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Súhrn
Autori práce uvádzajú vlastné skúsenosti s chirur
gickou liečbou ochorení štítnej žl‘azy. Od 1.1.2003
do 30.4.2006, teda za obdobie 3 rokov a 4 mesia
cov, operovali 1068 pacientov s ochorením štítnej
žI‘azy. V práci rozoberajú indikácie k operáciám,
rozsah operačných výkonov a dodržiavanie zásad
radikality. Uvádzajú operačné postupy a analyzujú
svoje pooperačné komplikácie.
Potvrdzujú nutnosť interdisciplinárnej spolupráce
pri liečbe ochorení štítnej žl‘azy. Zamýšľajú sa nad
novými trendmi v tyreoidálnej chirurgii.
Kl‘Účové slová: štítna žl‘aza — isthmuslobektómia —to
tálna tyreoidektómia — nové trendy v tyreochirurgii

Surgical treatment of thyroid gland diseases

Summary
The authors present their own eXperience with sur
gical treatment of the thyroid gland diseases. Since
2003 till the end ofApril 2006 they operated 1068
patients with diseases of thyroid gland. In this an
nouncementthey describe indications for operation,
extent of surgical operative performans and princi-
ples of radical surgery. They describe the chirurgical
procedure and they analyse their postoperative com
plications. They confirm necessity of interdisciplinary
cooperation in surgical treatment of thyroid gland.
They consider new trends in thyroid surgery.
Key words: gland thyroid — isthmuslobectomy — to
tal thyroidectomy — new trends in thyroid surgery

Úvod
Operácie štítnej žľazy majú na Chirurgickej klinike
ÚVN Ružomberok dlhoročnú tradíciu a tvoria pod
statnú čast‘ operatívy chirurgickej kliniky. Celkovo
tvoria 18 % zo všetkých operácií. Ako nadstavba
sú to aj operácie prištítnych teliesok.
V posledných rokoch pozorujeme nárast ochorení štít
nej žľazy. Na tejto skutočnosti sa podiel‘a včasnejšia
záchytnost‘ a diagnostika endokrinológmi. Významnú
úlohu zohráva aj USG vyšetrenie, ktorým je možné
odhalit‘ ochorenie štítnej žl‘azy ešte v čase, ked‘ nie
sú u vyšetrovaného evidentné príznaky svedčiace
pre tyreopatiu, teda v screeningu. USG vyšetrenie má
preto nezastupitelné miesto v tyreoidálnej chirurgii.

Pacienti prichádzajúci k nám na operáciu, sú od
rčznych endokrinológov, ale prevažne z Národné
ho endokrinologického a diabetologického ústavu
/NEDU! Ľubochňa, s ktorým máme dlhoročnú dobrú
spoluprácu. Pacienti odosielaní z NEDU sú kom
plexne predoperačne pripravení a majú indikovaný
rozsah operačného výkonu.
Ciel‘om práce je prezentovať naše skúsenosti
s chirurgiou štítnej žl‘azy.

Materiál a metodika
Náš súbor je počítaný od 1.1.2003, kedy došlo v Ru
žomberku k zlúčeniu dvoch nemocníc, a to NsP
/Štátnej nemocnice! s Ústrednou vojenskou nemoc
nicou. Fred zlúčením bob v NsP vykonaných 3000
operácií štítnej žl‘azy a 70 operácií prištítnych telie
sok a v ÚVN okolo 1 500 operácií štítnej žl‘azy.
V období od 1.1.2003 do 30.4.2006 bob na chirur
gickej klinike ÚVN Ružomberok operovaných 1068
pacientov s ochorením štítnej žl‘azy. Z toho bob 946
žien, t.j. 88,6% a 122 mužov,t.j. 11,4%. Najmladšia
pacientka mala 15 rokov, najstaršia pacientka 84
rokov. Priemerný vek bol 47,7 rokov. Počet operácií
za jednotlivé roky po zlúčení ukazuje tab. č. 1.

Tab. Č. I Počet operáclí za jednotlivé roky

ROK Počet operácii

2003 273

2004 339

2005 330

2006 126

SPOLU 1068

lndikácie k operačným výkonom boli nasledovné:
AI Z benigných ochorení bob 788 pacientov s nodóz
nou strumou, 214 pacientov s toxickou strumou, 68
pacientov s mechanickým syndrómom, 42 pacientov
s recidívou strumy, ked‘ prvotná operácia boba vyko
naná na mom pracovisku, 34 pacientov s retrosternál
nou strumou, 30 pacientov s tyreoiditídou, ostatných
12 pacientov Irýchly rast strumy, pseudocysty!.
B! Podozrenie z malignity 36 pacientov, ktoré bob
vyslovené na základe punkčnej aspiračnej cytológie
/PAC!, USG nálezu, gamagrafie, CT abebo NMR.

Tab. Č. 2 lndikácle k operé cli

Benigné ochorenia Počet %

nodózna struma 788 73,78%

toxická struma 214 20,03%

mechanický syndróm 68 6,3%

recidIva strumy 42 3,93%

retrosternálna struma 34 3,18%

tyreoiditis 30 2,8%
ostatné 12 1,12%

Podozrenie z malignity 36 3,37%
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Najčastejším operačným výkonom v našom sú
bore bola totálna tyreoidektómia /TTE/ u 865 pa
cientov, t.j. 80,99%, isthmuslobectomia IILBI, t.j.
úplné odstránenie jedného laloka štítnej žľazy s is
thmom a S lobus pyramidalis, u 187 pacientov, tj.
17,50%, ILB a druhostranná subtotálna lobektómia
u 8 pacientov, t.j. 0,74%, izolovaná isthmectomia
u 7 pacientov, t.j. 0,65% a subtotálna lobectómia
obojstranne u I pacienta, t.j. 0,09%. Tabulka č.3
ukazuje rozsah operačných výkonov.

Tab. Č. 3 Rozsah operačných výkonov

TTE 865 80,99%

Isthmuslobectomia 187 17,50%

ILB+subtotálna LB 8 0,74%

Isthmectomia 7 0,65%

Subtotálna LB bilaterálne 1 0,09%

SPOLU 1068 100%

Radikálne zákroky v zmysle totálnej tyreoidektómie
a totálnej isthmuslobektómie boll v našom materiáli
vykonané v 98,5%.
Totálna tyreoidektómia bola indikovaná u uzlových
strúm s uzlami obojstranne, u tyreotoxikóz, Mor-
bus Graves Basedow, u tyreoiditídy, v prípadoch
recidivy strumy a pri podozrení na karcinóm štítnej
žl‘azy [2,5,13].
Isthmusiobektómia bola indikovaná u solitárneho

toxického adenómu, jednostranne sa vyskytujúcom
uzle alebo uzloch a pri jednostranných cystách ale
bo pseudocystách.
Používame Kocherov golierový rez na krku . Pretí
name kožu, podkožie a platyzmu. PozdIžne discidu
jeme krátke svaly krku a následne izolujeme a mo
bilizujeme štítnu žl‘azu od okolia. Pri operácii štítnej
žl‘azy používame dva postupy podl‘a jednotlivých
chirurgov.
1. postup je preparácia štítnej žl‘azy vcelku pre

chodom z jedného laloka cez ishtmus na druhý
lalok.

2. postup je začatý isthmickou preparáciou, resek
ciou prítomného lobus pyramidalis a následne
rozdelením isthmu. Podväzujeme horné a dolné
pólové cievy, mobilizujeme lalok a následne vi
zualizujeme nervus laryngeus recurrens /NLR/.

NLR hl‘adáme a vizualizujeme pod vetvením arteria
thyreoidea inferior JATI!. Vizualizujeme ho v rozsa
hu od kríženia s ATI až po vstup do hrtanu [3,6]. Za
vizuálnej kontroly NLR, šetriac a identifikujúc horné
a dolné PT, vykonávame totalizáciu laloka. Horné
a dolné PT identifikujeme, ale pravidelne neprepa
rujeme. Do lóžka vždy zakladáme Redonov drén
a ranu suturujeme v anatomických vrstvách. Kožu
šijeme intradermálnym monofilovým vláknom.

Výsledky
U 1068 pacientov sme vykonali 1092 operácií. Ope
rácie štítnej žl‘azy štandardne vykonávalo 5 chirur
gov. Výsledky definitívnej histológie za uvedené
obdobie boll nasledovné:
• výskyt nodózne koloidnej strumy 691 pacientov,
• výskyt toXickej strumy u 186 pacientov,
• výskyt Hashimotovej strumy u 153 pacientov,
• histologicky potvrdený karcinóm štítnej žl‘azy u 38
pacientov.

Výsledky definitívnej histológie ukazuje tab. č. 4

noclázna koloidná struma 691

toxická struma 186

Hashimotova struma 153

karcinóm 38

SPOLU 1068

Chirurg, ktorý sa venuje tyreoidálnej chirurgii, sa
nemóže vyhnút‘ komplikáciám. Mal by ich však po
znat‘ a vedieť vyriešit‘. V našom súbore sme mali
nasledovné pooperačné komplikácie:
- seróm v rane 2x,
- infekciu rany 2x,
- keloidnú jazvu lx,
- krvácanie z rany 8x s nutnost‘ou operačnej revízie

rany a hemostázy,
- pneumothorax Ix, ktorý bol vyriešený hrudnou
drenážou,

- edém laryngu 2x s nutnost‘ou založenia dočasnej
tracheostómie.

V súbore 1092 operácií štítnej žl‘azy sme nemali
žiadne úmrtie.

Poranenie NLR
- lézia NLR jednostranná tranzitórna 30x = 2,80%
- lézia NLR obojstranná tranzitórna 2x 0,18%
bez nutnosti vykonania tracheostómie nakol‘ko
pacienti boli v kl‘ude eupnoickí, šírka hlasivkovej
štrbiny bola 4 mm a do 4 týždňov došlo k obno
veniu hybnosti aspoň jednej hlasivky

- lézia NLR jednostranná trvalá 14x 1,31%
- lézia NLR obojstranná trvalá O = 0%

Pooperačná HYPOPARATYREÓZA
U pooperačnej hypoparatyreózy substitúciu Cal
cia JCaJ začíname pri poklese Ca pod 1,9 mmolJl.
Riadime sa však viac klinikou ako laboratórnym
nálezom. Pooperačné kontroly Ca vykonávame 1.,
3., a 5. pooperačný deň. V prípade pretrvávania
nižších hodnót Ca napriek substitúcii a pretrváva
niu klinických známok hypokalcémie, pacientov po
dohode prekladáme do NEDU Ľubochňa za účelom
doliečenia a nastavenia substitučnej liečby.
Pooperačná hypoparatyreóza tranzitórna sa vy-

Tab. Č. 4 Výsledky histológie
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skytla 74x = 6,9%, pooperačná hypoparatyreóza
trvalá 16x= 1,49%.
Obr. č. 1, 2, 3 ukazujú kazuistiku pacientky, ktorej
struma vážila 482g, najviac v danom súbore.

Obr. č. I PohI‘ad na krk z predu

‚jej

Diskusia
Názory na primárne operácie štítnej žľazy sa jed
noznačne posunuli k radikálnym riešeniam [2,4,11].
Úskalia radikálnych operácií štítnej žl‘azy spočívajú
v dodržiavaní 4 zásad totálnej tyreoidektómie [3].

1 . Úplne odstrániť tkanivo štítnej žl‘azy.
2. Identifikovat‘ a ochránit‘ NLR.

. 3. Nájsť a ochránit‘ PT, vrátane ich cievneho zá
sobenia.

4. Ochrániť nervus laryngeus superior.
Radikálne operácie štítnej žl‘azy by sa mali vyko
návat‘ na pracoviskách, kde sa štítna žl‘aza pravi
delne operuje, nie iba ako zriedkavý výkon. Tak-
tiež operácie recidív koncentrovat‘ na pracoviská,
ktoré majú skúsenosti s operatívou štítnej žl‘azy.
Štatisticky je dokázané, že riziko komplikáciĺ klesá
s počtom vykonaných výkonov [3,6] .Platí to jednak
o pracoviskách ako i o počtoch operácií jednotlivých
chirurgov. Je zaujímavé zatriedenie chirurgov podIa
počtu operácií:0-1 00 operáciíje neskúsený chirurg,
200-500 operácií stredne skúsený, 500-1 000 skú
sený chirurg a nad 1000 operáciĺ štítnej žl‘azy je
expert v tyreoidálnej chirurgii[1].
Prevencia komplikácií závisí od operačnej techniky
a taktiky[3]. Patríme k pracoviskám, ktoré pravidelne
vykonávajú vizualizáciu NLR. Pri anatomickej lézii
NLR sme 4x vykonali sutúru nervu za pomoci bino
kulárnej lupy /zväčšenie 4x I. Rn tomto poranení je
vždy nutné vykonat‘ sutúru nervu. Obnova funkcie
hlasivky je sporná, hoci sú aj autori, ktorí referujú
optimistickejšie a udávajú priaznivejšie výsledky [7].
Sutúra nervu má však význam pre zachovanie tonusu
hlasiviek a pre prevenciu atrofie laryngeálneho sval
stva. Po každej operácii štítnej žl‘azy je nevyhnutné
ORL vyšetrenie, ktoré odhalí aj asymptomatické lézie
NLR, ked‘ zmena hlasu nie je badatel‘ná.
Ďalším problémom je pooperačná hypoparatyreóza,
ktorá sa nám javí ako vypuklejší problém, ako ochra
na NLR, hoci ide prevažne o tranzitórne poruchy
[9,17]. Chirurg má dočinenia s prištítnymi telieskami
v podstate dvakrát. Prvýkrát ked‘ ich úporne hl‘adá pri
operáciách prištítnych teliesok alebo druhýkrát, ked‘
sa pri preparácii PT uvol‘ní, prípadne zmení farbu.
V takomto prípade implantujeme PT do musculus
sternocleidomastoideus na pril‘ahlej strane krku [3].
Rn totálnej isthmuslobektómii štandardne vykoná
vame peroperačnú histológiu. Zostávajúci lalok štĺt
nej žl‘azy musí mat‘ predoperačne negatívne USG
vyšetrenie a peroperačne ho ešte kontrolujeme vi
zuálne a palpačne. V našom súbore sme napriek
tomu dodatočne vykonali 7x totalizáciu v krátkom
časovom odstupe z dóvodu výskytu malignity /naj
častejšie mikrokarcinómu/ v definitívnej histológii.
Naše skúsenosti ukazujú, že nie je chybou, ak sa
aj peroperačná histológia štandardne nevykonáva.
V niektorých prípadoch je pre patológa obtiažne
rozhodnút‘ z peroperačnej histológie. Spol‘ahlivo je
to možné až na základe definitívnej histológie.
V prípade maligného ochorenia štítnej žl‘azy vyko
návame vždy totálnu tyreoidektómiu a lymfadenek
tómiu v sektore IV. Akje pozitívne USG vyšetrenie

