov bol iniciálne potvr-
dený, a nie sú opísané výrazné vedľajšie účinky 
a komplikácie, dosiaľ nám nie sú jasné všetky 
mechanizmy a efekty liečby. Za účelom pocho-
penia mechanizmov, štandardizácie postupov 
a zistenia možných aj napríklad dlhodobých 
nežiaducich účinkov je potrebný ďalší výskum. 

Postupne narastá počet štúdií skúmajúcich 
rôzne techniky vylepšujúce liečbu chronických 
nehojacich sa rán, pričom väčšina z nich porov-
náva „novodobú“ modalitu jedného typu oproti 
klasickému štandardu. Keďže hojenie rany je kom-
plexný proces aj liečba by mala byť zameraná 
na komplexné využitie moderných poznatkov 
a vzájomnú kombináciu jednotlivých modalít s ci-
eľom efektívne zasiahnuť všetky fázy hojenia rany. 
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Detské úrazy na trampolíne – výskyt a prevencia
MUDr. Jozef Kubašovský
Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca

Autor prezentuje informácie, štatistiky a závery publikovaných zistení o úrazoch detí pri aktivite na trampolíne. Na skúsenostiach z krajín, 
kde trend „trampolínovej zábavy“ už dosiahol vrchol, poukazuje na výskyt a prevenciu možných úrazov počas pobytu, hry na trampolí-
ne. Skúsenosti autorov publikujúcich o tejto téme by mali byť „guideline“ ako znížiť riziko úrazov počas detskej aktivity na trampolíne.

Kľúčové slová: trampolína, úraz, deti, prevencia. 

Children trampoline trauma – occurrence and prevention

The author presents the information, statistics and the conclusions of published findings regarding the trauma of children while doing the 
activities on trampoline. He points out the frequency, occurrence and prevention the possible trauma while playing on the trampoline from 
experience from the countries, where the trend of „trampoline entertainment“ reached its peak. The experience of the authors publishing 
about this topic shoul be the guide line for decreasing the risk of potential trauma during the activities of children on the trampoline.

Key words: trampoline, trauma, children, prevention.
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Úvod
Skákanie a iné aktivity detí a dospelých na 

trampolíne sa aj v našich podmienkach stávajú 
čoraz častejšou príčinou úrazov. Trend mať na zá-
hrade, dvore trampolínu kopíruje USA a západné 
krajiny z 90-tych rokov minulého storočia. S roz-
vojom „trampolínového boomu“ ide ruka v ruke 
aj zvýšená frekvencia úrazovosti. Zdravotnícki 
pracovníci, tréneri, rodičia, verejnosť a aj samot-
né deti by mali byť informovaní o možných ri-
zikách aktivity na trampolíne a spôsoboch, ako 
úrazom predchádzať. 

Historické poznámky
Hra podobná skákaniu na trampolíne bola 

prvýkrát spomenutá u kmeňa kanadských indi-
ánov – Inuitov. Skákajúci, obvykle malé dievča, 
bol vyhodený do vzduchu dospelým a zachytá-
vaný do rohože zo spracovanej mrožej kože (1, 2).  
V 19. storočí plagát Pablo Fanque Kráľovského 
Cirkusu predstavuje vystúpenie na trampolíne (1).  
Traduje sa, že ako prvý rozvinul túto atrakciu cir-
kusový artista menom Trampolin (1). Z dokázateľ-
ných publikovaných prameňov sa dozvedáme, 
že v roku 1930 George Nissen a Larry Griswold pri 
návšteve Mexika nazvali zariadenie podľa španiel-
skeho slova trampolína znamenajúceho „skákajúcu 
dosku“. Nissen a Griswold boli artisti a gymnasti 
z Univerzity Iowa v USA (1, 2). V roku 1936 obaja 
zostrojili modernú trampolínu a v 1942 roku za-
ložili spoločnosť Griswold-Nissen Trampoline & 
Tumbling Company v Cedar Rapids, Iowa, vyrábaj-
úcu komerčne trampolíny (1). Toto zariadenie bolo 
použité pri tréningu pilotov počas 2. svetovej vojny. 
Umožňovalo tréning v orientácii vo vzduchu, čo 
nebolo predtým možné (1, 3). Po 2. svetovej vojne 

s rozvojom kozmického programu bola trampolína 
použitá na tréning amerických a sovietskych astro-
nautov. Tréning im umožňoval získanie skúsenosti 
s rôznou polohou tela počas letu (1).

Od roku 1950 získalo rekreačné použitie 
trampolíny obľubu v USA, Európe a Austrálii 
(1, 2, 3, 4, 5). Medicínske poznatky a príspevky 
o úrazovosti počas skákania na trampolíne sa 
v odbornej literatúre objavili po roku 1956 (2, 
6). Prvé publikácie o úrazoch na trampolíne boli 
v roku 1956 práca od Zimmermana a publikácia 
od Ellisa et al., v 1960 roku (6). 

Výskyt
Výskyt poranení v USA, kde je počet „domá-

cich“ trampolín najrozšírenejší, viedol k pravidelné-
mu sledovaniu – štatistickému vyhodnocovaniu 
týchto úrazov. Úrazovosť, jej príčiny, štatistické 
vyhodnocovanie je v USA sledované po dvoch 
líniách. Jednou je „Consumer Product Safety 
Commission (CPSC)“ – „Komisia bezpečnosti zákaz-
níkov“, ktorou výrobcovia jednotlivých produktov 
sledujú vývoj úrazovosti svojich produktov. Druhou 
je „National Pediatric Trauma Registry (NPTR)“ – 
„Národný pediatrický trauma register“ (6, 7).

Na základe zistení týchto inštitúcií bol 
Americkou akadémiou pediatrov (AAP) vypra-
covaný v 1977 program odporučení Trampolína I, 
ktoré zakazovali používať trampolínu na výučbu 
v školách a odporúčali zrušiť skákanie ako súťaž-
ný šport. Po 4 rokoch v roku 1981 AAP skoncipo-
vala program Trampolína II (7). 

Frekvencia výskytu poranení detí na tram-
políne je ľahko sledovateľná z krajín, kde štati-
stické spracovanie úrazovosti, špeciálne u detí, 
je samozrejmosťou. Sú to ekonomicky vyspelé 

krajiny ako napríklad USA, Kanada, Veľká Británia, 
Austrália, Nový Zéland, Írsko.

Počas 6-ročného obdobia od roku 1990 
do roku 1995 bolo liečených 249 400 detí do 
18. roku veku na ambulanciách pohotovosti 
v USA. Počet ročne stúpal z 29 600 v roku 1990 
na 58 400 v roku 1995 (6). Iné zdroje udávajú 
vzostup počtu trampolínových úrazov v roku 
1991 približne z 39 000 na 83 000 v roku 1996 
(8). Frekvencia návštev na pohotovosti pre úraz 
na trampolíne bola v období od 2000 do 2005 
88 563, čo predstavuje nárast o 113 % oproti 
obdobiu rokov 1990 až 1995. Aktivity spojené s 
„domácou“ trampolínou sa stávajú signifikant-
ným zdrojom detskej úrazovej morbidity (9).

Najnovšie štatistiky uvádzajú výskyt okolo 
100 000 poranení ročne s maximom 111 851 
v roku 2004. Podiel trampolínových úrazov bol 
v roku 2009 – počet 70 úrazov na 100 000 detí 
vo veku do 4 rokov a 160 úrazov na 100 000 detí 
vo veku od 5 rokov do 14 rokov (8). Databáza 
trampolínových úrazov udáva v období od roku 
2002 do 2011 spolu 1 002 735 úrazov spojených 
s aktivitou na trampolíne (10).

Kanadské počítačovo vyhodnotené zdroje 
uvádzajú údaje z 15 centier detskej chirurgie 
a v roku 1996 zaznamenali 1 042 úrazov a hos-
pitalizácií spojených s hrou na trampolíne (3).

Írske zdroje konštatujú kopírovanie trendu 
v USA a registrujú za obdobie 3 mesiacov – od 
júna do augusta 2005, vyšetrených 101 pacien-
tov v Detskej nemocnici v Dubline (5).

Austrálska štatistika z 3 pediatrických trauma 
centier v Novom Južnom Walese vyhodnotila za 
9-ročné obdobie (1999 – 2008) 392 pacientov 
hospitalizovaných po úraze na trampolíne (2).
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Pohlavie, vek, miesto a mechanizmus 
úrazu

Výskyt vzhľadom na zastúpenie chlapcov 
a dievčat je vo väčšine publikovaných štatistík 
50 : 50 (2, 3, 6, 10). Priemerný vek poranených bol 
podľa rôznych zdrojov v rozpätí od veku 6,5 roka 
v Austrálii (2) do veku 10 rokov v USA, Kanade, 
Írsku, Novom Zélande (4, 5, 9, 10). V rozdelení do 
vekových skupín nie sú podľa publikovaných 
autorov výraznejšie rozdiely. Vo vekovej skupi-
ne od 0 – 4 rokov je percento poranených od 
11 % do 18 %, skupina 5 – 9 rokov predstavuje 
pomerné zastúpenie od 32 % do 66 %. Skupina 
vo veku od 10 do 18 rokov mala percentuálne 
v hodnotených súboroch zastúpenie od 21 % 
do 50 % (3, 4, 6, 9).

Lokalizácia trampolínového úrazu bola vo 
všetkých štatistikách jednoznačná, súkromné 
–„domáce“ trampolíny – na dvoroch, záhra-
dách predstavovali od 80 % do 99 %. Zvyšné 
percentá boli ihriská, školské ihriská, „parky 
s trampolínami“, telocvične a iné rekreačné 
priestory (3, 6, 7, 9).

Mechanizmus úrazu. Publikované rozsiahle 
štúdie prezentujú, že až tri štvrtiny úrazov sú 
spojené s prítomnosťou viacerých osôb na tram-
políne (3, 8). Ďalší sledovaný mechanizmus úrazu 
je pád mimo trampolínu, až 27 % – 39 % (3, 8). 
Príčinou úrazu môže byť aj kontakt s konštruk-
ciou a pružinou trampolíny (8). Rizikový faktor 
je aj vchádzanie – vstup a vychádzanie – výstup 
z trampolíny (2). Podobne sú rizikové aj poku-
sy o akrobaciu, ako napríklad saltá, kotrmelce 
a podobne (2). 

Lokalizácia – jednotlivé lokalizácie 
úrazov

1. Poranenia končatín. Úrazy horných 
končatín – mäkkých častí, lacerácie, zlomeniny, 
luxácie sú podľa väčšiny autorov najčastejšími 
poraneniami, percentuálne od 59 % do 71 % 
(2, 9, 10). Najčastejšie sú poranenia skeletu 
v oblasti lakťa a predlaktia (10). Autori z Veľkej 
Británie vyhodnotili suprakondylické zlome-
niny ramennej kosti za 3-ročné obdobie – 
2008 – 2011. Úraz na trampolíne bol príčinou 
poranenia u 24 detí z celkového počtu 118 
zlomenín. V záveroch príspevku zdôrazňujú 
zvýšenú frekvenciu výskytu počas prázdnin, 
pri absencii kontroly rodičmi a dospelými oso-
bami (11). Zlomeniny predlaktia predstavujú 
40 % až 50 % všetkých detských zlomenín 
a ako jedna z najčastejších etiológií je pád na 
trampolíne (12, 13).

Ďalšie príspevky prezentujú ako najčastejšiu 
lokalizáciu úrazov na trampolíne dolné konča-

tiny, hlavne oblasť členkov a kolena (obrázok 1, 
obrázok 2).

Uvádzajú 24 % až 36 % výskyt poranenia 
dolných končatín, z toho je približne 60 % zlo-
menín (8). Jeden z najčastejších mechanizmov 
je inverzia v členku (14). 

Medzi zriedkavé, ale závažné poranenia – 
zlomeniny na trampolíne patrí zlomenina tela 
stehennej kosti. Autori z USA vyhodnotili 5-ročné 
obdobie a z celkového počtu 137 pacientov so 
zlomeninou tela stehennej kosti bola etiológia 
pád na trampolíne u 4 detí, čo predstavuje 3 % 
z celkového počtu (15).

Podobne zriedkavé, ale závažné porane-
nie je predná luxácia kolenného kĺbu spojená 
s trombózou popliteálnej artérie. Autori z USA 
v sledovanom období 1 roka prezentovali 3 
pacientov po úraze na trampolíne, všetci boli 
po repozícii luxácie kolena riešení venóznym 
štepom na artériu a fasciotómiami (16). 

Aktivita na trampolíne je dôležitý riziko-
vý faktor aj v oblasti možného poškodenia 
rastových štrbín ako na dolných, tak aj na 
horných končatinách. Toto riziko prezentovali 
autori zo Švajčiarska spolu s  rádiologický-
mi nálezmi sledovaných rastových štrbín. 
U dvoch detí pri rtg sledovaní pozorovali 
skoršie uzavretie rastových štrbín na ho-
lennej kosti (17). 

2. Poranenia hlavy a krku. Napriek faktu, 
že poranenia končatín sú časté, viac alarmujúce 
sú poranenia krku a hlavy (8). Poranenia hlavy 
sú väčšinou spojené s pádom mimo trampolí-
nu, úrazy krčnej chrbtice pri hyperflexii alebo 
hyperextenzii pri saltách a akrobacii (8). V roku 
1998 bolo registrovaných v USA 6 500 poranení 
krčnej chrbtice (18). Britskí autori referujú o 4 
pacientoch za 3-mesačné sledované obdobie 
s poranením krčnej chrbtice a neurologickým 
výpadom (19). 

Obrázok 1. CT zlomeniny členka 17-ročného S. D. po úraze na trampolíne

Obrázok 2. Pooperačný snímok po ošetrení zlomeniny
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3. Špecifické poranenia na trampolíne
–		Zlomeniny proximálnej tíbie. V roku 

1986 autori z USA – Salt Lake City defi-
novali pojem „trampolínová zlomeni-
na“. Boyer et al., prezentovali súbor 7 
pacientov so zlomeninou proximálnej 
tíbie. Súbor bol vo veku od 2 do 5 ro-
kov a charakteristické bolo, že tieto deti 
skákali na trampolíne spolu s inou oso-
bou, starším dieťaťom alebo dospelým. 
Typická „trampolínová zlomenina tíbie“ 
je transverzálna, v metafýze proximálnej 
tíbie, bez výraznej dislokácie. Výsledky 
konzervatívnej liečby sú vyhovujúce 
(20). Aj iní autori sa venujú tejto zlome-
nine a pri dlhodobom sledovaní zdôraz-
ňujú, že táto zlomenina nie je spojená 
s rizikom valgóznej deformity (21). 

–		Manubrosternálna dislokácia/úrazy 
sterna. Tieto úrazy boli opísané u de-
tí vo veku 10 až 11 rokov, boli spojené 
s hrudnou hyperfexiou a zvládnuté kon-
zervatívnou terapiou (8).

–		Disekcia vertebrálnej artérie. Niekoľko 
prípadov disekcie vertebrálnej artérie po 
úraze krku bolo publikovaných. Etiológia 
je krčná hyperextenzia a rotácia, vznik 
intramurálneho trombu, ktorý spôsobu-
je disekciu ciev a možnú intrakraniálnu 
embolizáciu (8). Tieto poranenia môžu 
spôsobiť trvalý neurologický deficit. Každá 
bolesť krčnej oblasti v súvislosti s hrou, ak-
tivitou na trampolíne vyžaduje vyšetrenie 
lekárom a diagnostický záver (8).

–		Atlanto-axiálna subluxácia. V  od-
bornej literatúre boli opísané 2 prípady 
súvisiace s trampolínou, ale pri každom 
podozrení je indikované vyšetrenie le-
károm (8).

