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Prolaps anu a rekta — naše
skúsenosti.

Mýtnik, M., Kyslan, K., Šeliga, P., Daňo, J.
Chirurgická klinika FNsP Prešov
Prednosta: MUDr. Karol Kyslan, PhD.

Súhrn
Autori referujú o incidencii, symptomatológii, dia
gnostike a liečbe prolapsu anu a rekta.. Analyzujú
svoje skúsenosti a poukazujú na možnosti chirurgic
kej liečby prolapsu anu a rekta. V práci prezentujú
kazu istiku 87 ročného pacienta s velkým prolapsom
rekta, riešeným jeho transanálnou resekciou.
Kl‘Účové slová: Prolaps rekta, chirurgická liečba,
obstipácia

Prolapsus recti

Su mmary
The authors report about incidence, symptoma
tology, diagnostics and treatment of rectal pro
lapse. They analyse their eXperience and suggest
possibility of surgical treatment of rectal prolapse.
Authors present one case ot 87 years old patients
with great rectal prolapse, what be with transanal
rektosigmoidectomy resolved.
Keywords: Prolapsus recti, surgical treatment,
constipation

Úvod
Prolapsom anu a rekta je ochorenie merne zriedavé.
Jeho incidencia je 4,2 /1000 nových
ochorení, vo veku nad 65 rokov 10/1 000 novozis
tených ochorení. Označujeme ním prepadnutie
análnej sliznice (inkompletný prolaps) alebo celej
steny rekta (kom pletný) cez análny otvor navonok.
Toto ochorenie sa vyskytuje u detí do 1 roka, ale
hlavne vo vyššom veku v šiestom a siedmom
decéniu, s prevalenciou postihnutia žien v pomere
5:1 voči mužom.
V etiológii vzniku análneho prolapsu dominuje
teória zvýšeného tonusu análnych stín kterov a pu
borektálnych svalov, znemožňujúceho repozíciu
prolabovanej sliznice rekta po defekácii alebo pri
prolabovaných hemoroidoch. Pri kompletnom pro
lapse rekta sa uplatňujú nasledovné mechanizmy:
chabost‘ svaloviny panvového dna, chronická ob
stipácia, opakované pórody, dolichosigma, hlboký
Douglassov priestor, polypy (t‘ahom polypu), u žien
aj prolaps uteru. Dčsledkom neliečeného prolapsu
býva mechanické dráždenie prolabovanej sliznice,

So vznikom zápalu, exulcerácie až gangrény pro
labovaného rekta.

Materiál a metódy
V našom súbore analyzujeme liečbu 9 pacientov, 7
dospelých s priemerným vekom 74 rokov (s rozme
dzím 67 - 91 rokov), z toho 5 žien a 2 muži. Súbor
zahňa aj 2 deti vo veku do 1,5 roka. Všetci pacienti
boli hospitalizovaní, pred operáciou boli okrem
bežných klinických a laboratórnych vyšetrení podro
bení aj vyšetreniu rektoskopiou, ev. kolonoskopiou,
endorektálnou sonografiou, manometriou a neu
rologickému vyšetreniu vrátane elektromyografie.
Vzhl‘adom k vysokému veku a nespolupráci u väčšej
časti pacientov (6) takýto kompletný vyšetrovací
algoritmus nebolo možné realizovat‘. Spektrum
našich operačných výkonov zahřňa prednú rek-
topexu za použitia Dacronu, resekciu rektosigmy
otvorenou cestou, transanálnu rektosigmoidektómiu,
Tierschovu serkláž, v jednom prípade transanálne
sleeve resekcia s použitím Longovho staplera. Kólon
sme pripravovali aplikáciou preparátu X prep, pra
vidlom bob profylaktické použitie antibiotík s prvou
dávkou 8 hod. pred operáciou.

Výsledky
V období rokov 2004-2006 sme na našom pra-

Obr.1. Prolaps rekta — predoperačný stav

Obr.2. Transanálna resekcia
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covisku hospitalizovali pacientov. Z nich 7 bob
dospelých a 2 deti do veku 1,5 roka. Všetci dospelí
boli operovaní. V troch prípadoch bola indikovaná
predná rektopeXa, 2-krát sme z otvoreného prí
stupu dolnou strednou laparotomiou resekovali
dolichosigmu spolu s priľahbou čast‘ou rekta a ná
slednou descendentorektoanastomózou. V jednom
prĺpade sme vykonali transanálnu resekciu rekta
s transsfinktericky realizovanou suturou rekta v 2
vrstvách a v jednom prípade sme vyriešili prolaps
rekta resekciou podIa Longa. Z týchto 7 dospelých
pacientov sme v 5 prípadoch už pred operáciou zis
tili parciálnu inkontinenciu. Tá bola zdokumentovaná
aj neurológom vykonávajúcim elektromyografické
vyšetrenie svalstva panvového dna. U dvoch pa
cientov po rektopeXii došlo pooperačne k výraz
nému zlepšeniu kontinencíe. Výborný efekt bol aj
u pacienta po transanálnej resekcii rekta. u dvoch
ostatných pacientov porucha kontinencie pretrvá
va v nezmenenom rozsahu. U detí sme v jednom
prípade boli úspešní konzervatívnou liečbou — ko
rekciou zápchy, posilňovaním svalstva panvového
dna, v druhom prípade sme vykonali serkláž anu
podIa Tierscha, ktorú sme po 5 mesiacoch zrušili
a pacient je už 15 mesiacov bez klinických obtiaží.
Okrem jednej infekcie operačnej rany po otvorenej
resekcii rektosigmy z laparotomie sme nepozorovali
žiadne komplikácie.
Kazu istika: 87 ročný pacient J.L., fajčiar, kardiak
s ICHS dekompenzovanou podIa NYHA III št.. hy
per[onik, chronickou bronchitídou s CPCH, s obme
dzením mobility pre coXartrózu III-IV l‘av, bedrového
zhybu, a pokročilou cerebrálnou atherosklerózou,
bol prijatý na naše pracovisko s 5-mesačnou anam
nézou parciálnej inkontinencie a občasného pro
lapsu. Na naše pracovisko privezený príbuznými
pre 5 dní trvajúce, spontánne sa nereponujúce a 15
cm vyčnievajúce rektum z análneho otvoru, (vid‘.
obr.1) Sliznica rekta začervenalá na dotyk l‘ahko
krvácajúca. Tonus sfinkterov je výrazne oslabený.
Rektum je možné reponovat‘, ale bezprostredne
po repozícii opätovne prolabuje. Vykonané rekto
skopické vyšetrenie je pre problém s insufláciou
problematické, detekuje však známky proktitídy
a neodhal‘uje žiadnu inú patológiu v dosahu 19 cm.
Manometrické a elektromyografické vyšetrenie pre
nespoluprácu pacienta nerealizované.
Vzhl‘adom na uvedené pacient po adekvátnej predo
peračnej príprave vrátane terapeutickej aplikácie
antibiotík indikovaný na transanálnu rektosigmoi
dektómiu. Táto vykonaná v epidurálnej anestéze
za použitia harmonického skalpela. (vid‘ obr. 2,3)
Rektum zresekované a kontinuita rekta obnovená
klasickou 2 vrstvovou suturou steny rekta resor
bovatel‘ným materiálom. pooperačný priebeh bez
komplikácií, pasáž obnovená v 2.pooperačný deň

a pacient je v 5.pooperačný deň prepustený. (vid‘
obr.4) Pri kontrole po 5 mesiacoch je anus oproti
východziemu stavu (kedy mal priemer asi 6 cm)
výrazne upravený (vid‘ obr.5), vrátane citel‘nej pal
pačnej zmeny v tonuse sfinkterov. Z vyššie uvede
ných dövodov nerealizované manometrické a EMG
vyšetrenie, ale podl‘a udania pacienta a príbuzných
došlo k úprave inkontinencie.

Diskusia
V literatúre je mnoho zmienok o úlohe obstipácie
v etiopatogenéze vzniku prolapsu rekta, ale aj o ko
relácii s prolapsom uteru a mikčnými poruchami,
či réznymi anatomickými variáciami v oblasti malej
panvy. (1, 3, 7, 10) Diagnostika nečiní obtiaže
vd‘aka jednoznačnej symptomatológii a klinickým
vyšetreniam vrátane vypracovaného algoritmu
zahřňajúcemu rektoskopické, či kolonoskopické
vyšetrenie, manometriu ale aj endorektálne so
nografické
vyšetrenie, ktoré móže odhalit‘ patologické zme
ny v oblasti análneho kanálu, a odhal‘uje riziko
iatrogénneho poškodenia črevných kl‘učiek pri
transanálnej rektosigmoidektomii pri velkých pro
lapsoch. (4, 8)
V súvislosti s technickým pokrokom v chirurgii
sa v Iiteratúre objavujú zmienky o nových lie
čebných postupoch — laparoskopická rektopexa,
laparoskopická resekcia rektosigmy, transanálna
resekcia podl‘a Longa. (2, 6) Viacerí autori pre
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Obr.3. Resekcia pred ukončením

Obr.4. Po ukončení koloanálnej anastomózy
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zentujú laparoskopický prístup k rektopexii či re
sekcii rektosigmy ako efektívny, šetrný, urýchl‘ujúci
rekonvalescenciu pacienta. (2, 5, 9) Zatial‘ však
chýbajú rozsiahlejšie štúdie, ktoré by na velkých
súboroch prezentovali výhody, či nevýhody tých
to nových metód. Predsalen prevláda názor, že
laparoskopické výkony v porovnaní s klasickými
postupmi disponujú nižšou pooperačnou morbiditou
a mortalitou, ale na druhej strane prinášajú vyššie
riziko vzniku recidív. (2, 3)
PodIa nášho názoru je potrebné k voľbe ope račného
výkonu pristupovat‘ nanajvýš uvážene, berúc do
úvahy nielen rozsah prolabsu, ale aj vek pacienta
a jeho ved ľajšie ochorenia. Je potrebné si uvedo
mit‘, že toto ochorenie je ochorením vyššieho veku.
Neraz sme nútenĺ nešit‘ 80 - 90 ročného pacienta
so značnou a závažnou komorbiditou, ktorá je
v súčasnosti pri potrebe niekol‘kohodín trvajúcej
celkovej anestézy, navyše v prípade laparosko
pického výkonu spojenej s pneumoperitoneom
- je značne zaťažujúcim faktorom pre organizmus
gerontologického pacienta. Longova metóda je
vhodná hlavne pri menších prolapsoch, spósobe
ných hemoroidmi, ale nieje možné ňou nešit‘ 15-20
cm vel‘ký rektálny prolaps.
Preto sa nazdávame, že pokial‘ nestačí mukózna
sleeve resekcia na spósob Delormovej operácie,
a je nevyhnutná resekčná liečba u staršieho pa
cienta s výraznou komorbiditou, je transanálna
rektosigmoidekltómia s následnou koloanálnou
anastomózou v epidurálnej anestéze vhodnou
alternatívou.

Obr.5. Výsledný stav po 5 mesiacoch od operácle

)

)

Záver
I ked‘ je prolaps rekta pomerne zriedkavým ocho
rením a v literatúre chýbajú početnejšie štúdie
s novšími operačnými metódami pri tejto nozolo
gickej jednotke- ako sú napr. laparoskopické rek-
topexy, laparoskopické resekcie rektosigmy a Lon
gova transanálna resekcia — chceme na príklade
našej kazuistiky prezentovat‘, že resekčná liečba
transanálnou rektosigmoidektámiou na spósob

prievlekovej operácie s koloanálnou, ručne šitou
dvojvrstvovou anastomózou v epidurálnej anestéze
je pne staršieho a polymorbídneho pacienta šetrným,
bezpečným a efektívnym niešením.
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Význam měření
intraabdominálního tlaku
v prevenci vzniku
abdominálního
kompartmentového
syndromu u pacientů
hospitalizovaných
na chirurgické jednotce
intenzivní péče.

Šiller, J., Daněk, T, Turnovský, P., Havlíček, K.
Chirurgická klinika KN Pardubice
přednosta doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.
Fakulta zdravotnických studií UP
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.