6

Obr. č. 2 Peroperačný pohPad na strumu

Obr. Č. 3 Preparát - odstránená retrosternálna struma
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ev. CT vyšetrenie, vykonávame eXtirpáciu lymfatic
kých uzlin aj V ostatných sektoroch alebo rozširenú
disekciu lymfatických uzlín krku [1 ‚5,8,13].
Čo je možné v klasickej tyreochirurgii ešte vylepšíť
alebo zmenit‘klepšiemu? K vykonaniu primárneho
radikálneho výkonu na štítnej žl‘aze pri dodržaní
správnej operačnej techniky a taktiky pomóže po
užívanie harmoníckého skalpela. Tento zabezpečí
bezkrvnost‘, a tým aj prehl‘adnost‘ operačného pola
a nezanecháva cudzorodý šijací materiál v operač
nej rane [12,14,16].
V poslednej dobe sa stáva štandardom neurosti
mulácia a peroperačný neuromonitoring NLR ako
prevencia jeho poranenia [15].
Endoskopické operácie majú v poslednom desat‘ro
čí nezastupitelné miesto v operačných postupoch
modernej chirurgie. Miniinvazívne operácie štítnej
žl‘azy majú zúžené indikácie do velkosti štítnej žl‘azy
30ml [10].Už aj na Slovensku sú pracoviská, ktoré
referujú zatial‘ ešte v malých číslach o mínimálne
invazívnych tyreoidektómiach /MIVATI. Zatial‘ sú
to ešte dlhšie trvajúce operácie a ovláda ich iba
málo chirurgov. Budeme sledovat‘ či sa MIVAT stane
štandardnou metódou liečby ochorení štítnej žl‘azy
v daných indikáciách.

Záver
Vývoj smeruje k tornu, že operácie štítnej žl‘azy
a prištítnych teliesok sa budú koncentrovat‘ na špe
cializovaných pracoviskách.
Radikalitu operácií štítnej žl‘azyje možné zabezpe
čit‘ úzkou interdisciplinárnou spoluprácou endokri
nológa ‚ chirurga a patológa.
Zastúpenie radikálnych výkonov v našom materiáli
je 98,5% a percento komplikácií je porovnatel‘né
s údajmi v odbornej literatúre. Prestali sa vykonávat‘
subtotálne a „takrner totálne tyreoidektórnie“/near
TTE/.
Radikálne výkony v rukách erudovaného chirurga
sú vysokoefektívnyrn spósobom liečby ochorení
štĺtnej žl‘azy, zabránia recidívam ochorenia a nie
sú spojené so zvýšeným rizikom irreverzibilných
pooperačných komplikácií.
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Etiológia — Casus Socialis
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Oddelenie všeobecne] a úrazovej chirurgie, Ľu
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Abstrakt
Autori v predkladanej práci popisujú raritné kazu
istiky, v ktorých sociálny status pacientov zohral
dóležitú úlohu v etiológii ochorenia. V krátkosti do
kumentujú priebeh a výsledky liečby.
KľÚčové slová: amputácia predkolenia, omrzliny,
skrotálna hernia, plávajúce koleno, vonkajší fixátor,
compartment syndróm

Etiology — Casus Socialis

Abstract
Authors in this document describe raritary casu
istics, where social status of patients played an
important role in etiology of an illnes. They briefly
document course and results of a treatment.
Key words: Amputation of legs below knee, cold
burns, scrotal hernia, floating knee, outer fixation,
compartment syndrome.

Kazuistika Č. I
8.1.2003 príbuznými dovezený na naše oddelenie
60 ročný pacient, žijúci sám v drevenici, s obrov
skou skrotálnou herniou /obr.č.lI. Pacient poučený
o možných operačných rizikách a po nevyhnutnej
príprave, elektívne operovaný. Operácia — šikmým
rezom v l‘avej slabine, predlženým na skrótum, uvol
nený obrovský herniálny vak z l‘avého skróta, ktorý
obsahoval klučky tenkého čreva — 150cm, asi 40cm
dlhú čast‘ sigmy, hypertrofické omentum a malé
množstvo seróznej tekutiny. Kl‘učky tenkého čreva
reponujeme do brušnej dutiny, resekujeme hyper
trofické omentum a dolichosigmu, vykonávame se
mikastráciu a plastiku zadnej steny inguinálneho
kanála prolenovou siet‘kou podia Lichteinsteina. Po
resekcii časti skróta suturujeme rany na R-dréne.
Pooperačný priebeh bez komplikácií, pasáž obno
vená na 4. deň, rany zhojené primárne /obr.č.2/.

‘1SKChir. 2007

Obr. č. I

Obr. č. 2
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Kazuistika Č. 2
15.4.2005 RZP privezená na naše pracovisko 48
ročná pacientka s tým, že asi pred mesiacom pri
vyzúvaní čižiem „jej odpadli obe nohy“. Udáva, že
posledné 3 roky žije v maštali. Pri prijatí boli obe
končatiny exartikulované v úrovni členka, kýpet‘
mäkkých častí vygranulovaný Iobr.č.31. Pacientka
sa pohybovala posúvaním po zadku. Stav hod no
tíme ako následok ťažkého omrznutia končatín
s následným odlúčením nekróz. Vykonávame štan
dartnú amputáciu oboch predkolení, ktorá sa hojí
primárne /obr.č.41. Pacientka preložená na FRO,
kde po zhotovení protéz započatý nácvik chödze.
Po prepustení z nemocnice umiestená do ÚSS,
chodí za pomoci pod kolen ných protéz a dvoch fran
cúzskych bariel /obr.č.51.

Obr. Č. 3

Kazuistika Č. 3
17.8.2005 privezená na naše pracovisko 3 ročná
pacientka po tom ‚čo jej smetiarske auto prešlo
na smetisku PDK. Diet‘a z viacpočetnej neróm
skej rodiny, žije s rodičmi v chalupe bez vodovodu
a elektriny /životné podmienky rodiny opakovane
pertraktované v médiach/.
Zistená zatvorená zlomenina stehnovej kosti a za
tvorená trieštivá zlomenina kosti predkolenia,
prítomné je t‘ažké pohmoždenie mäkkých tkanív
predkolenia s otlačkom pneumatiky kolesa auta.
V deň prijatia intramedulárne stabilizovaná zlome
nina stehna, zlomenina predkolenia stabilizujeme
vonkajším fixátorom /obr.č.6,71 a pre vyvíjajúci sa
kompartment syndrom pravého predkolenia robíme
rozsiahlu dermofasciotómiu /obr.č.8/. Pooperač
ný priebeh bez komplikácií, postupne približujeme
okraje rany po fasciotómii, ktorú sa po 14 dňoch
darí uzavriet‘, po konsolidácií zlomenín odstra
ňujeme osteosyntetický materiál. V súčasnosti je
končatina bez neurocirkulačných porúch, s plným
rozsahom pohyblivosti v kolennom a členkovom
kÍbe /obr.č.9,10/.

Obr. Č. 4

Obr. Č. 6
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Obr. č. 7

Záver
Možno sa niektorí chirurgovia po prečítaní týchto
kazuistík zamyslia nad osudom týchto pacientov,
ktorí to v živote nemajú l‘ahké . Aj v 21 storočí sa
chirurg musĺ popasovat‘ s neobvyklou situáciou ‚

vyriešit‘ ju ‚ a tým umožnit‘ pacientom návrat do
spoločnosti.
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Infekčné komplikácie
pri implantácii CAPD
katétrov

Čársky S.,1 Šváč J.,2
1Chirurgická klinika SZU, FNsP FDR
Banská Bystrica
2Nefro-dialyzačné centrum Logman, a.s.,
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Primár Nefro-dialyzačné centrum Logman,
a.s., B. Bystrica: MUDr. Peter Javorský

Súhrn
Úvod: PD je ekvivalentnou metodikou dialyzačnej
liečby. Na Slovensku je takto liečených cca 10%
dialyzovaných pacientov. Zaistenie prístupu do
brušnej dutiny implantáciou peritoneálneho ka
tétra je nevyhnutným predpokladom úspešnosti
PD. Vo svete sa použĺvajú tri spósoby implantá
cie: slepá, mikrolaparotomická a laparoskopická.
Tak isto sú rózne spösoby preklenutia obdobia
hojenia PK tzv break—in periódy. V našej štúdii
sme testovali spol‘ahlivosť mikrolaparotomickej
metódy irnplantácie vo vztahu k róznym spöso
born hojenia PK.
Metodika: 64 pacientom sme rnikrolaparotomic
ky implantovali PK. Sledovali sme vplyv typu
a trvania break—in periódy (nízkoobjemovej PD
— LVPD, nočnej intermitentnej PD — NIPD, po
nechaním na suchom bruchu, ponechaním na
suchom bruchu so zanoreným extraabdominál
nym koncorn PK do podkožia—sec. Moncrieff—
Popovich — MP) na výskyt akútnej peritonitídy,
infekcie výstupu PK, malfunkcie PK a pretekaniu
roztoku popri PK — leaku.
Výsledky: 64 pacientov (žien — 27, mužov — 37),
vek priernerne 49,5 rokov (min 18, max 79). Zá
kladné diagnózy: diabetická nefropatia 18, chro
nická glomerulonefritída 13, tubulointersticiálna
nefritída 21, polycystické obličky 3, mé 9 pacien
tov. V súbore boli použité break—in techniky: sec.
MP u 19 PK, NIPD u 15 PK, suché brucho u 16
PK, LVPD u 14 PK. Výskyt ESI bol 0,09 epizód /
pacient — rok. Pri MP technike sme zaznamenali
31,6% epizód ESl, pri type „suché brucho“ sme
mali O % ESI, pri LVPD 40% a pri NIPD 21.4%
(p=0,05). AP sa vyskytla 3x (4,6%), 2x u LVPD,
lx NIPD, Ox pri suchom bruchu a MP (pO,O8).

Malfunkcia katétra sa vyskytla v 4,6%. Leak dia
lyzačného roztoku v 4 prípadoch, len pri tech nike
LVPD (28.6%) (p=0,001). Pri break—in perióde
>lOdní sa AP vyskytla v 0% a lOdní sa AP
vyskytla v 9,1% (p=0,l). Pri break—in perióde
>lOdní sa ESl vyskytla v 0% a lOdní sa ESI
vyskytla v 28,8% (p=0,03)
Závery: 1. Mikrolaparotomická implantácia PK
je spol‘ahlivou metodikou zaistenia prístupu do
brušnej dutiny pre PD. 2. Ponechanie PK po
implantácii v kl‘ude minimálne 10 dní znižuje
frekvenciu komplikácií. 3. V prípade potreby
okamžitej dialyzačnej liečby je najvhodnejším
spósobom NIPD 4. Najlepším spósobom za
istenia prístupu do brušnej dutiny je Moncrieff
— Popovichova metóda implantácie PK, pričom
eXterioriziáciu PK odporúčame urobit‘ za steril
ných podmienok s antibiotickým krytím.

Kľúčové slová: peritoneálna dialýza, infekčné
komplikácie, mikrolaparotómia, break—in pen-
óda.

Infection conplication after implan
tation of peritoneal catheter

Sum mary
Introduction: PD is an equal modality of RRT. In
Slovakia there are about 10 % of RRT patients
on PD. Necessary condition for successful PD
is proper implantation of penitoneal catheter as
an access to penitoneal cavity. There are three
methods of implantation: blind, microlaparotomic
and laparoscopic. After implantation we are us
ing different modalities of break—in period. In
this study we have tested a reliability of micro
laparotomic implantation technique in relation
to different ways of break-in period.
Methods: We have implanted PK by microlaparo
tomic method to 64 patients. We observed an
influence of type and a duration of break—in pe
riod (Iow-volume PD (LVPD), night intermittent
PD (NIPD), dry abdomen, and dry abdomen with
embedded extraabdorninal part of PK subcu
taneously - sec. Moncrieff-Popovich (MP)) to
frequency of acute peritonitis, exit site infection,
malfunctions of PK and leak.
Results: 64 patients (women - 27, men - 37),
average age 49,5 years (min. 18, max. 79). Ne
phrological diagnosis: diabetic nephropathy 18,
chronic glomerulonephritis 13, tubulointersticial
nephritis 21, polycystic kidney 3, miscellaneous
9 pt. In our study we used break—in techniques:
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sec. MP - 19 pt., NIPD 15 pt, dry abdomen l6pt,
LVPD - l4pt. Overall frequency of ESI was 0,09
episode/patient - year. By MP technique we had
31,6 % episodes ESI, by the method of dry ab
domen - O % ES!, by LVPD - 40 % ESI and by
NIPD - 21,4 % ES! (p=0,05). Frequency of AP
was 3x (4,6%), 2x by LVPD, Ix by NIPD, Ox by
dry abdomen and MP (p=0,08). The malfunction
ot catheter appeared in 4,6%. Leak ot dialysis
solution in 4 cases, only by the LVPD (28,6 %)
(p=0,00l). Break—in period > 10 days has O %
otAP vs. 9.1% in ptwith break—in period Ionger
than 10 days (p=O,l). Break—in period> 10 days
has O % of ESI Vs. 28.8% in pt with break—in
period longer than 10 days (p=0,03).
Conciusions: 1. Microlaparotomy is a reliable
method ot PD implantation. 2. Break—in period
longer than 10 days lowers the trequency of com
plications. 3. If there is necessity ot immediate
dialysis we recommend NIPD. 4. lmplantation ot
catheter sec. Mon riefí—Popovich Iowers trequency
of complications. We recommend exteriorization
of embedded part of PK in sterile conditions with
antibiotic protection.