4. Život ohrozujúce poranenia, exity. 
Najzávažnejšie poranenia, okrem vyššie spo-
menutých, sú poranenia spojené s aktivitou 
na trampolíne a  tragickým výsledkom, exi-
tom. Zdroje z Nového Zélandu identifikovali 
za 10-ročné obdobie (1978 – 1987) 2 exity po 
páde na konštrukciu trampolíny (4). Karcher 
et al., do roku 1990 vyhodnotili v dostupnej 
literatúre 6 exitov s prevahou poranení krčnej 
chrbtice a etiológiou pádu mimo trampolíny 
(22). Kanadskí autori v hodnotení výsledkov po-
ranení krčnej chrbtice na trampolíne udávajú za 
12-ročné obdobie (1995 – 2006) 7 prípadov lézie 
miechy v krčnej oblasti a 1 exitus pre kardiál- 
nu zástavu. Všetky prípady boli lokalizované 
na domáce trampolíny (23). Ďalší referovali 114 
katastrofických úrazov krčnej chrbtice s trvalým 

následkom kvadruplégie spojených s aktivitou 
na trampolíne. Väčšina z týchto poranení sa 
týkala vysokotrénovaných športovcov počas 
tréningového obdobia a nasvedčuje tomu, že 
ani tréning so skúseným dozorom nemusí byť 
prevenciou týchto katastrofických úrazov (24). 

Prevencia
Prevencia vzniku úrazov na trampolíne je 

záverom väčšiny doteraz uvádzaných príspe-
vkov, štatistických zhrnutí, kazuistík. Cieľom je 
poskytnúť rodičom, príbuzným, športovcom, 
trénerom, učiteľom, lekárom, vychovávateľom 
a  aj samotným deťom, ktoré obľubujú túto 
formu zábavy, dostatok informácií o rizikách 
ich obľúbenej aktivity, športu. Informovanosť 
všetkých zainteresovaných je jedným z najdôle-
žitejších aspektov zníženia počtu úrazov, ich 
závažnosti, a tým aj možných trvalých následkov 
po úrazoch (8).

1. Prevencia všeobecná, organizačná
Vo všeobecnej prevencii sú autormi publiku- 

júcimi o tejto téme zdôrazňované dva významné 
fakty predchádzajúce úrazom pri aktivite na 
trampolíne. Prvým je zdôrazňovaný zákaz hry na 
trampolíne v domácom prostredí, doma alebo 
na dvore aj v prítomnosti dospelých, čiže dozoru 
alebo bez dozoru (3, 4, 6, 8). Typický je nárast 
počtu úrazov počas prázdnin (11). Je potrebné 
zdôrazniť, že ani prítomnosť dospelých osôb 
neznižuje riziko možného úrazu (8). Druhým 
závažným faktorom je zákaz aktivity, hry na tram-
políne viac ako jednej osoby. Prítomnosť viac ako 
1 osoby výrazne zvyšuje riziko úrazu (3, 4, 6, 8). 

V roku 1999 Americká pediatrická akadémia 
na základe štatistických údajov a programov 
„Trampolines I“ a „Trampolines II“ zhrnula od-
porúčania prevencie úrazov. Závery konštatovali 
najčastejší výskyt úrazov pri aktivite na domácich 
trampolínach, pri aktivite viac ako jednej osoby 
na trampolíne, nutnosť sledovania a vyhodno-
covania jednotlivých úrazov pre zlepšenie pre-
vencie (22). Jednoznačný záver príspevku bol 
v odporúčaní: trampolína nesmie byť používaná 
doma – v domácnosti alebo dvore, trampolína 
nesmie byť súčasťou telesnej výchovy v škole, 
trampolína nie je miestom na rekreačnú hru. 
Zakázaná je aj aktivita detí do 6 rokov na tram-
políne (22). 

V roku 2003 autori článku o ortopedických 
úrazoch spojených s hrou na trampolíne na dvo-
re v súlade so závermi Americkej pediatrickej 
akadémie a Kanadskej pediatrickej spoločnosti 
odporúčali: lekárske informovanie o možnosti 
úrazov počas aktivity na trampolíne, deti do 

6 rokov majú zakázané aktivity na trampolíne, 
deti majú zakázané aktivity na trampolíne bez 
dozoru dospelého, nie je povolené, aby viac ako 
1 osoba mala aktivitu na trampolíne, zakázané 
sú samostatné nácviky rizikových aktivít – saltá 
a akrobacia (3, 8).

Dôležité odporúčania mal aj článok v oficiál-
nom časopise Americkej pediatrickej akadémie 
v roku 2012. Závery príspevku sledujú predošlé 
zistenia o etiológii, výskyte úrazov na trampolíne 
a v prevencii potvrdzujú predošlé závery (8). Za 
najdôležitejšie považujú dodržiavanie pokynov 
výrobcov, prítomnosť len 1 osoby na trampolí-
ne, kontrolu a správne používanie ochranných 
opatrení, zákaz sált a  iných rizikových aktivít 
v rekreačnom používaní trampolíny, možnosť 
aktivity na trampolíne len v takzvaných „trampo-
línových parkoch“ pod dozorom erudovaných a 
skúsených cvičiteľov, trénerov. Je zdôrazňovaná 
neustála prítomnosť dospelej osoby, dozor (8).

V prevencii vážnych úrazov krčnej chrbtice 
sa vyžaduje nutnosť pripravenosti, tréningu na 
dosiahnutie vyspelosti pri aktivite na trampolíne, 
dôležitý je dozor pre začínajúcich. Pri nácviku 
náročných cvikov, ako napríklad saltá, aj nutnosť 
pomocných bezpečnostných zariadení (istiace 
popruhy) (25).

2. Prevencia technická
Významnou formou prevencie je využívanie 

návodov na použitie pri trampolínach, obozna-
movanie sa kupujúcich rodičov o rizikách aktivity 
na trampolíne (6, 8, 24). Viacerí autori upozorňujú 
na rastúci počet úrazov pri nedodržiavaní po-
kynov výrobcov (19). Nový „design“, na ktorom 
pracujú výskumné pracoviská vo viacerých kra-
jinách zníži riziko úrazov (26). Stav ochranných 
prostriedkov, napríklad obalenie vyčnievajúcich 
častí konštrukcie, musí byť pravidelne kontro-
lovaný (8).

3. Prevencia medicínska
Medicínska prevencia je zameraná na viac 

oblastí. Autori venujúci sa tejto téme zdôraz-
ňujú nutnosť štatistického spracovania úrazov, 
mechanizmu, okolností, závažnosti. Údaje umož-
ňujú lepšiu prevenciu hlavne pri katastrofických 
poraneniach, ako sú poranenia krčnej chrbti-
ce a podobne (22, 24). Lekári venujúci sa tejto 
problematike by mali na miestach s komerčne 
používanými trampolínami – v „trampolínových 
parkoch“ informovať o rizikách hry – skákania na 
trampolíne a o odporúčaniach lekárov, ako tieto 
riziká minimalizovať (8). Iní autori zdôrazňujú nut-
nosť dostupnosti ortopéda alebo neurochirurga 
pri súťažnom skákaní na trampolíne (27).
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4. Prevencia celospoločenská
Verejnosť by mala byť informovaná o rizi-

kách aktivity na trampolíne aj formou verejných 
zdravotných kampaní, príspevkami s danou 
problematikou na internete, v rádiu a televí-
zii (5). Na základe medicínskych poznatkov 
Švajčiarska spoločnosť pre prevenciu úrazov 
pripravila pre rodičov s deťmi „Bezpečnostné 
odporúčania pri aktivite na trampolíne“ so 16 
kapitolami, ako znížiť riziko úrazu počas hry na 
trampolíne (17).

Záver 
Trampolína ako zdroj zábavy a oddychu sa 

po „púti“ Amerikou a západnou Európou dostala 
aj k nám. Je množstvo ponúk, ako si trampo-
línu kúpiť. Pri štúdiu literatúry k tejto proble-
matike je na internete viac inzercie na predaj 
ako odborných príspevkov. Náš príspevok bol 
vyvolaný informáciami v médiách o zvýšenej 
frekvencii trampolínových úrazov vo veľkých 
mestách počas letných prázdnin, ako aj ošetre-
ním pacienta so zlomeninou členkových kostí 
na našom oddelení po úraze na trampolíne. 
Frekvencia úrazov je na Slovensku ťažko odhad-
nuteľná. V zdravotníctve zatiaľ nie je dostatočne 
oceňované štatistické vyhodnocovanie úrazov. 
Zlepšenie štatistiky, respektíve zavedenie štatis-
tiky aspoň u detí, by zlepšilo prehľad, umožnilo 
zhodnotiť stav na Slovensku. Na údajoch z iných 
krajín o trampolínových úrazoch sme sa pokúsili 
prezentovať výskyt a možnosti prevencie týchto 
niekedy závažných úrazov. 
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Chirurgická liečba hepatocelulárneho karcinómu 
– súbor pacientov a prehľad literatúry
MUDr. Lucia Lakyová, PhD., MUDr. Lukáš Sukovský, prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc. 
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Úvod. Hepatocelulárny karcinóm pečene je najčastejším primárnym malígnym nádorových ochorením pečene. Incidencia sa naďalej 
stále zvyšuje a HCC sa stal piatou najčastejšou malignitou na svete a treťou najčastejšou príčinou úmrtia na malignitu. Chirurgická liečba 
hepatocelulárneho karcinómu za posledných desať rokov preto značne pokročila.
Materiál a metódy. V rokoch 2009 – 2013 bolo na I. chirurgickej klinike UN LP v Košiciach operovaných pre hepatocelulárny karcinóm 
tridsaťosem pacientov (34 mužov a 4 ženy) s mediánom veku šesťdesiattri rokov. U trinástich pacientov (34 %) bola vykonaná anatomická 
resekcia pečene a neanatomická resekcia pečene u šiestich pacientov (15,8 %). Biopsia, či už laparotomickým, alebo laparoskopickým 
prístupom bola vykonaná u devätnástich pacientov (50,2 %). U jedného pacienta (2,6 %) bola vykonaná ľavostranná hemihepatektómia 
a u dvoch pacientov (5,3 %) pravostranná hemihepatektómia. Segmentektómiu podstúpili šiesti pacienti (15,8 %) a bisegmentektómiu 
štyria pacienti (10,5 %). Recidívu hepatocelulárneho karcinómu sme reoperovali na našom pracovisku u troch pacientov (7,8 %). U dvoch 
pacientov (5,3 %) sa hepatocelulárny karcinóm manifestoval ruptúrou s peroperačným nálezom hemoperitonea. Pooperačné komplikácie 
sme zaznamenali v 18 % vrátane troch exitov. 
Záver. Bezpečnosť chirurgických resekcií sa výrazne zvýšila, a to vďaka vhodnému výberu pacientov, pokrokom v rádiologickej dia-
gnostike a perioperačnej starostlivosti. Resekcia pečene zostáva hlavnou chirurgickou liečbou, pretože viac ako 95 % pacientov s HCC 
nie sú vhodní na transplantáciu pečene.

Kľúčové slová: hepatocelulárny karcinóm, chirurgická liečba, morbidita, mortalita. 

Surgical treatment of hepatocellular carcinoma – a group of patients and review of the literature

Hepatocellular carcinoma (HCC) is the commonest primary malignant cancer of the liver in the world. Incidence is increasing and HCC 
has risen to become the 5th commonest malignancy worldwide and the third leading cause of cancer-related death. Surgical treatment 
of hepatocellular carcinoma made a great progress in last ten years. 
Subjects and methods. The study was conducted at the Department of surgery of the UN LP in Košice in years 2009 – 2013. The study 
included 38 patients (34 men, 4 women), median age 63 years, whose treatment for hepatocellular carcinoma was surgery. Thirteen pa-
tients (34 %) underwent anatomic resection of liver. Non anatomic liver resection was performed in six cases (15,8 %). Nineteen patients 
under went biopsia – by laparotomy or laparoscopic access (50,2 %). One patient (2,6 %) underwent left hemihepatectomy, in two cases 
was done right hemihepatectomy (5,3 %). Six patients needed segmentectomy (15,8 %) and four of them had bisegmentectomy (10,5 %).
Recurrence of HCC was reoperated in three cases (7,8 %). Two patients had manifestation of disease with rupture and haemoperitoneum 
(5,3 %). Postoperative complications were noticed in 18 %, three patients died. 
Conclusion. Safety of surgical resection is markedly increased because of suitable choice of patients, advantage in radiology and peri-
operative care. Resection of liver remains main surgical treatment, because more than 95 % of all patients with HCC are not capable for 
transplantation of liver. 

Key words: hepatocellular carcinoma, surgical treatment, morbidity, mortality.
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Úvod
Hepatocelulárny karcinóm (HCC) je naj-

častejším primárnym malígnym nádorovým 
ochorením pečene (1). Je piatym najčastejším 
malígnym nádorovým ochorením u  mužov 
a siedmym u žien, a to hlavne v rozvojových 
krajinách, kde sa nachádza až 85 % prípadov 
HCC, a to najmä u mužov (2). Jeho incidencia 
stúpa, pričom je treťou najčastejšou príčinou 
smrti pre malígne nádorové ochorenie.

Najvýznamnejšie predisponujúce faktory 
vývoja HCC sú cirhóza pečene a chronické, opa-
kujúce sa poškodenie pečene, ktoré sa vyskytuje 
pri chronickej hepatitíde rôznej etiológie. Sú 

prítomné až u 80 % pacientov s HCC. Približne 75 
– 80 % pacientov s HCC v celosvetovom meradle 
má chronickú infekciu HCV a HBV (3).

Až 80 % pacientov s HCC je diagnostikova-
ných v pokročilom štádiu ochorenia (4). 

Diagnostika HCC zahŕňa rádiologickú, 
sérologickú a  histologickú diagnostiku (5). 
Najpoužívanejšími zobrazovacími metódami 
sú ultrasonografia (USG) a počítačová tomo-
grafia (CT).

Bez špecifickej liečby je prognóza HCC zlá 
s mediánom prežitia 6 – 9 mesiacov pre včas-
né štádium HCC a 1 – 2 mesiace pre pokročilé 
štádium HCC. 

Jedinou liečebnou kuratívnou modalitou 
je chirurgická liečba – resekcia a transplantácia 
pečene. Úloha rádioterapie v liečbe hepatoce-
lulárneho karcinómu je v súčasnosti v štádiu vý-
voja a experimentálneho skúmania (konvenčná 
rádioterapia, protónová terapia, rádioizotopy, 
stereotaktická rádioterapia). 

Súbor pacientov
V rokoch 2009 – 2013 bolo na I. chirurgickej 

klinike UN LP v Košiciach operovaných pre he-
patocelulárny karcinóm tridsaťosem pacientov. 
Graf 1 ukazuje počet operovaných pacientov 
v jednotlivých rokoch 2009 – 2013. Z celkového 
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počtu 38 operovaných pacientov bolo 34 mužov 
(89,5 %) a 4 ženy (10,5 %).

V našom súbore sa nachádzali pacienti vo 
veku od 23 do 80 rokov s mediánom veku šes-
ťdesiattri rokov. 

Zo sledovaných rizikových faktorov bola 
infekcia HBV prítomná u štyroch pacientov (10 
%), infekcia HCV u troch pacientov (8 %). Abúzus 
alkoholu uviedlo šesť pacientov (15,8 %). Jeden 
z najvýznamnejších predisponujúcich faktorov 
vývoja HCC – cirhóza pečene bola prítomná 
u trinástich pacientov (34 %), tabuľka 1.

Ostatné komorbidity u pacientov sú zná-
zornené v tabuľke 1. U troch pacientov bola 
prítomná trombóza vena portae, siedmi paci-
enti mali ascites, traja splenomegáliu a siedmi 
boli ikterickí pred operáciou. Jedna pacient-
ka podstúpila súbežne aj dilatáciu sklerotickej 
Vaterskej papily s T-drenážou pri primárnom 
náleze hepatocelulárneho karcinómu, kde sa 
vykonala segmentektómia. Traja pacienti mali 
metastázy extrahepatálne, u dvanástich sa našiel 
metastatický rozsev v pečeni. Traja pacienti mali 
koincidenciu s iným typom malignity – Ca ovarií, 
Ca hypopharyngu a lymfóm.