Souhrn
Uvod: Autoři poukazují na souboru 54 pacientů
s IAH (intraabdominální hypertenzí) na nutnost mo
nitorovat IAP(intraabdominální tlak) a při rozvoji
ACS (abdominálního kompartmentového syndromu)
včas indikovat dekompresivní laparotomii.
Cíle: Zavést metodu měření standardně do klinické
praxe na JIP chirurgických i nechirurgických oborů
a zhodnotit vliv vzůstajícího lAP na celkový stav
organizmu.
Metodika: K měření lAP u souboru pacientů byla
zvolena nepřímá metoda měření v močovém mě
chýři při konstatní náplni 50ml roztoku. Do souboru
byli vybráni nemocní s IAH, tj. lAP 15 mm Hg,
podle předem vybraných kritérií, kteří byli sledo
váni 72 hodin. Dále byli pacienti rozděleni do dvou
skupin podle toho, zda se podrobili dekompresivní
laparotomii či nikoliv a byli u nich sledovány předem
zvolené parametry.
Výsledky: Saturace při lAP 15 mm Hg klesá
u skupiny č. I o 8 %‚ u skupiny č. 2 o 18 % před
dekompresí. pH - při lAP 15 mm Hg dochází
k acidóze u obou skupin, pO2-při lAP 15 mm Hg
dochází k poklesu °2° 26 % u skupiny č. 1 a 040 %
u skupiny č. 2. pCO2-při lAP 15 mm Hg dochází
u obou skupin k vzestupu, o 15 % u skupiny č. 1
a o 28 % u skupiny č. 2. lAP - u skupiny . I došlo
k vzestupu na hodnoty 15—20 mm Hg, u skupiny č.
2 maximální hodnoty přesáhly 30 mm Hg. U skupiny
č. 1 došlo k poklesu o 66 % postupně, u skupiny
č. 2 po dekompresi došlo k poklesu ihned o 50 %‚
následně se stav normalizoval postupně.
APP(abdominal perfusion pressure) - při lAP

15 mm Hg u skupiny č. I došlo k poklesu o 15 %‚
u skupiny č. 2 o 50 %. Diuréza - při lAP 15 mm
Hg u skupiny č. I se obnovuje postupně a do 12
hodin přesahuje 200ml/h. U skupiny č. 2 se diuréza
normalizuje do 6 hodin od dekomprese. Urea - při
lAP 15 mm Hg u skupiny č. I dochází k vzestupu
o 17 % a o 18 % u skupiny č. 2. Kreatinin - při lAP

15 mm Hg dochází u skupiny č. 1 k vzestupu o 40
% a o 55 % u skupiny č. 2.
Závěry: Metoda měření byla standardně zavedena
do klinické praxe před šesti lety. Patologické hodno
ty ve sledovaných parametrech byly zaznamenány
při lAP 15 mm Hg vždy u obou skupin a při dalším
růstu lAP se zhoršují. Riziko vzniku ACS existuje
zejména u polytraumatizovaných pacientů, u paci
entů po náročných chirurgických nitrobřišních a re
troperitoneálních výkonech, u pacientů po cévních
rekonstrukčních výkonech na abdominální aortě
a pánevních tepnách. Velmi významnou skupinu
pacientů zahrnuje SACS(sekundární ACS), který
vzniká při masivní volumové terapii z různých příčin
a týká se i pacientů v závažném stavu umístěných
na nechirurgických JIP.
Klíčová slova: lAP - IAH - ACS - dekompresivní
laparotomie - návrhy opatření pro klinickou praxi

Abdominal compartment syn
drome

Summary:
Backround: Authors present the group of 54 pa
tients with IAH (intraabdominal hypertension) who
needed monitoring ot IAP(intraabdominal pressure)
and atter development of ACS (abdominal compart
ment syndrom) decompressive laparotomy.
Aim: Incorporating into the clinical praxis the me
thod ot monitoring ot lAP as the standard method
on surgical and non surgical ICU and assess the
influence ot increasing lAP on general status ot
organism.
Methods: The indirect method of monitoring ot lAP
was used. This particular method is based on moni
toring ot lAP in urinary bladder atter injection ot 50 cc
ot saline. lnto the study there were enrolled patiens
with IAH, it means lAP 15 mm ot Hg and these
patien ts were monitored 72 hours. The patiens were
stratified into two groups: in group I there was not
performed decompressive laparotomy, in group 2
there was performed decompressive laparotomy.
Particular parameters were monitored.
Results: Oxygen saturation: AtIAP 15 mm Hg
there was 8 % decrease in group 1.
In group 2 there was 18 % saturation decrease
before decompression.
pH At lAP 15 mm there was apparent the acido
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sis in both groups. p02—At lAP 15 mm Hg there
was 26 % p02 decrease in group I and 40 % p02
decrease in group 2. pCO2-At lAP 15 mm Hg
there was 15 % increase in group 1 and 28 % in
group 2. lAP- In group I there was increased lAP
up to 15-20 mm Hg, in group 2 the intraabdominal
pressure was above 30 mm Hg. In group 1 there
was continuous 66 % decrease of lAP. In group 2
there was immediate 50 % decrease and later the
values continuously normalised.
APP(abdominal perfusion pressure)- At lAP 15
mm Hg there was 15% APP decrease in group
land 50% decrease in group 2.
Diuresis - At lAP 15 mm Hg in group I there
was continuous normalisation and in 12 hours was
more than 200 cc per hour. In group 2 there was
normalisation in 6 hours. BUN -At lAP 15 mm
Hg in group I there was is 17% increase, in group
2 there was 18 % increase.. Creatinin - At lAP
15 mm Hg there was 40% increase in group 1 and
55 % increase in group 2.
Conclusion: Method ot monitoring was incorpo
rated into clinical praXis 6 years ago. Pathological
values in monitored parameters were apparent at
lAP 15 mm Hg. These values were worsened
depending on lAP increase. Jeopardy ot ACS
development is in poiytraumatized pacients, in
patiens who underwent complicated surgical intra
and retroperitoneal procedures, in patiens after
abdominal aortic and iliac surgeries. Secondary
ACS develops after masive infusion therapy from
different reasons, these patiens are aiso present
on nonsurgical ICU‘s.
Key words: lAP- IAH-ACS- decompressive lapa
rotomy-proposals tor clinical praXis.

U spontánně ventilujících zdravých jedinců se
intraabdominální tlak (intra-abdominal pressure
- lAP) pohybuje kolem O mm Hg.
Intraabdominální hypertenze (intraabdominal hy
pertension, IAH) je zvýšení intraabdominálního
tlaku (intraabdominal pressure - lAP) nad hodnoty
12-20 mm Hg podle různých autorů (1). V poslední
době se pro diagnostiku IAH udávají hodnoty větší
než 12 mm Hg pro interně nemocné a větší než 15
mm Hg pro chirurgicky nemocné. Bylo prokázáno,
že tyto hodnoty určují hranice v predikci mortality
(1, 2, 3).
Abdominální kompartmentový syndrom (abdominal
compartment syndrom - ACS) je definován jako
intraabdominální hypertenze větší než 20—25 mm
Hg spojená s respirační, kardiovaskulární, hepato
splanchnickou, renální a neurologickou dysfunkcí.
Neléčený ACS vede po určité době trvání k multior
gánovému selhání (multiorgan failure — MOF).
Prevalence IAH u vážně nemocných pacientů je dle

jednotlivých studií velmi rozdílná (IAH 18 až 81 %‚
ACS 2 až 36 %).V jedné publikované prevalenční
studii smíšené populace nemocných umístěných na
JIP oddělení byla IAH (větší než 12 mm Hg) zjištěna
v50,5% aACSv8,2 %(2). Podle jiné studie byl
výskyt IAH v 35 % a ACS v 5 % (4).
IAH a ACS jsou nezávislými faktory zvyšující mor
biditu a letalitu JIP nemocných (5, 6).
Velká abdominální chirurgie (výkony delší než 2 ho
diny), traumatologie, cévní chirurgie, popáleninová
a anestezioIogicko-resuscitační medicína mají rela
tivně vysoké riziko komplikací, jejichž patogeneze
je multifaktoriální a jak se v poslední době ukazuje,
IAH a ACS patří k těm velmi důležitým.
Měření lAP by mělo být standardní součástí péče
o kriticky nemocné na JIP chirurgických i nechi
rurgických oborů a při patologických hodnotách
je nutné okamžitě přistoupit k dekompresivní la
parotomii s použitím dočasného uzávěru břišní
stěny pomocí folie nebo sítky, nebot‘ jedině tak
lze předejít multiorgánovému selhání a fatálnímu
konci pacienta.

1.1. Cíle klinické části
1) Zavést měření lAP jako standardní metodu do

běžné klinické praxe na chirurgické jednotce
intenzivní péče naší chirurgické kliniky včetně
ARO a postupně i na nechirurgických jed
notkách intenzivní péče. Stanovit IAH a ACS
jako nezávislý prognostický faktor.

2) Zhodnotit vliv vzrůstajícího lAP (IAH, ACS) na
celkový stav organizmu, zejména na kardiovas
kulární, respirační a renální systém a zhodnotit
význam dekomprese a jejího timingu, které
významným způsobem ovlivňují profit pacientů
hospitalizovaných na jednotkách intenzivní
péče.

1.2. Metodika měření a vyšetřované parametry
- klinická část

Klinický soubor pacientů byl zajištěn a léčen dle
obvyklých schémat intenzivní péče. Všichni
pacienti byli sledováni 72 h od naměření lAP
většího než 15 mm Hg bez závislosti, zda pod
stoupili operační výkon nebo byli léčeni kon
zervativně. Pacienti se známkami počínajícího
ACS byli urgentně indikováni k dekompresivní
laparotomii.

Měření lAP bylo provedeno nepřímou metodou
v močovém měchýři při jeho konstantní náplni
50 ml fyziologickým roztokem s pomocí močo
vého katetru.

Kritéria zařazenĺ pacienta do klinické studie:
a. lAP vyšší než I 5mm Hg
b. Hemodynamická a respirační nestabilita
c. Oligurie menší než 200ml/6h
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arteriální tlak

Kritéria vylučující pacienta z klinické studie:
a. Poranění neslučitelné se životem
b. Generalizované maligní onemocnění
c. Patologický proces močového měchýře

(tumor, poranění, St. p. resekci)
Sledované parametry:

a. Arteriální krevní plyny
b. Urea, kreatinin
c. Intraabdominální tlak po 6 h
d. Arteriální perfuzní tlak = střední

— intraabdominální tlak
e. Diureza

Způsob měření lAP
Nepřímá metoda měření lAP cestou močového

katetru při konstantní náplni močového měchýře
50ml FR s pomocí jehly, tlakového čidla a mo
nitoru. Hodnoty byly měřeny v mm Hg.

1.3. Výsledky - klinická část
1.3.1. Klinický soubor

Sledování klinického souboru bylo provedeno
dle určených kritérií celkem u 54 pacientů
hospitalizovaných na chirurgické JIP. Z tohoto
celkového počtu šlo o 42 mužů a 14 žen
s věkovým průměrem 60,9 (19 79) let.
Sledovaný soubor jsme dále rozdělili na 2
skupiny podle toho, zda došlo k nutnosti ur
gentní dekompresivní laparotomie či nikoliv.
Hranice mezi oběma skupinami byla dána
hodnotou lAP 20 mm Hg (skupina č. I <20
mm Hg, skupina č. 2 > 20 mm Hg) a nutností
urgentní dekompresivní laparotomie pro mul
tiorgánovou dysfunkci u skupiny č. 2.

Skupinu č. I bez dekompresivní laparotomie
tvořilo 38 pacientů —28 mužů a 10 žen.

Skupinu č. 2 s dekompresivní laparotomií tvořilo
celkem 16 pacientů — 14 mužů a 2 ženy (viz
tab. Č. 1, 2).

1.3.2. Výsledky klinické části
Sledované hodnoty byly odebírány v 6h inter

valech po dobu 72h a zjištěné změny byly
vztahovány k výchozí hodnotě zjištěné na
počátku klinického sledování.