Key words: peritoneal dialysis, infection compli
cations, microlaparotomy, break-in period

Úvod
V súčasnosti sa peritoneálna dialýza (PD) pova
žuje za rovnocennú metódu mimotelovej elimi
načnej liečby (MEL). Tomuto taktu predchádzal
prudký vývoj v posledných dvadsiatych rokov.
Jednak to bol rozvoj v oblasti materiálov, jednak
v oblasti medicínskeho manažmentu (spósob
implantácie, spósob starostlivosti o peritoneálny
katéter — PK v pooperačnom období a v období
dlhodobého používania, adekvátnost‘ a efektivita
peritoneálnej dialýzy). Adekvátnym medicínskym
manažmentom zahrnujúcim predoperačnú prí
pravu, výber operačnej metodiky a pooperačnú
starostlivosť, je možné ovplyvnit‘ výskyt kompli
kácií a prežívanie PK ako dóležitého arteticiálne
ho orgánu nevyhnutného pre MEL. Najvážnejšie
komplikácie sú akútna peritonitída (AP), infekcia
výstupu PK — exit site infekcia (ES I), pretekanie
roztoku popri katétri leak, malfunkcia PK. Jedným
z najdöležitejších taktorov ovplyvňujúcich hore
uvedené premenné je pooperačná starostlivost‘
o to najmä typ „break—in“ periódy (čas od implan
tácie do prvého použitia), ako sú nízkoobjemo
vá PD (LVPD), nočná intemitnentná PD (NIPD),
suché brucho, implantácia extraaabdominálnej

časti PK do podkožia na čas hojenia tzv. metodi
ka sec. Moncrieff— Popovich (MP). V našej štúdii
sme sa zamerali na nasledujúce ciele:
Zistit‘ výskyt intekcie výstupu PK (ESI)
Zistit‘ výskyt akútnej peritonitídy (AP) súvisiacej

z výkonom (do 30 dní od implantácie)
Zistit‘ výskyt malfunkcie katétra
Zistit‘ či typ break—in periódy ovplyvňuje sledované

premenné
Zistit‘ či trvanie break—in periódy ovplyvňuje sle

dované premenné

Metodika
Do štúdie sme zaradili pacientov staršĺch ako 18
rokov, v terminálnom štádiu chronickej renálnej
insuficiencie, ktorí boli liečení pomocou perito
neálnej dialýzy, a ktorým sme PK— (swan —neck
double cufí coil.) implantovali mikrolaparotomic
kou metódou na Il.chirurgickej klinike SZU FNsP
FDR Banská Bystrica a dialyzačná liečba bola
vykonávaná na dialyzačnom stredisku v Banskej
Bystrici (FNsP FDR B.Bystrica, Nefrologicko —

dialyzačné centrum Logman a.s.), v období od
1.1.2001 do 30.10.2006. Zo štúdie boli vylúčení
imunosuprimovaní pacienti, pacienti s malígny
mi ochoreniami, malnutriční a zle spolupracujúci
pacienti.
Akútnu peritonitídu sme diagnostikovali na zá
klade prítomnosti aspoň dvoch z nasledujúcich
príznakov: I. zakalený dialyzát, 2. lOOleu/
mm3, 3. pozitívna kultivácia dialyzátu. ESI
sme diagnostikovali ako začervenanie a hni
savý výtok so sinusu PK. Maltunkcia katétra
predstavovala poruchu natekania, alebo vy
tekania dialyzátu. Testovali sme štyri spósoby
break—in periódy. LVPD — PD sa začala ihned‘
po implantácii PK v prísne supinovanej polohe
nižším objemom. Prvý týždeň I liter, druhý
týždeň á I .5 litra a po dvoch týždňoch sa ob
jem zvýšil na detinitívny objem 2 litre. NIPD sa
začala hned‘ po implantácii PK v noci pomocou
automatickej PD, a cez deň zostával pacient na
suchom bruchu. Objemy dialyzačného roztoku
na jednotlivú výmenu sa zvyšovali podobne ako
pri LVPD. Pri „Suchom bruchu“ sme zahájili PD
až po 10 dňoch po implantácii PK a v tomto
období sa PK nepoužíval. Rn MP sa extraab
dominálna čast‘ PK implantovala do podkožia
a exteriorizovala sa až po vyhojení. Pri hod
notení súboru sme použili štandardnú popisnú
štatistiku a rozdiely vo výskyte boli hodnotené

x2 testom. Za štatisticky významný rozdiel bob
považované p 0,05.

12
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Pacienti a výsledky
Počas štúdie sme implantovaných celkovo 64
katétrov, u 64 pacientov z toho žien — 27, mu
žov — 37, vo veku priemerne 49,5 rokov (min
18, max 79). Základné diagnózy boli: diabetická
nefropatia 18, chronická glomerulonefritída 13,
tubulointersticiálna nefritída 21, polycystické ob-
ličky 3, mé 9 pacientov.
Priemerná doba break in bola 52 dní (min 7 dní,
max 757 dní). Techniku break in MP sme použili
u 19 PK, NIPD u 15 PK, suché brucho u 16 PK,
LVPD u 14 PK. V našom súbore sa počas štúdie
vyskytlo 15 ESI (23.4%), 0,09 epizód / pacient
— rok. Čas od implantácie k prvej infekcii vý
stupu PK bol v priemere 389 dní (min — 8, max
— 1391). Etiologické agens ESI: Staf. aureus
11, Staf. epidermidis 1, Streptococcus viridans
1, Corrynebacterium 1. Pri MP technike sme
zaznamenali 31,6% epizód ESI, pri type „suché
brucho“ sme O % ESl, pri LVPD 40% a pri NIPD
21.4% (p=0,05).
AP sa vyskytla 3x (4,6%), 2x u LPVD, lx NIPD,
Ox pri suchom bruchu a MP. Rozdiel nedosia
hol úroveň štatistickej významnosti. Etiologické
agens AP: St. aureus lx, Acinetobacter lx, kul
tivácia negatívna Ix.
Malfunkcia katétra sa vyskytla 3x (4,6%), z toho
Ix pri MP a 2x pri LVPD. Rozdiel nedosiahol
úroveň štatistickej významnosti. Ix upchalo PK
omentum, a 2x došlo k dislokácii PK.
Pretekanie roztoku - leak sme zaznamenali v 4
prípadoch, a to len pri technike LVPD (28.6%),
pri ostatných technikách break in sa leak nevy
skytol (p=0,00I).
Pri break in perióde >lOdní saAP vyskytla v 0%
a lOdní sa AP vyskytla v 9,1%. Rozdiel nedo
siahol hladinu štatistickej významnosti.
Pri break in perióde >lOdní sa ESI vyskytla v 0%
a lOdní sa ESI vyskytla v 28,8% (p=O,03)

Diskusia
Naša štúdia potvrdila predpoklad, že mikrolapa
rotomická metodika implantácie je mimoriadne
spol‘ahlivá a je zat‘ažená minimálnym výskytom
ako infekčných tak aj neinfekčných komplikácií.
Podmienkou dobrých výsledkov je, aby predo
peračná príprava, chirurgický výkon a poope
račná starostlivosť bola vykonávaná skúseným
chirurgom v spolupráci s PD tímom. Základným
rozdielom v našom postupe oproti literatúre bob,
že sme vykonávali mikrolaparotomickú implan
táciu v bokálnej anestézii, čo umožnilo preklenút‘
jej základnú nevýhodu: nepresné umiestnenie

konca katétra v malej panve, komplikácie cel-
kovej anestézy. U pacienta pri vedomí sme vy
chádzali z pocitu pacienta nutkania na močenie,
resp. stolicu, čo potvrdzovabo umiestnenie konca
katétra v malej panve. lncízia aj pri mikrolaparo
tomu móže byt‘ minimábna, a šetrná. Je možné
vykonať PD okamžite, avšak metódou NIPD.
Pri tomto postupe sme nezaznamenali v našom
súbore beak. Leak bol zaznamenaný ben v prí
pade použitia LVPD, ale frekvenciu považujeme
za prijatel‘nú. Ostatné výhody laparoskopickej
impbantácie — možnost‘ vykonania ometektómie,
fixácia konca katétra v mabej panve — sme využili
až v prípade výskytu komplikácií. Za podstat
nú výhodu chirurgickej implantácie považuje
me možnost‘ precízneho umiestnenia a fixácie
epiperitoneálnej manžety vo vagine m. recti
abdominis tak, aby nebobo možné vkÍznutie do
peritoneálnej dutiny s následným rizikom rela
bujúcej peritonitídy. Táto výhoda bola potvrdená
našimi skúsenost‘ami, nakob‘ko v našom súbore
— pri kumulatívnej dobe liečby 151 rokov — sme
nezaznamenali ani jednu relabujúcu peritonitídu.
Predpokladáme že tento pozitívnyjav bol ovplyv
nený aj naším odporúčaním používat‘ na fixáciu
epiperitoneábnej manžety tabačnicovým stehom
vstrebateľný materiál. Nevstrebateb‘ný materiál
by mohob byt‘ tiež zdrojom infekčných kompbi
kácií. Druhou výhodou mikrolaparotomickej im
plantácie je fixácia časti katétra medzi ohybom
Swan — neck a epiperitoneábnou manžetou tak,
aby bol katéter fixovaný v smere do mabej panvy
v súlade s „pamät‘ou materiálu“. Čo znamenalo
minimálny výskyt dislokácie PK
Zaujímavým bob zistenie vyššieho výskytu
ESI pri využití Moncrieff — Popochovej tech
niky implantácie katétra najmä v porovnaní so
suchým bruchom. Pri tejto metodike je katéter
používaný síce po jeho vyhojení, avšak ihned‘
po exteriorizácii, ktorá sa vykonávala v ambu
lantných podmienkach bez preventívneho anti
biotického krytia. Najmä okamžitá manipubácia
s katétrom s následnou mikrotraumatizáciou
výstupu PK móže vytvorit‘ vhodné prostredie
na množenie mikroorganizmov a vzniku ESl.
Myslíme si, že tento postup by mal byt‘ preto
zmenený, a po eXteriorizácii by sme určité obdo
bie mali postupovat‘ podobne ako po implantácii.
(exteriorizáciu vykonat‘ minimálne v zákrokovej
miestnosti, za prísnejších aseptických kautel,
používat‘ katéter až po určitej dobe, hojenie
prekryt‘ antibiotikami). Výhodu Moncrieff — Po
povichovej impbantácie, ktorá umožní vyhojenie
subkutánnej manžety v sterilných podmienkach
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a jej dokonalé prerastenie okolitým tkanivom,
fibrínom a neokapilármi, potvrdzuje fakt, že na
priek relatívne vyššiemu výskytu ESI nedošlo
v tomto prípade k rozvoju jeho komplikácií, či
už vzniku obávanej akútnej peritonitídy, alebo
prechodu do chronicity.
Nami zvolené postupy najmä v pooperačnom
období v súlade so svetovou literatúrou potvrdili
výhody takých metodík, ktoré využívajú pone
chanie katétra v kl‘ude bez peritoneálnej dialýzy
najmenej 10 dní. Osvedčili sa ako z pohľadu
výskytu ESI, AP a ich komplikácií tak aj nein
fekčných komplikácií.
Výskyt neinfekčných komplikácií bol nízky. Uplat
nením našich chirurgických postupov — laparo
skopia, mikrolaparotomia — sa nám vždy podarilo
katéter zachrániť, tak že bob možné pokračovat‘
v peritoneálnej dialýze bezprostredne.

Závery
Mikrolaparotomická implantácia FK je spol‘ah
livou metodikou zaistenia prístupu do brušnej
dutiny pre PD.
Ponechanie PK po implantácii v kl‘ude minimálne
10 dní znižuje frekvenciu komplikáciĺ
V prípade potreby okamžitej dialyzačnej liečby
je najvhodnejším spósobom NIPD
Najlepším spósobom zaistenia prístupu do bruš
nej dutiny je Moncrieff — Popovichova metóda
implantácie FK, pričom exterioriziáciu PK odpo
rúčame urobit‘ za sterilných podmienok s antibi
otickým krytím.