U dvoch pacientov (5,3 %) sa hepatocelulár-
ny karcinóm manifestoval ruptúrou s perope-
račným nálezom hemoperitonea a u jedného 
pacienta sa mylne domnievalo, že ide o dupli-
citný ,,rozbredlý“ nekrotický hemangióm, pričom 
až definitívna histológia potvrdila prítomnosť 
malígneho novotvaru. Ostatní pacienti boli pri-
márne diagnostikovaní už pred operáciou CT 
vyšetrením – podstúpili elektívny výkon.

Z celkového počtu tridsaťosem operova-
ných pacientov bola u  trinástich pacientov 
(34 %) vykonaná anatomická resekcia pečene. 
Neanatomická resekcia pečene bola vykonaná 
u šiestich pacientov (15,8 %). Biopsia či už lapa-
rotomickým, alebo laparoskopickým prístupom 
bola vykonaná u devätnástich pacientov (50,2 %).  
Z jednotlivých výkonov bola u jedného pacienta 
(2,6 %) vykonaná ľavostranná hemihepatektó-
mia. U dvoch pacientov (5,3 %) bola vykonaná 
pravostranná hemihepatektómia (obrázok 1, 2), 
pričom u jedného pacienta bola táto hemihe-
patektómia doplnená o resekciu segmentu IV 
a čiastočne aj segmentu III. Segmentektómia 
bola vykonaná u šiestich pacientov (15,8 %) a bis-
egmentektómia u štyroch pacientov (10,5 %). Iba 
dvaja z trinástich pacientov s cirhózou pečene 
boli vhodní na segmentektómiu postihnutej 
časti, u ostatných bol nález hodnotený ako ra-
dikálne neresekovateľný. U ostatných pacientov 
sa vykonala radikálna resekcia postihnutej časti 
v teréne zdravej pečene. Biopsia laparotomic-

kým prístupom bola realizovaná u pätnástich 
pacientov (39,5 %) a laparoskopicky u štyroch 
(10,5 %). Zastúpenie jednotlivých výkonov zná-
zorňuje graf 2.

Reoperácia pre recidívu hepatocelulárneho 
karcinómu bola vykonaná na našom pracovisku 
u troch pacientov (7,8 %). Jedenkrát sa exstirpo-
vali metastázy u pacienta po pravostrannej he-
mihepatektómii a dvakrát po segmentektómii. 

V rámci Edmondson and Steiner grading sys-
tému, ktorý vyjadruje stupeň diferenciácie nádo-
ru, je v našom súbore zastúpenie jednotlivých 
stupňov uvedené v tabuľke 2. Histopatologicky 
verifikovaná angioinvázia je prítomná u 11 pa-
cientov (29 %).

Pozitivita resekčného okraja počas operácie 
nebola hlásená ani raz. 

Komplikácie po operácii sa vyskytli v 18,42 %. 
Dvaja pacienti v pooperačnom období krvácali 
do drénu – u jedného z nich sa zastavilo krvá-
canie po konzervatívnej liečbe, u druhého bolo 

nutné chirurgické ošetrenie argón plazma koa-
guláciou. U jedného pacienta sa objavila biliárna 
peritonitída s rozvojom septického šoku, pre 
ktorú bol revidovaný na 4. pooperačný deň. Išlo 
o parciálnu nekrózu ductus hepaticus communis 
po bisegmentektómii S IV, VIII s cholecystektó-
miou. Pacientovi bola založená T-drenáž. Jeden 
pacient vyžadoval drenáž pravej strany hrudníka 
pre fluidothorax a prolongovanú konzervatívnu 
liečbu paralytického ilea po operácii. Štyria paci-
enti boli v pooperačnom období resuscitovaní, 
jeden úspešne, druhý exitoval na masívnu pľ-
úcnu embóliu v prvý pooperačný deň a dvaja 
pacienti zomreli na dôsledok hepatorenálneho 

Graf 1. Počet operovaných pacientov pre hepatocelulárny karcinóm v rokoch 2009 až 2013

Obrázok 1. Pravý lalok pečene s hepatocelulár-
nym Ca (materiál z I. chirurgickej kliniky, LF UPJŠ, KE)

Obrázok 2. MRI nález u pacienta s následne 
resekovaným  pravým lalokom pečene (materiál 
z I. chirurgickej kliniky, LF UPJŠ, KE)

Tabuľ ka 1. Zoznam symptómov a komorbidity 
u pacientov s hepatocelulárnym karcinómom

Počet 
pacientov

%

Pridružené symtómy

trombóza portálnej 
vény

3 7,80 %

ascites 7 18,42 %

splenomegália 3 7,80 %

mechanický ikterus 7 18,42 %

Komorbidita

karcinóm ovárií 1 2,63 %

karcinóm hltana 1 2,63 %

lymfóm 1 2,63 %

skleróza Vaterskej papily 1 2,63 %
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zlyhania (po biopsii pečene pre rozsiahly nález 
a po hemihepatektómii v druhom prípade).

Jedného pacienta sme operovali po biopsii 
pečene v periférnej nemocnici. Jeden pacient 
mal založený DBD po ERCP pre mechanický 
ikterus a následne bol odoslaný na naše praco-
visko za účelom verifikácie Tu procesu v peče-
ni. Ostatní boli u nás operovaní primárne bez 
predchádzajúcej operácie na inom pracovisku.

U takmer každého pacienta bola onkoló-
gom následne indikovaná adjuvantná terapia 
Sorafenibom, pokiaľ to dovoľoval celkový kli-
nický stav pacienta.

Priemerná dĺžka hospitalizácie bola desať 
dní. 

Diskusia
Chirurgická liečba hepatocelulárneho kar-

cinómu za posledných desať rokov značne po-
kročila (6). Bezpečnosť chirurgických resekcií sa 
výrazne zvýšila, a to vďaka vhodnému výberu 
pacientov, pokrokom v rádiologickej diagnostike 
a perioperačnej starostlivosti. Resekcia pečene 
zostáva hlavnou chirurgickou liečbou, pretože 
viac ako 95 % pacientov s HCC nie sú vhodní 
na transplantáciu pečene. Avšak aj u pacientov 

vhodných na transplantáciu pečene sa v niek-
torých prípadoch prikláňame k resekcii pečene 
v dôsledku predlžovania obdobia čakania na 
transplantáciu, počas ktorej tumor ďalej rastie.

Incidencia HCC celosvetovo naďalej stúpa. 
Za posledných dvadsať rokov pozorujeme po-
sun incidencie smerom k mladším jedincom. 
Až 80 % pacientov s HCC je diagnostikovaných 
v pokročilom štádiu ochorenia. Celosvetovo to 
súvisí najmä s infekciou HBV a HCV a násled-
nom vzniku cirhózy pečene, v našej krajine sa 
pridáva na vrub cirhózy aj vysoká konzumácia 
alkoholu. U týchto pacientov je radikálny výkon 
limitovaný okrem iného aj funkčnou kapacitou 
zbytkového parenchýmu pečene, čo výrazne 
limituje možnosti radikality. Podľa literatúry je 
parciálna resekcia bezpečná u pacientov s chro-
nickým ochorením pečene (CLD – chronic liver 
disease) s celkovou mortalitou < 5 % (7). Podľa 
našich skúseností iba dvaja z trinástich paci-
entov s cirhózou pečene boli vhodní na seg-
mentektómiu postihnutej časti, u ostatných bol 
nález hodnotený ako radikálne neresekovateľný. 
O radikalite výkonu sa rozhodujeme na našom 
pracovisku po konzultácii s hepatológom, ktorý 
zváži možné riziko zlyhania pečene a následnej 
hepatálnej kómy. Za posledných päť rokov sme 
v súbore 38 pacientov zaznamenali jedno úmr-
tie pacienta v dôsledku hepatálnej kómy po 
hemihepatektómii. 

K spontánnej ruptúre HCC dochádza u 5 % 
až 15 % pacientov. Túto komplikáciu pozoruje-
me najmä u pacientov s veľkými, povrchovo 
uloženými alebo vyčnievajúcimi nádormi. Túto 
komplikáciu sme pozorovali aj my v dvoch prí-

padoch (5,3 %), keď sa hepatocelulárny karcinóm 
manifestoval ruptúrou s peroperačným nálezom 
hemoperitonea a u jedného pacienta sa myl-
ne domnievalo, že ide o duplicitný ,,rozbredlý“ 
nekrotický hemangióm, pričom až definitívna 
histológia potvrdila prítomnosť malígneho no-
votvaru. V oboch prípadoch sa tumor bioptoval 
a hemostáza sa vykonala argón plazma koagu-
láciou, elektrokauterom a aplikáciou Surgicellu. 
Táto komplikácia je sprevádzaná hypovolemic-
kým šokom u menej ako polovice pacientov 
(8). V prípadoch hemoperitonea predstavuje 
transhepatická arteriálna embolizácia najlep-
šiu hemostatickú procedúru (9). U pacientov 
s dobrými pečeňovými funkciami a jediným 
tumorom nepredstavuje ruptúra HCC kontrain-
dikáciu následnej elektívnej chirurgickej liečby 
s kuratívnym zámerom (8).

Pacienti s HCC a nádorovým trombom vo 
vena cava inferior alebo vena portae majú zlú 
prognózu a vysoké riziko pľúcnych metastáz. 
Takéto postihnutie veľkých ciev je prítomné pri 
veľkých nádoroch, pri ktorých sa nepredpokla-
dá kuratívna liečba. Avšak u vybranej skupiny 
pacientov s normálnymi pečeňovými funkciami 
a vynikajúcim celkovým stavom rozsiahla resek-
cia pečene spojená s odstránením cievneho 
trombu dosahuje priaznivé výsledky v prežívaní 
pacientov (10). V našom súbore pacientov mali 
trombózu vena portae traja pacienti, u všetkých 
bola vykonaná iba biopsia pre neresekabilný 
nález, z toho jeden pacient v pooperačnom 
období exitoval pre hepatálnu kómu.

V prípadoch mnohopočetného HCC posti-
hujúceho oba pečeňové laloky je úloha resek-
cií pečene viac kontroverzná. HCC postihujúci 
oba pečeňové laloky môže predstavovať buď 
pokročilé štádium ochorenia s intrahepatálny-
mi metastázami z jedného laloka do druhého, 
alebo multifokálny HCC. U vybraných pacientov 
s dobrými pečeňovými funkciami prítomnosť 
malej solitárnej lézie v kontralaterálnom laloku 
nepredstavuje kontraindikáciu resekcie hlavné-
ho tumoru. Táto resekcia je doplnená klinovitou 
resekciou pečene alebo lokálnou ablatívnou 
technikou (v prípade, že lézia nie je uložená po-
vrchovo) (11). V našom súbore pacientov sme 
v prípade mnohopočetných metastáz iba biop-
tovali pacienta. 

Samotná veľkosť nádoru by nemala pred-
stavovať kontraindikáciu pečeňovej resekcie. 
Je dokázané, že resekcia pečene pre HCC s pri-
emerom väčším ako 10 cm bez makroskopickej 
venóznej invázie je bezpečnou a efektívnou 
metódou. Pooperačný proces regenerácie však 
môže byť narušený prítomnou cirhózou, ob-

Graf 2. Zastúpenie jednotlivých chirurgických výkonov pri hepatocelulárnom karcinóme

Tabuľ ka 2. Zastúpenie jednotlivých stupňov 
diferenciácie nádoru

Stupeň Počet 
pacientov

Percentuálne 
zastúpenie

Grade I 6 15,80 %

Grade II 21 55,20 %

Grade III 9 23,70 %

Grade IV 2 5,30 %
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zvlášť v prípadoch, keď budúci postresekčný 
zvyšok pečene (FRL) je malých rozmerov (< 40 % 
celého funkčného objemu pečene). Preto cieľom 
predoperačnej portálnej venóznej embolizácie 
(PVE) je navodenie hypertrofie FRL. PVE zvyšuje 
bezpečnosť a toleranciu veľkých pečeňových 
resekcií či už v normálnom, alebo poškodenom 
parenchýme pečene. Predoperačná PVE navodí 
hypertrofiu FRL aj u pacientov s chronickým 
ochorením pečene (CLD), ako je fibróza alebo 
cirhóza, a preto zvyšuje bezpečnosť a toleranciu  
veľkých resekčných výkonov u týchto pacientov.  
Kombinácia transkatetrálnej arteriálnej chemo- 
embolizácie (TACE) a portálnej venóznej emboli-
zácie (PVE) pred pravostrannou hemihepatektó-
miou u pacientov s HCC a cirhózou pečene zvy-
šuje objem FRL, stupeň nekrózy tumoru a dlho-
dobé prežitie v porovnaní so samotnou PVE. 
Neprítomnosť hypertrofie v neembolizovanej 
časti pečene, ktorú predstavuje FRL po technicky 
úspešnej PVE, sa považuje za dynamický test. 
Je indikátorom nízkej regeneračnej schopnosti 
poškodenej pečene, a preto kontraindikuje veľké 
resekčné výkony u týchto pacientov (12). Naše 
pracovisko nemá skúsenosti s predoperačnou 
venóznou embolizáciou, a najväčší tumor, kto-
rý bol radikálne odstránený pri pravostrannej 
hemihepatektómii, mal rozmery 13,5 x 9 cm.

Incidencia recidívy HCC po resekcii peče-
ne je v priebehu 5 rokov až 80 %. Za hlavnú 
príčinu recidívy HCC po resekcii pečene sú lo-
kálne metastázy v priľahlých alebo vzdialených 
segmentoch pečene, vznikajúce rozsievaním 
tumoróznych buniek prostredníctvom povodia 
portálnej vény. Riziko vzniku priľahlých metastáz 
je argumentom pre anatomické resekcie pečene 
vrátane segmentálneho a subsegmentálneho 
povodia portálnej vény segmentov postihnu-
tých tumorom. V našom súbore pacientov sme 
reoperovali za posledných päť rokov trikrát re-
cidívu (jedenkrát po pravostrannej hemihepa-
tektómii a dvakrát po segmentektómii), no je 
pravda, že presné čísla incidencie nám nie sú 
známe z dôvodu straty kontaktu s niektorými 
pacientmi po operácii v priebehu nasledujúcich 
rokov.
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pomohla zvýšiť povedomie onkológov, aby tie možnosti čo najviac využívali aj vo svojej klinickej praxi.
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Súčasné poznatky v liečbe periférneho 
artériového ochorenia dolných končatín: 
chirurgická a endovaskulárna terapia
MUDr. Jana Pobehová, MUDr. Mária Kubíková, PhD., prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.,  
MUDr. Martina Zavacká, PhD., MUDr. Pavel Staško, PhD., MUDr. Marián Tomečko, PhD.
Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice

Najčastejšou príčinou periférneho artériového ochorenia dolných končatín je aterosklerotické postihnutie tepien. Ochorenie výrazne 
znižuje kvalitu života (často vedie k amputácii končatiny) a jeho hlavnými rizikovými faktormi sú: chronická renálna insuficiencia, diabetes 
mellitus a fajčenie. U pacientov, ktorých klaudikácie výrazne obmedzujú v aktívnom živote, indikujeme rekonštrukciu vo forme klasického 
femoropopliteálneho bypassu. Chirurgický výkon je možné doplniť alebo nahradiť perkutánnou trasnluminálnou angioplastikou (PTA).
Cieľom retrospektívnej štúdie na Klinike cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., v Košiciach v rokoch 2008 – 2010 bolo, vzhľadom k ne-
jednoznačným výsledkom viacerých predchádzajúcich štúdií, analyzovať a porovnať výsledky realizovaných chirurgických a endovas-
kulárnych revaskularizácií u pacientov s periférnym artériovým ochorením dolných končatín vo femoropopliteálnej oblasti. 
Zistili sme, že použitie bypassu, respektíve endovaskulárnej angioplastiky u pacientov s infrainguinálnym postihnutím počas 1-ročného 
sledovania neviedlo k rozdielom v klinickej a technickej úspešnosti, v primárnej a sekundárnej priechodnosti ciev ani v zlepšení klaudi-
kačného intervalu medzi skupinami. Taktiež sme nezistili rozdiely v nutnosti revaskularizácie ani amputácie končatiny v priebehu 1 roka 
od výkonu. Použitie bypassu bolo asociované s častejším výskytom zlepšenia symptómov kritickej končatinovej ischémie a častejším 
výskytom hematómu po výkone.