Sledované parametry:
Saturace °2 při lAP vyšším než 15 mm Hg dochází

u skupiny č. I k poklesu saturace 02 o 8 % při
srovnání s normalizovanou hodnotou po 72 h.
U skupiny č. 2 jde o pokles o 18 % před dekom
presí, který se však za 6 h od dekomprese dutiny
břišní výrazně zlepšuje a dosahuje normalizace
již do 24 h (tab. č. 3,4 a graf Č. 1).

pH — při lAP vyšším než 15 mm Hg dochází k aci
doze a poklesu pH. Během 72h po konzervativní
terapii na JIP a po poklesu lAP dochází u skupiny
Č. 1 postupně kjeho úpravě k normě. U skupiny

č. 2 je počáteční pokles pH před dekompresí
výraznější, po dekompresi dutiny břišní dochází
k okamžitému výraznému zlepšení, úprava k nor
mě do 72 h poté kopíruje změny skupiny č. 1.
Trend změn pH u obou skupin je zaznamenám
tab. Č. 5, 6 a grafem č. 2.

Parciální tlak 02 — při lAP vyšším než 15 mm
Hg dochází u skupiny č. 1 na počátku měření
k výraznému poklesu o 26 % při srovnání s nor
malizovanou hodnotou po 72 h. U skupiny č. 2
byl zaznamenám pokles p02 před dekompresí
o 40 % !‚ který se však po dekompresi dutiny
břišní ihned zlepšuje a po 6h je zaznamenán
kompenzatorní nárůst pO2 nad hodnoty u skupiny
č. 1. Tento trend se drží dalších 24h, poté jsou
již hodnoty obou skupin srovnatelné a téměř
totožné (tab. č. 7, 8 a graf č. 3).

Parciální tlak CO2 — při lAP vyšším než 15 mm Hg
docházĺ u skupiny č. 1 na počátku měření k vze
stupu pCO2 o 15 % při srovnání s normalizovanou
hodnotou po 72 h. U skupiny č. 2 byl zaznamenán
vzestup pCO2 před dekompresí o 28 % !‚ který
se po dekompresi dutiny břišní vrací po 12h
k normě (tab. Č. 9, 10 a graf. Č. 4).

lAP (intraabdominal pressure) — u skupiny č. I
(bez dekompresivní laparotomie) se lAP pohybo
val v rozmezí 15 - 20 mm Hg. Při konzervativní
symptomatické terapii (infuzní terapie, diuretika,
Syntostig min ) na chirurgické JIP došlo do 72h
k postupnému poklesu lAP o 56 %. U skupiny č. 2
(s dekompresivní laparotomií) maximální hodnoty
lAP přesáhly 30 mm Hg před dekompresí a po
dekompresi dochází k prudkému poklesu lAP
ihned o více než polovinu, poté je pokles k normě
pomalejší a prakticky shodný se skupinou I (tab.
Č. 11, I2agrafČ. 5).

APP (abdominal perfusion pressure) — u sku
piny č. I při vyšším lAP než 15 mm Hg došlo
na počátku měření k mírnému poklesu o 15 %
v porovnání se stabilizovaným stavem po 72h.
U skupiny č. 2 před dekompresí byl zaznamenán
výrazný pokles o 50 %!‚ který se vyrovnává vel
mi záhy po dekompresi a téměř se normalizuje
do 6h (rychleji než u skupiny č. 1 — tab. 13, 14
agraf Č. 6).

Diureza — u skupiny č. 1 dochází při konzervativní
symptomatické léčbě k úpravě diurezy. Již po
6 h dochází k zlepšení a po 12 h je naměřená
hodnota diurezy vyšší než 200 mI/6h. U skupiny
Č. 2 před dekompresivní laparotomií byla vždy
zjištěna anurie, která se prakticky normalizuje do
6 h od dekomprese! Pokles urey a kreatininu toto
zjištění potvrzuje (tab. č. 15, 16 a graf Č. 7).

Urea — při lAP vyšším než 15 mm Hg dochází
u skupiny č. I na počátku měření k vzestupu
urey o 17 % a u skupiny č. 2 před dekompresí
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o 18%. U obou skupin dochází do 72 h k úpravě

hodnot k normě — u skupiny č. 2 po dekompresi

(tab. č. 17, 18 a graf č. 8).
Kreatinin — při lAP vyšším než I 5mm Hg dochází

u skupiny č. I na počátku měření k vzestupu

040 % při srovnání s normalizovanou hodnotou

po 72 h. U skupiny č. 2 před dekompresí byl

zaznamenán vzestup o 55 % ! - po dekompresi

dutiny břišní dochází k jeho výraznému pokle

su, který je výraznější než pokles u skupiny č. I

při konzervativní symptomatické terapii během

prvních 36h (tab. Č. 19, 20 a graf. č. 9).

10

Tab. 1: Demografická data souboru, diagnóza, druh operace u skupiny č. 1

Pacient Věk Pohlaví Diagnoza Druh operace

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

71

59

69

69

72

60

48

56

60

30

72

M

M

Z

M

M

Z

M

Z

Z

Z

M

Aneuryzma M

Ca pancreatis

Hernia in cicatricae

Ca pancreatis

Aneuryzma M perf.

Cholangoitis acuta

Ca recti

Ca ovarii gener.

Ca ventriculi, ascites

ca ovarií gener.

Ca pancreatis

13

12 65 M Pancreatitis acuta

47 M Ca fl. hepat., ileus

Resectio

Duodenopancreatectomia

Operatio plastica

________________

Duodenopancreatectomia

________

Resectio

Cholecystectomia, revisio viarum biliarum

Operatio sec. miles

Panhysterectomia, omentectomia

Revisio

Panhysterectomia, omentectomia

Pancreatectomia later., splenectomia

______________

Necrectomia, Iavage cavi peritonei

_____________

Hemicolectomia I.dX.

Resectio rectosigmodei

________________

Resectio coli sigmodei

_____________

Resectio, bypass AF l.sin.protheticus

_________

Revisio, splenectomia

_________________

Bez výkonu

____________

Oesophangectomia

___________________

Sutura duodeni, intestini tenuis

Resectio sec. Hartman

Bez výkonu

________________

Bypass aortobifemoralis

Resectio

Sutura ulceris, Iavage cavi perit.

___________________

ZF, lysis adhesionibus

ZF, packing retroperitonei

Necrectomia, lavage cavi peritonei

Hemicolectomia dx.

Ligatura Au sin., packing retroperitonei

Laparotomia, resectio intestini jejuni

Sutura duodeni, eXstirpatio corporis alieni rereconstructio aortobiiliacalis

Bez výkonu

Necrectomia, lavage cavi peritonei

Sutura diaphragmatis

14 79 M Ca rectosigmoidei

15 41 M Ca coli sigmoidei

16 56 M AneuryzmaAlCsin.

17 72 M Haemoperitoneum

18 58 M Pancreatitis acuta

19 72 M Caoesophangi

20 64 M Vulnus punctum abd.

21 71 M Diverticulitis sigmoid.

22 65 M Pancreatitis acuta

23 56 Ž ICHDK

24 74 M Aneuryzma M perf.

25 64 M Ulcus ventricul. perf.

26 19 Ž Fr. pelvis, ileus ex adhaesionibus

27 68 M Fractura pelvis

28 52 M Pancreatítis acuta

29 40 Ž Ca caeci

30 71 M Aneuryzma All sin. perf.

31 52 Ž Embolia AMS part.

32 64 M Fistula aortoduodenalis st.p.p.resectionem MA

33 45 Ž Pancreatitis acuta

34 69 M Pancreatitis acuta

35 68 M Ruptura diaphragmatis contusio abdominis

36 71 M Pancreatitis acuta

37 37 M Ca descendentis, ileus

38 73 M Ca pancreatis

C,‘

W

E
O
(fl
O

0

N
Wm

Necrectomia, lavage cavi peritonei

Hemicolectomia l.sin.

Duodenopancreatectomia
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Tab. 2: Demografická data souboru, diagnóza, druh operace u skupiny č. 2

Pacient Věk Pohlaví Diagnoza Druh operace

I 55 M Aneuryzma M Resectio

2 72 M Aneuryzma M perf. Resectio

3 69 M Pancreatitis acuta Necrectomia, lavage cavi peritonei

4 68 M Aneuryzma M perf. Resectio, packing

5 63 Ž Ca coli sigmoidei, ileus Resectio sec. Hartman

6 74 M Pancreatitis acuta Necrectomia, Iavage cavi peritonei

7 69 M Ca fl.Iienalis, ileus Hemicolectomia sin,

8 62 M Aneuryzma M per{. Resectio, packíng

9 27 M Pancreatitis acuta Necrectomia, lavage cavi peritonei

10 64 M Ca pancreatis Duodenopancreatectomia

11 59 M ICHDK Bypass aortobifemoralis

12 52 Ž Fractura pelvis ZF, packing retroperitonei

13 21 Poiytrauma Revisio,splenectomia -

14 76 - Laparotornia,resecointestinijejuni

15 72 M Fistula enternalis, sepsis Laparotomia, resectio intestini tenuis
0

.3 16 55 M Polytrauma, fractura pelvis Laparotomia, packing retroperitonei, ZF

Tab. 3: Trend saturace v závislosti na čase u skupiny Č. I a Č. 2 (po dekompresi)

so2

. Při
•°

Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po
Skupina

přijetí
(skupina

12 hod. 18 hod. 24 hod. 30 hod. 36 hod. 42 hod. 48 hod. 54 hod. 60 hod. 66 hod. 72 hod.
2 po zasahu)

I 90,0 92,0 93,0 94,0 94,5 95,0 96,0 97,0 97,0 98,0 98,0 97,0

2 84,0 93,5 95,0 J96,O 96,5 97,0 L97,0 97,0 97,5 98,0 98,0 98,5 99,0

Při lAP> 15 mm Hg saturace 02 u skupiny č. I klesá a poté se při konzervativní terapii a poklesu lAP
do 72h postupně normalizuje.

Při lAP> 30 mm Hg saturace 02 u skupiny č. 2 klesá před dekompresí výrazněji než u skupiny Č. 1 .Po

dekompresi se výrazně zlepšuje a do 24 h se normalizuje.

Tab. 4: Změny
°2

v % v závislosti na Čase u skupiny Č. 1 a Č. 2 (po dekompresi)

Změna
°2

Skupina Při přijetí Po 72 hod.

Skupina I 100% 108%

Skupina 2 100% 118%

U skupiny č. 1 klesá saturace 02 o 8 % při přijetí v porovnání s normalizovanou hodnotou po 72h do

saženou konzervativní terapií.

U skupiny Č. 2 klesá saturace 02 o 18 % před dekompresí v porovnání s normalizovanou hodnotou po

72h a po dekompresi.
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Graf 1: Grafické znázornění SO2 v závislosti na čase u skupiny č. 1 a 2 (po dekompresi)

Bez zásahu

SO2
—.— Laparostome

105.0

100.0

85.0

80.0

75,0

POjetl 8 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72

Čas (hod.)

Pokles saturace 02 je výraznější u skupiny č. 2 před dekompresĺ než u skupiny č. I na počátku měření.
Po dekompresi u skupiny č. 2 je patrný okamžitý kompenzatorní nárůst se saturací 02 vyšší v porovnání
se skupinou č. 1.

Tab. 5: Trend pH v závislosti na čase u skupiny č. I a 2 (po dekompresi)

pH

Po 6 hod.
Při Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po

Skupina .. . (skupina 2 po
12 hod. 18 hod. 24 hod. 30 hod. 36 hod. 42 hod. 48 hod. 54 hod. 60 hod. 66 hod. 72 hod.prijeti

zásahu)

I 7,294 7,305 7,320 7,328 7,334 7,339 7,340 7,357 7,361 7,371 7,371 7,372 7,371

2 7,212 7,322 7,340 7,348 7,341 7,350 7,352 7,360 7,365 7,368 7,371 7,372 7,375

Při lAP 15 mm Hg pH u skupiny č. I klesá a poté se při konzervativní terapii a poklesu lAP do 72h
postupně normalizuje.
Při lAP> 30 mm Hg pH u skupiny č. 2 klesá před dekompresí výrazněji než u skupiny č. I .Po dekompresi
se výrazně zlepšuje a prakticky ihned se normalizuje.

Tab. 6: Změny pH v % v závislosti na čase u skupiny č. 1 a 2 (po dekompresi)

Změna pH

Skupina Při přijetí Po 72 hod.