Literatúra:
1. Twardowski ZJ, Prowant BF: Exit — site hea

ling post catheter implantation. Ferit Dial lnt
1996, 16, 3, 51 —70

2. Twardowski ZJ, Prowant BF: Exit — site he
aling post catheter implantation. Ferit Dial
lntern 1996, 16, 3: 51 —70

3. West TE, Walshe JJ: Bacterial exopolysa
charides (‘, biofilms“) in catheter — related
peritonitis. Ferfect Feritoneal Dial 1986, 4,
1—4

4. Tsimoyanis EC, Siakas F, Glantzounis G et
al: Laparoscopic placement of the tenckhoff
catheters for peritoneal dialysis. Surg La
parosc Endosc Percutan Tech, 2000, 218
— 221

5. Özener C, BihoracA, Akoglu E: Technical sur
vival of CAPD catheters comparison between
percutaneous and conventional surgical pla

cement techniques. Nephrol Dial Transplant,
2001, 16, 1893—1899

6. Bernardini J, Bender F, Florio Tet al: Rando
mized, double blind trial of antibiotic exit site
cream for prevention of exit site infection in
peritoneal dialysis patient. J Am Soc Nephrol,
2005, 16, 539—545

7. Strippoli G, Tong A, Johnson D, Schena F,
Craig J, Cochrane Renal Group: Antimicro
bial agents for preventing peritonitis in pen
toneal dialysis patients. Cochrane Database
Syst Rey, 2004, CD004679

8. Firano B, Bailie GR, Bernardini J et aI: Fenito
neal dialysis — related infections recommen
dations, 2005 update. Perit Dial lnt, 2005,
25, 107—131

9. Danielson A, Blohme L, Traneus A et al:
A prospective randomised study of the ef
fect of a subcutaneously,, buried“ peritoneal
dialysis catheter technique versus standard
technique on the incidence of penitonitis and
exit site infection. Perit Dial Int, 2002, 22,
211 —219

10. Ash S, Daugirda JT: Fenitoneal access de
vices. In: Handbook of Dialysis, 3rd edn.
Lippicont Williams and Wilkins, Fhiladephia,
2001

11. Bakoš E. -

M. - Bakoš
aktuálny pro
roč. 85, č.3

12. Bakoš E. - Mlynček M. - Dubaj M. - Bakoš
M. - Jankovič T.: Cysta choledochu ako kom
plikácia gravidity, Rozhedy v chirurgii, 2007,
roč. 86, č.5, str. 236 — 240

Adresa autora:
MUDr. Stanislav Carský
Chirurgická klinika SZU

FNsP F. D. Roosevelta
975 17 Banská Bystrica

E-mail: scarsky@nspbb.sk

Korček J. - Dubaj M. - Osuský
M.: Fooperačné adhésie-stále
blém. Rozhledy v chirurgii. 2006,
str. 134—138



SLOVENSKÁ CHIRURGIA SK Chir. 2007 15

Akútna pankreatitída
v materiáli lichirurgickej
kliniky — súčasný pohl‘ad
na diagnostiku a liečbu.

Belák J., Kudláč M., Vajó J., Kundrát!., Šimon
R., Eperješi O., ll‘ková J.
ll.chirurgická klinika UPJS LF, FN L. Pasteura,
Košice
Prednosta: MUDr. Jozef Belák, PhD.

Sú h rn
Autori analyzujú vlastný klinický materiál, 312 pa
cientov s akútnou pankreatitídou, liečených na ll.chi
rurgicjek klinike UPJŠ LF, FN L.Pasteura v Košiciach
za obdobie rokov 2002 — 2006. U 276 pacientov
išlo o miernu formu pan kreatitídy, ktorá bola Iiečená
konzervatívne s dobrým výsledkom. U 36 pacientov
išlo o hemoragicko nekrotickú pankreatitídu, pre
infikovanú pankreatickú nekrózu bola indikovaná
operácia u 8 pacientov. Operácia bola indikovaná
po OT vyšetrenh, všetci pacienti dostávali antibio
tickú Iiečbu. Mortalita u pacientov s hemoragicko
nekrotickou pankreatitídou bola 44%. U 4 pacientov
bola akútna pankreatitida sprevádzaná príznakmi
obštrukčného ikteru, stav bol riešený ERCP s pa
pilosfinkterotómiou. U vybraných pacientov bob
realizované meranie intraabdominálneho tlaku ne
priamou metódou. Akútna hemoragicko-nekrotická
pankreatitída predstavuje závažné ochorenie, kto
ré si vyžaduje kompleXný prístup s monitoringom
a liečbou na jednotke intenzívnej starostlivosti.
Kl‘účové slová: akútna pan kreatitída, hemoragicko
nekrotická pan kreatitída, infikovaná nekroza, abdo
minálny kompartment syndróm, chirurgická liečba.

Acute pancreatitis on Ii Department
of Surgery — current view on diagno
sis and treatment.

Sum mary
The autors analyse the group of 312 patients with
acute pancreatitis treated in the period from 2002 to
2006.276 patients had a mild form acute pancreatitis,
wich was treated nonoperatively with a good result.
36 patients had severe, haemorrhagic and necrotis
ing pancreatitis, in 8 patients with infected pancre
atic necrosis was indicated the operation. Operation
was indicated after OT examination, every patient got
antibiotics. Mortality In group o patients with severe
haemorrhagic and necrotising pancreatitis was 44%.

In 4 patients the acute pancreatitis was complicated
with obstructive jaundice, they were treated with ERCP
and papillosphincterotomy. In selected patients the
monitoring of intraabdominal pressure was performed.
Severe acute pancreatitis is a relevant disease, wich
requires complex management with monitoring and
treatment on the intensive care unit.
Key words: acute pancreatitis, haemorrhagic and necro
tising pancreatitis, infected pancreatic necrosis, abdomi
nal compartment syndrome, surgical treatment

Úvod
Akútna pankreatitída móže prebiehat‘ vo viacerých
formách, od l‘ahkej edematóznej až po t‘ažkú hemora
gicko-nekrotickú s infekciou nekróz, s fulminantným
priebehom vyúst‘ujúcim do multiorgánového zlyhania.
Pohl‘ady na liečbu hemoragicko-nekrotickej pankrea
titídy sa v priebehu posledných 50 rokov výrazne me
nili. Došlo k ústupu od včasnej chirurgickej intervencie
u každého pacienta. V súčasnosti je infekcia pakrea
tickej nekrózy považovaná za najdóležitejší rizikový
faktor podieľajúci sa na mortalite pacientov s t‘ažkou
akútnou pankreatitídou. Všeobecne je akceptovaná
chirurgická liečba inf i kovaných pankreatických ne
króz Mortalita hemoragicko-nekrotickej pankreatitidy
sa udáva v literatúre v 11 %-42% (1,2,3,4,5).

Materiál a metodika
Vobdobí5 rokovod. 1.1.2002 do 31.12.2006 bolona
ll.chirurgickej klinike UPJŠ LF, FN L.Pasteura v Koši
ciach hospitalizovaných 312 pacientov s diagnózou
akútnej pankreatitídy. Z tohto počtu u 276 pacientov
išlo o miernu formu pankreatitídy, u 36 pacientov išbo
o hemoragicko nekrotickú pankreatitídu (graf 1). Poč
ty pacientov v jednotlivých rokoch a počty pacientov
s hemoragickonekrotickou pankreatitídou sú uve
dené v grafe č.2. V grafe č.3 je uvedené rozdelenie
súboru vjednotlivých rokoch podľa pohlavia, za celé
obdobie to bob 199 mužov a 113 žien.

Graf Č. I Rozloženie súboru pacientov
s akútnou pankreatitídou
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Graf č. 2 Počet pacientov s pankreatitidou
v jednotlivých rokoch
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Graf č. 3 Rozdelenie súboru podl‘a pohlavia.
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Pacienti po vyšetrení na ambulancii ll.chirurgicke
kliniky boli podIa závažnosti stavu prijatí na oddelenie
alebo jednotku intenzívnej starostlivosti. V bioche
mickom vyšetrení boJi sledované hodnoty amyláz
a lipázy, CRP, ktoré podporili diagnózu akútnej pan
kreatitidy. U každého pacienta s akútnou pankreatití
dou bob realizované sonografické vyšetrenie abdo
menu a následne podl‘a vývoja ochorenia a potreby
indikované CT vyšetrenie pankreasu i i.v. podaním
kontrastu, ktoré určilo rozsah poškodenia pankreasu
a okolitých štruktúr.
U pacientov s miernou formou akútnej pankreatitídy
boli realizované nasledujúce liečebné opatrenia: tIme
nie bolesti vo forme novokainovej infúzie, zabezpeče
nie sekrečného pokoja pankreasu zamedzením pe
rorálneho príjmu a zavedením nazogastrickej sondy,
aplikácia parenterálnej výživy, intravenózne podanie
antibiotik (cefabosporíny).Týmto liečebným postupom
sa podaribo v priebehu niekol‘kých dní stav zvládnut‘
u 276 pacientov, ktorí boli následne zat‘ažení stravou
a v dobrom stave boli prepustení domov. Pacientom
s diagnostikovanou cholecystolitiázou boba doporu
čená cholecystektómia, ktorá boba vykonaná s od
stupom 4.-7. týždňov.
U 4 pacientov (3 žien, I muža) boba akútna pan kre
atitída sprevádzaná príznakmi obštrukčného ikteru,
popri zvýšených hodnotách amyláz v krvi boli zvýše
né aj hodnoty bilirubinu (v rozmedzí 54umol/l — 153
umol/l). U týchto 4 pacientov bob realizované ERCP
vyšetrenie s následnou endoskopickou papilosfinkte
rotómiou a extrakciou konkrementov z choledochu.
Po d‘alšej konzervatívnej biečbe sa stav zlepšil, po
odznení príznakov a úprave biochemických hodnót

pacienti boli prepustení domov s odporučením chi
rurgickej liečby cholecystolitiazy.
K rozvoju hemoragickonekrotickej pankreatitídy došlo
u 36 pacientov, z toho bob 25 mužov s priemerným
vekom 54 rokov (32-76rokov), 11 žien s priemerným
vekom 59 rokov (28-89 rokov). Zomrelo 16 pacien
tov, čo činí 44% z celkového počtu pacientov s he
moragickonekrotickou pankreatitídou. Zomrebo 11
mužov, priemerný vek bol 58 rokov (41-76 rokov)
a 5 žien s priemerným vekom 64 rokov (28-64 ro
kov). Diagnóza hemoragickonekrotickej pankreati
tidy boba stanovená na základe CT vyšetrenia s i.v.
podaním kontrastnej látky (obr 1,2). Všetci pacienti
s hemoragickonekrotickou pankreatitídou boli sledo
vaní a liečení na jednotke intenzívnej starostlivosti.
Operovali sme 8 pacientov s hemoragickonekrotic
kou pankreatitIdou, indikáciou na operáciu bola in
fikovaná nekróza diagnostikovaná CT vyšetrením
(obr 3,4), zomreli 4 pacienti. Operovaní bobi 4 muži
s priemerným vekom 52 rokov a 4 ženy s priemerným
vekom 54 rokov. Do 2 týždňov od prijatia boji opero
vaní 4 pacienti, z nich zomreb po operácii 1 pacient,
d‘alšĺ 4 pacienti boli indikovaní na operáciu po dvoch
týždňoch od prijatia. Operačné výkony spočívali v ba
parotómii, nekrozektómii, drenáži omentábnej burzy
s preplachom a drenáži dutiny brušnej. U jedného
pacienta bola urobená l‘avostranná transverzostómia
pre períoráciu kolon transverzum. PodIa výsledku
kubtivačného vyšetrenia materiálu získaného pri ope
rácii boba indikovaná zmena antibiotickej liečby.
U jed ného pacienta s hemoragickonekrotickou pan
kreatitĺdou sme urobili transparietálnu drenáž infiko
vanej tvoriacej sa pseudocysty pod CT kontrolou (obr
5). Po drenáži došlo k zániku pseudocysty, pacient
bol v dobrom stave prepustený domov.
U 2 pacientov s hemoragickonekrotickou pankreatití
dou pri zväčšovaní objemu brušnej dutiny sme reali
zovali meranie intraabdominábneho tlaku nepriamou
metódou cestou močového mechúra. Nameraný zvý
šený intraabdominálny tlak korešpondoval s rozvojom
t‘ažkej akútnej pankreatitídy, ale nebol rozhodujúcim
kritériom indikácie operačného výkonu.

67 68

8

Obrč. I CT obraz hemoragicko-nekrotickej
pankreatitídy
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Obr.č. 2 CT obraz fluidothoraxu sprevádzajúce
ho hemoragicko nekrotickú pankreatitídu.

Diskusia
Akútna pankreatitída tvorí asi 1-2% diagnóz u hos
pitalizovaných pacientov pre náhle bolesti brucha,
z celkového počtu zápalových náhlych brušných
príhod predstavuje 2-3% (6). Je to ochorenie s mul
tifaktoriálnou etiopatogenézou, ktoré vzniká náhle,
má nevypočítatel‘ný priebeh a pri t‘ažkých formách
má vysokú letalitu. Patogenetické mechanizmy
vzniku akútnej pankreatitídy napriek intenzívnym
výskumom nie sú úplne objasnené. V súčasnosti
sa v patogenéze akútnej pankreatitídy akceptuje
hlavná úloha cytokinov a zápalu.
Pozornost‘ lekárov púta t‘ažká forma akútnej pan
kreatitídy, ktorá sa vyskytuje v 15-20% pacientov
s akútnou pan kreatitídou (1). Morfologicky je cha
rakterizovaná mimopankreatickou a vnútropankre
atickou nekrózou spojenou so zlyhaním jedného
alebo viacerých orgánov.
Klinický priebeh pri miernej a t‘ažkej forme akútnej
pankreatitidy sa na začiatku ochorenia nelíši, v po
predí je intenzívna trvalá bolest‘. Pre stanovenie
optimálnej liečebnej taktiky a pre prognózu akútnej
pankreatitídy boli vypracované rózne prognostické
klasifikácie (Ransonove kritéria, Glasgovské kri
téria, Apache II. skóre) a kritéria morfologického
stagingu akútnej pankreatitídy (Balthazarove CT
kritéria) (7).
Mierne formy akútnej pankreatitídy sa darí zvlád
nut‘ konzervatívnou liečbou, ktorá spočíva v tlmení
bolestí, náhrade tekutín, metabolickej podpore, nut
ričnej podpore a zabezpečení sekrečného kl‘udu
pankreasu. Spornou je otázka podávania antibiotik,
v našom súbore pacientov liečených pre miernu
formu pankreatitídy sme podávali pacientom i.v.
cefalosporíny. Išlo o preventívne podanie, ked‘že
pankreatická nekróza sa móže vyvinút‘ počas prvých
72 hodín od vzniku ochorenia.
Pri t‘ažkej hemoragicko-nekrotickej forme akútnej
pankreatitídy v súčasnosti je preferovaný konzer
vatívný postup, chirurgická liečba je indikovaná pri
známkach infekcie nekrotických hmót pankreasu
alebo pri pridružených komplikáciách(4,5,7,8). U pa
cienta s t‘ažkou hemoragicko-nekrotickou pankreati
tídou je nevyhnutný monitoring a liečba na JIS. Kon
zervatívna liečba spočíva v tlmení bolesti, v náhrade
tekutín pri monitorovaní tekutinovej a elektrolytovej
rovnováhy, v zabezpečení sekrečného pokoja pan
kreasu, metabolickej a nutričnej podpore cestou en
terálnej a parenterálnej výživy, v antibiotickej liečbe
ktorá by mala zabrániť infekcii pankreatickej nekró
zy, v špecifickej liečbe pri zlyhávaní jednotlivých or
gánových systémov. Ked‘že infikovaná pankreatická
nekróza predstavuje najvýznamnejší rizikový faktor
pod iel‘ajúci sa ma mortalite je v súčasnosti všeobec
ne akceptovaná chirurgická intervencia u pacienta
s infikovanou pankreatickou nekrózou(7,8,9,1 0).