Kľúčové slová: periférne artériové ochorenie dolných končatín, klaudikácie, pokojová bolesť, femoropopliteálny bypass, perkutánna 
transluminálna angioplastika.

Current knowledge in the treatment of peripheral arterial disease of the lower extremities: surgical and 
endovascular therapy

The etiology of PAOD is the most common cause of disability atherosclerotic arteries. Significantly reduces the quality of life (leading 
to limb amputation). Chronic renal insufficiency, diabetes and smoking are risk factors for progression of PAOD. In patients with clau-
dication significantly reduced in active life reconstruction is indicated in the form of classical femoropopliteal bypass. Surgery may 
be supplemented or replaced transluminal percutaneous angioplasty (PTA). The aim of this retrospective study at the Department of 
Vascular Surgery and LF UPJŠ VÚSCH, a. s. in Kosice in 2008 – 2010 was due to the ambiguous result of several previous studies, analyze 
and compare the results of the surgical and endovascular revascularisation in patients with peripheral artery disease of the lower extre-
mities in the femoropopliteal region.
We found that the use of bypass respectively endovascular angioplasty in patients with infrainguinal disability for 1 year follow-up did 
not lead to differences in clinical and technical success in primary and secondary patency of blood vessels, or in improving claudication 
interval between groups. There also were no differences in the need for revascularization or limb amputation within 1 year of perfor-
mance. Use bypass was associated with a higher incidence of improving symptoms of critical limb ischemia and a higher incidence of 
hematoma following exercise.

Key words: peripheral arterial disease, claudication, rest pain, femoro-popliteal bypass, percutaneous transluminal angioplasty.
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Periférne artériové ochorenie dolných kon-
čatín (PAOD) vzniká chronickým znížením až 
zastavením prítoku krvi v dôsledku chorobných 
zmien artérií distálnej aorty, iliackých tepien 
a tepien dolných končatín (1). Celosvetovo po-
stihuje 12 – 14 % populácie (2). Na Slovensku 
ročne vznikne 2 500 – 5 000 nových prípa-
dov kritickej končatinovej ischémie (CLI) práve 
v dôsledku neliečeného PAOD (1). Presná defi-
nícia CLI podľa Second European Consesus (1991) 
hovorí, že ide o perzistujúcu ischemickú poko-
jovú bolesť, vyžadujúcu pravidelnú, adekvátnu 

analgetickú liečbu viac ako 2 týždne, s členko-
vým systolickým tlakom < 50 mmHg a/alebo 
prstovým systolickým tlakom < 30 mmHg a/
alebo ako ulkus alebo gangrénu na nohe alebo 
prstoch s členkovým systolickým tlakom < 50 
mmHg alebo prstovým systolickým tlakom  
< 30 mmHg. Ochorenie vedie k strate končatiny 
(25 – 30 % pacientov) a výrazne zvyšuje riziko 
infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody 
a smrti (1). Ročná mortalita sa pohybuje oko-
lo 15 – 20 %. Rizikovými faktormi ochorenia 
sú: vek, fajčenie a diabetes mellitus. Progresia 

aterosklerózy tepien spôsobuje arteriálne zú-
ženie, čím vzniká nepomer medzi zásobova-
ním a spotrebou kyslíka tkanivami, ktorý sa 
klinicky prejaví ako intermitentná klaudikácia, 
pokojová bolesť, ischemický ulkus, gangréna, 
ktoré vedú k strate tkaniva (4). Klaudikácie sa 
objavia po prejdení fixnej vzdialenosti, zhoršujú 
sa pri rýchlej chôdzi alebo chôdzi do kopca, 
avšak v pokoji ustanú. Zvýraznením progresie 
ochorenia sú bolesti končatín v pokoji, hlavne 
v noci. Pacientom uľaví ich spustenie nadol 
alebo chôdza. Ischemické ulkusy a gangréna 
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postihujú hlavne chodidlá, tie sú vystavené 
najväčšiemu tlaku (obrázok 1). 

Pri diagnostike ochorenia okrem anamnézy 
a klinického vyšetrenia majú najväčší význam 
zobrazovacie metódy: „zlatý štandard“ – digi-
tálna subtrakčná angiografia (DSA), duplexná 
ultrasonografia, CT angiografia, prípadne MRI. 
Z neinvazívnych metód: meranie členkovo-ra-
menného indexu (ABI) a meranie prstovo-ra-
menného indexu (toe-brachial index – TBI). ABI 
sa vyráta ako pomer hodnoty systolického tlaku 
na tepnách DK k hodnote systolického tlaku na 
HK (5, 6). Norma je 0,91 – 1,31 (6,7). Hodnoty od 
0,41 – 0,90 sú mierne až stredne znížené, < 0,4 – 
výrazne znížené. Nárast ABI o 0,15 považujeme 
za klinicky relevantný a je znakom funkčného 
zlepšenia ochorenia. 

Transatlantický konsenzus (TASC) 
a indikačné kritériá 

Z hľadiska indikačných kritérií pre diagnosti-
ku a typ revaskularizácie (chirurgická/endovas-
kulárna) zohráva dôležitú úlohu Transatlantický 
konsenzus (TASC II), podľa ktorého platí, že en-
dovaskulárna liečba sa volí pri morfologických 

typoch A a B, typ C a D je vhodnejší pre chirur-
gickú liečbu periférneho artériového ochorenia 
(5, 8), (pozri tabuľku 1).

K hlavným indikáciám endovaskulárnej lieč-
by patria: limitujúce klaudikácie, pokojové boles-
ti, ohrozenie končatiny s nehojacimi sa trofickými 
defektmi, respektíve gangrénou (9). Primárna 
úspešnosť PTA v liečbe krátkych uzáverov je  
80 – 85 %, pri dlhých len okolo 60 %. Pri stenó-
zach je vysoká – okolo 90 %. Dlhodobá primárna 
priechodnosť je v 1. roku po zákroku 50 – 70 %, 
v 3. roku 61 %, v 5. roku okolo 58 %. Sekundárna 

dlhodobá priechodnosť je o  10 – 15 %  
väčšia.

S postupným rozvojom endovaskulárnych 
techník dochádza v priebehu posledného desať- 
ročia k problémom vo výbere liečebnej moda-
lity, pretože viaceré lézie, predtým liečiteľné len 
chirurgicky, sú dnes riešené aj endovaskulárne. 
Aj keď sú indikačné kritériá známe, výber terapie 
ostáva na skúsenosti a rozhodnutí lekára-chirur-
ga a intervenčného angiológa (10). O správnosti 
jednotlivých indikácií sa vedú diskusie a je pri-
rodzené, že sú tieto liečebné modality už viac 

Obrázok 2. Femoro-popliteálny dist. bypass PDK s venóznym graftom z v. saphena magna (zdroj: 
Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s.)

Obrázok 3. Pacient po femoropopliteálnom prox. bypasse vľavo s vyvedenými redonovými drénmi 
(zdroj: Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s.)

Tabuľka 2. Indikácie rekonštrukčných artériových operácií na dolných končatinách (Štvrtinová et al., 2008)

I. KLINICKÁ INDIKÁCIA 

Klinické štádium I (Fontaine) operácia NIE JE INDIKOVANÁ

Klinické štádium II (Fontaine) operácia JE RELATÍVNE INDIKOVANÁ

Klinické štádium III (Fontain) operácia JE ABSOLÚTNE INDIKOVANÁ

Klinické štádium IV (Fontain) operácia JE ABSOLÚTNE INDIKOVANÁ

II. ANGIOGRAFICKÁ INDIKÁCIA

Hodnotíme: 1. lokalizáciu a rozsah uzáveru

2. kvalitu prítoku a odtokového segmentu („run-in“ 
a „run-off“)

3. kaliber ciev

Obrázok 1. Ischemický ulkus IV. a V. prsta 
a počínajúca gangréna (zdroj: Klinika cievnej 
chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s.)

Tabuľ ka 1. TASC klasifikácia femoropopliteál-
nych lézií (Štvrtinová et al., 2008)

TASC typ A 
1. stenóza < 3 cm

TASC typ B 
2.  stenóza dlhá 3 – 10 cm nezasahujúca na dist. 

priebeh a. poplitea
3.  ťažko kalcifikovaná stenóza dlhá > 3 cm
4.  mnohopočetné lézie, každá menšia < 3 cm 

(stenózy alebo oklúzie)
5.  jedna alebo viacpočetné lézie s absenciou 

odtoku do tepien predkolenia pre zlepšenie 
prítoku pre distálny bypass

TASC typ C 
6. stenóza alebo oklúzia dlhšia > 5 cm 
7.  viacpočetné stenózy alebo oklúzie, každá dlhá 3 

– 5 cm alebo bez závažnej kalcifikácie

TASC typ D 
8.  kompletná oklúzia AFC, AFS alebo kompletná 

oklúzia podkolennej tepny a prox. trifurkácie
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rokov navzájom porovnávané. Literárne zdroje 
nám ukazujú, že venózny bypass zostáva zlatým 
štandardom v liečbe dlhých lézií arteria femoralis 
superficialis (AFS) a autológna žila (vena saphe-
na magna – VSM) najlepším graftom. Použitie 
autológneho žilového graftu má stále prednosť 
pred použitím protézy alebo endovaskulárnym 
zásahom, pretože ide o najflexibilnejšiu a najtr-
vácnejšiu metódu revaskularizácie dolných kon-
čatín a pri ich záchrane (obrázok 2, obrázok 3). 

Proximálny femoropopliteálny bypass  
(F-P bypass – našívaný z femorálnej tepny na  
a. poplitea v časti nad kolennou štrbinou) v štá-
diu Fontain II. má pri dobrom výtokovom trakte 
bezprostrednú priechodnosť > 96 %. Pri pä-
ťročnom sledovaní zostáva priechodných 80 %  
rekonštrukcií. U pacientov v III. a IV. štádiu s vý-
razne postihnutým výtokovým traktom v kru-
rálnej oblasti sa päťročná priechodnosť znižuje 
na 55 – 65 %. O niečo horšie výsledky majú 

femoropopliteálne distálne bypassy (našívané 
z femorálnej tepny na a. poplitea v časti pod 
kolenom). Bezprostredná priechodnosť je 90 %, 
päťročná kolíše od 40 – 60 %. U diabetikov pri 
rýchlej progresii aterosklerózy sú dlhodobé vý-
sledky horšie (11). Krajíček (12) udáva priemernú 
priechodnosť F-P bypassu počas 5 rokov 80 %  
pre venózny bypass, 75 % pre bypass s protézou 
nad kĺbnou štrbinou a 65 % pre bypass s pro-
tézou pod kĺbnou štrbinou. Žilový bypass nad 
štrbinou má asi 1,7-krát lepšiu priechodnosť ako 
PTA. Primárna, primárna asistovaná a sekundárna 
priechodnosť podľa ostatných veľkých multicen-
trických štúdií je u pacientov s infrainguinálnymi 
bypassmi v priebehu 1 roka 61 %, 77 % a 80 % 
(13). Mortalita rekonštrukčných výkonov vo fe-
moropopliteokrurálnej oblasti kolíše od 0 – 7,5 % 
s priemerom 3,5 %. Najčastejšími komplikáciami 
chirurgickej liečby sú: peroperačné a poope-
račné krvácanie, uzáver rekonštrukcie, pseu-
doaneuryzmy v anastomózach a infekcia 
v mieste rekonštrukcie.

Základom perkutánnej transluminálnej an-
gioplastiky (PTA) je punkcia stehennej, respektí-
ve iliackej tepny a prienik vodiča skrz stenózu či 
uzáver tepny so zavedením balónikového katét-
ra, veľkosť ktorého závisí od lúmenu postihnutej 
tepny (panvové tepny 8 –10 mm, stehenné 4 – 7 
mm, podkolenné tepny 4 – 5 mm, tepny predko-
lenia < 4 mm) a je insuflovaný tlakom. Úspešná 
PTA je definovaná angiograficky ako reziduál-
na stenóza menšia ako 15 – 20 %, po stránke 
hemodynamickej bez reziduálneho tlakového 
gradientu v pokoji a klinicky vzostupom indexu 
rameno-členok o viac ako 0,15, ústupom pokojo-
vých bolestí a klaudikácií (14). Najčastejšími príči-
nami skorého zlyhania PTA je včasná trombóza, 
spazmus, okluzívna disekcia, včasný elastický 
recoil (stiahnutie cievy), embolizácia organizova-

ného trombu, plátu či drte cholesterolu, vzácne 
ruptúra cievy alebo vznik pseudoaneuryzmy. 
Ako hlavná príčina neskorého zlyhania PTA sa 
udáva restenóza v dôsledku hyperplázie intimy, 
chronického elastického recoilu s progresiou 
aterosklerózy (14), (obrázok 5, obrázok 6). 

V ostatných rokoch bolo vo svete realizo-
vaných viacero retrospektívnych, ale aj rando-
mizovaných štúdií porovnávajúcich použitie 
bypassu a  PTA pri liečbe infrainguinálneho 
postihnutia tepien pri PAOD (Bradbury et al., 
2010; Van der Zaag, 2004; Taylor, 2008; Jeffrey, 
2012; Soga, 2013). Opierajúc sa o zahraničné li-
terárne údaje a vychádzajúc zo skutočnosti, že 
podobné štúdie v našich podmienkach doteraz 
neboli realizované, sme na našom pracovisku 
(Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ v Košiciach 
a VÚSCH, a. s.) realizovali v rokoch 2008 – 2010 
retrospektívne sledovanie, kde sme hodnotili 
255 pacientov s PAOD dolných končatín a CLI. 
U všetkých sledovaných išlo o novodiagnostiko-
vané infrainguinálne postihnutie vo femoropo-
pliteálnej oblasti. Pacienti boli na základe TASC 
konsenzu, klinického stavu a pridružených ko-
morbidít rozdelení do dvoch liečebných skupín. 
Prvá skupina 93 (36,5 %) pacientov podstúpila 
chirurgickú revaskularizačnú liečbu – femoro-
popliteálny proximálny/distálny bypass s auto-
lógnou žilou (v. saphena magna) alebo protézou 
(Dacron, Goretex, Teflon). Druhá skupina 162 
(63,5 %) pacientov bola riešená endovaskulárne 
– perkutánnou transluminálnou angioplastikou 
(PTA) s/bez implantácie stentu. Počas 1-ročného 
sledovania pacientov sme v oboch skupinách 
hodnotili primárnu, sekundárnu priechodnosť, 
klinickú a technickú úspešnosť našitého graftu/
PTA a výskyt komplikácií oboch metód. 