Skupina I 100% 101%

Skupina 2 100% 102%

U skupiny č. 1 klesá pH o 1 % při přijetí v porovnání s normalizovanou hodnotou po 72h dosaženou
konzervativní terapií.
U skupiny č. 2 klesá pH O 2 % před dekompresí v porovnání s normalizovanou hodnotou po 72h a po
dekompresi.
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Graf 2: Grafické znázornění pH v závislosti na čase u skupiny č. I a 2 (po dekompresi)

13

Pokles pH je výraznější u skupiny č. 2 před dekompresí než u skupiny č. 1.
Po dekompresi u skupiny č. 2 je patrný okamžitý kompenzatorní nárůst pH nad
se skupinou č. 1.

hodnoty pH v porovnání

Tab. 7: Trend p02 v závislosti na čase u skupiny č. la 2 (po dekompresi).

Při lAP> 15 mm Hg p02 u skupiny č. 1 klesá a poté se při konzervativní terapii a poklesu lAPdo 72h
postupně normalizuje.
Při lAP> 30 mm Hg p02 u skupiny č. 2 klesá před dekompresí výrazněji než u skupiny č. 1. Po dekom
presi se prakticky ihned normalizuje.

Tab. 8: Změny p02 v závislosti na čase u skupiny č. I a 2(po dekompresi)

Změna parciálního tlaku

Skupina Při přijetí Po 72 hod.

Skupina I 100% 126%

Skupina 2 100% 140%

U skupiny č. 1 klesá p02 o 26 % při přijetí v porovnání s normalizovanou hodnotou po 72h dosaženou
konzervativní terapií.
U skupiny č. 2 klesá p02 o 40 % (!) před dekompresí v porovnání s normalizovanou hodnotou po 72h
a po dekompresi.

Bez zásahu
pH

Laparostonie

7,400

7,250

7,200

7,150

7,100

Přijeti

Čas (hod.)

Parciální tlak
°2

Po 6 hod.
Při Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po

Skupina (skupina 2 po
přijetí 12 hod. 18 hod. 24 hod. 30 hod. 36 hod. 42 hod. 48 hod. 54 hod. 60 hod. 66 hod. 72 hod.

zásahu)

I 8,70 8,90 9,20 9,25 9,70 10,00 10,15 10,40 10,60 10,50 10,75 10,90 11,00

2 7,85 10,30 10,00 9,95 9,95 10,10 10,25 10,40 10,30 10,25 10,55 10,80 11,00
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Graf 3: Grafické znázornění p02 v závislosti na čase u skupiny č. I a 2 (po dekompresí)

-‚

‚ Bez zásahu

Parc ialni tlak 02 —.--Laparostomíe

12.00

10.00

____

o 8,00 —

.

6,00

4,00
U
1

2,00
Q.

0,00
fijetí 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66

Čas (hod.)

Pokles p02 je výraznější u skupiny č. 2 před dekompresí než u skupiny Č. 1.

Po dekompresi u skupiny Č. 2 je patrný okamžitý kompenzatorní nárůst p02 nad hodnoty v porovnání

se skupinou č. I

Tab. 9: Trend pCO2 v závislosti na čase u skupiny č. I a 2 (po dekompresi)

Parciální tlak CO2

Po 6 hod.
Při Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po

Skupina .. ‚ (skupina 2 po
12 hod. 18 hod. 24 hod. 30 hod. 36 hod. 42 hod. 48 hod. 54 hod. 60 hod. 66 hod. 72 hod.prijeti

zásahu)

I 6,00 6,00 5,70 5,60 5,50 5,40 5,40 5,25 5,20 5,20 5,20 5,20 5,10

2 6,65 5,80 5,60 5,50 5,40 5,25 5,20 5,30 5,20 5,10 5,00 5,00 4,80

Při lAP> 15 mm Hg pCO2 u skupiny č. I stoupá a poté se při konzervativní terapii a poklesu IAPdo 72h

postupně normalizuje.
Při lAP> 30 mm Hg pCO2 u skupiny č. 2 stoupá před dekompresí výrazněji než u skupiny č. 1 .Po de

kompresi se prakticky ihned normalizuje.

Tab. 10: Změny pCO2 v závislosti na čase u skupiny č. 1 a 2 (po dekompresi)

Změna parciálního tlaku CO2

Skupina Při přijetí Po 72 hod.

Skupina I 100% 85%

Skupina 2 100% 72%

U skupiny Č. 1 stoupá pCO2 o 15 % při přijetí v porovnání s normalizovanou hodnotou po 72h dosaže

nou konzervativní terapií.
U skupiny Č. 2 stoupá pCO2 o 28 % (!) před dekompresí v porovnání s normalizovanou hodnotou po

72h a po dekompresi.
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Graf 4: Grafické znázornění pCO2 v závislosti na čase u skupiny Č. I a 2 (bez dekomprese)

Vzestup p002 je výraznější u skupiny č. 2 před dekompresí než u skupiny č. 1.

Po dekompresi u skupiny č. 2 je patrný okamžitý kompenzatorní pokles p002 a
srovnatelné se skupinou č. 1.

poté jsou hodnoty

Tab. 11: Trend hodnot lAP v závislosti na čase u skupiny č. I a 2 (po dekompresi)

Trend hodnot lAP v průběhu studie u pacientů s IAH a ACS

Po 6 hod.
Při Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po

Skupina (skupina 2 po
přijetí 12 hod. 18 hod. 24 hod. 30 hod. 36 hod. 42 hod. 48 hod. 54 hod. 60 hod. 66 hod. 72 hod.

zásahu)

I 17,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,5 10,0 9,0 8,0 8,0 7,5

2 33,0 15,0 14,0 12,5 12,0 12,0 11,5 10,5 10,0 9,0 9,0 9,0 8,0

U skupiny č. I bylo dosaženo poklesu lAP konzervativní terapií s normalizací hodnot do 72 h.
U skupiny č. 2 bylo nutno přistoupit urgentně k dekompresi, po které došlo k promptnímu poklesu lAP
o vĺce než jednu polovinu.

Tab. 12: Změny hodnot lAP v % v závislostí na čase u skupiny č. I a 2 (po dekompresi)

Změna lAP

Skupina Při přijetí Po 72 hod.

Skupina I 100% 44%

Skupina 2 100% 24%

U skupiny č. I byl naměřen lAP při přijetí O 56 % (!)vyšší v porovnání s normalizovanou hodnotou po
72h konzervativní terapie.
U skupiny č. 2 byl před dekompresí naměřen lAP O 76 % (!) vyšší v porovnání s normalizovanou hod

notou po 72h a po dekompresi.
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Graf 5: Grafické znázornění lAP v závislosti na čase u skupin č. I a 2 (po dekompresi)
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U skupiny č. I je pokles lAP při konzervativní terapii pozvolný.
U skupiny č. 2 je patrný okamžitý efekt dekomprese, kdy dochází k poklesu lAP o více než jednu po
lovinu.

Tab. 13: Trend APP v závislosti na čase u skupiny č. I a 2 (po dekompresi)

Trend APP v průběhu studie u pacientů s IAH a ACS (APP MAP - lAP)

Po 6 hod.
Při Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po

Skupina (skupina 2 po
přijetí 12 hod. 18 hod. 24 hod. 30 hod. 36 hod. 42 hod. 48 hod. 54 hod. 60 hod. 66 hod. 72 hod.

zásahu)

I 62,5 63,0 65,0 65,0 66,0 68,0 68,5 69,5 70,0 70,5 71,0 72,0 72,0

2 49,0 69,0 69,5 70,5 70,0 70,5 71,0 72,0 72,5 73,5 72,0 74,5 73,5

Při lAP> 15 mm Hg APP u skupiny č. 1 klesá a poté
postupně normalizuje.

se při konzervativnĺ terapii a poklesu lAPdo 72h

Při lAP> 30 mm Hg APP u skupiny č. 2 klesá před dekompresí výrazněji než u skupiny č. 1.
presi se prakticky ihned normalizuje.

Tab. 14: Změny APP v závislosti na čase u skupiny č. I a 2 (po dekompresi)

Změna APP

Skupina Při přijetí Po 72 hod.

Skupina I 100% 115%

Skupina 2 100% 150%

Po dekom

U skupiny č. 1 klesá APP o 15 % při přijetí v porovnání s normalizovanou hodnotou po 72h dosaženou
konzervativní terapií.
U skupiny č. 2 klesá APP o 50 % (!) před dekompresí v porovnání s normalizovanou hodnotou po 72h
a po dekompresi.

Trend hodnot lAP v průběhu studie u
pacientů s IAH bez laparostomie

—.— Bez zásahu

LaparostorTíe

a.

Čas (hod.)
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Graf 6: Grafické znázornění APP v závislosti za čase u skupiny č. I a 2 (po dekompresi)

Trend APP v průběhu studie u pacientů s IAH a

PCS (APP = MW - 1W) —.— Bez zásahu

Laparostorre
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U skupiny č. I je vzestup lAP při konzervativní terapii pozvolný.
U skupiny č. 2 je patrný okamžitý efekt dekomprese, kdy dochází k výraznému vzestupu APP a norma
lizaci hodnot do 6h.

Tab. 15: Trend diurezy v závislosti na čase u skupiny č. I a 2 (po dekompresi)

Diureza (oligurie 200 116 hod.)

Po 6 hod.
Při Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po

Skupina ‚ (skupina 2 po
12 hod. 18 hod. 24 hod. 30 hod. 36 hod. 42 hod. 48 hod. 54 hod. 60 hod. 66 hod. 72 hod.pnjeti

zásahu)

I 167,0 180,0 225,0 325,0 350,0 475,0 585,0 700,0 800,0 700,0 675,0 695,0 595,0

2 15,0 600,0 675,0 575,0 600,0 650,0 700,0 675,0 625,0 600,0 650,0 675,0 700,0

Při lAP> 15 mm Hg diureza u skupiny č. 1 klesá a poté se při konzervativní terapii a poklesu lAPdo 24h
postupně normalizuje.
Při lAP> 30 mm Hg u skupiny č. 2 před dekompresí je vždy přítomna anurie! Po dekompresi se diureza
prakticky ihned normalizuje.

Tab. 16: Změny diurezy v % v závislosti na čase u skupiny č. I a 2 (po dekompresi)

Změna diurezy

Skupina Při přijetí Po 72 hod.

Skupina I 100% 356%

Skupina 2 100% 4667%

U skupiny č. I klesá diureza 3,56 x při přijetí v porovnání s normalizovanou hodnotou po 72h dosaženou
konzervativní terapií.
U skupiny č. 2 klesá diureza 46,67 x (!) před dekompresí v porovnání s normalizovanou hodnotou po
72h a po dekompresi.
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Graf 7: Grafické znázornění diurezy v závislosti na čase u skupiny č. I a 2 (po dekompresi)

U skupiny Č. I je vzestup diurezy při konzervativní terapii pozvolný.
U skupiny Č. 2 je patrný okamžitý efekt dekomprese,kdy dochází z anurie
a normalizaci hodnot do 6 h.

k výraznému vzestupu diurezy

Tab. 17: Trend urey v závislosti na čase u skupiny č. I a 2 (po dekompresi)

Urea

Po 6 hod.
Při Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po

Skupina (skupina 2 po
přijetí 12 hod. 18 hod. 24 hod. 30 hod. 36 hod. 42 hod. 48 hod. 54 hod. 60 hod. 66 hod. 72 hod.

zásahu)

I 7,80 7,60 7,10 6,90 6,70 6,70 6,70 6,50 6,60 6,50 6,50 6,50 6,50

2 8,05 8,45 7,80 7,15 6,85 6,80 6,80 6,70 6,65 6,65 6,60 6,60 6,60

Při lAP> 15 mm Hg urea u skupiny č. 1 stoupá a poté se při konzervativní terapii a poklesu lAP do 72
h postupně normalizuje.
Při lAP> 30 mm Hg urea u skupiny Č. 2 stoupá před dekompresí výrazněji než u skupiny Č. 1. Po de
kompresi se urea zvolna normalizuje shodně jako u skupiny Č. I.

Tab. 18: Změny urey v % v závislosti na čase u skupiny č. 1 a 2 (po dekompresi)

Změna urey

Skupina Při přijetí Po 72 hod.

Skupina I 100% 83%

Skupina 2 100% 82%

U skupiny Č. 1 klesá urea při přijetí O 17 % v porovnání s normalizovanou hodnotou po 72h dosaženou
konzervativní terapií.
U skupiny Č. 2 klesá urea před dekompresí O 18 % v porovnání s normalizovanou hodnotou po 72h
a po dekompresi.