Obr.č. 3 CY obraz infikovane]
hemoragickonekrotickej pankreatitIdy.

Obr.č. 4 CT obraz hemoragickonekrotickej
pankreatitídy

Obr.č. 5 CT obraz perkutánne drénovanej
infikovane] pseudocysty pankreasu
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Diagnóza infikovanej pankreatickej nekrózy je sta
novená na základe OT vyšetrenia, otázna je vý
t‘ažnosť tenkoihlovej biopsie kde móže by falošne
negatívny výsledok. Ohirurgická liečba spočíva
v nekrozektómii a v preplachovej drenáži omen
tálnej burzy a drenáži dutiny brušnej. Rozdielne
sú názory na liečbu sterilnej pankreatickej nekrózy,
niektorí autori odporúčajú operáciu ak nedochádza
k zlepšeniu klinického stavu v priebehu 4 týždňov
(1). V literatúre sú uvedené referencie o laparo
skopickej nekrozektómii pri akútnej nekrotizujúcej
pankreatitíde, ktoré obhajujú miniinvazivny prístup
do brušnej dutiny čo ale nie je všeobecne akcep
tované (11).
Mortalita u pacientov s hemoragickonekrotickou
pankreatitidou je uvádzaná v rozmedzí 11-44%(

1,2,3,4,5,7,10,).
Endoskopická liečba (ERCP s papilosfinkterotó
miou) akútnej pankreatitídy je indikovaná u pa
cientov s biliárnou obštrukciou alebo infekciou,
v našom súbore boli týmto spósobom liečení 4
pacienti s dobrým výsledkom(12,13).
Meranie intraabdominálneho tlaku predstavuje d‘al
šiu neinvazívnu metódu, ktorou móžeme získat‘
informáciu o vznikajúcom brušnom kompartment
syndróme, čo móže prispiet‘ pri kom plexnom hod
notení stavu k indikácii operacie (14).

Záver
Akútna hemoragickonekrotická pankreatitida na
priek výraznému rozvoju diagnostických možností
a intenzívnej starostlivosti v kombinácii s chirurgic
kou liečbou je naďa lej ochorením s vysokou mor
talitou. ide závažné ochorenie, ktoré si vyžaduje
kompiexný prístup s monitoringom a liečbou na
jednotke intenzívnej starostlivosti.
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Následky idiopatickej
trombózy portálnej vény:
od opakovaných
sklerotizácií k náhrade
pažeráka. Kazuistika
a literárny prehľad

Krajč T., Haruštiak S., Bene] R., Janík M. Jr.,
Zernovický F. Jr.
Klinika hrudníkovej chirurgie FNsP Bratislava
— Ružinov

Abstrakt
Opisujeme prípad 25 ročného pacienta od detstva
liečeného pre portálnu hypertenziu na podklade
trombózy portálnej žily, s ezofageálnymi variXami
a splenomegáliou s hypersplenizmom, u ktorého
sme v dospelosti nešili stenózu pažeráka. lstý čas
po splenektómii si krvácanie z pažerákových van
xov, v detstve opakovane profylakticky sklerotizo
vaných, vyžiadalo urgentnú resekciu proximálneho
žalúdka a distálneho pažeráka. Následne sa ob
javuje stenóza strednej tretiny pažeráka v hÍbke
25cm od zuboradia, v d‘alšom priebehu odolávajúca
častým dilatáciám i opakovaným pokusom o sten
tovanie. Zavedenie posledného povlečeného meta
lického stentu, komplikované períoráciou pažeráka
a mediastinitídou so septickými teplotami, viedlo
v konečnom dósledku k dvojúrovňovej stenóze vo
výške proximálneho i distálneho okraja stentu. Viac
než 2 roky od výkonu indikovaného pre krvácanie
si teda stav pacienta vyžadoval chirurgické obno
venie pasáže proXimálnym tráviacim traktom. Pre
nedostatočné rozmery žalúdka, neumožňujúce kon
štrukciu dostatočne dlhého štepu, bol resekovaný
úsek ezofagu nahradený exkludovanou kl‘učkou
jejuna s proximálnou intratorakálnou end-to-side
ezofagojejunoanastomózou a distálnou end-to
side jejunogastroanastomózou. Po nekomplikova
nom včasnom pooperačnom období sa u pacienta
prechodne objavujú príznaky relatívnej kompresie
distálneho duodena pravdepodobne vaskulárnou
stopkou eXkludovanej klučky jejuna, ustupujúce po
spazmolyticko-analgetickej infúznej Iiečbe.
V diskusii analyzujeme ovplyvniteľné príčiny kom
plikácií, potenciálne medicínske chyby a terape
utické možnosti v jednotlivých etapách pniebehu
ochorenia, s odkazmi na staršie i aktuálne literárne
zdroje.

Idiopathic portal vein thrombosis

Abstract
The authors describe a case of a 25-year old male
with childhood history of idiopathic portal vein throm
bosis, subsequent portal hypertension manifesting
as esophageal vanices, splenomegaly and hyper
splenism, who eventually developed a stenosis of
the middle third of esophagus requining surgical
treatment. Repeated prophylactic sclerotization of
esophageal varices in childhood had not prevented
severe bleeding which probably resulted from el
evated portal pnessure following splenectomy for
hypersplenism in the adult age. An emergent ter
minal esophago-proximal gastrectomy with stapled
esophago-gastric anastomosis had been performed.
Middle-third esophageal stenosis, diagnosed one
month postoperatively, required frequent dilations
and eventually aiso repeated stent insertion. The
last metallic stent introduction resulted in esopha
geal perfonation and limited mediastinitis, treated
by antibiotics, suction gastrostomy and nutritive
jejunostomy. 5 months following stent insertion
a severe double-level esophageal stenosis at the
proXimal and distal ends of the stent was present,
which required further endoluminal interventions
and eventually partial esophagectomy. lnsufficient
size ofthe previously resected stomach precluded
its use for esophageal reconstruction and thus
an excluded 35cm long segment of jejunum was
anastomosed end-to-side to esophagus proXimally
(circular stapler) and end-to-side to gastric remnant
distally (hand-sewn). No postoperative complica
tions ocurned, eXcept for transient compnession of
distai duodenum by excluded segement‘s mesen
teny, which subsided following conservative treat
ment with spasmolytics and analgesics.
The authors analyze the causes of complications,
potential therapeutic possibilities and mistakes
throughout the course of the case with respect to
relevant current and past literature review.

Chronologický priebeh ochorenia
Pacient prichádza ako pät‘ročný na plánovanú ope
ráciu inguinálnej hernie a pri vyšetrení je mu zistená
splenomegália. Následne chlapeca sleduje hema
tológ; pri pretrvávaní lokálneho nálezu odhalí sple
noportografia idiopatickú trombózu portálnej vény
a portálnu hypertenziu s ezofagoskopicky verifiko
vanými asymptomatickými ezofageálnymi vaniXami.
Od 7 do 14 rokovje vykonaných 12 endoskopických
sklerotizácií ezofageálnych vaniXov. Splenomegália
sa d‘alej zhoršuje, no napriek úvahe o mezokavál
nom shunte nie je výkon z nejasných dóvodov re
alizovaný. 5-ročné asymptomatické obdobie opäť
stniedajú opakované sklerotizácie varixov a ná
sledne splenektómia vykonaná pre progredujúci
hypersplenizmus s bicytopéniou. Prvá pacientova
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hemoptýza sa objavuje 2 mesiace po výkone; dva
roky po výkone a ďalších sklerotizáciách nastáva
masívna hemateméza. V hemoragickom šoku pri
nedostatočnom efekte konzervatívnych opatren í je
krvácanie riešené urgentnou operáciou — resekciou
kardie a proXimálneho žalúdka, čiže terminálnou
ezofagoproximálnou gatrektómiou (TEPG podl‘a Ya
mamota). Pooperačný priebeh komplikuje dlhodobá
UPV, rozvoj sepsy s podozrením na retrogastrický
absces. Približne mesiac po život zachraňujúcom
výkone je u pacienta ezofagoskopicky verifikovaná
stenóza strednej tretiny pažeráka a nasleduje ob
dobie mnohonásobných frekventných dilatácií (13
za 4 mesiace). Zjavný neúspech takejto liečby ve-
die k zavedeniu prvého, bližšie nešpecifikovaného
a pravdepodobne povlečeného, metalického stentu.
Jeho extrakcia je však nutná po 6 mesiacoch pre
stenotizáciu v úrovni proximálneho okraja stentu
a 3 neúspešné pokusy o dilatáciu. Nastáva d‘alšie
obdobie frekventných dilatácií (9 za 10 týždňov)
a inzecia (druhého) bližšie nešpecifikovaného bio
degradabilného stentu, ktorý po 3 týždňoch nepo
zorovane migruje z pažeráka aborálnym smerom.
Napriek prechodne širšiemu lumenu pokračujú di
latácie rovnako frekventne. Ako tretí je pacientovi
zavedený povlečený stent (Flexa®) 2 mesiace po
druhom stente. Výkon komplikujú febrility a bolesti
na hrudníku. CT potvrdzuje únik kontrastu extralu
minálne (Obr. 1) a vedie k diagnóze perforácie pa
žeráka s ohraničenou mediastinitídou. Podávame
parenterálne antibiotiká a realizujeme derivačnú
gastrostómiu a nutritívnu jejunostómiu. Stacionárny
obraz na kontrolnom CT a ústup klinických prejavov
mediastinitídy znamenajú konzervatívne zvládnutie
perforácie pažeráka.

Obr. 1. CT obraz vedúci v korelácii s anamnézou
a klinickým stavom pacienta k diagnóze mediasti
nítídy pri perforácü pažeráka. EXtraluminálny únik

kontrastu pozorovatel‘ný vľavo.

Nová valovitá semicirkulárna stenóza v úrovni hor
ného okraja stentu po dvoch mesiacoch spóso
buje pacientovi deglutinačné t‘ažkosti, no pokus
o endoskopickú extrakciu stentu nie je úspešný.
O d‘alšie tri mesiace pribúda stenóza aj v úrovni jeho
dolného okraja (Obr. 2). K pretrvávajúcej pyróze
a pobolievaniu na hrudníku sa pridružujú výrazné
deglutinačné t‘ažkosti a chudnutie napriek diétnym
opatreniam. Pri zjavnej obturácii stentu a známych

nedostatočných rozmeroch žalúdka sa rozhodu
jeme pre resekciu postihnutého úseku pažeráka
a jeho náhradu segmentom jejuna.

Obr. 2. CT obraz obturácie stentu nad úrovňou
v.azygos (vl‘avo) a v úrovni distálneho konca

(v strede a vpravo).

Operačná taktika
Výkon začíname pravostrannou posterolaterálnou
torakotómiou v piatom medzirebrí. Preparáciu pa
žeráka st‘ažujú tuhé jazvovité zmeny v mediastíne,
po jeho mobilizácii resekujeme postihnutý úsek so
stentom od kardie až do úrovne v.azygos (Obr. 3
- Obr. 6). Definitívne histologické vyšetrenie ven
fi kuje nešpecifický subakútny fi brotizujúci zápal
pažeráka s kolóniami pravdepodobne aktinomycét.
ProXimálny koniec pažeráka je uzavretý provizórny
mi stehmi (Obr. 4), kardia lineárnym staplerom.

Obr. 3. Mobilizovaný pažerák SO zjavným stentom.
Vazygos prerušená pre uľahčenie preparácie.

Obr. 5. Pohľad do stentu obturovaného
inspisovanými rezíduami potravy.
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najma perigastricky. Po zvolení segmentu jejuna
a overení jeho cievneho zásobenia je s využitím
diafanoskopie zvolená najvhodnejšia vyživujúca
tepna a pripravený približne 35cm štep (Obr. 6).
PrincIp prípravy štepu ilustruje (Obr. 7). Jeho dis
tálny koniecje po prevlečení cez otvory mesocolon
transversum anastomozovaný k žalúdku end-to
side; kľučkyjejuna zošívame end-to-end. Po pyloro
myotómii a jejunostómii s transparietálnou fixáciou
je uzatvorený hiatus a pokračuje druhá torakálna
fáza. Pri dostatočne dlhom úseku jejuna zist‘uje
me, že limitujúca, ale dostatočná je dĺžka cievnej
stopky. Po konštrukcii ezofago-jejunoanastomózy
end-to-side s antirefluxnou záklopkou posúvame
vol‘né jejunum intraabdominálne. Obe dutiny sú
adekvátne drénované.

Obr. 6. Štep z proXimálneho jejuna. Viditeľná
výživná artéria, podviazané mezenterické cievy

a arkády medzi nimi.