Skupiny pacientov sa nelíšili zastúpením 
pohlaví, v skupine s PTA bolo viac starších pa- 

Graf 1. Rozdelenie pacientov podľa TASC klasifikácie
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Obrázok 4. A. femoralis superficialis l.dx. pred 
(vľavo) a po (vpravo) angioplastike (http://epor-
tal.chirurgie.upol.cz/portal_final/?page_id=2031)

Obrázok 5. Angioplastika a. femoralis superfici-
alis l. dx. s implantáciou stentu (http://www.kup.
at/journals/abbildungen/gross/7534.html#start)
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cientov a nižšie zastúpenie fajčiarov/exfajčiarov. 
Skupiny pacientov sa nelíšili v prevalencii artéri-
ovej hypertenzie, v anamnéze prekonaného ko-
ronárneho syndrómu, cievnej mozgovej príhody 
a chronickej renálnej insuficiencie. V PTA skupine 
bolo vyššie zastúpenie pacientov s ischemickou 
chorobou srdca a diabetes mellitus. Z hľadiska 
závažnosti postihnutia tepien vo femoropo-
pliteálnej oblasti boli pacienti rozdelení podľa 
Fontainovej klasifikácie a klasifikácie TASC II. 
(pozri graf 1). Pacienti oboch skupín sa nelíšili 
v zastúpení jednotlivých štádií podľa Fontaina.

Sledované skupiny pacientov sa nelíšili v za-
stúpení klaudikantov ani v zastúpení kritickej 
končatinovej ischémie (CLI). 

Hlavným zistením nášho sledovania bolo, že 
sme nepreukázali rozdiely medzi 2 skupinami 
pacientov v primárnej, sekundárnej priechod-
nosti ani v klinickej a technickej úspešnosti zá-
kroku po 1 roku sledovania. Významný rozdiel 
sme dokumentovali v prípade zlepšenia sym-
ptómov CLI v sledovaných skupinách. V skupine 
pacientov s našitým bypassom bolo v priebehu 
1 roka od výkonu 1,85-násobne častejšie zazna-
menané docielenie klinického zlepšenia symptó-
mov kritickej končatinovej ischémie (CLI) oproti 
skupine s PTA (Odds ratio – OR 1,85 (1,10 – 3,10); 
p = 0,020). Závislosť zlepšenia symptómov CLI 
od typu zákroku bola potvrdená multivariátnou 
logistickou regresiou so zlepšením symptómov 
CLI ako závislou premennou a typom interven-
cie, klaudikačným intervalom pred zákrokom, 
vekom, pohlavím, prítomnosťou diabetes mel-
litus, aktívneho fajčenia, artériovej hypertenzie 
a ICHS ako nezávislými premennými. Logistická 
regresná analýza potvrdila, že typ zákroku je 
jediným prediktorom zlepšenia CLI nezávisle od 
ostatných zahrnutých premenných (p = 0,004). 
Porovnanie zlepšenia klaudikačného intervalu 
v dvoch sledovaných skupinách po 1 roku od 
výkonu nebolo štatisticky významné. V oboch 
liečených skupinách boli porovnané aj kompli-
kácie po výkone. V skupine pacientov s našitým 
bypassom bol vyšší výskyt hematómu oproti 
skupine pacientov s PTA (OR 4,23 (1,27 – 14,15);  
p = 0,019). Skupiny sa nelíšili v nutnosti ampu-

tácie v stehne ani v potrebe revaskularizácie 
končatiny v priebehu 1 roka po výkone (20). 

V závere môžeme konštatovať, že rozvoj špe-
cializovaných angiologických a angiochirurgic-
kých pracovísk na Slovensku zlepšuje diagnosti-
ku a záchyt pacientov s PAOD (21, 22). Samotné 
porovnanie endovaskulárnych a chirurgických 
revaskularizačných výkonov u pacientov s PAOD 
a prevažne s CLI je sťažené, keďže skupiny paci-
entov sa často líšia v komorbiditách, rizikových 
faktoroch a artériových léziách. Lézie liečené 
PTA sú pravdepodobne často kratšie a menej 
závažné ako tie, ktoré sú liečené chirurgicky. 
PTA je často realizovaná u rizikových pacientov 
s chronickou renálnou insuficienciou v dialyzač-
nom programe, ischemickou chorobou srdca, 
srdcovým zlyhávaním a diabetes mellitus, kde 
chirurgický výkon môže byť pre klinický stav 
kontraindikovaný (22, 23). U pacientov s význam-
nou komorbiditou a predpokladaným prežíva-
ním menším ako 2 roky je PTA odporúčanou 
metódou. Nesie však vyššie riziko zlyhania 
a nutnosti reintervencie. Naopak, infraingui-
nálny bypass s venóznym štepom je metódou 
voľby u mladších pacientov s predpokladaným 
dlhším prežívaním. Aj v našom súbore lieče-
ných pacientov sme preukázali – pri správnej 
indikácii revaskularizačného výkonu v danom 
období a pri zohľadnení ovplyvňujúcich faktorov 
– častejšie zlepšenie symptómov CLI pri použití 
bypassu ako pri endovaskulárnej revaskularizácii, 
čo naznačuje, že práve skupina pacientov s CLI 
môže profitovať z chirurgickej liečby. 
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Poranenie dolnej epigastrickej cievy počas 
laparoskopickej apendektómie – kazuistika 
MUDr. Tomáš Vasilenko, PhD.1, MUDr. Vít Pribula1, MUDr. Radoslav Krajničák1, MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.1, 
MUDr. Martin Šašala1, MUDr. Ján Slávik2

1Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca 
2Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca

Laparoskopická apendektómia je bezpečnou operačnou metódou. Medzi jej peroperačné komplikácie patrí poranenie Veressovou ihlou či 
trokárom. Krvácanie spôsobené trokárom je vzácne a rozpoznateľné už počas operácie, prípadne v skorom pooperačnom období. Avšak, 
neskoré rozpoznanie tejto komplikácie môže viesť k významnej morbidite či mortalite. V práci uvádzame kazuistiku pacientky s akútnou 
apendicitídou, u ktorej počas laparoskopického výkonu došlo k poraneniu dolnej epigastrickej cievy s jej následným ošetrením. V skorom 
pooperačnom období dochádza ku komplikácii v zmysle abscedovaného hematómu v rane s potrebou ďalšej hospitalizácie pacientky. 

Kľúčové slová: apendicitída, laparoskopia, arteriálne poranenie. 

Inferior epigastric artery lesion during laparoscopic appendectomy – a case report

Laparoscopic appendectomy is a safe surgical method. Its peroperative complications include injury by the Veress needle or by the trocar. 
Bleeding caused by trocar is rare and detected during the operation or in the early postoperative period. However, delay in recognition 
may lead to significant morbidity and mortality. We present a case report of a patient with acute appendicitis, for which during the 
laparoscopic operation was injury inferior epigastric artery, with its subsequent treatment. In the early postoperative period occurs to 
complications in terms of abscedens hematoma in the wound, the need for further hospitalization of the patient. 

Key words: appendicitis, laparoscopy, arterial injury.
Slov. chir., 2014; roč. 11(4): 148–150

Úvod
Akútna apendicitída patrí medzi najčastejšie 

náhle príhody brušné. Ochorenie sa väčšinou 
prejavuje sériou typických klinických príznakov 
a patologickým laboratórnym nálezom, avšak mô-
že prebiehať aj veľmi atypicky (1). V poslednom 
období sa v rámci diferenciálnej diagnostiky čoraz 
väčší význam prikladá zobrazovacím metódam, 
z ktorých sa najčastejšie využíva ultrazvukové vyše-
trenie brušných orgánov (USG), pri komplikovanej-
ších prípadoch aj počítačová tomografia (CT), ktorá 
má v porovnaní s USG lepšiu výpovednú hodnotu 
(2, 3). Pri diagnostike akútnej apendicitídy sa však 
väčšina chirurgov rozhoduje na základe dôkladne 
odobratej anamnézy a klinického nálezu.

Liečba akútnej apendicitídy je chirurgická. 
Apendektómiu je možné vykonať klasickým ale-
bo miniinvazívnym prístupom v závislosti od sk-
úseností a technickej vybavenosti chirurgického 
pracoviska. Optimálnym liečebným postupom je 
laparoskopická apendektómia s toaletou dutiny 
brušnej a prípadnou drenážou (4).

Na Chirurgickej klinike LF UPJŠ, Nemocnice 
Košice-Šaca a. s. 1. súkromnej nemocnice, sa 
akútne apendicitídy od roku 1996 riešia aj miniin-
vazívne – laparoskopicky. Po zvládnutí learning 
curve sa laparoskopická (LSK) apendektómia sta-
la dominantnou. Od novembra 2009 sa miniin-
vazívne postupy rozšírili o SILS (single-incision 
laparoscopic surgery) apendektómiu (tabuľka 1). 

V roku 2013 operačnú liečbu podstúpilo celkovo 
66 pacientov s touto diagnózou. Klasickým spô-
sobom boli riešení len 3 pacienti (4,5 %), miniinva-
zívne 63 pacientov (95,5 %), z toho SILS metódou 
26 pacientov (41,6 % z miniinvazívnych výkonov).

V  práci uvádzame kazuistiku pacientky 
s akútnou apendicitídou, u ktorej počas lapa-
roskopického výkonu došlo k poraneniu dolnej 
epigastrickej cievy v oblasti ľavého mezogastria. 
Napriek okamžitému ošetreniu cievy sa v skorom 
pooperačnom období vyskytla ranová kom-
plikácia, ktorá si vyžiadala ďalšiu hospitalizáciu 
pacientky na chirurgickej klinike. 

Práca taktiež poukazuje na možnosti ako 
predchádzať poraneniu ciev brušnej steny pri 
laparoskopických výkonoch.

Kazuistika

1. hospitalizácia pacientky
Pacientka vo veku 63 rokov prišla na chi-

rurgickú ambulanciu centrálneho prijímacieho 
oddelenia (CPO) s anamnézou tri dni trvajúcich 
bolestí brucha, ktoré začali v hornej polovici 
brucha a následne sa presunuli do pravého pod-
bruška. Taktiež udávala opakované vracanie, 
teploty s triaškami a pálenie pri močení. 

Počas vyšetrovania na CPO bola pacientka tla-
kovo-pulzovo stabilizovaná, afebrilná. Klinicky bru-
cho voľne priehmatné, bez hmatnej rezistencie, pal-
pačne bolestivé v pravom hypogastriu, Blumberg 
pozitívny, Rowsing a Plenies negatívne, indagačné 
vyšetrenie rekta bolo s negatívnym nálezom. 

Tabuľ ka 1. Miniinvazívne riešenie – pacienti s akútnou apendicitídou na našom pracovisku od 
11/2009 do 12/2013 (n = 242)

LSK apendektómia SILS apendektómia

počet pacientov 154 88

muži/ženy 89/65 40/48

priemerný vek 40,84 (17 – 86) 34,03 (18 – 80)

BMI 25,96 (16,5 – 42,9) 25,02 (14,7 – 47,1)

operačný čas 63,11 (25 – 210) min. 54,60 (30 – 120) min.

dĺžka pooperačnej hospitalizácie 5,29 (2 – 15) dňa 3,99 (2 – 6) dňa

konverzia 15 0

ranové komplikácie 8 11

pooperačné komplikácie do 30 dní 1 3
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Realizovaný kompletný laboratórny skríning 
s nálezom hodnôt CRP na hranici 165 mg/l. V ďal-
ších laboratórnych výsledkoch, vrátane leukocy-
tov, neboli patologické hodnoty pozorované. 
Avšak, bol prítomný výrazne pozitívny výsledok 
cievkovaného moču URISED, a to erytrocyty 
24 RBC/ul, leukocyty 238 WBC/ul, baktérie 267 
BAC/ul.

USG vyšetrenie brušných orgánov bolo bez 
zjavnej patológie, apendix nevizualizovateľný. 
Vzhľadom na pozitívny močový nález bola paci-
entka odoslaná na urologické vyšetrenie. Urológ 
hodnotil nález ako akútnu cystitídu s odporúča-
ním antibiotickej liečby. Realizované taktiež gy-
nekologické vyšetrenie, kde bola gynekologická 
príčina ťažkostí vylúčená a gynekológ sa priklonil 
k diagnóze akútnej cystitídy.

Na základe anamnesticky udávaných ťažkos-
tí a klinického nálezu bola pacientka prijatá na 
Chirurgickú kliniku LF UPJŠ, Nemocnica Košice-
Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, s podozrením 
na akútnu apendicitídu. Vzhľadom na progresiu 
klinického nálezu bola indikovaná na operačný 
výkon a po nevyhnutnej predoperačnej prípra-
ve operovaná metódou tradičnej trojportovej 
laparoskopie.

Peroperačne bol verifikovaný flegmonózne 
zmenený apendix väčších rozmerov. Vzhľadom 
na anatomické pomery a rozmery apendixu 
sme sa rozhodli pre extrakciu apendixu cez 22 
mm port v oblasti rany v ľavom mezogastriu 
(obrázok 1). Pri zavádzaní trokáru došlo k po-
raneniu cievnej štruktúry brušnej steny, čo sa 
prejavilo výrazným arteriálnym krvácaním do 
dutiny brušnej (obrázok 2). Táto peroperačná 
komplikácia si vyžiadala rozšírenie rany v oblas-
ti ľavého mezogastria, kde bola jednoznačne 
identifikovaná a okamžite opichovou ligatúrou 
ošetrená lézia dolnej epigastrickej cievy. Po do-
končení apendektómie bola drénovaná oblasť 
malej panvy Tygonovým drénom (obrázok 3).

Pooperačný priebeh bol bez komplikácií, 
podaná len bežná infúzna a analgetická liečba, 
nízkomolekulárny heparín. Pacientka počas ce-
lého obdobia hospitalizácie afebrilná. Postupne 
došlo k úprave zápalových parametrov, kon-
trolné vyšetrenie cievkovaného moču bolo 
negatívne. Brucho voľné, rany pokojné, stehy 
ponechané, drén na 3. pooperačný deň extra-
hovaný. Výsledok histologického vyšetrenia: 
„appendicitis ulceroso-phlegmonosa acuta et 
peritonitis visceralis purulenta circumscripta“. 
Pacientka bola na 5. pooperačný deň prepus-
tená do domáceho liečenia.

6. a 7. pooperačný deň pacientka prišla do 
chirurgickej ambulancie CPO pre subfebrility, bo-
lesti v oblasti rany v ľavom mezogastriu v mieste 
pôvodnej cievnej lézie. Následne realizovaná 
extrakcia stehov, vypustený hematóm z oblasti 
rany, odobratý ster z rany na kultiváciu a citlivosť. 
Taktiež realizované USG vyšetrenie brušných 
orgánov, ktorého záver bol bez patologického 
nálezu v dutine brušnej. Pacientke nasadená 
širokospektrálna perorálna antibiotická liečba, 
cefuroxim 500 mg á 12 hodín.

2. hospitalizácia pacientky
8. pooperačný deň bolo realizované kont-

rolné chirurgické vyšetrenie. Pacientka udávala, 
napriek antibiotickej terapii, pretrvávajúce febri-
lity a bolesti v mieste rany v ľavom mezogastriu. 
Pri klinickom vyšetrení bola prítomná flegmóna 
brušnej steny v danej oblasti.

Pacientka prijatá na chirurgickú kliniku za 
účelom intenzívnej liečby. Počas hospitalizácie 
bolo doplnené CT vyšetrenie brucha, kde bol 
nález v dutine brušnej v norme, avšak prítomná 
flegmóna brušnej steny tiahnuca sa od ľavého 
rebrového oblúka subfasciálne pozdĺž priame-
ho brušného svalu až po spina iliaka anterior 
superior. Z rany bol vypustený abscedovaný 
hematóm, odobratý ster na kultiváciu a citlivosť. 
Antibiotická terapia bola upravená na cefuroxim 
1,5 g á 8 hodín a metronidazol 500 mg á 8 hodín 
po obdobie dvoch dní. Vzhľadom na výsledky 
kultivácie – stafylokokus aureus betalaktamáza 
pozitívny, bola na tretí deň hospitalizácie po-
zmenená antibiotická liečba, a to na cefotaxi-
me 2 g á 12 hodín, a to celkovo po obdobie 8 
dní. Rana bola denne preväzovaná. Pacientka 
prepustená do domáceho liečenia na 10. deň 
hospitalizácie, t. j. 17. pooperačný deň. Rana bola 
ponechaná na sekundárne hojenie a preväzy 
cestou chirurgickej ambulancie až do úplného 
zhojenia (obrázok 4).