Diureza(oligurie< 200 116 hod.)
—.— Bez zasahu

Laparostonie
900,0.
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c 500,0
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Čas (hod.)
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Graf 8: Grafické znázornění urey v závislosti na čase u skupiny č. 1 a 2 (po dekompresi)

U skupiny č. I i u skupiny č. 2 je pokles urey pozvolný a prakticky shodný.
Efekt dekomprese zde není tak patrný jako u dalších sledovaných parametrů.

Tab. 19: Trend kreatininu v závislosti na čase u skupiny č. I a 2 (po dekompresi)

Kreatinin

Po 6 hod.
Při Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po PoSkupina (skupina 2 po
přijetí 12 hod. 18 hod. 24 hod. 30 hod. 36 hod. 42 hod. 48 hod. 54 hod. 60 hod. 66 hod. 72 hod.zásahu)

I 130,0 130,0 120,0 110,0 100,0 95,0 86,0 83,0 81,0 80,0 79,0 79,0 78,0
2 143,0 118,5 100,5 100,0 89,0 88,5 84,0 80,0 76,0 75,0 71,0 68,0 65,0

Při lAP ‘ 15 mm Hg kreatinin u skupiny č. 1 stoupá a poté se při konzervativní terapii a poklesu lAP do
72h postupně normalizuje.
Při lAP > 30 mm Hg kreatinin u skupiny Č. 2 stoupá před dekompresí výrazněji než u skupiny Č. 1. Po
dekompresi se prakticky ihned normalizuje.

Tab. 20: Změny kreatininu v závislosti na čase u skupiny č. I a 2 (po dekompresi)

Změna kreatininu

Skupina Při přijetí Po 72 hod.

Skupina I 100% 60%

Skupina 2 100% 45%

U skupiny Č. I stoupá kreatinin o 40 % při přijetí v porovnání s normalizovanou hodnotou po 72h do
saženou konzervativní terapií.
U skupiny Č. 2 stoupá kreatinin o 55 % (!) před dekompresí v porovnání s normalizovanou hodnotou po
72h a po dekompresi.

Bez zásahu
Urea —.-—Laparostomíe

9,00

8,00 -

7,00
---
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4,00
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Graf 9: Grafické znázornění kreatininu v závislosti na čase u skupiny č. I a 2 (po dekompresi)

U skupiny č. I I u skupiny č. 2 je pokles kreatininu pozvolný a prakticky shodný.

Efekt dekomprese zde není tak výrazný jako u dalších sledovaných parametrů.

22

Diskuze
Definice ACS je dána spojením IAH s multiorgáno

vou dysfunkcí. Aby došlo k okamžitému rozpoznání

a léčbě ACS, je nutné sledovat pacienty na jednotce

intenzivní péče, kde je zaručena správná observace

pacienta s optimální tekutinovou resuscitací. Při

diagnostice ACS je jediným řešením urgentní de

komprese dutiny břišní, která by měla být provedena

co nejdříve - do několika málo desítek minut. Dříve,

než vznikne ireversibilní multiorgánové poškození.

V určitých případech lze riziko ACS předvídat (vy

soký lAP před operací) a o laparostomii rozhodnout

již při primárním výkonu.

Studie ACS v klinické praxi obvykle obsahují malé

množství pacientů. Největší publikovaná studie

z Trauma centra Vanderbilt University zahrnuje

34 pacientů za období 13 let. Poměrně vysoké

číslo 16 pacientů s ACS na chirurgické klinice

Pardubice za posledních 5 let je vysvětlitelné tím,

že na chirurgické JIP jsou hospitalizováni pacienti

více chirurgických oborů (všeobecná chirurgie,

traumatologie, cévní chirurgie, neurochirurgie,

ortopedie, dětské chirurgie s celkovým počtem

21 lůžek) a koncentrací velkého počtu náročných

chirurgických výkonů a závažných onemocnění.

Různá vyšetření ukazují, že IAH zvyšuje morbiditu

a letalitu, ale existuje velmi málo studií dokumen

tující vývoj ACS bez intervence (není k dispozici

žádná randomizovaná studie). Přesto Saggi a kol.

tvrdí, že vývoj ACS bez dekomprese je pouze

fatální (7). Ve svých 11 sděleních tito autoři zjistili

po dekompresi zlepšení orgánové dysfunkce v 93

% s přežitím v 59 %.Toto potvrzuje i naše klinická

část studie.
Velká část publikovaných studií je zaměřena na

traumatologii, zejména po zavedení damage

control výkonů, u traumatologických kriticky ne

mocných pacientů, často v acidoze a hypotermii,

kde stoupá incidence ACS (8). Je to dáno částečně

i tím, že stoupá počet pacientů, kteří závažná po

ranění a chirurgické výkony přežívají. Jde zejména

o pacienty s abdominálním packingem a masivní

tekutinovou resuscitací.

U pacientů v hemorrhagickém šoku, po ošetření

poranění GIT staplerem bez jeho resekce, po

drenáži biliárního a pankreatického poranění bez

okamžité rekonstrukce, toto opatření značně zkra

cuje pobyt na operačním sále a snižuje riziko a další

prohloubení hypotermie, acidozy, koagulopatie

a rozvoj ACS.
Moore určil 5 základních principů při tzv. dama

ge control Iaparotomy. Jde o selekci pacienta,

zkrácený pobyt na operačním sále a nezbytný

operační výkon vedoucí k možnosti stabilizace

vitálních funkcí na jednotce intenzivní péče, návrat

na operační sál k definitivnímu ošetření itraabdo

minálního (retroperitoneálního) poranění a teprve

poté dochází k definitivnímu uzávěru břišní stěny

(77, tab. Č. 21)

- -
—.—Bezzaahu

Kreatinin Laparostome
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Tab. č. 21: Mooreův staging Damage Control
Laparotomy

Stadium Preferovaný postup

I. Urgentní včasná laparotomie

II. Peroperační zhodnoceni a výběr uzávěru

lil. Stabilizace vitálních funkcí na chirurgické JIP, sledování ACS (+- dekomprese)

IV. Definitivní chirurgické řešení

V. Rekonstrukce břišní stěny

Tímto způsobem ošetřujeme polytraumatizované
pacienty, ale i cévní pacienty po resekcích perforo
vaných aneuryzmat abdominální aorty a pacienty
s krvácením do GIT indikovaných k urgentní operaci
při oběhové nestabilitě.
Ertel a kol. publikovali jednu z největších studií
traumatologických pacientů (9). Částí retrospektivní
a částí prospektivní studie zahrnuje 311 pacientů
s abdominálním nebo pelvickým traumatem, kteří
se podrobili damage control laparotomy v den
přijetí. U 17 pacientů(5,5 %) se rozvinul ACS. Jak
ukazuje naše klinická část studie, toto číslo by jis
tě bylo vyšší, kdyby do studie byli zahrnuti pouze
pacienti v celkově závažném stavu, oběhově ne
stabilní s rozvojem IAH. U všech pacientů s ACS
byla provedena primární sutura operační rány
a pro rozvoj IAH bylo urgentně přistoupeno k de-
kompresivní laparotomii, po které došlo k rychlému
a dramatickému zlepšení měřených fyziologických
parametrů. Letalita Ertelovy skupiny byla 22,8 %
- šlo o 6 pacientů ze 17.
Dva pacienti zemřeli na respirační selhání, dva
na hemorhagický šok a dva na multiorgánové se
lhání. Patnáct pacientů z celého velkého souboru
bylo primárně ošetřeno laparostomií s užitím sít‘ky
a zde ani u jednoho nemocného nedošlo k rozvoji
ACS. Autoři došli k názoru, že primární sutura
břišní stěny je kritický moment v rozvoji ACS
po damage control laparotomy.
Taktéž v naší klinické studii docházelo k rychlé
úpravě sledovaných parametrů do několika hodin
a to rychleji u skupiny s dekompresí dutiny břišní
než u skupiny bez dekomprese.
Meldrum a kol. hodnotili ve své prospektivní studii
145 pacientů se závažným poraněním s laparoto
mií a hospitalizací na chirurgické JIP, z toho u 21
pacientů (14 %) se rozvinul ACS (10). Poranění
jater bylo nejčastější příčinou intraabdominální
krvácení (57 %) a u 67 % byl proveden packing
retroperitonea.
ACS, definovaný jako IAH vyšší než 20 mm Hg
v kombinaci s fyziologickou dysfunkcí, se rozvíjí
poměrně rychle po primární laparotomii, v průměru
27 hodin.
Dekomprese vede k okamžitému zlepšení kardio-

vaskulárnímu a renálnímu. Na základě této studie
autoři podporují stupňový systém popsaný Burchem
a kol., kteří doporučují abdominální dekompresi
u všech pacientů s lAP vyššĺm než 25 mm Hg
(tab. 22).

Tab. Č. 22: Vliv lAP na orgánové systémy dle Burche

Orgánový systém: lAP

10-15 mm

H
16-25mm Hg 25 mm Hg

Kardiovaskulární Snižuje preload a zvyšuje

systém afterload. Snižuje srdeční výdej

Ledviny Oligurie

Mírná střevní
Vyznamna strevni a jaterní Strevni infarkt

GIT ajaterní
íschemie Jaterni selhani

ischémie

. . Zvýšení
CNS Minimalni efekt

nitrolebniho tlaku

Nutno podotknout, že některé patofyziologické
procesy jako krvácení snižují práh lAP, při kterém
vznikají patofyziologické procesy.

lvatury a kol. zkoumali incidenci ACS u pacientů
s penetrujícím poraněním dutiny břišní (11). Studie
měřila kombinaci gastrického pH a tlaku v močovém
měchýři u 70 pacientů s penetrujícím poraněním
dutiny břišní s ohrožením života. Zjistili ACS u 23
pacientů s tím, že incidence ACS je signifikantně
vyšší u pacientů s primární suturou břišní stěny
v porovnání se skupinou s primární laparostomií
s užitím sít‘ky (52 % -24 %). Letalita je vyššĺ u pa
cientů s IAH s primárnĺ suturou břišní stěny.
Další zprávy doporučují urgentní dekompresi duti
ny břišní nebo primární profylaktické použití sít‘ky
u závažných traumat - Eddy a kol. (12) uvádí 68%
letalitu u 34 pacientů sACS za 12 let, Morris a kol.
(13) udává 15% incidenci ACS v retrospektivní
studii 107 pacientů po damage control laparotomy
spojenou s packingem retroperitonea. Nedávno
Ofíner a kol. (14) však zjistili incidenci vyšší - 34
% za období 5 let. Toto zjištění je prakticky totož
né s výsledky naší klinické práce, kde jsme zjistili
ACS ve 30 % našeho klinického souboru a je jistě
ovlivněno stanoveným kriteriem zařazení pacienta
do studie.
S ACS se setkáváme nejen v traumatologii, ale
i v cévnĺ chirurgii — zejména u operací na břišní
aortě (operace rupturovaných AAA či elektivní
operace AAA, akutní či elektivní operace pro ane
uryzma a obliterující aterosklerozu tepen pánevního
řečiště).
V naší klinické studii tyto případy dokonce předsta
vují 25 % klinického souboru. Přesto publikovaných
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studií zabývajících se operacemi na abdominální