Nekomplikovaný pooperačný priebeh s primár
nym zhojením oboch rán a s postupnou obnovou
perorálneho príjmu po vylúčení extraluminálneho
úniku (Obr. 8) vedie na 9.pooperačný deň k pre
pusteniu pacienta do ambulantnej starostlivosti.
V domácom ošetrení sa však po niekol‘kých dňoch
opakovane a takmer pravidelne objavujú křčovité
bolesti v epigastriu a periumbilikálne po najedení.
Natívna snímka brucha neodhaľuje zjavnú patoló
giu, následná pasáž vodným kontrastom odhal‘u
je suspektnú kompresiu pars horizontalis distalis
duodéna pravdepodobne napätým mezentériom

interponovaného segmentu jejuna (Obr. 9). tažkosti
pacienta postupne ustupujú pri infúznej spazmo
lyticko-analgetickej liečbe, ktorá v perorálnej for
me prechodne pokračuje i v domácom prostredí.
Pri kontrolnej pasáži už nie je kompresia duodéna
a jeho „prestenotická“ distenzia taká markantná
a kontrastná látka voľne pokračuje do aborálnejších
častí tenkého čreva (Obr. 10).

Obr. 8. Kontrolná pasáž ezofagom pooperačne bez
známok úniku kontrastu mimo lúmen neoeofagu.

Obr. 7. Princíp prípravy náhrady pažeráka
z proXimálnehojejuna (Wright 1987 [1]).

Pooperačný príebeh

Obr. 9. Zobrazenie kompresie distálneho
• duodéna mezentériom izolovaného segmentu

jejuna pri klinickom koreláte postprandiálnych
křčovitých bolestí brucha.
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Obr. 10. Obraz po ústupe ťažkostí.

Vzhl‘adom na nejasnú prognózu portálnej hypertenzie
boli dodatočne vykonané dopplerovské vyšetrenie
portálnej cirkulácie a CT portogram. Obe vyšetrenia
zistili kavernomatóznu prestavbu porty s minimálnym
reziduálnym prietokom cez kavernóm a obe hypo-
plastické a nesúvislé vetvy portálnej vény.

Diskusia
Trombóza portálnej Vény a otázka splenektómie
pri splenomegálii a hypersplenizme
Portálna hypertenzia, definovaná ako vzostup tlaku
v portálnom riečisku nad 10 mmHg,je u detí relatívne
často spósobená eXtrahepatálnou venóznou obštruk
ciou. Obštrukcia, u detí asociovaná najmä s portálnou
venóznou trombózou (PVT), sa móže vyskytnúť na
ktoromkol‘vek mieste portálneho systému — izolovane
na v.portae, alebo aj na v.lienalis či v.mesenterica
sup. [2]. Najčastejšie identifikované príčiny PVT sú
omfalitída, umbilikálna katetrizácia alebo umbilikál
na či intraabdominálna sepsa. Vo väčšine prípadov
PVT u detí — ani u nášho pacienta - sa však príčinu
nepodarí identifikovat‘ [3]. Predpokladá sa aj nutnost‘
určitej predispozície v zmysle pretrombotického sta
vu. Zákernou vlastnost‘ou PVT je asymptomatickost‘
iniciálne vytvoreného trombu, spósobená rýchlymi
kompenzačnými mechanizmami: reflexnou vazodi
latáciou a.hepatica a rapídnou tvorbou tortuóznych
kolaterálnych vén v okolí trombotizovanej vény. Tá je
detekovatel‘ná sonograficky ako tzv. kavernomatózna
prestavba porty. Kompenzácia však nie je dostatočná
a hepatofugálny tok vedie k otvoreniu por[osystémo
vých skratov a postupným prejavom extrahepatálnej
portálnej hypertenzie: hemateméze, ezofageálnym

variXom a hemoroidom, splenomegálii s hypersple
nizmom, portálnej biliopatii, ascitu, anémii, hepato
pulmonálnemu syndrómu, retardácii rastu.
V diagnostike sa uplatňuje najmä doppler-USG,
v chronickom štádiu identifikujúce portálny kaver
nóm, CT (portogram) a MRI. Niektorí autori považujú
splenoportografiu a arteriálnu portografiu za rizikovú
[2]. Diagnostikovanú akútnu PVT (cielené pátranie
pri katetrizáci umbiliku alebo traume) je možné pri
asymptomatickom priebehu liečit‘ trombolýzou resp.
systémovou antikoagulačnou liečbou; symptoma
tológia v zmysle intestinálnej ischémie si vyžaduje
aktívnejší chirurgický alebo intervenčný rádiologický
zásah. Chronická PVT sa prejaví najčastejšie he
matemézou alebo splenomegáliou. V súčasnosti sa
endoskopická skleroterapia či skör elastická ligatúra
ezofageálnych variXov odporúča u detí nielen po už
prebehnutej epizóde krvácania, ale tiež ako primárna
profylaxia [4].

Ani lokálne ošetrenie variXov, ani splenektómia pri
splenomegálii s hypersplenizmom však neriešia
príčinu portálnej hypertenzie. Odstránením sleziny
a tým zrušením portokaválnych spojok (splenore
nálne ligamentum, frenikosplenické spojky, spojky
v retroperitoneu) pri konštantnom (t.j.stále nízkom)
prietoku cez kavernóm zvyšuje tlak v portálnom ne
čisku a v ostávajúcich portokaválnych anastomózach.
Dósledky sa u nášho pacienta prejavili po necelých 2
mesiacoch od splenektómie hematemézou (prvýkrát
v živote!) a nutnosťou sklenotizácie neovaniXov. Už
samotná splenektómia je niektorými autormi pova
žovaná za rizikový faktor vzniku trombózy portálnej
vény [5-7] a dnes sa neodporúča ani pri hypersple
nizme [8], kedy väčšina odporúča distálny Warrenov
splenorenálny end-to-side shunt — podmienkou je
však priechodná v.lienalis [9; 10]. Proximálny sple
norenálny side-to-side shunt sa möže komplikovať
trombózou a podobne ako mezentenikokaválny shunt
móže zhoršit‘ encefalopatiu [2]. Hoci u nášho pacienta
bol niekol‘ko rokov pred uskutočnením splenektómie
mezenteriko-kaválny shunt plánovaný, z neznámeho
dčvodu sa operácia neuskutočnila.

Fyziologicky najvýhodnejšie a najmodernejšie rieše
nie predstavuje (v čase stanovenia diagnózy trom
bózy portálnej vény u nášho pacienta neznámy) tzv.
Rex shunt (MLPVB: mesenterico Ieft portal vein by
pass [11-14], Obr. 11), ktorý vlastne nieje shuntovou,
ale bypassovou operáciou, ked‘že našitím autológnej
vény na v.mesentenica a l‘avú vetvu v.portalis obíde
uzatvorený úsek v.portae. Podmienku zachovania
prietoku l‘avou vetvou portálnej vény spÍňa 70-80%
pacientov. Po našití bypassu sa dokonca zlepšovali
kognitívne funkcie deU teoreticky ohrozených porto
systémovou encefalopatiou [15]. Shuntové výkony
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navyše výrazne znižujú prietok cez portokaválne
anastomózy a sú teda prevenciou d‘alšieho krváca
fia do gastrointestinálneho traktu.

Obr. 11. Rázne typy tzv. Rex- shuntu
obchádzajúceho miesto obliterácie (prerušovaná

čiara) portálneho riečiska: IA,B — premostenie
v.mesenterica superior a l‘avej intrahepatálnej

vetvy v.portae autológnou v.jugularis (bodkovaný
segment); II — mobilizácla a našitie rozšírenej
v.gastroepiploica dx. na ľavú íntrahepatálnu
vetvu v.portae. R.R V. - pravá intrahepatálna
vetva v.portae, L.P.V. - l‘avá intrahepatálna

vetva v.portae, S.V — v.lienalis, RGEV
— v.gastroepiploica dx., SMV v.mesenterica

superior (de Vi/le de Goyet, 1998 [12]).
II

Urgentné riešenie život ohrozujúceho krvácania
z ezofageálnych a gastrických variXov
Pri neúspechu konzervatívnej terapie (Sengstaken
Blakemorova alebo Lintonova-Nachlasova sonda
v kombinácii s endoskopickou liečbou — skleroti
zácia, balóniková retrográdna transvenózna obli
terácia (BRTO, [16-21])), pretrvávajúcom krvácaní
a nevhodnosti zavedenia TIPSS eXistujú z pohl‘adu
chirurga dve možné riešenia — ablatívna alebo shun
tová operácia [22; 23].

Ablatívne výkony, ktorých podstatu tvorí devas
kularizácia distálneho pažeráka, kardie a prípadne
proximálneho žalúdka, predstavujú hlavne Sugiuro
va azygoportálna dekonexia, Hassabova devasku
larizácia s (parciálnou) splenektómiou, staplerová
transekcia pažeráka, Yamamotova terminálna ezo
fagoproXimálna gastrektómia, a d‘alšie, v najradikál
nejšej podobe parciálna ezofagektómia a totálna
gastrektómia [24].
Sugiurova operácia, rozšírená v najmä v Japonsku,
nie je v Európe a USA príliš obl‘úbená pre technickú
i časovú náročnost‘, ked‘že je pri nej nutné opatrnou
preparáciou zachovat‘ prirodzené kolaterály dréno
vané cestou v.azygos a v pövodnej podobe znamená
dvojdutinový a dvojdobý výkon [25-28]. Hassabova
devaskularizácia (s alebo bez transkecie pažeráka),
ktorú jej autori považujú za rovnocennú distálnemu
splenorenálnemu shuntu, by mala v kombinácii s do
plňujúcou skleroterapiou uspokojivo vyriešit‘ krváca
nie z ezofageálnych aj gastrických variXov [29; 30]
a rovnako často sa použĺva na Západe i Východe.

Ako elektĺvny i urgentný výkon je dnes vykonávaná
tiež laparoskopicky [31-33]. Jednoduchá transekcia
ezofagu cirkulárnym staplerom [34] by bola u nášho
pacienta nedostatočná vzhl‘adom na varixy v obl.
kardie a fundu. Naviac, v kombinácii s devaskulari
začnými výkon mi sa už jej použĺvanie neodporúča
pre riziká spojené s hojením anastomózy [25; 29].

Shuntové operácie znižujú tlak v portálnom ne
čisku a tým aj v krvácajúcich varixoch čiastočným
presmerovaním toku por[álnej krvi do systémového
riečiska. Aj vo vyspelých krajinách sú v urgentnej
situácii uskutočňované relatívne zriedkavo a vy
žadujú sústredenie do špecializovaných pracovísk
[35]; potom majú aj zodpovedajúci efekt: v najväč
šom publikovanom súbore 400 pacientov s urgentne
vykonaným priamym síde-to-side portokaválnym
shuntom pri 99% dosiahnutej trvalej kontrole krvá
cania bol výskyt rekurentnej encefalopatie menej
ako 9% [36].

V indikovaných prípadoch ich dnes nahrádza transju
gulárny portosystémový shunt - TI PSS. TIPSS však
v prípade prehepatálnej obštrukcie, t.j. i u nášho pa
cienta, situáciu vonkoncom nerieši [8], ked‘že spája
portálne a systémové riečisko intrahepatálne.
Situáciu na Slovensku so shuntovými výkonmi, o ur
gentných nehovoniac, ilustruje aj naša kazuistika.
Za daných okolností z hl‘adiska rýchleho zastavenia
krvácania možno považovat‘ zvolenú TEPG (termi
nálnu ezofago-proximálnu gastrektómiu, „kardiektó
miu“, [37]) s následnou ezofagogastroanastomózou
cirkulárnym staplerom za najschodnejšie riešenie.

Reflux ako príčina d‘alšĺch komplikácií
TEPG má však relatívne vysoké percento kompli
kácií v zmysle ulcerácií a stenóz anastomózy, práve
kvöli nedostatočnej kontrole refluxu [37; 38]. Výskyt
refluXnej ezofagitídyje pri nej dokonca dvojnásobný
oproti transekcii pažeráka [39] a pri signifikantne
nižšom prekrvení sliznice má t‘ažšĺ priebeh a vyššie
percento anastomotickej netesnosti [40]. U pacienta
od operácie v podstate sústavne pnetrvávala pyróza
napriek užívaniu prokinetík a PPI. Prečo však vznik
la stenóza tak vysoko? Za príčinu vzniku stenózy
pažeráka v strednej tretine možno pokladat‘ najmä
vysoký reflux žalúdočného i žlčového obsahu pri
polohe na chrbáte, zavedenej nazogastrickej sonde
a nafúknutom balóniku hlboko zavedenej orotra
cheálnej kanyly: posledné uvedené predpoklady
možno do istej mieny pokladat‘ za špekulatívne, mé
vysvetlenie však nenachádzame. Ak už teda bola
zvolená takáto ablatívna operácia ako život zachra
ňujúci výkon, mohla byt‘ doplnená antirefluxným
výkonom. Staplerová anastomóza je síce rýchlejšia,
no ručne šité anastomózy umožňujú aj pri malom

SMV
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žalúdku konštrukciu anUrefluxného mechanizmu

(„funnel shaped“ anastomóza [41], r6zne spósoby

invaginácie pažeráka do žalúdka [42-44], submu

kózna tunelizačná anastomóza [45; 46], Lortat-Ja

cobova rekonštrukcia [47], valvuloplastická ezofa

gogastrostómia [48]). Ďaišiu možnost‘ predstavuje

interpozícia jejuna [49], jejunálneho pouchu [49; 50]

alebo ileocolonu [51]; tieto výkony zachovávajúce

rezervoárovú funkciu však patria skór do elektívnej

onkochirurgie. O dlhodobom benefite pre pacienta

na úkor predÍženia výkonu v šokovom stave možno

polemizovať, ale odstránenie dóležitej zóny zvýše

ného tlaku (LES) kvalitu života mladého pacienta

jednoznačne zhoršuje. Bez antirefluxného mecha

nizmu pravdepodobne nemá liečba H2-blokátormi

alebo inhibítormi protónovej pumpy v kombinácii

s prokinetikami nádej na úspech.