Diskusia
Laparoskopická apendektómia je bezpeč-

nou operačnou metódou. Jej výsledky a kom-
plikácie sú porovnateľné s klasickou apendektó-
miou (5, 6). Komplikácie tejto operačnej metódy 
sa môžu vyskytnúť aj u skúseného chirurga. 
Najčastejšie dochádza k poraneniu ciev brušnej 
steny, či už Veressovou ihlou, prípadne trokárom. 
K týmto poraneniam môže dôjsť pri akomkoľvek 
rozmiestnení portov, pri akomkoľvek laparosko-

Obrázok 4. Priebeh hojenia operačných rán

Obrázok 1. Schematické znázornenie rozlo-
ženia portov pri laparoskopickej apendektómii 
využívané na našom pracovisku

Obrázok 2. Poranenie dolnej epigastrickej 
cievy pri zavádzaní 22 mm trokáru

Obrázok 3. Pooperačný nález



150

Slovenská chirurgia | 2014; 11(4) | www.solen.sk

Kazuistiky

pickom výkone (7). Vážnym problémom sú hlav-
ne poranenia ciev väčšieho kalibru, najčastejšie 
dolnej epigastrickej cievy s následnou kompli-
káciou v podobe hematómu brušnej steny. Aj 
keď sa tieto poranenia vyskytujú pomerne často, 
v literatúre sú málo uvádzané (8). 

Bez ohľadu na to, najdôležitejším ostáva ich 
včasné rozpoznanie a správna liečba. Väčšina 
týchto poranení sa rozpozná už v priebehu ope-
rácie, prípadne do niekoľkých hodín po operácii. 
Neskoré rozpoznanie má za následok zvýšenú 
morbiditu a mortalitu u pacientov (9). Liečba 
môže byť konzervatívna, avšak vo väčšine prí-
padov sa nezaobídeme bez chirurgického oše-
trenia. Najčastejšie ide o revíziu rany s opichom 
poranenej cievy v závislosti od času rozpoznania 
uvedeného poranenia (10, 11, 12). V praxi sa vyu-
žíva ošetrenie týchto lézií aj pod laparoskopickou 
kontrolou (13). 

Možností ako predísť cievnym poraneniam 
brušnej steny pri laparoskopických výkonoch je 
viacero. V prvom rade je potrebná dobrá znalosť 
anatomických pomerov, najmä priebehu ciev-
nych štruktúr brušnej steny. Avšak, na dodržanie 
základného princípu triangulácie v laparoskopii 
je občas potrebné zavedenie portov aj v ob-
lastiach brušnej steny, kde je riziko poranenia 
cievnych štruktúr vyššie (14). V takomto prípade 
je potrebné čo najviac využiť výhody laparosko-
pie, to znamená, zavádzať porty pod kontrolou 

kamery, a taktiež využiť intenzitu svetla laparo-
skopu na presvietenie brušnej steny, a vyhnúť sa 
tak poraneniu ciev väčšieho kalibru.

Ďalšou z možností ako predchádzať spo-
mínaným poraneniam je využitie alternatív 
konvenčnej laparoskopie, ako je napríklad SILS. 
Na Chirurgickej klinike LF UPJŠ, Nemocnica 
Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica, sa SILS 
metóda využíva od októbra 2009. Štandardne 
sa vykonávajú apendektómie a cholecystektó-
mie. V roku 2010 sa spektrum výkonov rozšírilo 
o resekcie hrubého čreva pre benígne a ma-
lígne ochorenia, ako aj resekcie terminálneho 
ilea a céka pre Crohnovu chorobu. Výhodou 
SILS je prístup cez jednu incíziu, ktorá sa pri 
apendektómiách najčastejšie volí v ľavej časti 
umbilika, čím minimalizujeme riziko poranenia 
väčších cievnych štruktúr. Nespochybniteľný je 
aj výborný kozmetický efekt tejto metódy (15)  
(obrázok 5).

Záver
Laparoskopická apendektómia je považova-

ná za bezpečnú operačnú metódu. Je vhodná 
aj pre mladého, menej skúseného chirurga, na-
koľko vyžaduje krátku „learning curve“. 

Poranenie ciev brušnej steny väčšieho ka-
libru, ako je napríklad dolná epigastrická cieva, 
môže znamenať nielen vážnu peroperačnú 
komplikáciu vyžadujúcu si včasné a dôsledné 
ošetrenie, ale taktiež môže viesť k zvýšenej mor-
bidite a mortalite.

Medzi alternatívy konvenčnej laparoskopie, 
pomocou ktorých môžeme predchádzať pora-
neniu väčších ciev brušnej steny patrí SILS. Táto 
metóda je však vhodná pre chirurga s pokroči-
lejšími skúsenosťami v laparoskopickej chirurgii.
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Obrázok 5. Operačná rana naľavo od umbilika 
– stav po SILS apendektómii
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Ťažká hyponatrémia po liečbe terlipresínom 
u pacientky s chirurgicky neošetriteľným 
krvácaním do gastrointestinálneho systému
MUDr. Martin Vojtko1, MUDr. Marek Smolár, PhD.1, MUDr. Ivana Daňová, PhD.1, MUDr. Ľubomír Strelka, PhD.1,  
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Autori prezentujú kazuistiku 46-ročnej pacientky. V osobnej anamnéze bola 2 dni po narodení operovaná pre Laddov syndróm, ná-
sledne reoperovaná pre restenózu. Pacientka mala vrodené cievne malformácie gastrointestinálneho traktu (GIT) a počas života bola 
opakovane hospitalizovaná pre recidivujúce krvácanie do GIT, a zároveň došlo k vzniku ťažkej portálnej hypertenzie. V roku 2012 bola 
prijatá na našu kliniku pre opakované krvácanie do GIT, ktoré bolo chirurgicky neošetriteľné, preto bola pacientka liečená konzerva-
tívne. Počas podávania terlipresínu došlo k prudkému poklesu natrémie s následnou poruchou vedomia s CT verifikovaným edémom 
mozgu. Následný manažment zahŕňal vysadenie terlipresínu, pomalú korekciu natrémie, embolizáciu artérie lienalis, hemosubstitúciu 
a podávanie rekombinantného faktora VIIa. Uvedenou liečbou došlo k zastaveniu krvácania a k úprave stavu vedomia, avšak pretrváva 
mierna forma organického psychosyndrómu.

Kľúčové slová: krvácanie do gastrointestinálneho systému, terlipresín, hyponatrémia.

Severe hyponatremia after terlipressin treatment in the patient with surgically untreatable bleeding into 
gastrointestinal system

The authors present the case report of a 46 year old woman. In personal history, she was operated for congenital duodenal stenosis 
at the age 2 days, later reoperated due to restenosis. The patient had congenital vascular malformations of gastrointestinal tract (GIT) 
and was recurrently hospitalized for recidivous bleeding into GIT with concurrent development of portal hypertension. In 2012 she was 
admitted to our department because of relapsing bleeding into GIT which was imposible surgically treated so the patient was treated 
conservatively. In the course of terlipressin use, sharp decline of natremia developed with subsequent altered consciousness with CT 
verified brain edema. Further management included discontinuation of terlipressin, slow correction of hyponatremia, embolization of 
arteria lienalis, hemosubstitution and recombinant factor VIIa. This treatment led to stop bleeding and improvement of state of consci-
ousness however mild form of organic psychosyndrome persists. 
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Úvod
Terlipresín (N-triglycyl-8-lyzín-vazopresín), 

syntetický analóg vazopresínu –antidiuretického 
hormónu, vďaka výraznému vazokonstrikčnému 
účinku vedie k poklesu prietoku krvi v splan-
chnickej oblasti, preto je používaný pri  liečbe 
krvácania do tráviaceho systému pri portálnej 
hypertenzii. Od jeho zavedenia do praxe v šes-
ťdesiatych rokoch minulého storočia si našiel 
široké uplatnenie v chirurgii, internej a intenzív-
nej medicíne a tiež v gynekológii a urológii pri 
manažmente krvácania do urogenitálneho sys-
tému. O jeho možnom vplyve na rovnováhu vn-
útorného prostredia a rozvoja klinicky závažnej 
hyponatrémie sa len málo diskutuje, v literatúre 
sa skôr sporadicky vyskytujú kazuistiky, ktoré 
opisujú spomenuté nežiaduce účinky. Účinná 
bezpečná dávka terlipresínu je 1 mg/4 hod. i. 
v., po obdobie piatich dní, v špecifických prípa-

doch (hepatorenálny syndróm, pokračovanie 
krvácania do tráviaceho systému) je predĺžená 
dávkovacia schéma 7 – 10 dní (1). Vyššia dáv-
ka zvyšuje riziko vážnych nežiaducich účinkov 
a môže viesť k intestinálnej ischémii, hypertenzii, 
kardiovaskulárnym komplikáciám alebo k dysba-
lancii vodného a minerálového metabolizmu. 
Biodegradácia terlipresínu prebieha v pečeni, 
obličkách a tiež v ostatných tkanivách s elimi-
načným polčasom asi 40 minút. 

Autori prezentujú kazuistiku pacientky, u kto-
rej sa vyvinula závažná hyponatrémia v priebehu 
liečby terlipresínom pre chirurgicky neošetriteľné 
krvácanie do gastrointestinálneho traktu (GIT). 

Kazuistika
Na našu kliniku bola prijatá 46-ročná pacient-

ka s jednodňovou anamnézou pocitu slabosti 
a s údajom dvakrát melenickej stolice. Rodinná 

anamnéza pacientky bola bez pozoruhodnos-
tí, v osobnej anamnéze bola 2 dni po narode-
ní operovaná pre Laddov syndróm, následne 
reoperovaná pre restenózu duodena, pričom 
bola nájdená trombóza v. mesenterica superior 
s varikózne dilatovanými vénami a otvorenými 
portosystémovými spojkami. Od dvoch rokov 
mávala opakovane melény, v detstve bola trikrát 
reoperovaná pre krvácanie do GIT, avšak zdroj 
krvácania sa nepodarilo identifikovať. Vo veku 13 
rokov podstúpila angiografické vyšetrenie, kto-
rým tiež nebol zistený zdroj krvácania. Pacientke 
sa postupne rozvíjala portálna hypertenzia a aj 
v dospelosti bola opakovane hospitalizovaná pre 
krvácanie do GIT, ktoré bolo vždy zvládnuté kon-
zervatívne. Presný zdroj krvácania nebol nikdy 
diagnostikovaný, pričom boli vyčerpané všetky 
diagnostické modality. Pri endoskopickom vyše-
trení boli verifikované varixy žalúdka a duodena, 
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v roku 2008 bol kapslovou endoskopiou nájdený 
drobný ulcus v proximálnom jejune a polypoidný 
reliéf (v. s. varixy, eventuálne hemangióm). Na 
CT vyšetrení v roku 2008 bol nález hypoplázie  
a. mesenterica superior a v. mesenterica superior 
s úplne sfibrotizovaným lumenom, s varikózne 
dilatovanými vénami a otvorenými portosysté-
movými spojkami. V deň prijatia (31. 1. 2012) bolo 
realizované gastrofibroskopické vyšetrenie bez 
nálezu krvácania do D2, vizualizované varikozity 
v žalúdku a duodene. Vo vstupných vyšetre-
niach bola koncentrácia hemoglobínu 57 g/l, 
glykémia 9,8 mmol/l, ostatné základné hemato-
logické a biochemické parametre boli v norme 
(natrium 136 mmol/l, kalium 3,6 mmol/l, kalcium 
1,95 mmol/l, chloridy 107 mmol/l, kreatinín 57 
mmol/l, Quick 90 %). Pacientke bola začatá štan-
dardná hemosubstitučná a hemostyptická liečba 
vrátane terlipresínu intravenózne v dávke 1 mg/6 
hod., na ktorej bola prechodne stabilizovaná. 
Piaty hospitalizačný deň (4. 2. 2012) však došlo 
k recidíve masívneho krvácania, pokračovalo 
sa v konzervatívnej liečbe a v hemosubstitúcii.  
5. 2. 2012 nastala zmena stavu vedomia, paci-
entka bola náhle komatózna s Glasgow coma 
scale (GCS) 6 a súčasne jej vystúpila telesná tep-
lota do 40 °C. V laboratórnych vyšetreniach bola 
ťažká anémia a rozvrat vnútorného prostredia 
s koncentráciou sérového nátria 107 mmol/l, 
chloridov 78 mmol/l a s osmolalitou 226 mOsm/l. 
CT vyšetrením bol verifikovaný difúzny edém 
mozgu. Podľa konzultácie s interným lekárom 
bol terlipresín postupne vysadený za súčasnej 
pomalej substitúcie mineralogramu (obrázok 1) 
a prísnej bilancie tekutín. 

8. 2. 2012 nastalo opäť masívne krvácanie, 
bolo realizované angiografické vyšetrenie bez 
nálezu zdroja krvácania a embolizácia a. lienalis 
(obrázok 2). Pri angiografii bol nasondovaný len 
rudiment a. mesenterica superior (plnil sa len 
malý segment z jej povodia) a v. mesenterica 
superior sa nezobrazila. Po embolizácii krvá-
canie ďalej nepokračovalo. V ďalšom priebehu 
bola pacientka somnolentná, bradypsychická, 
odpovedala na otázky, bez známok lateralizácie. 
Od 1. 3. 2012 sa neurologický nález zlepšoval, 
pacientka sledovala okolie, jednoslovne odpo-
vedala na jednoduché otázky, postupne doká-
zala vykonať jednoduché úkony a v súčasnosti 
pretrváva mierna forma organického psycho-
syndrómu. Pacientka je bez krvácania do GIT, 
celková dĺžka hospitalizácie bola 38 dní, počas 
ktorej sa použilo 77 transfúznych jednotiek re-
suspendovaného erytrocytárneho koncentrátu, 
42 jednotiek čerstvej mrazenej plazmy a 25 mg 
rekombinantného faktora VII.

Diskusia
Napriek nepopierateľnému benefitu z lieč-

by terlipresínom je nutné uvedomiť si jeho vý-
znamný vplyv na metabolizmus sodíka a vody 
a jeho možné antidiuretické pôsobenie, o čom 
informujú niektoré nedávno publikované kazu-
istiky (2, 3). O presnom mechanizme pôsobenia 
sa stále diskutuje a otvorená zostáva aj otázka, 
prečo dochádza k rozvoju klinicky závažnej hy-
ponatrémie len u niektorých pacientov. 

Českí autori v kazuistikách troch pacientov 
pozorovali na začiatku liečby terlipresínom zvý-
šené odpady sodíka, vyrovnanú vodnú bilanciu 
a postupný rozvoj hyponatrémie, ktorá dosiahla 
maximum 4. – 7. deň podávania terlipresínu. 
Hyponatrémia bola klinicky symptomatická 
s  amentne delirantným stavom (možná zá-
mena za delirium tremens!) a somnolenciou. 
Ukončenie liečby terlipresínom viedlo k mar-
kantnému nárastu diurézy (cca 8 l/24 hod.), ná-
rastu odpadu bezsolútovej vody a významnému 
nárastu natrémie, čo imponovalo ako ukončenie 
antidiuretického pôsobenia. U jedného z troch 
pacientov došlo k rozvoju vigilnej kómy násled-

kom pontínnej myelinolýzy. Títo autori podľa 
svojich klinických pozorovaní predpokladajú, 
že k minerálovému rozvratu pri liečbe terlipre-
sínom došlo u pacientov s dobrou funkčnou 
kapacitou pečene, bez hypoalbuminémie, bez 
edémov a bez ascitu. U pacientov s ascitom 
a edémami môže dôjsť k sekvestrácii nadbytoč-
ných tekutín v treťom priestore, ktorý môže slúžiť 
ako nárazníkový systém pre nadbytočnú vodu 
pri antidiuretickom pôsobení terlipresínu bez 
zmien sérového mineralogramu a osmolality. Po 
ukončení antidiuretického pôsobenia nedôjde 
k rýchlej mobilizácii vody a k zmenám sérových 
koncentrácií minerálov. Na druhej strane, pa-
cientom bez hypoalbuminémie, bez edémov 
a ascitu, s dobrou funkciou pečene nedochádza 
k úniku bezsolútovej vody do tretieho priesto-
ru. Antidiuretické pôsobenie terlipresínu vedie 
k zvýšeniu efektívneho cirkulujúceho objemu 
(po zastavení krvácania), následne k dilatácii 
predsiení srdca a k stimulácii buniek produkujú-
cich nátriuretický peptid. Jeho účinkom, ktorý sa 
dostaví v priebehu niekoľkých hodín, je zvýšené 
vylučovanie sodíka, zvýšenie diurézy a strata 

Obrázok 1. Postupná úprava mineralogramu

Obrázok 2. Angiografické vyšetrenie a embolizácia a. lienalis
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zadržanej tekutiny. Vzniknutá hyponatrémia je 
výsledkom dilúcie a tiež zvýšených strát sodíka 
močom (4). 