aortě ve vztahu k ACS je velmi málo. Na druhou
stranu jsou velmi dobře známy metabolické a pa
tofyziologické změny doprovázející resekce AAA,
které mohou přispívat k růstu lAP a rozvoji ACS,
jako je uzávěr břišní stěny pod tahem, viscerální
otok, retroperitoneální hematom a masivní krevnĺ
ztráty spojené s masivní volumovou resuscitacĺ.
Kron a kol. (15) ve své práci s prvním popisem
techniky měření lAP nepřímo v močovém měchýři
uvádí 4 případy rozvoje ACS s oligurií u pacientů po
operaci AAA, z toho v I případě šlo o prosakující
aneuryzma. Urgentní dekomprese byla provedena
u 3 pacientů a zde došlo k okamžitému zlepšení, u 1
pacienta dekomprese nebyla provedena a pacient
zemřel. Autoři doporučují měření lAP v močovém
měchýři u všech pacientů podrobujících se velkým
chirurgickým výkonům a urgentní dekompresi pro
vést při tlaku vyšším než 25 mm Hg.
Fietsam udává 4% incidenci ACS po resekci rupturo
vaných aneuryzmat AAs primární suturou břišní stěny
(16). U těchto pacientů autor sledoval vzestup venti
lačních tlaků, centrálního žilního tlaku (CVP), pokles
diurezy při masivní abdominální distenzi, zapříčiněnou
intersticiálním a retroperitoneálním otokem.
ACS se vyvinul do 24h od primární operace a všich
ni pacienti dostali v perioperačním období více než
25 I infuzních roztoků. Dekomprese břišní stěny
byla spojena s promptním zlepšením všech fyzio
logických parametrů.
Autor poznamenává, že pacienti po resekci ruptu
rovaných AAA špatně tolerují přímou suturu břišní
stěny a v určitých případech je odložený definitivní
uzávěr břišní stěny metodou volby.
Platell (17) brzy po Fietsamovi publikoval výsledky
sledování 42 pacientů po operaci na abdominální
aortě umístěných na JIP. Renální insuficienci dia
gnostikoval u 22 pacientů (53 %) a zjistil, že všichni
tito pacienti měli naměřený lAP vyšší než skupina
pacientů s fyziologickým nebo mírně zvýšeným
lAP a fyziologickou diurézou. Deset nemocných se
podrobilo dekompresi dutiny břišní pro oběhovou
nestabilitu a oligurii při lAP vyšším než 18 mm Hg.
Po dekompresi došlo k výraznému zvýšení diurezy

a poklesu lAP.
Autor na základě naměřených fyziologických pa
rametrů udává, že u pacientů po rekonstrukčních

operacích na abdominální aortě lAP vyšší než 18

mm Hg představuje signifikantní risk faktor pro

rozvoj renální insuficience.
Ve studii Oelschlagera (18) bylo sledováno 23 pa

cientů, kteří přežili resekci rupturovanéhoAAA. U 8

pacientů byla indikována primárně dekompresivn

laparotomie a zde byla zjištěna lepší oxygenace

tkání ve srovnání se skupinou s primární suturou

břišní stěny.

Je třeba jednoznačně určit „timing“ a kriteria dekom
prese. Pokud je provedena dekomprese při tlaku
vyšším než 20 mm Hg (stupeň II dle Meldruma),
dochází k přežití v 71 %. Jakmile jsou však za
indikaci k dekompresi zvoleny respirační a renální
insuficience, přežití je pouze v 37,5 % (19). To lze
podle našich výsledků vysvětlit tak, že přĺtomnost
respirační a renální insuficience představujĺ již
pozdní symptomy ACS.
Rasmussen a kol. (20) sledovali „outcome“ paci
entů po resekci rupturovaného AAA. Porovnávali
skupinů pacientů, kteří vyžadovali dekompresi
pomocí sít‘ky se skupinou pacientů s primárních
uzávěrem břišní stěny. Bylo sledováno 90 pacientů
s primárním uzávěrem břišní stěny a 45 pacientů
s dekompresí pomocí síťky. Bylo zjištěno, že paci
enti s užitím síťky měli větší krevní ztráty a tekutinou
resuscitaci, větší prolongovanou hypotenzi, více
vyjádřenou acidozu a hypotermii a vyšší letalitu než
pacienti s primárním uzávěrem břišní stěny. Dále
však bylo zjištěno, že pacienti, u kterých byla užita
síťka při primární operaci, měli méně vyjádřeno
multiorgánové selhání a nižší letalitu než pacienti
s původně primární suturou břišní stěny, kterým
byla dekomprese břišní stěny sít‘kou provedena
až pro rozvoj ACS. Proto autoři doporučují užívat
síťku po resekci rupturovaných AAA když je:

a) hemoglobin nižší než lOg/l
b) přítomna předoperačně srdeční zástava
c) systolický tlak menší než 90 mm Hg po více

než 18 minut
d) nutné podat více než 3,5 I tekutinné resuscitace

za I h na operačním sále
e) tělesná teplota menší než 33 st. C
f) deficit bazí větší než 13.

Lze usuzovat, navzdory absenci randomizova
né kontrolní studie, že promptní diagnostika IAH
a urgentní abdominální dekomprese může zvrátit
orgánovou dysfunkci spojenou s ACS a zlepšit
přežití. Dekompresi je nutno považovat za výkon
zachraňující život. Definitivní chirurgické řešenĺ
v sobě obsahuje i „timing“ definitivnĺho uzávěru
břišní stěny. Měření lAP v močovém měchýři před
stavuje standardní opatření pro možnost primárnĺho
uzávěru břišní stěny a při vzestupu lAP nad 20 mm
Hg je nutno indikovat urgentní dekompresi dutiny
břišní. Ta je indikována i při lAP nižším než 2Omm
Hg, pokud je spojen s orgánovou dysfunkcí.
Po akutnĺ dekompresi dutiny břišní vzniká mezi
okraji břišní stěny a kůže prostor, který je nutno
sterilně překrýt a chránit před bakteriální kontami
nací zvenčí. Defekt možno překrýt rouškami nebo
sít‘kou, které se fixují stehy k okraji fascie, aby se
předešlo zbytečné fasciální retrakci. Pokud během
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pobytu na JIP dojde k dalšímu růstu lAP, možno
stehy přímo na lůžku extrahovat a napětí zmen
šit. Někteří autoři používají průhlednou folii, která
umožňuje i zrakovou kontrolu orgánů dutiny břišní
a redukuje možné srůsty a nebezpečí enterální
píštěle jako velmi závažné komplikace.
Po poklesu lAP je možné dosáhnout definitivního
uzávěru břišní stěny přímou suturou fascie, která
však při přetrvávání intersticiálního a retroperito
neálního otoku a částečné retrakci fascie nemusí
být technicky proveditelná. Proto se při aseptickém
prostředí dosáhne uzávěru břišní stěny nevstře
batelnou síťkou (single mesh, dual mesh). Velmi
svízelná situace nastává při kontaminaci rány a při
nekrotizující fasciitidě, kde jsme nuceni orgány GIT
překrýt omentem (pokud je k dispozici) a celý defekt
nechat vygranulovat a nechat zhojit rozsáhlou kýlou
vjizvě. Po stabilizaci stavu při negativních stěrech
je možno provést definitivní uzávěr s pomocí pro
lenové sít‘ky a překrytím defektu kůží.
V českém písemnictví se problematikou ACS a IAH
v traumatologii zabývá Michek a kol. (21, 22). Mašek
a kol. (23) popisuje nejčastější chyby v měření lAP
a zdůrazňuje přesnost provedení. Suk a kol. (24)
nezaznamenal při elektivní velké břišní chirurgii
velký vliv na růst lAP.
V souladu s výše uvedeným je jednoznačně vý
hodnější pro pacienta rozvoj ACS předvídat a již
primárně užít k uzávěru Iaparotomické rány sít‘ku,
která může být i definitivním řešením. S rozvojem
endoskopických technik Dakin a kol. (25) provedli na
prasečím modelu jako alternativu klasické dekom
prese subkutánní endoskopickou fasciotomii před
ního listu pochvy přímého svalu břišního bilaterálně
s měřením lAP a průtoku krve v horní mesenterické
tepně (AMS). Po výkonu došlo k poklesu lAP z 37
mm Hg na 25 mm Hg a k vzestupu průtoku v AMS
z 265 ml/min na 389 ml/min. Pro klinickou praxi je
však pokles lAP nedostatečný.

Závěry klinické části
a) Metoda měření lAP na JIP Chirurgické kliniky

Krajské nemocnice Pardubice byla zavedena do
rutinní klinické praxe před 6 lety.

b) V klinické studii jsme zjistili patologické hodno
ty ve všech sledovaných parametrech při lAP
vyšším než 15 mm Hg. S jeho dalším růstem se
tyto patologické změny dále prohlubují. Největší
změny byly zjištěny v oxygenaci tkání, diuréze
a vzestupu dusíkatých látek.

c) Riziko vzniku IAH a ACS existuje zejména u po
lytraumatizovaných pacientů, u pacientů po
náročných chirurgických nitrobřišních výkonech,
po cévních rekonstrukčních operacích na ab
dominální aortě (zejména perforované výdutě

abdominální aorty). Velkou skupinu pacientů za
hrnuje sekundární ACS, kdy při masivní volumové
resuscitaci dochází k zvětšení intrabdominálního
a retroperitoneálního objemu únikem tekutin do
intersticiálního prostoru. Do této skupiny patří
pacienti v septickém šoku, pacienti s akutní
nekrotizující pankreatitidou a s rozsáhlými po
páleninami.

Význam pro klinickou praxi
a) Měření lAP by mělo být rutinní záležitostí a pro

praxi nejlépe vyhovuje nepřímá metoda měření
lAP v močovém měchýří pomocí močového
katetru vzhledem k miniinvazivitě a dobré re
produkovatelnosti. Měření lAP by se mělo stát
rutinní součástí monitorace fyziologických funkcí
pacienta observovaného na JIP.

b) Pokud se lAP neměří s pomocí jehly, tlakového
čidla a monitoru v mm Hg přímo, ale s pomocí
setu na na měření CVP s nulovou hodnotou
v úrovni symphyzy v cm H20, existuje jednoduchý
přepočet — 1,36 cm H20 = I mm Hg.

c) Profit pacientů závisí na prevenci ACS, včasné
diagnostice stoupajícího lAP a urgentní ab
dominální dekompresi. Zpoždění může vést
k multiorgánovému selhání a smrti. Všeobecně
je doporučena urgentní dekomprese dutiny břišní
při lAP vyšším než 20 mm Hg.

d) ACS je nutno pokládat za samostatný pro
gnostický faktor.

e) Primární a zejména sekundární ACS se může
rozvinout i u pacientů, kteří jsou hospitalizováni
i na nechirurgických jednotkách intenzivní péče.
Proto je nutné zavést měření lAP jako rutinní
metodu sledování fyziologických funkcí pacienta
i na tato pracoviště. Zejména nutno zdůraznit
gastroenterologické a metabolické jednotky,
kde jsou často hospitalizováni pacienti s akutní
nekrotizující pankreatitidou, kde dosud platí
nutnost chirurgické revize pouze v případě infi
kovaných pankreatických nekroz. Při volumové
terapii může dojít k rozvoji sekundárního ACS
a k nutnosti dekomprese dutiny břišní sjejí revizí
i při abscenci infikovaných nekroz. Další velkou
skupinou s nebezpečím rozvoje ACS jsou pacienti
v septickém šoku.

f) Dekompresi dutiny břišní provést urgentně při lAP
vyšším více než 20 mm Hg a nečekat na rozvoj
těžké orgánové dysfunkce, neboť okamžitá re
akce na vzestup lAP umožňuje podle literárních
údajů přežití v 73 %‚ při vzniku orgánové dysfunk
ce přežívá po dekompresi pouze 37,5 % pacientů
(viz diskuse). Pokud to dovoluje vybavení JIP,
doporučuje se provést dekompresi dutiny břišní
na lůžku jednotky intenzivní péče.
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g) Vyvarovat se chyb v měření, nebot‘ obě modality

způsobí další zhoršení již závažně nemocného

pacienta. Při falešně negativním výsledku měření

umožníme rozvoj ACS se všemi jeho důsled

ky (MOF, smrt). Při falešně pozitivním nálezu

zbytečně vystavíme pacienta další zatěžující

operaci s nebezpečím sekundární bakteriální

kontaminace dutiny břišní a možností vzniku

adhesivního ileu, enterální píštěle atd.
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Iatrogénne poranienia
žlčových dest
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Súhrn
Poranenie žlčových ciest pri cholecystektómii patrí
medzi najzávažnejšie iatrogénne poranenia s vysokou
morbiditou a mortalitou. Skoré rozpoznanie týchto
poranenĺ je základom úspešnej rekonštrukcie žlčo
vých ciest. Dominantnou chirurgickou liečbou zostáva
hepatikojejunoanastomóza spósobom podl‘a Rouxa.
Závažnejšou pooperačnou komplikáciou je vznik stenóz
v anastomóze s rozvojom cholangoitídy. Autori prezen
tujú súbor 8 pacientov, ktorí boli liečení pre poranenie
žlčových ciest pri cholecystektómii (5 laparoskopicky
a 3 otvorene). Najčastejšou príčinou poranenia boli
ťažké zápalové zmeny v oblasti Calotovho trojholní
ka. Vo väčšine prípadov bob poranenie rozpoznané
a riešené hned‘ pri primárnej operácii.
KľÚčové slová: cholecystektómia, poranenie žlčových
ciest, diagnostika, liečba