Opakovaná dilatácia vs. stentovanie benígnych

stenóz pažeráka
Dilatácia stenotizovaného pažeráka, hoci má rela

tívne nízke riziko perforácie (1,5- 4% [52-55]), so

sebou prináša nevyhnutnú traumatizáciu submu

kózneho väziva v podobe viacpočetných pozdÍžnych

trhlín s následnou fibrotizujúou zápalovou reakciou

a tendenciou k restenózam [56]. Týždeň čo týždeň

sa opakujúce návštevy gastroenterológa a dilatácie

pri len prechodnom efekte a dočasnom zlepšení

deglutinácie pacienta, od detstva odkázaného na

medicínsku pomoc, nad‘alej traumatizujú. Šetrnejšia

než dilatátory sa vd‘aka rovnomernému radiálnemu

tlaku jayI balóniková dilatácia pod fluoroskopickou

kontrolou [54]. Alternatívu predstavuje zavedenie

stentov, nie však s ciel‘om trvalej implantácie. Vý

hoda stentu spočíva v jeho postu pnom, „atrauma

tickom“ dilatovaní stenózy, ked‘že úplné rozvinutie

móže trvat‘ 8-24h i dlhšie, následkom čoho fibrotic

ká „rebound« reakcia nie je taká výrazná. Dóležitá

je preto technika zavedenia stentu — ak ho bez

prostredne predchádza dilatácia na priemer stentu,

principiálny efekt pomalej dilatácie sa stráca. Rózni

autori udávajú ponechanie povlečeného stentu róz

nej konštrukcie v prípade benígnych stenóz od 3 dní

do 6 mesiacov [57-60]. Náznak účinnosti takéhoto

prístupu bob možné pozorovat‘ aj u nášho pacienta

po zavedení biodegradabilného stentu, kedy efekt

intervencie trval výrazne dlhšie než obligátny týždeň

po dilatácii. Zaujímavéje celkom logické odporúča

nie autorov prehÍtať voluminózne sústa, aby sa stent

udržal svoj rozvinutý tvar [57-60]. Náš pacient strávil

pomerne veľkú čast‘ dospelého života na takmer

tekutej diéte.
U pacienta s malignitou a predpokladaným krátkym

prežívaním sa všeobecne pokladá stent za najme

nej invazívnu intervenciu zlepšujúcu kvalitu zvyšku

života [54]. Benígnu stenózu však dlhodobo pone

—

chaný stent rieši len dočasne. Komplikácie v zmysle

dislokácie, rolovania okrajov, uvol‘nenia jedného či

oboch koncov alebo migrácie celého stentu, hyper

trofická reakcia sliznice v okolí mobilných okrajov,

stagnácia potravy či regurgitovaného žalúdočného

obsahu medzi stenou pažeráka a stentom vedú ku

konečnému znefunkčneniu stentu a sťaženej až

nemožnej deglutinácii [61].
Naviac, ako to bob i v prípade nášho pacienta,

extrakcia takto znefunkčneného stentu sa endo

skopicky technicky nemusí podariť, nehovoriac

o hrozbe krvácania či períorácie. Nezodpovedaná

ostáva otázka vulnerability sústavne dilatáciami po

škodzovaného pažeráka voči d‘alším mechanickým

inzultom, akýmje napríklad zavedenie stentu. Riziko

závažných komplikácií zavádzania stentu v zmysle

perforácie, fistuly, čí krvácania je zvyčajne udáva

né od 5% do 20% [59]. Pri febrilitách, bolestiach

na hrudníku a nejednoznačnom CT náleze treba

na perforáciu pažeráka mysliet‘ a uskutočnit‘ patrič

né opatrenia. Na druhej strane, množia sa správy

o úspešnom riešení nielen iatrogénnej perforácie

pažeráka zavedením dočasného povlečeného sten-

tu [62-69]. Sami sme však v minulosti boli svedkami

migrácie stentu zavedeného ihned‘ po iatrogénnej

perforácii distálnej tretiny pažeráka, vzniknuvšej

počas dilatácie benígnej stenózy.

Možnosti náhrady pažeráka pri benígnych ocho

reniach
Vzhl‘adom na predchádzajúcu TEPG sme o použití

žalúdka ako najčastejšej náhrady pažeráka uvažo

vat‘ nemohli. Ďalšie možnosti predstavujú hlavne

izoperistalticky orientované pravé colon s alebo bez

terminálneho ilea na cievnej stopke z a.colica me

dia [70-75] a izoperistalticky orientovaný segment

jejuna [1], prípadne doplnený konštrukciou pouchu

[76] a valvulou [50]. Výkony s využitím colonu abebo

s konštrukciou pouchu majú výhodu zachovania

rezervoárovej funkcie žalúdka a sú s úspechom vy

užívané aj po totálnej či proXimálnej gastrektómii

[51; 77]. Všetky izoperistalticky orientované náhrady

pažeráka majú určité antirefluxné vlastnosti: najú

činnejšie refluxu bráni ileocekálna chlopňa.

Antiperistaltické náhrady majú vyšší výskyt kom

plikácií v zmysle dehiscencie anastomózy a nie sú

fyziologické [74].

S využitím colon ascendens je relatívne l‘ahké vy

tvorit‘ dostatočne dlhý a dobre arteriálne zásobený

štep, aterosklerotické zmeny však móžu viesť ku

komplikovanému hojeniu proXimálnej anastomózy,

podobne porušená venózna drenáž niekedy súvisí

s neskorými stenózami. Určité riziko predstavuje

tiež možný výskyt diver[ikulárnej choroby či poly

pov. V porovnaní s jejunom má štep skór vlastnosti
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pasĺvneho konduitu než aktívneho orgánu. Využi
tel‘ná dÍžka segmentu jejuna je limitovaná tesným
radiálnym usporiadaním cievneho zásobenia, preto
niektorí autori navrhovali viacdobé operačné výko
ny založené na princípe určitej hypertrofie budú
cej hlavnej výživnej artérie pri podväze ostatných
prívodných tepničiek segmentu [78]. I bez takého
to kondicionovania štepu správna technika vedie
k úspešnému vytvoreniu náhrady siahajúcej až na
krk a pre distálne dve tretiny pažeráka by nemala
byt‘ problematická [1].
Výhodou jejuna je jednoduchá predoperačná prí
prava, neprítomnosť fekaloidného bakteriálneho
osídlenia a dobrá kongruencia Iúmenov proximálnej
anastomózy — tú však poskytuje i náhrada pravým
colon s terminálnym ileom. Počiatočná peristaltika
vmedzereného jejuna móže mat‘ spočiatku segmen
tálny charakter, no celková dlhodobá funkčnost‘ je
vyhovuj úca. Zmeny sliznice jejuna v zmysle meta
plázie neboli popísané [1].

Uvedené vlastnosti náhrady a peroperačná situácia
(rozsiahle perihepatálne adhézie) nás viedli k výberu
segmentu jejuna ako najvhodnejšej substitúcie ezo
fagu u tohto pacienta. Krátkotrvajúce obdobie post
prandiálnych t‘ažkostí sme považovali za spósobené
možnou kompresiou pars horizontalis duodeni inf.
napätým mezentériom interponovaného segmen
tu jejuna. V literatúre sme sa s popisom takýchto
komplikácií, objasnením ich príčiny ani spósobom
riešenia nestretli. Symptómy napokon — našt‘astie
- ustúpili po infúznej spazmolytickej a analgetickej
liečbe.

Záver
Nevieme, nakol‘ko možno nepriaznivé udalosti
v priebehu pacientovho ochorenia pripísat‘ na vrub
medicínsky chybného uvažovania a rozhodovania.
Nepoznáme presný splenoportografický nález a nie
je možné zistit‘, či v čase vyšetrenia bola l‘avá vetva
v.portae priechodná, a navyše, de Goyetova práca
bola publikovaná až tesne po diagnostikovaní PVT
u pacienta. Nezistili sme však ani presnú príčinu
ústupu od plánovanej shuntovej operácie — vieme
len, že pacient nakoniec podstúpil splenektómiu,
ktorá v konečnom dósledku viedla k objaveniu sa
hemateméza napokon takmerfatálnemu krvácaniu.
Urgentný výkon pravdaže nie je nikdy realizovaný
v ideálnych podmienkach a jeho hlavným ciel‘om
je hemostáza a záchrana života pacienta. Zdanlivý
detail však pre pacienta znamenal d‘alšie dlhotrva
júce a opakované peripetie v podobe opakovaných
a častých dilatácií. Zrejme táto skutočnost‘ súvisela
s nedostupnost‘ou stentov v danom čase. Následné
tri pokusy o stentovanie benígnej stenózy však prav-

depodobne zbytočne oddialili definitĺvne operačné
riešenie u hyponutričného pacienta a dokonca na
pokon viedli k podozreniu na mediastinitídu a nut
nosti derivačnej gastrostómie. Po očakávatel‘nom
znefunkčnení stentu možné riešenie predstavovala
už len náhrada pažeráka, pre nemožnost‘ tubulizá
cie žalúdka ako štepu realizovaná pomocou dlhé
ho segmentu jejuna. Napriek technickej náročnosti
a určitým rizikám predstavuje tento výkon vd‘aka ak
tívnej aborálnej peristaltike jejuna najfyziologickejšiu
rekonštrukciu proXimálneho GITu z pohľadu pasáže
a refluxu. Po počiatočných intermitentných post
prandiálnych bolestiach brucha dnes pacient nemá
výraznejšie t‘ažkosti s príjmom potravy, postupne
priberá na váhe a lekára navštevuje sporadicky.
Prognostickou neznámou ostáva další vývoj po
tenciálneho hepatálneho poškodenia. Dl‘a CT
a doppler-USG portálna véna ani jej hlavné vetvy
nemajú dostatočný prietok a sú nahradené pen
portálnym kavernómom resp.rudimentárnymi ne
súvislými pruhmi a väzivom. Z funkčného hl‘adiska
sú zatial‘ tzv.hepatálne enzýmy vo fyziologickom
rozmedzí a tzv.portálna biliopatia nemá u pacienta
zobrazovací, laboratórny ani klinický korelát. Pres
nú hodnotu tlaku v portálnom riečisku nepoznáme,
no možno predpokladat‘, že v dósledku zrušenia
vel‘kej časti portokaválnych spojok a najmä preru
šenia v.azygos pri ezofagektómii sa zvýšil. V typic
kých lokalizáciách proXimálneho tráviaceho traktu
už pravdepodobne ku krvácaniu nedöjde. Pövodná
príčina (ak za ňu označíme PVT s následnou PH)
všetkých doterajších t‘ažkostí pacienta však pre
trváva nad‘alej a nad‘alej ho potenciálne ohrozuje
svojimi komplikáciami.
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Souhrn
Autoři ve své práci předkládají své zkušenosti
s radiofrekvenční ablací (RFA) primárních
a sekundárních nádorů jater. Na našem pracovišti
jsme za období 18 měsíců využili RFA k ošetření
jaterních tumorů u 31 nemocných. Radiofrekvenční
ablace je velkým přínosem při resekci jaterních
tumorů (metastasectomie, segmentectomie,
hemihepatectomie) i při paliativní ablaci jaterních
ložisek. První zkušenosti s prováděním této metody
na našem pracovišti jsou velmi povzbudivé.
Klíčová slova: Radiofrekvenční ablace - RFA -

primární a sekundární tumory jater

The application of radiofrequency
ablation In the Treatment of primary
and secondary Iiver tumours

Summary
Authors present their eXperience with radiofrequency
ablation (RFA) of primary and secondary liver
tumours. During the period of 18 months they
used RFA to deal with liver tumors in 31 patients.
Radiofrequency ablation is a huge contribution to
liver resections (metastasectomy, segmentectomy,
hemihepatectomy) and to palliative ablation of Iiver
tumours. Authors initial eXperience with this method
Is very encouraging.
Key words: Radiofrequency ablation - RFA— primary
and secondary liver tumours

Úvod

metastáz nabývají na důležitosti termické ablativní
metody. Nejrozšířenější ablativní metodou se stala
radiofrekvenční ablace (RFA), jejíž efektivita postupně
narůstá. U menších jaterních lézí dosahuje až 90%
účinnosti chirurgické resekce. V současné době se
předpokládá, že malé metastázy do 30 mm je možné
radiofrekvencĺ kompletně destruovat.Radiofrekvenční
ablaci lze uskutečnit perkutánní cestou, cestou otevřené
chirurgie či laparoskopicky. Otevřený přĺstup se volí
v případech, kdy zvažujeme kombinovaný resekční
a ablační výkon. Kombinovaný výkon může být
indikován, pokud se v reziduálním parenchymu jater po
resekci vyskytuje 3 a méně ložisek velikosti do 30 mm,
které mohou být radiofrekvenční ablací destruovány.

Metodika
Radiofrekvenčnĺ ablace (RFA) jaterních nádorů je
metoda, jejíž použití a přesné indikace jsou teprve
v počátcích výzkumu, přesto bychom se chtěli podělit
o naše první zkušenosti.
Při radiofrekvenční ablaci ložisek vjátrech se používá
energie 50 -200 W a frekvence proudu okolo 460
kHz. K vlastní likvidaci tumoru dochází teplem, které
vzniká při vibraci elektronů uvnitř tkáně, což podmiňuje
právě vysokofrekvenční proud. Buňky v okolí nekryté
elektrody jsou zahřívány na teplotu 50°C a více. Při
této teplotě se začínají rozpouštět a praskat buněčné
membrány a dochází k postupné denaturaci bílkovin
a ireverzibilníhmu zničení buněk. Při RFA v ložisku
podle typu přístroje dosahujeme teploty 60 -105 °C.
Na našem pracovišti máme zkušenosti s RFA od roku
2002. V současnosti používáme přístroj RITA (The RITA
System Model I 500X, Electrosurgical Radiofrequency
Generator, RITA Medical Systems,lnc., Manchester,
GA 3181 6, USA) (Obr.č.1).