Španielski autori analyzovali vplyv terlipresí-
nu na sérovú koncentráciu sodíka u 58 pacientov 
so závažným krvácaním pri portálnej hyperten-
zii. U 36 % pacientov došlo k poklesu natrémie 
o viac ako 10 mmol/l. Podľa štatistickej analýzy 
boli vznikom hyponatrémie najviac ohrození 
pacienti, ktorí mali nízke skóre Modelu pre ko-
nečné štádium ochorenia pečene (Model for 
End-Stage Liver Disease) a pacienti s normálnou 
alebo takmer normálnou vstupnou hodnotou 
natrémie. Traja pacienti mali následkom hypo-
natrémie vyvinuté neurologické príznaky (5). 

Terlipresín sa využíva v liečbe krvácavých 
stavov pre jeho silný agonistický účinok na va-
zopresínové V1 receptory. Okrem toho však môže 
parciálne pôsobiť aj na V2 receptory v zbernom 
kanáliku obličiek (tabuľka 1), čím vedie k zadr-
žiavaniu bezsolútovej vody a následne k hy-
ponatrémii (6). V USA a Indii sú už schválené 
a používané liečivá – selektívne antagonisty 
vazopresínových receptorov V2 (tolvaptan), ktoré 
sú indikované pri liečbe hyponatrémie pri syn-
dróme neprimeranej sekrécie antidiuretického 
hormónu (SIADH), pri srdcovom zlyhaní, avšak 

ich použitie má byť prísne zvážené pacientom 
s cirhózou pečene, keďže môžu potencovať ďal-
šie poškodenie pečene, až viesť k hepatálnemu 
zlyhaniu. 

Jednou z liečebných možností zastavenia 
krvácania z GIT pri portálnej hypertenzii je sple-
nektómia alebo embolizácia artérie lienalis (7), 
čím dôjde k zastaveniu prítoku krvi z vena lienalis 
a následne k poklesu prietoku krvi v portálnom 
riečisku. Keďže medzi nežiaduce účinky sple-
nektómie patrí trombocytóza, zvýšené riziko 
infekcií a sepsy, embolizácia a. lienalis sa vďaka 
nižšej pozákrokovej mortalite a morbidite zdá 
byť vhodnejšia najmä u rizikových a hemody-
namicky nestabilných pacientov (8). Reziduálna 
slezina spĺňa základné imunologické funkcie, 
čo postačuje na prevenciu septických stavov. 
Aj v našej kazuistike môžeme poukázať na be-
nefit tejto metódy pri manažmente chirurgicky 
neošetriteľného krvácania z GIT pri portálnej 
hypertenzii. 

Záver
Pri liečbe krvácavých stavov terlipresínom je 

nutné myslieť na jeho prípadné závažné nežia-
duce účinky na minerálový a vodný metaboliz-
mus. Vývoj klinicky symptomatickej hyponatré-

mie je možný 4. – 7. deň pri liečbe terlipresínom, 
preto je nutné pravidelne sledovať bilanciu te-
kutín, mineralogram a osmolalitu séra. Pri obja-
vení sa neurologickej symptomatiky v priebehu 
liečby je nutné v rámci diferenciálnej diagnostiky 
myslieť aj na zmeny sérových koncentrácií nátria. 
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Tabuľ ka 1. Lokalizácia a funkcia vazopresínových receptorov

Receptor Lokalizácia Funkcia 

V1 (V1A) Hladká svalovina ciev, trombocyty, 
hepatocyty, myometrium

Vazokonstrikcia, hypertrofia myokardu, agregácia 
trombocytov, glykogenolýza, kontrakcia maternice

V2 Bazolaterálna membrána 
zberného kanálika obličiek, 
endotel ciev, hladká svalovina ciev

Inzercia aquaporínu 2 do apikálnej membrány zberných 
kanálikov, zvýšenie expresie a syntézy aquaporínu 2, 
uvoľnenie von Willebrandovho faktora a faktora VIII, 
vazodilatácia

V3 (V1B) Adenohypofýza Uvoľnenie ACTH, prolaktínu, endorfínov
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Katameniální pneumotorax – kazuistika
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Katameniální pneumotorax je vzácným typem recidivujícího spontánního pneumotoraxu u žen v reprodukčním věku, rozvíjející se 
v závislosti na přítomnosti hrudní endometriózy. Základem diagnostiky je krom jiného pečlivý odběr anamnézy. Terapie je kombino-
vaná, zahrnuje možnosti hrudní chirurgie kombinované s hormonální substituční terapií, ve vzácných případech rovněž gynekologické 
operace. V článku je prezentován případ mladé ženy s recidivujícím spontánním pneumotoraxem, kde byla stanovena tato diagnóza 
a následný terapeutický management tohoto patologického stavu.

Klíčová slova: katameniální pneumotorax, endometrióza, video-asistovaná torakoskopie.

Catamenial pneumothorax – case report

Catamenial pneumothorax is a rare type of spontaneous pneumothorax, developed in women in reproductive age due to the presence 
of thoracic endometriosis. Medical history is the key to the correct diagnosis. Treatment combines methods of thoracic surgery, together 
with hormonal subtitution therapy and, in rare cases, also gynecological operation. We present the case report of young woman with 
spontaneous pneumothorax due to thoracic endometriosis.

Keywords: catamenial pneumothorax, endometritis, video-assisted thoracoscophy.
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Definice
Katameniální pneumotorax je vzácný typ 

recidivujícího spontánního pneumotoraxu 
vyskytující se u žen, zejména v produktivním 
věku, během prvních dnů menstruace (4, 9). 
Nejčastější příčinou vzniku tohoto typu pneu-
motoraxu je endometrióza pleury. Endometrióza 
je progresivní estrogen-dependentní onemoc-
nění, při kterém se endometriální tkáň vyskytuje 
mimo uterus, nejčastěji v oblasti malé pánve, 
ale může postihovat i hrudní dutinu, mozek či 
velké klouby v těle ženy. Endometrióza postihuje 
3 – 10 % žen v reprodukčním věku.

Epidemiologie
Incidence primárních spontánních pneumo-

toraxů u žen je velmi nízká (cca 1,2 : 100 000/rok). 
Katameniální pneumotorax je tedy velmi vzácné 
onemocnění, tvoří cca 3 – 6 % z celkového počtu 
spontánních pneumotoraxů u žen. V 97 % je 
postižena strana pravá (5, 6).

Symptomy
Ke vzniku pneumotoraxu dochází obvykle 

do 72 hodin po nástupu menstruace. Typicky se 
vyskytuje u žen v produktivním věku, nejčastěji 
mezi 30. a 40. rokem (1, 2, 3). Nicméně byl popsán 
i u dívek před 10. rokem věku, jakožto i u žen 
v menopauze. Nejčastěji je popisován u žen 
s diagnostikovanou endometriózou, a  to až  
22 – 37 % (8). K symptomům patří dušnost, kašel, 
pleurální bolest či cyklická hemoptýza.

Patofyziologie
Do dnešního dne není známá příčina ekto-

pického výskytu aktivní endometriální tkáně. 
Implantační teorie, která předpokládá retrográd-
ní menstruační krvácení, mikroembolizace či 
porucha imunity organizmu jsou pouze teorie-
mi, které by mohly vysvětlovat vznik endome-
trických ložisek. Pravděpodobně je etiologie 
multifaktoriální a na vzniku endometriózy se 
podílí kombinace faktorů imunologických, ge-
netických či endokrinologických. 

Existuje řada teorií vzniku katameniálního 
pneumotoraxu. Jednou z nich je přítomnost en-
dometriální tkáně v dutině hrudní (tvoří čokoládo-
vě zbarvené cysty) v důsledku mikroembolizace 
cestou pánevních žil (5, 9). Nejčastěji je postižena 
parietální pleura, ale jsou popisovány případy, ve 
kterých je přítomnost endometriózy popisována 
na plicích samotných, bránici a nejméně často 
v tracheobronchiálním stromu. Druhou teorií je 
přítomnost defektů v bránici, které představují 
tzv. „vstupní bránu“ při migraci vzduchu z dutiny 
břišní do dutiny hrudní během menstruace. Další 
teorie popisuje přítomnost prostaglandinu F2, 
který se nachází u některých žen v krevní plaz-
mě během menstruace a který může způsobit 
destrukci alveolární tkáně vazospazmem.

Diagnostika
K základním diagnostickým metodám patří 

podrobná anamnéza. Mezi rizikové faktory en-
dometriózy patří nuliparita, pozitivní rodinná 

anamnéza, sterilita, menstruační cyklus kratší 
než 27 dní a krvácení delší než 8 dní, bolestivá 
a silná menstruace, překonaná infekce pánve. 
Diagnózu pneumotoraxu potvrdí RTG snímek 
plic. Na diagnózu katameniálního pneumo-
toraxu je potřeba myslet zejména při četných 
rekurencích spontánního pneumotoraxu u žen 
v reprodukčním věku v návaznosti na počátek 
menstruace. Na RTG plic je patrný unilaterální 
pneumotorax – ve většině případů pravostran-
ný. Dle UZ či CT hrudníku může být v někte-
rých případech popisován i hemotorax, na CT, 
eventuálně přítomnost endometriózy. CA-125 
je zvýšeno. Nejčastěji užívanou diagnostickou 
a zároveň i terapeutickou metodou je video-
-asistovaná torakoskopie (VATS) (4, 8).

Léčba
V případě vzniku pneumotoraxu vyžadující-

ho akutní intervenci je samozřejmě indikována 
hrudní drenáž. Následná terapie je buď chirur-
gická, hormonální, anebo kombinovaná (ta má 
nejlepší výsledky) (7, 8, 9). 

Chirurgická terapie: Představuje odstranění 
endometriální tkáně, nejlépe během menstru-
ace, vzhledem k optimální vizualizaci ložisek 
během této fáze menstruačního cyklu. Zcela 
výjimečně jsou popisovány další zákroky, jako 
kupříkladu plikace defektů bránice, aplikace 
vicrylových sítěk na bránici k zakrytí drobných 
fenestrací bránice či oboustranná ovariektomie 
s nasazením estrogenní substituční medikace až 
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po několika měsících od operace. Pleurodéza 
jako taková může být v chirurgické léčbě nápo-
mocná. Samotná není považována za kauzální 
terapii při endometrióze dutiny hrudní, lze ji však 
využít, jsou-li důvodem vzniku katameniálního 
pneumotoraxu defekty v bránici. Nejčastěji je 
používána kombinace subtotální pleurektomie 
s chemickou pleurodézou (8).

Menstruace s následným vznikem katame-
niálního pneumotoraxu může být suprimová-
na za pomoci hormonální terapie. Nejčastěji je 
však hormonální léčba využívána v kombinaci 
s chirurgickou intervencí, respektive aplikovaná 
po ní. K hormonální terapii se používají proges-
tiny, agonisty gonadoliberinů (Lupron depot) 
a progesteron (Danazol) (7). Progestiny (HAK) 
suprimují ovulaci, jsou-li užívány kontinuálně 
je suprimován i menstruační cyklus. Samotné 
užívání progestinů má však velmi špatný efekt 
na recidivu pneumotoraxů a navíc je popisováno 
velké množství vedlejších účinků při této terapii. 
Agonisté gonadoliberinů suprimují menstruaci 
a navozují arteficiální menopauzu. Nesmí však 
být užívány déle než 6 měsíců, taktéž je popiso-
vána řada vedlejších účinků této terapie.

Kazuistika 
Pacientka (ročník narození 1977) byla odeslá-

na spádovým plicním pracovištěm pro 3. recidivu 
pravostranného pneumotoraxu. Po příjmu na 
odesílajícím pracovišti byla provedena hrudní 
drenáž, poté došlo k reexpanzi plíce. Následně 
bylo provedeno HRCT plic, kde nebyla identifi-
kována žádná patologie. S odstupem 1 měsíce 
byla pacientka opětovně přijata z důvodu pocitu 
dušnosti a píchavé bolesti v horní části pravého 

hemitoraxu. Dle RTG plic došlo k recidivě pneu-
motoraxu do 3 cm (obrázek 1). Pacientka byla 
indikována k VATS revizi. Pacientka jinak zdráva, 
léčena pouze pro neplodnost. S ohledem na reci-
divující spontánní pneumotorax nejasné etiologie 
bylo přistoupeno k video-asistované torakoskopii. 
Peroperačně nebyla zjištěna žádná patologie plic-
ní, při bližší aspekci bránice byly nalezeny celkem 
3 drobné defekty v oblasti pars membranacea 
bránice vpravo (obrázek 2). Rozhodli jsme se pro 
plikaci bránice v místě těchto defektů. Následně 
byly zvyklým způsobem založeny hrudní drény 
na aktivní sání. Pooperační průběh byl kompli-
kován parciálním pneumotoraxem po vytaže-
ní hrudních drénů s nutností redrenáže. Drén 
extrahován 8. pooperační den. 10. pooperační 
den byla pacientka propuštěna do domácího 
ošetření a předána k další péči na gynekologické 
pracoviště v místě bydliště. Toho času je pacientka 
na hormonální substituční terapii, 14 měsíců od 
operace bez recidivy pneumotoraxu. 

Diskuze
Pneumotorax je patologický stav postihující 

respirační trakt, vznikající jako důsledek patolo-
gické komunikace pohrudniční dutiny se zevním 
prostředím. Závažnost tohoto stavu je kolísavá, 
od asymptomatického malého apikálního pneu-
motoraxu zjištěného jako náhodný nález při 
screeningovém RTG vyšetření hrudníku až po 
dramaticky probíhající a život ohrožující tenzní 
pneumotorax. Příčin rozvoje pneumotoraxu je 
několik desítek, od traumatického pneumotora-
xu až po patologické procesy plíce, pohrudnič-
ní dutiny či bránice. Recidivující pneumotorax 
představuje diagnosticko-terapeutickou jednot-
ku vyžadující důkladnou diagnostiku a kauzální 
terapii. 