Iatrogenic injuries to the biliary
tract

Sum mary
lnjuries to the biliary tract during cholecystectomy
remaing among the most serious iatrogenic injuries
with high morbidity and mortality rates. Early pero
perative recognition of these injuries is a prerequisite
for successful biliary tract reconstruction, where the
hepaticojejunoanastomosis according to Roux is the
golden standart ot the treatment. Stenosis in anas
tomosis tolbowed by development ot cholangitides is
considered serious postoperative complication. The
autors present a trial group ot 8 patient, who were
treated tor biliary tract injuries during cholecystectomy
(5 were laparoscopic, 3 open). Severe in tlammatory
changes in the region ot the Cabot triangle, were the
commonest cause ot the biliary tract injuries. In most
cases the injury was diagnosed and managed imme
diately during the primary procedure.
Key words: cholecystectomy, biliary tract injuries,
diagnostics, treatment

Úvod
Cholecystektómia je najčastejšou operáciou na chi
rurgických oddeleniach. Prvú vykonal v roku 1882
Carl Langenbuch. Necelé dva roky od prvej otvorenej
cholecystektómie v roku 1884 von Riedel popísal prvé

iatrogénne poranenie žlčových ciest. Iatrogénne pora
nenia žlčových ciest patria medzi najzávažnejšie a najo
bávanejšie komplikácie v abdominálnej chirurgii. Výskyt
poranení žlčových ciest v dobe konvenčných otvorených
cholecystektómií bol 0.1-0.2% (1). lncidencia iatrogén
ných poranení žlčových ciest počas laparoskopickej
cholecystektómie sa v posledných rokoch pohybuje
podl‘a biterárných údajov na 0.3-0.4% (2).

Materiál
Na Chirurgickej klinike FN v Nitre sme v období od
1.1.2002 do 31 .5.2007 vykonali 2078 chobecystektó
mu. Laparoskopických operácií sme uskutočnibi 1535
(74%), klasických 543 (26%). Priemerný vek pacientov
bol 53 rokov (23 - 85 rokov).
Za uvedené obdobie sme mali 8 poranení žlčových
ciest, u 7 žien a 1 muža. Z toho 5 pri laparoskopickej
cholecystektómii, čo predstavuje 0.325% a 3 pri kIa
sickej chobecystektómii 0.55%.
K poraneniu žlčových ciest došlo najčastejšie pre
neprehl‘adné pomery v Cabotovom
trojuholníku, v oblasti žlčníka - zápalový in tiltrát,
tibrotické zmeny.
Rn laparoskopickej cholecystektómii v 5 prípadoch boli
poranené vonkajšie žlčové cesty
lšlo o poranenie d. hepaticus communis 4 x ‚ ductus
choledochuslx . Navyše sme zistili 4 x nepoznaný
aberantný žlčovod a 2 lézie ductus cystikus, ktoré však
do súboru nezarad‘ujeme.
Pri klasickej cholecystektómii sme nešili 3 poranenia
žlčových ciest, léziu ductus hepaticus communis, 2
nepoznaný aberantný ductus Luschkae.
Najčastejšími príčinami lézií boli termické poškodenie
2x, iatrogénne poranenie - transekcia 4x, parciálna
lézia 2x.
Pre zaujímavost‘ chceme konštatovat‘, že podobný
súbor poranenia žlčových ciest po klasickej operatíve
sme vyhodnocovali pred érou laparoskopickej operatí
vy v období rokov 1980- 1985. Za uvedené obdobie
kedy sme vykonávali operácie žlčníka len klasický sme
uskutočnili 1430 cholecystektómií. Zanamenali sme
a operačne nešili 4 poranenia žlčových ciest (0.28%).
V súčasnom súbore v5 prípadoch sa lézia von kajších
žlčových ciest spoznala ihned‘, v ostatných prípadoch
v odstupe 2-12 dní. Pri Iézii žlčových ciest mimo ductus
cystikus sme v 5 prípadoch rekonštruovali hepatikoje
junoanastomózu podIa Rouxa, v 3 prípadoch priamu
sutúru steny hepatocholedochu na T- dréne.
U 2 pacientoch boba potrebná reoperácia pre parciálnu
nekrózu prednej steny ductus hepaticus s dehiscen
ciou hepatikojejunoanastómozy, druhý pacient bol
reoperovaný po 6 mesiacoch, kedy boba pri ERCP
zistená nitkovitá stenóza ductus hepaticus communis.
Pniemerná dÍžka hospitalizácie reoperovaných pacien
tov boba 16 dní (13-26 dní). Neexitoval žiadny pacient.
T- drén sa ponechával od 4 do 6 týždňov. Vždy pred
vybratím sme realizovali chobangiogra fické vyšetrenie
cez T- drén.
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Následne pacienti zostali v evidencii gastroenterológa.
Z neskorých komplikácií sme zaznamenali opakovanú
cholangoitídu rok po našití hepatikojejunoanastomózy.
Pacient bol hospitalizovaný na internom oddelenĺ a pre
liečený konzervatĺvne antibiotikami. Kontrolné ERCP
poukázalo na dobre priechodnú anastomózu. U druhej
pacientky sa zistila pomocou ERCP stenóza ductus
hepaticus communis, stentovanie bob neúspešné.
Stav bol riešený našitím hepatikojejunoanastomózy,
pčvodne defekt bol ošetrený sutúrou na T- dréne.

Diskusia
Napriek tornu, že laparoskopická cholecystektórnia
je spojená s vyšším výskytom poranenia žlčových
ciest oproti otvorenej cholecystektómii, predstavuje
zlatý štandart v liečbe cholecystolitiázy. Najčastejšou
príčinou poranenia žlčových ciestje v 36.8 % prípadov
anatomická anomália (3). Jedná sa o anomáliu odstupu
a priebehu ductus cystikus, prípadne anomálie pravého
ductus hepatikus. Na druhorn rnieste sú lokáme pato
logické zmeny, ktoré majú 23.8% podiel na poranení
žlčových ciest. Je to najmä akútny zápal v oblasti
Calotovho trojuholníka, prípadne fibrotické zmeny
po opakovaných zápaboch. Významnú úlohu pri vzniku
poranení žlčových ciest hrá aj skúsenost‘ operatéra.
Štúdie uvádzajú, že najväčší počet poranení vzniká
na pracoviskách s menej ako 100 laparoskopických
cholecystektómií ročne (0.65%), v porovnaní s praco
viskami nad 100 laparoskopických cholecystektómií
(0.42%) za rok (4).

Poranenie ductus cystikus vzniká diatermicky pri
elektrokoagulácii v oblasti klipu, pri technickej chybe,
nesprávne založený klip, jeho skÍznutie.
Poranenie extrahepatálnych žlčových ciest býva v roz
sahu lacerácie, transsekcie abebo eXcízie, vzniká
najčastejšie po laparoskopických cholecystektórniách
(5). 70% poranení sa prejaví do 1 týždňa od operá
cie (6). Peroperačne nepoznané poranenia vedú ku
vzniku biliárnej peritonitídy, biliárnej fistuly, abscesu,
cholascos, striktúry a cholangoitídy. U nepoznanej
úplnej ligatúre žlčovodu sa ikterus vyvinie do 2-3 dní
po operácii, jeho intenzita sa rýchbo zvyšuje (7).
Najčastejšou neskorou kornplikáciou je biliárna strik
túra, 57% striktúr súvisí s vaskulárnym poranenírn.
Častým prejavom bývajú cholangoitĺdy, ktoré nie sú
fudrojantné, opakujú sa, dobre reagujú na liečbu an
tibiotikami. U 80% pacientov sa do konca 1 roka po
poranení objavuje bezbolestný ikterus (8). Neskoro
poznané striktúry móžu viest až do biliárnej cirhózy,
s jej kornplikáciarni.
Relevantnou rnetódou pri vyšetrení pooperačných
komplikácií žlčníka a žlčových ciest pre svoju neinva
zIvnost‘ je ultrasonogra fia. CT je citlivá vyšetrovacia
rnetóda k posúdeniu parenchýmu pečene, dilatácie
žlčových ciest, k zisteniu kolekcie v dutine brušnej.
Bližšie však striktúru neobjasní. MR- cholangiogra fia
zobrazí dilatáciu žlčových ciest až v 97% pacientov
a obštrukciu u 87% (9). ERCP, PTC sú invazívne vy-

šetrovacie metódy, ktoré určia pri vzájomnej kornbinácii
rozsah poškodenia, výšku poranenia, únik kontrastnej
látky mimo lúmen. OT angiogra fia, Doppler USG sa
používajú pri kombinovaných poraneniach žlčových
ciest a hepatálnej arterie.
Z hľadiska rozdelenia kornplikácií sú vytvorené viaceré
klasi fikácie. Pred zavedením LCHE do praxe porane
nia žbčových ciest boli klasi fikované podl‘a Bisrnutha.
Klasi fikuje striktúry extrahepatálnych žlčových ciest
podIa ich bokalizácie a vzťahu k sútoku hepatálnych
žlčovodov. Presnejšou klasi fikáciou poranenĺ žlčového
strórnu je Strasbergova klasi fikácia, ktorá sa používa aj
pri laparoskopických výkonoch. Siewertova kbasi fikácia
zahřňa aj peroperačné poranenie ciev. Jednou z po-
sledných klasi fikácií je Neuhausova, ktorá vychádza
z klinických, etiologických a terapeutických aspektov
poranenia žlčových ciest. Zahňa okrem stenóz aj ich
oklúziu, transsekciu a baterálne poranenie.
Pre poranenia pri baparoskopickej cholecystektómii sa
používa Csendesova kbasi fikácia (10).

Tab. č. 1: Csendesová klasi fikácia

Typ Popis rozsahu Iézie

Typ I poranenia ductus hepaticus prÍ preparácii v oblasti Calotovho trojuholníka
Typ II poranenie v mieste junkcie ductus cystikus a choledochus

Typ III kompletne preťatie ductus hepatocholedochus a typ

Typ IV vyťatie viac ako 10 mm steny žlčovodu

lniciábny management Iiečby iatrogénnych poranení
závisí od času rozpoznania, rozsahu, typu poranenia
žlčových ciest. Asi 30 - 50% poranení sa rozpozná
počas laparoskopickej cholecystektórnii (11), je nutná
konverzia s následnou bibiárnou rekonštrukciou.
Vzhl‘adorn k tornu, že súčasná rnladšia generácia
chirurgov nie je už tak zbehbá v kbasikej operatíve žbčo
vých ciestl na chirurgických pracoviskách sa vačšina
chobecystektórnií robí laparoskopicky!, operatér si musí
byt‘ vedorní závažnosti poranenia a zhodnotit‘, či má na
rekonštrukčný výkon dostatok skúseností. Jednoznačne
je vhodné pozvat‘ si skúseného chirurga z vbastného
pracoviska, prípadne transportovat‘ chorého na vyššie
špecializované pracovisko.
Pri peroperačne poznaných léziách ošetrenie parciáb
neho defektu abebo transekcie spočíva v sutúre. Sutúra
nesrnie byt‘ pod t‘ahorn, používa sa pri dostatočnorn
búrnene žlčovodu a dobrej kvabite steny s použitím T
drénu a subhepatábnej drenáži.
Zlatým štandardorn rekonštrukcie žlčových ciest je
hepatikojejunoanastornóza podIa Rouxa., ktorá je za
ložená na sutúre sliznice jejuna 50 sbiznicou žbčovodu
mono fibarnentným vstrebateb‘ným stehom, jednotlivo
vjednej vrstve. Anastomóza musí byt‘ dostatočne širo
ká, aspoň 1 cm, pri gracilných žlčovodoch, pri neistote
anastornózy sa používa drenáž.
Pri bilioenterickej anastomóze pod ba Roux Y sa dosa
hujú priaznivé výsledky až v 80% prípadoch, striktúry
vznikajú v 12% prípadov (12).
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Ak sa poranenie rozpozná v štádiu biliarnej peritonitídy,
sepsy, poranenie je lepšie nešit‘ vonkajšou drenážou,
podávaním širokospektrálnych antibiotik s následnou
rekonštrukciou po odstupe niekoľkých týždňov - zvy
čajne 6-tich, po odznení zápalovej reakcie a stabilizácii
chorého.
Z pohl‘adu neskorých komplikácií, vzniku vysokých
striktúr žlčovodov, pri postihnutí hepatálnych žlčovodov
v oblasti junkcie sa používa hepatikojejunoanastomóza
s ductus hepaticus sinister podia Hepp-Couinauda,
ktorý prebieha povrchovo v hile pečene, samostatne
pod povrchom IV segmentu a dá sa pomerne l‘ahko
vypreparovať. Mukomukózna hepatikojejunoanasto
móza móže zasahovat‘ cez sútok až na pravý ductus
hepaticus tak, aby bola zabezpečená drenáž aj pra
vého laloka pečene. U striktúr vysoko v híle pečene je
vhodné stentovať oba žlčovody. Anastomóza sa móže
realizovat‘ aj bezstehovo podľa Smitha s použitím dvoch
tahových katétrov (13). Na objasnenie a preparáciu
t‘ažko zístitel‘ných štruktúr v hile pečene sa používa
punkčná transhepatálna cholangiogra fia.
Poranenia žlčových ciest 50 súčastným poranením
hepatálnej artérie predstavujú závažný terapeutický
problém. Častejšie vznikajú pri poraneniach v blízkosti
hílu pečene podIa Bismutha III-IV (14), býva postihnutá
pravá hepatická artéria (15). Z krátko i dlhodobého
časového hl‘adiska sú spojené s vyšším výskytom
striktúr anastomóz, abscesov pečene, vyššou mortalitou
a výskytom sekundárnej cirrhozy pečene (16).