Obr.č.1. Přístroj RITA k radiofrekvenční ablaci (Model 1500,
RITA Medical System, Inc., Manchester,

GA 31816, USA)

Obr.č.2. Jehla k radiofrekvenční ablaci — RITA Star Burst
(RITA Medical System, Inc., Manchester,

GA 31816, USA)

V léčbě primárních jaterních tumorů i sekundárních
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Radiofrekvenční ablaci (Obr.č.2) používáme na

operačním sále, a to pod laparoskopickou kontrolou,

či při otevřené chirurgii jako součást kombinovaného

výkonu (Obr.č.3). Ve spolupráci s rentgenology

provádíme rovněž perkutánní radiofrekvenční ablaci,

a to pod CT kontrolou. Zde jsme schopni využívat

tzv. OT on-line navigovanou RFA. V tomto případě na

monitoru pod CT přímo sledujeme pohyb vlastní ruky

a zavádění radiofrekvenční jehly (Obr.č.4).

Obr.č.3. RFA jako součást otevřeného resekčního výkonu

(jehla RITA Star Burst, RITA Medical System, Inc.,

Manchester, GA 31816, USA)

Resekce jater pomocí Habib Sealer 4X firmy RITA

stojí na pomezí mezi využitím radiofrekvenční ablace

a resekčními metodami. Jedná se o metodu, kdy

je princip koagulační nekrózy využit k hemostáze

a biliostáze. V místě budoucí resekční linie je

aplikována termická energie za pomocí přístroje

pro radiofrekvenční ablaci. K aplikaci se používá

speciální jehla — tvz. Habib Sealer 4X (Obr.č.5).

Použití této techniky jsem měl možnost sledovat při

dlouhodobém pobytu přímo v Hammersmith Hospital

v Londýně, kde jsem měl možnost spolupracovat

s profesorem Nagy Habibem na vývoji této metody.

Použití této techniky dovoluje provést resekční výkony

v co možná nejmenším rozsahu. Metoda šetří jaterní

tkáň pacienta a dovoluje tak eventuální opakované

použití při rozvoji metachronních metastáz.

Dle literatury tato nová technika slibuje výborné

uplatnění především při obtížných resekcích v terénu

jaterní cirhózy [1].

Obr.č.4. Pohyb ruky slehlou RITA Star Burst sledujeme on-

Obr.č.5. Habib Sealer 4X firmy RITA

V poslednich letech jsme měli možnost zaznamenat

prudký rozvoj této techniky i v kombinaci s miniinvazivní

laparoskopickou technikou [2]. K tomuto účelu byl

vyvinut speciální nástroj Laparoscopic Habib 4X. První

publikované výsledky jsou velice slibné [3] a poukazují

především na následující výhody: menší krevní ztráty

při použití RFA ve srovnání s jinými technikami,

kratší operační čas a resekce pouze nezbytné části

jaterního parenchymu bez nutnosti preparace hilových

struktur. V kombinaci s laparoskopickým přístupem

poté zůstávají veškeré přednosti miniinvazivní

techniky — vyhnutí se laparotomii, menší pooperační

bolestivost, méně ranných komplikací v operační

ráně, rychlejší obnovení peristaltiky i zkrácení délky

pobytu v nemocnici.

Výsledeky
V období od ledna 2006 do května 2007 jsme na

Ohirurgické klinice FN Ostrava ošetřili pomocí

radiofrekvenční ablace 31 nemocných s primárním

či sekundárním ložiskovým postižením jaterního

parenchymu. Z celkového počtu bylo 17 mužů a 14

žen, průměrný věk činil 60,1 roku (45 - 74 let).

Radiofrekvenční ablace (REA) byla použita k léčbě

celkem 58 nádorových ložisek u 31 pacientů.

Průměrná velikost tumoru byla 4,1 cm (8mm - 10cm).

U 18 pacientů (58%) se jednalo o solitární jaterní

lézi, u 7 pacientů (22.6%) se vyskytovala 2 ložiska

a u dalších 6 pacientů (19.4%) se vyskytli 3 nebo

více lézí. Z celkového počtu REA ošetřených nádorů

se jednalo o primární malignitu jater u 3 pacientů

(9.7%), sekundární jaterní metastázy byly léčeny

u 28 pacientů (90.3%). V našem souboru převažovaly

metachronní metastázy kolorektálního karcinomu,

které se vyskytovaly až u 24 nemocných (77.4%).

Z celkového počtu 31 nemocných jsme za pomoci

radiofrekvenční ablace provedli resekční výkon u 21

pacientů (67.7%). Nejčasteji jsme jaterní nádory

odstranili neanatomickou resekcí — celkem u 13

nemocných (62.0%). Anatomická resekce s pomocí

RFA byla provedena u 4 pacientů (19.0%) a u 4

pacientů (19%) byla provedena rozsáhlá anatomická

resekce : Ix pravostranná hemihepatectomie, lx

32
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rozšířená pravostranná hemihepatectomie a 2x
levostranná hemihepatectomie.
Pro pokročilý nález či nepříznivou lokalizaci jsme u 10
pacientů (32.3%) provedli paliativní ablaci jaterních
ložisek. V těchto případech se jednalo o ablaci
ložisek nádoru pomocí RFA bez následující resekce,
kdy termálně destruované ložisko je ponecháno in
situ. Z uvedeného počtu 10 pacientů jsme provedli
radiofrekvenčnĺ ablaci ložiska pod CT kontrolou
ve 3 (30%) případech, laparoskopicky ve 2 (20%)
případech a otevřenou cestou v 5 (50%) případech.

Diskuse
Radiofrekvenční ablace je nejrozšířenejší lokální
termálně ablační technika založena na principu
destrukce nádorových buněk zahřátím tkání na teploty
překračující 50°C. Lokální aplikace tepelné energie
způsobuje destrukci nádorových buněk. Pokud
jsou buňky nádoru zahřáté nad 45-50°C, dochází
k denaturaci intracelulárních proteinů a destrukci
buněčných membrán. Využití RFA se dostalo již do
fáze prospektivních randomizovaných studií, kdy je
efekt této léčby porovnáván s chirurgickým řešením
jinými technikami — CUSA, harmonický skalpel apod.
[4-7].
V prospektivní studii Ayav a kol. z Hammersmith
Hospital prezentuje své výsledky při použití
radiofrekvenční ablace u souboru 156 pacientů
[8]. V tomto souboru se jednalo o 30 rozsáhlých
resekčních výkonů charakteru hemihepatectomií
a 126 menších resekcí charakteru metastasectomií
či segmentectomií. Operační čas činil 241±89 minut,
čas vlastní jaterní resekce 75±51 minut. Krevní ztráty
při použití této techniky byby minimální, 139±222
ml. Pooperační komplikace se vyskytly u 23 %
případů, mortalita činila 3,2 %. Průměrná doba
pobytu v nemocnici činila 12±12 dní. Na JIP bylo po
resekčnĺm výkonu přijato pouze 3,2 % pacientů.
Při srovnání s našimi zkušenostmi můžeme
potvrdit minimální krevní ztráty, ať již při menších
či rozsáhlejších jaterních resekcích. Pooperační
komplikace se v našem souboru vyskytli u 12.9%
případů, mortalita činila 0%. Operační čas vlastní
resekce činil v našem souboru 69±60 minut, celkový
operační čas 190±127 minut. Při studiu výsledků
Ayava docházíme k závěru, že v našem souboru
dosahujeme kratší operační čas mimo vlastní resekci.
Naopak v našem souboru pacientů máme 100 %
hospitalizaci na JIP po resekčních jaterních výkonech,
což je dáno především rozdílným systémem péče
a zažitými zvyklostmi.

Závěr
Technika radiofrekvenční ablace se jeví přínosná
ve srovnání s předešlými chirurgickými metodami
používanými při resekcích jaterního parenchymu.
Výhody spatřujeme především v menších krevních
ztrátách, v omezení nutnosti podání transfúze, ve
snížení nutnosti příjmů pacientů na JIP a ve snížení
pooperační morbidity a mortality ve srovnání s dříve
publikovanými rozsáhlými soubory jaterních resekcí.

Hepatobiliárním chirurgům tak metoda radiofrekvenční
ablace nabĺzÍ dalšĺ možnost použití jak při resekčních
výkonech menších, tak rovněž při velkých jaterních
resekcích.
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roku -1 952 sa stáva prednostom Anatomického ústavu a ústavu užitej anatómie, v roku I 958 vykonával
funkciu externého riaditel‘a Výskumného laboratória chirurgickej patofyziológie.

Bol prodekanom a dekanom lekárskej fakulty (1954 — 1959). Od roku 1962 do októbra 1971 vykonával
funkciu prednostu Kliniky detskej chirurgie v Bratislave. V roku 1 955 je ustanovený docentom a od 1 . I 2.
1962 riadnym profesorom Lekárskej fakulty. Obhájil doktorskú dizertačnú prácu: Morfológia a dynamika
cievneho riečiska v pečeni. Je zvolený za predsedu Ceskoslovenskej anatomickej spoločnosti, predsedu
Sekcie pediatrických chirurgov na Slovensku, stáva sa nositel‘om medaily J. E. Purkyně, Zlatej medaily
Slovenskej lekárskej spoločnosti, členom Societé International de Chirurgie a členom Geselschaft fur
kinderchirurgie.

Svoje prvé prednášky a vedecké práce začĺna publikovat‘ už ako poslucháč LFUK, publikoval
viac ako 100 vedeckých prác v domácich a zahraničných časopisoch. Vo svojej bohatej vedeckej
činnosti sa zaoberal problematikou predoperačnej prípravy pacientov, intenzívne sa venoval štúdiu
morfológie a dynamiky cievneho riečiska v pečeni. Jeho monografia — Morphologie und dynamik des
Lebergefasssystems, bola významným prínosom v experimentálnej chirurgii. Hepatologické štúdie sa
stali podkladom pre d‘alšie klinické rozpracovanie liečby por[álnej hypertenzie u detí. Za tieto práce mu
bola v roku 1 969 udelená cena profesora Kostlivého. Svoje teoretické a praktické skúsenosti preveroval
v eXperimentálnych podmienkach najmä na modeloch psov s Ekkovou a obrátenou Ekkovou fistulou, čo
ho podnietilo ku skúmaniu hemodynamiky pečene. Treba vyzdvihnút‘ jeho mimoriadne pedagogické a
organizačné schopnosti. Počas svojho pösobenia v Bratislave a v Nitre vychoval 7 profesorov anatómie,
6 profesorov chirurgie, 4 profesorov mých klinických odborov, 7 docentova 10 primárov.

Svoj vzt‘ah k výskumnej chirurgií sa premietol aj do práce na experimentálnej kardiochirurgií, kde
spolu s profesorom Simkovicom a Smrečanským vytvárali základy klinickej kardiochirurgie. Po menovanĺ
prednostom Detskej chirurgie v roku 1962 naplno rozvíja tento odbor, vytvára priestor pre mladých chirurgov,
pre kompleXné riešenie problematiky detskej chirurgie od experimentu po klinickú praX. Rozvíja najmä
hrudnú chirurgiu, čo bol predpoklad k vytvoreniu detskej kardiochirurgie ako samostatného odboru.

V roku 1972 nastupuje prof. Kratochvíl na uvol‘nené miesto primára chirurgického oddelenia NsP
Nitra. Napriek zložitému životnému obdobiu sa rýchlo adaptoval v nových podmienkach. S energiou jemu
vlastnou, v priebehu krátkeho času, prebudoval chirurgický pavilón, zmodernizoval lóžkovú a operačnú
čast‘ oddelenia. Odbornými vedomosťami, nadšením a svojimi l‘udskými vlastnost‘ami si získava najmä
mladých spolupracovníkov, pre ktorých vytvoril široký priestor pre sebarealizáciu. Za priekopnícke
považujeme vytvorenie eXperimentálnej chirurgie v podmienkach krajskej nemocnice. Po odbornej stránke
rozvíja hrudnú a detskú chirurgiu, zakladá ordinariáty detskej, hrudnej, cievnej chirurgie a onkoodinariát.
Ciel‘avedomo v rámci vedecko - výskumnej činnosti rozvíja problematiku parenterálnej výživy v klinike aj
v experimente. Motivuje lekárov k prednáškovej, publikačnej činnosti a k získavaniu vedeckých hodností.
Umožňuje odborné stáže a zahraničné pobyty na vyšších pracoviskách. Je spoluzakladatel‘om doteraz
pretrvávajúcej tradície Nitrianskeho chirurgického dňa, ktorý sa dostal aj jeho zásluhou do povedomia
širokej chirurgickej obce.

Aj ked‘ pre Bratislavu bol odchod profesora Kratochvĺla odbornou stratou, na druhej strane príchod
človeka, ktorý mal profesúru z anatómie a chirurgie, bol vel‘kým prínosom pre rozvoj nitrianskej chirurgie.
V Nitre našiel kolegov, najmä mladých chirurgov, ktorí zistili, že sa im vytvára priestor pre rozvoj svojich
schopností pod vedením skutočného profesora chirurgie.

Sme vd‘ační za to, že nám bob dopriate pracovať s ním, poznat‘ jeho dobrosrdečnost‘, otvorenost‘
a ochotu vždy pomóct‘.

Patrí mu uznanie za všetku starostlivost‘, inšpirujúci vplyv a možnosti chirurgického rozletu. Opustil
nás 28. marca 1992. Venujme jeho pamiatke vd‘aku a tichú spomienku.

Doc. MUDr Emil Bakoš, CSc
prednosta
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