Závěr
Na katameniální pneumotorax je nutno my-

slet při recidivujících spontánních pneumotora-
xech u žen, zejména v produktivním věku, a to 
i pokud nejsou přítomny symptomy asociované 
s přítomností pánevní endometriózy. Obtíže jsou 
vždy vázány na fázi menstruačního cyklu. Toho 
času je jedinou metodou, kterou je možno tuto 
diagnózu definitivně potvrdit, torakoskopická 
chirurgie (přítomnost endometriózy či defektů 
bránice) (4). Za kauzální terapii je považová-
na chirurgická intervence s ošetřením všech 
defektů bránice a odstraněním všech ložisek 
endometriózy s eventuálním doplněním sub-
totální pleurektomie s chemickou pleurodézou 
následovaná hormonální terapií aplikovanou po 
dobu 6 měsíců.
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Obrázek 1. Předoperační RTG snímek – pláš-
ťový pneumotorax vpravo 3 cm

Obrázek 2. Peroperační obraz pravé pleurální 
dutiny se třemi defekty v bránici s ložisky endo-
metriální tkáně
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Chirurgická liečba pankreaticko-pleurálnej 
fistuly (PPF) u pacienta s chronickou 
pankreatitídou – kazuistika 
MUDr. Michal Hošala, PhD.1, MUDr. Blažej Palkóci1, MUDr. Janka Hošalová Matisová2, MUDr. Marek Adámik, PhD.1,  
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1Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin 
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Pankreaticko-pleurálna fistula (PPF) je zriedkavou komplikáciou akútnej alebo chronickej pankreatitídy. PPF sa manifestuje častejšie pľ-
úcnymi než brušnými symptómami. Väčšina pacientov má ľavostranný pleurálny výpotok, zriedkavo sú opisované prípady bilaterálneho 
alebo len pravostranného výpotku. Včasné vyšetrenie hodnoty amyláz z pleurálneho punktátu môže výrazne napomôcť jej diagnostike. 
Konzervatívna liečba s drenážou hrudníka a aplikáciou octreotidu je metódou prvej voľby. V prípade zlyhania konzervatívnej liečby sú 
ďalšími liečebnými modalitami ERCP stentáž ductus pancreaticus a chirurgická liečba. Autori prezentujú prípad 44-ročného pacienta po 
prekonanej ťažkej forme akútnej pankreatitídy s CT a MRCP potvrdenou pankreaticko-pleurálnou fistulou. U pacienta bola realizovaná 
excízia fistuly a bola našitá pankreatikojejunoanastomóza sec. Ω a jejunojejunoanastomóza. 

Kľúčové slová: pankreaticko-pleurálna fistula, chronická pankreatitída, chirurgická liečba. 

Surgical treatment of pancreatico-pleural fistula on patient with chronic pancreatitis – case report

Pancreatico-pleural fistula (PPF) is rare complication of acute and chronic pancreatitis. PPF is manifested more frequently with pulmo-
nary symptoms than abdominal. Most patients have a left pleural effusion, rarely are described cases of bilateral or right-sided effusion. 
Early screening of amylase values in pleural punctate can significantly contribute to the diagnosis. Conservative treatment with chest 
drainage and octreotide application is the method of choice. In case of failure of conservative treatment other therapeutic modalities 
are ERCP stenting of pancreatic duct and surgical treatment. The authors present a case of 44 year old patient with undergone severe 
form of acute pancreatitis with CT and MRCP confirmed pancreatico-pleural fistula. The excision of the fistula was performed and pan-
creaticojejunoanastomosis sec. Ω and jejunojejunoanastomosis was sewn.

Key words: pancreatico-pleural fistula, chronic pancreatitis, surgical treatment.
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Úvod
Pankreaticko-pleurálna fistula je zriedkavou 

komplikáciou akútnej a chronickej pankreatití-
dy, alebo vzniká ako následok úrazu pankrea-
su, respektíve chirurgickým prerušením ductus 
pancreaticus. PPF a pankreatický ascites sa za-
raďujú medzi vnútorné pankreatické fistuly. Aj 
keď presná incidencia nie je známa, rôzni autori 
udávajú incidenciu od 0,4 % do 1 % pacientov 
s pankreatitídou (1). PPF vzniká zvyčajne ako ná-
sledok nekompletne vytvorenej alebo rupnutej 
pankreatickej pseudocysty, v ojedinelých prí-
padoch ako následok leaku z ductus pancrea- 
ticus (2, 3). Fistula prechádza buď cez hiatus 
oesophageus, alebo cez hiatus aorticus, alebo 
priamo cez bránicu. Pľúcne príznaky sa vyskytujú 
oveľa častejšie než brušné príznaky. Väčšina pa-
cientov má ľavostranný pleurálny výpotok (76 %  
prípadov), len zriedkavo sa objavuje bilaterálny 
alebo len pravostranný výpotok (3). Najčastejšie 
sa PPF objavuje u mužov vo veku 40 – 50 rokov, 
ktorí majú v anamnéze chronický alkoholizmus. 

Najčastejším klinickým príznakom je dyspnoe (cca 
70 %). Medzi ostatné príznaky patria kašeľ, bolesť 
na hrudníku, septikémia, pankreatický ascites. 
Len zriedkavo sa vyskytujú bolesti brucha. Veľmi 
často dochádza k oneskoreniu správnej diagnos-
tiky tohto ochorenia. Priemerný čas od objavenia 
sa prvých príznakov do diagnostiky ochorenia 
je podľa rôznych autorov od 12 do 49 dní (4). 
Diagnostika pozostáva zo zhodnotenia klinických 
príznakov, osobnej anamnézy a výsledkov zob-
razovacích metód (natívna RTG snímka hrudníka 
CT, respektíve MR vyšetrenie hrudníka a brucha). 
Diagnostike môže napomôcť aj ERCP vyšetre-
nie, aj keď nie vždy je možné zobraziť priebeh 
fistuly (úspešnosť pri 60 – 70 %) (3, 4). Definitívna 
diagnóza sa stanoví na základe biochemického 
vyšetrenia punktátu pleurálnej tekutiny získanej 
torakocentézou. Hodnoty amyláz v punktáte do-
sahujú hodnoty 10 – 100-násobok sérových hla-
dín amyláz. Stanovujú sa aj hodnoty lipáz, ktoré 
sú taktiež signifikantne zvýšené. Konzervatívna 
liečba s drenážou hrudníka a aplikáciou octreotid 

acetátu (Sandostatin®) je metódou prvej voľby (4).  
S rozvojom endoskopických techník sa do po-
predia dostávajú aj iné liečebné modality. Stentáž 
ductus pancreaticus sa používa nielen na dekom-
presiu ductus pancreaticus, ale aj na premostenie 
jeho poškodenej časti v mieste fistuly (5). Väčšina 
pankreatických fistúl vzniká v hlave a tele pan-
kreasu a sú prístupné na endoskopickú liečbu. 
Premostenie fistuly napomáha uzatvoreniu fis-
tuly znížením intraduktálneho tlaku. Chirurgická 
liečba pankreaticko-pleurálnej fistuly prichádza 
do úvahy po zlyhaní konzervatívnej a endosko-
pickej liečby alebo aj ako metóda prvej voľby. 
Indikáciou je obštrukcia ductus pancreaticus, 
ktorú nie je možné vyriešiť endoskopicky (5).  
Chirurgická liečba zahŕňa parciálnu resekciu pan-
kreasu, ako aj enteropankreatickú anastomózu 
na zaistenie drenáže obsahu pankreatického vý-
vodu. Enteropankreatická anastomóza sa našíva 
v oblasti leaku z pankreatickej fistuly alebo na 
vytvorenú pseudocystu (1). Je trikrát účinnejšia 
ako konzervatívna liečba. 
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Kazuistika
44-ročný muž s pozitívnou alkoholovou 

anamnézou, po prekonanej ťažkej akútnej pan-
kreatitíde v roku 2011, vtedy preliečený konzer-
vatívnou liečbou, s dyspnoe, s pretrvávajúcimi 
bolesťami v oblasti epigastria, poruchami tráve-
nia, chudnutím, prijatý na našu kliniku pre po-
dozrenie na pankreaticko-pleurálnu fistulu dňa 
18. 02. 2014. Dyspnoe pretrvávalo u pacienta už 
od novembra 2013. Pacient je diabetik na inzulí-
noterapii, má steatózu pečene, portálnu hyper-
tenziu. Pri prijatí v laboratórnom obraze zistená 
mierna hyperamylazémia, mierne zvýšené CRP, 
mierna leukocytóza, trombocytopénia a anémia 
(tabuľka 1). Bolo doplnené CT a MR vyšetrenie 
hrudníka a brucha s nálezom pankreaticko-
-pleurálnej fistuly hrúbky 5 mm od pankreasu 
až do ľavej pleurálnej dutiny, ktorá komunikuje 
s pseudocystou v oblasti tela pankreasu 21 x 15 
mm (obrázok 1, 2). Taktiež bol opísaný atrofický 
pankreas s deštrukciou tela a krčka pankreasu, 
pseudocysta v oblasti tela pankreasu a cystická 
dilatácia ductus pancreaticus Wirsungi. Po pred- 
operačnej príprave v spolupráci s  internistom, 
hematológom a anestéziológom v ATB clone 
(Axetine a Avrazor) bola dňa 25. 02. 2014 vykona-
ná chirurgická revízia s perioperačným nálezom 
2 ramien pankreaticko-pleurálnej fistuly na aor-
te a na crura bránice smerujúcim k diafragme. 
Bola realizovaná excízia pankreaticko-pleurálnej 
fistuly pomocou jednej opichovej ligatúry a jed-
ného endoGIA staplera 45 mm a bola vyšitá 
pankreatikojejunoanastomóza sec. Ω a jejuno-
jejunoanastomóza. Perioepračne bol zavedený 
drén do ľavej pleurálnej dutiny a 2 brušné drény. 
Operácia trvala 200 minút. Pooperačný prie-
beh bez výraznejších komplikácií. Pacient bol 
6 dní na jednotke intenzívnej starostlivosti. Po 
obdobie 3 dní bol podávaný octreotid acetát 
(Sandostatin®) v dávke 3 x 0,2 mg s. c. Brušné 

drény boli extrahované na druhý, respektíve tretí 
pooperačný deň. Hrudný drén bol extrahova-
ný na šiesty pooperačný deň. Pooperačne boli 
vyšetrené hodnoty amyláz z drénov, ktoré boli 
negatívne. Laboratórne pokles CRP, leukocytov, 
glykemický profil stabilizovaný. Na kontrolných 
RTG hrudníka postupne regresia fluidothoraxu 
(obrázok 3, 4). Pacient demitovaný v celkovom 
dobrom stave na deviaty pooperačný deň. 
Pacient je pravidelne sledovaný a 6 mesiacov od 
operácie je bez akýchkoľvek klinických ťažkostí.

Diskusia
Pankreaticko-pleurálna fistula je zriedkavou 

komplikáciou akútnej alebo chronickej pankre-
atitídy. Prvýkrát bola opísaná už v 60. rokoch 
20. storočia (5). Masívny pleurálny výpotok 
spojený s dyspnoe sú jej hlavnými príznakmi. 
Jej diagnostika je náročná a často oneskorená. 
Mnohí klinickí lekári na ňu v rámci diferenciál-
nej diagnostiky pleurálneho výpotku s dyspnoe 
nemyslia. Definitívna diagnóza sa stanoví na 
základe biochemického vyšetrenia punktátu 

pleurálnej tekutiny získanej torakocentézou. CT 
vyšetrenie hrudníka a brucha dobre znázor-
ňuje pleurálny výpotok a zmeny na pankrease 
spôsobené pankreatitídou (atrofiu parenchýmu 
pankreasu, kalcifikáty, dilatácia žlčovodov, pseu-
docysty). Avšak senzitivita CT vyšetrenia na 
znázornenie PPF je veľmi nízka (6). MRCP je v 
súčasnosti metódou voľby. V porovnaní s CT 
vyšetrením je MRCP oveľa lepšie na znázorne-
nie priebehu pankreaticko-pleurálnej fistuly (7). 
V súčasnosti je konzervatívna liečba s drenážou 
hrudníka a aplikáciou analógov somatostatínu 
metódou prvej voľby (4). Cieľom medikamen-
tóznej liečby je redukcia stimulácie pankrea-
tickej exokrinnej sekrécie. Optimálne trvanie 
drenáže hrudníka pri PPF nie je jednoznačné. 
Podľa rôznych autorov sa líši od 4 do 12 týždňov  
(1, 5, 7). V prípade zlyhania konzervatívnej liečby 
sú ďalšími liečebnými modalitami ERCP stentáž 
ductus pancreaticus a chirurgická liečba. Rozvoj 
ERCP a možnosť aplikácie stentu do ductus pan-
creaticus priniesol malú „revolúciu“ v nechirur-
gickej liečbe pankreaticko-pleurálnych fistúl (8). 

Obrázok 1. CT vyšetrenie hrudníka a brucha so 
zobrazenou pankreaticko-pleurálnou fistulou

Tabuľka 1. Laboratórne hodnoty v sére pri prijatí

Parameter v sére Hodnota a jednotka

AMS 2,25 µkat/l

CRP 80 mg/l

hemoglobín 121 g/l

leukocyty 3,90 x 10^9/l

trombocyty 133 x 10^9/l

Quickov čas 78,5 %

bilirubín 6,2 µmol/l

ALP 1,86 µkat/l

GMT 0,51 µkat/l

ALT 0,13 µkat/l

AST 0,15 µkat/l

onkomarkery negat.

Obrázok 3. RTG vyšetrenie hrudníka 18. 02. 2014  
v deň prijatia na oddelenie

Obrázok 2. MR vyšetrenie hrudníka a brucha 
so zobrazenou pankreaticko-pleurálnou fistulou

Obrázok 4. RTG vyšetrenie hrudníka 02. 03. 2014  
pred demitáciou
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Kazuistiky

Medzi potenciálne benefity ERCP vyšetrenia 
patria sfinkterotómia Vaterovej papily v prípade 
dysfunkcie Oddiho sfinktera, dilatácia stenózy 
hlavného pankretického vývodu, ako aj extrakcia 
kameňov z hlavného pankreatického vývodu. 
V neposlednom rade je to aplikácia stentu do 
hlavného pankreatického vývodu, ktorá slúži ako 
premostenie narušeného pankreatického vývo-
du. Intraduktálny stent znižuje intraduktálny tlak 
a tým napomáha uzavretiu fistuly. Chirurgická 
liečba pankreaticko-pleurálnej fistuly je bez-
pečná a efektívna. Veľmi často sa používa po 
vyčerpaní ostatných liečebných postupov (8). 
V súčasnom období sa však chirurgická liečba 
čoraz častejšie uplatňuje aj ako metóda prvej 
voľby. Vizualizácia celého odvodného žlčového 
systému je nevyhnutnou súčasťou pri plánovaní 
a rozhodovaní sa o spôsobe chirurgickej liečby. 
PPF zo pseudocysty, ktorá nie je v spojení s pan-
kreatickými žlčovými cestami sa môže vyhojiť 
spontánne. V prípade, že je prítomná obštrukcia 
ductus pancreaticus proximálne od fistuly, je 
chirurgická liečba nevyhnutná. Zahŕňa parciálnu 
resekciu pankreasu, ako aj enteropankreatickú 
anastomózu na zaistenie drenáže obsahu pan-

kreatického vývodu. Cystogastroanastomóza, 
respektíve cystojejunoanastomóza sa našíva 
priamo na vytvorenú pseudocystu (1, 6). King vo 
svojej dlhodobej štúdii porovnal skupinu liečenú 
tradičným spôsobom konzervatívnou liečbou 
v prvom slede a skupinu liečenú primárne chirur-
gickou liečbou. Ukázalo sa, že skupina pacientov 
liečených primárne chirurgickou liečbou dosa-
hovala lepšie liečebné výsledky s nižším per-
centom rekurencie. Trvanie liečby u pacientov 
liečených primárne chirurgickou liečbou bola 
o 50 % kratšia ako v prvej skupine. Úspešnosť 
konzervatívnej liečby je 30 – 60 % s  15 %  
rekurenciou a úspešnosť primárnej chirurgickej 
liečby je viac ako 90 % s 18 % rekurenciou (2). 

Záver
Problematika liečby pankreaticko-pleu-

rálnych fistúl je náročná. Včasná diagnostika 
a správne zvolený liečebný postup môže vý-
razným spôsobom prispieť k zlepšeniu celkovej 
kvality života týchto pacientov. Zdá sa, že včasná 
chirurgická liečba môže nielen výrazne zvýšiť 
úspešnosť liečby, ale aj skrátiť celkový čas liečby 
a rekonvalescencie.
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