Záver
Poranenie žlčových ciest počas Iaparoskopickej i otvo
renej cholecystektómie patrí medzi najzávažnejšie
iatrogénne poranenia s vysokou morbiditou (20-30%)
a mortalitou (5-6%) (1 7).Lepšie výsledky sa dosahujú
na pracoviskách, ktoré majú dlhoročné skúsenosti
s hepatobiliárnou chirurgiou a erudovaných chirurgov.
Tu je úspešnosť rekonštrukcie žlčových ciest od 79 do
94%, na rozdiel od pracovisk, ktoré nemajú skúsenosti
(17-29%) (18). Operačné riešenie by malo byt‘ de fini
tívne, každá d‘al‘šia reoperácia zhoršuje nádej na dobrý
výsiedok, je zložitá, spojená s neistými výsledkami.
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Súhrn: Syndróm karpálneho kanála (SKK) je naj
častejšie sa vyskytujúcim periférnym nervokompre
sívnym syndrómom. Odhadovaný výskyt sa udáva
okolo 10%. Najčastejšou príčinou SKKje kompresia
n. medianus v oblasti zápästia v dósledku hypertro
fie alebo edému synovie flexorov. Bolest‘ pri SKKje
skór násled kom ischémie nervu ako jeho priameho
fyzikálneho poškodenia. Vo včasnom štádiu SKK sú
neurologické prejavy reverzibilné. Neliečený SKK
móže viest‘ k vzniku atrofie thenarového svalstva,
chronickej slabosti ruky a parestézií v oblasti, ktorú
inervuje n. medianus. Základ liečby tvorí kl‘udový
režim imobilizácia zápästia a nesteroidné protizá
palové medikamenty. Chirurgická liečba spočíva
v operačnom uvolnení. legamentum carpi trans
versum. Chirurgický prístup móže byt‘ otvorený
alebo endoskopický. Úspešnost‘ oboch prístupov
je podobná. Endoskopický prístup móže umožnit‘
pacientovi včasný návrat do práce, ale býva spojený
s prechodnými nervovými problémami. Prognóza
včas indikovanej chirurgickej Iiečby je zvyčajne
vel‘mi dobrá. Napriek Iiečbe však u niektorých pa
cientov pretrvávajú reziduálne parestézie koncov
prstov.
KI‘Účové slová: syndróm karpálneho kanála, ner
vokompresívny syndróm ruky, n.medianus

Carpal Tunel Syndrome

Summary: Carpal tunel syndrom (CTS) is the most
frequently encountered peripheral compressive
neuropathy. The estimated lifetime risk of acquiring
CTS is 10%. CTS is caused predominantly by com
pression of the median nerve at the wrist beca use
of hypertrophy or edema of the flexor synovium.
Pam is thought to be secondary to nerve ischemia
rather than direct physical damage of the nerve.
Early in the course of CTS, the neurologic findings
are reversible. If untreated, CTS can result in thenar
atrophy, chronic hand weakness, and numbness in
the median nerve distribution ofthe hand. The main
stay of treatment is rest, wrist immobilization with

a splint, and nonsteroidal anti-inflammatory drugs.
Definitivetherapy consists ofsurgical release ofthe
transverse carpal ligament. The surgical approach
may be open or endoscopic. Both approaches
have similar efficacy. The endoscopic approach
may allow early return to work but is associated
with more transient nerve problems. Prognosis is
excellent with definitive therapy. Some evidence
exists that prognosis is better with less severe
symptoms. Despite treatment, some patients may
have residual fingertip numbness.
Key words: carpal tunel syndrom, peripheral com
pressive neuropathy, median nerve

Úvod
Od začiatku civilizácie sa „chirurgovia“ stretávali
s rózne t‘ažkými poškodeniami končatĺn. Tieto
škodenia predstavujú rözne kombinácie poškodenia
skeletu, svalov, šliach, ciev, kože a nervov. Doteraz
najťažšie zvládnutel‘nou štruktúrou je poškodenie
nervov.
Medzi najčastejšie nervové poškodenia ruky patria
kompresívne neuropatie, ktoré vznikajú vznikajú
pósobením tlaku na periférny nerv. Samostatnú
podskupinu kompresívnych neuropatií tvoria úži
nové syndrómy, pri ktorých dochádza k stlačeniu
nervu v mieste tzv. prirodzených úžin, kde je nerv
v tesnom zovretí susedných málo poddajných
tkanív. V klinickej praxi sa najčastejšied stretáva
me so syndrómom karpálneho kanála (syndrom
canalis carpi).

Syndróm karpálneho kanála
„Syndróm karpálneho kanála“ (SKK) je termín, ktorý
sa používa na opísanie nervopatických stavov po
stihujúcich nervus medianus. Nervopatia sa nachá
dza na úrovni zápästia a je spojená s kompresiou,
konstrikciou alebo mechanickou iritáciou nervu.

Výskyt SKK
lncidencia syndrómu v bežnej popu lácii je asi 1 %.
U žien je 6 krát častejší než u mužov, najmä u ve
kových skupín od 40 do 69 rokov. Nápadný je vzrast
výskytu na 35% v určitých rizikových skupinách l‘udí,
ako napr. robotníci v priemysle alebo l‘udia, ktorých
práca alebo zál‘uby sú spojené s opakovanými
pohybmi rúk v zápästí, alebo pracujú s vibračnými
nástrojmi (15)

Etiopatogenéza SKK
Pretože symptómy tejto choroby vznikajú tlakovým
fenoménom na n.medianus, očakávame a nachá
dzame množstvo podmienok vzniku syndrómu.
Pri vzniku SKK sa uplatňuje najmä tzv. vnútorný
tlak (napr. osteoproduktívne zmeny alebo depozity
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rózneho materiálu v kanáli) v kombinácii s opako
vaným zmenšením priestoru v úžine spósobeným
nevhodnou polohou zápästia alebo opakovanými
pohybmi zápästia a prstov napr. v rámci pracov
ného procesu s potrebou vyvinút‘ určitú silu proti
mechanickému odporu (12)

Z profesionálnych príčin vzniku a rozvoja SKK je
klasickým príkladom práca dojičky hovädzieho
dobytka (pred zavedením prístrojového dojenia).
Z dalších povolaní uvádzame dlhotrvajúcu prácu
s vybranými nástrojmi (kliešte, skrutkovač), prístroj
mi (motorová píla, pneumatické kladivo — mčže
vzniknút‘ kombinácia SKT s ochorením z vibrácií),
ale aj napr. s hudobnými nástrojmi (najmä strunové
nástroje). Osobitne je potrebné zdórazniť, že vznik
SKK (samozrejme v disponovanom teréne alebo
za spoluúčasti d‘alších faktorov), móže podmieniť
aj práca s klávesnicou a myšou osobného počí
tača (1,2)

Chorobné procesy zapríčiňujúce vzbnik SKK roz
deľujeme do 2 kategórií:
1. Procesy zmenšujúce priestor v karpálnom

tuneli
- degeneratívne zmeny synovie a väziva, vznik

reaktívnych osteofytov
- zlomeniny kostí zápästia s tvorbou kalusu
- opuch mäkkých tkaniv v dósledku mechanic

kého preťažovania
- tendovaginitídy šliach flexorov (napr. pri reu

matoidnej artritíde)
- anomálne odstupy šliach svalov, gangliom
- tehotenstvo, klimaktérium, hormonálna anti

koncepcia, hypotyreóza, akromegália, dna,
obezita

- amyloidóza, plazmocytóm, chronická liečba
hemodialýzou s depozíciou beta 2 mikroglo
bulinu

- kongenitálny úzky karpálny tunel

2. Procesy zvyšujúce vulnerabilitu nervu na
tlak
- neuropatia (diabetes mellitus, alkoholizmus,

dlhotrvajúca eXpozicia vibráciám, karencia
výživy)

- poškodenie axónov proximálne od miesta úžiny
(tzv. double-crush syndróm)

- nepriaznivá anatómia vasa nervorum v kaná

Z časového hľadiska móžeme pčsobenie tlaku na
nerv rozdelit‘ na akútne, intermitentné a chronické,
čo je jeden z dóležitých faktorov podmieňujúcich
vznik patologických funkčných alebo štrukturál
nych zmien nervu. Medzi hlavné zmeny v anatómii
a fyziológii nervu patrí kompresia vasa nervorum

a vznik ischémie, porušenie hematoneurálnej ba
riéry, deformácia a poškodenie myelínových pošiev
nervových vlákien, porušenie anterográdneho
a retrográdneho axónového transportu, zmnoženie
intraneurálneho spojivového tkaniva. (6, 17).

Symptomatológia
Klinický obraz SKK je dostatočne známy a pozostá
va z róznych kombinácií pozitívnych a negatívnych
motorických, senzitívnych a autonómnych príznakov
podmienených léziou n.medianus v karpálnom
tuneli. Medzi časté subjektívne príznaky udávané
pacientami patria: nočné parestézie, denné kl‘u
dové parestézie, denné námahové (ponámahové)
parestézie, bolesti rúk a prstov, stuhnutost‘ prstov,
zníženie obratnosti prstov, zníženie sily prstov,
opuch zápästia a záchvaty blednutia prstov.
Príznaky SKK sa spravidla stupňujú v nočných
hodinách, čo je pravdepodobne spösobené opako
vaným zaujatím nevhodnej polohy zápästia počas
spánku. Takmer patognomickéje pre SKK budenie
sa z dóvodu nočných alebo ranných parestézií,
ktoré ustupujú po rozcvičenĺ prstov a zápästia.
V d‘alšom období bývajú nočné parestézie torpídne
a rozcvičenie vyžaduje dlhší čas a úl‘ava je krátka
prípadne nekonštantná. Pokročilé štádium SKK
charakterizuje väčšinou výrazná hypotrofia svalov
s taktilnou hypestéziou príslušného kožného okrsku,
čo sú neklamné známky t‘ažkej štrukturálnej lézie
n.medianus. Úbytok svalovej hmoty je spravidla
pomalý a nenápadný, takže mnohokrát je vyšet
rujúci neurológ prvý, ktorý pacienta upozorní na
svalové atrofie.
Je potrebné osobitne zmienit‘, že náhly alebo
postupný ústup bolestí v neskorých štádiách SKK
neznamená zlepšenie stavu, ale naopak je dósled
kom zániku senzitívnych nervových vlákien. tažšie
rozpoznatel‘né bývajú prejavy vegetatívne-trofickej
dysfunkcie, ktoré móžeme rozpoznat‘ najmä podl‘a
sfarbenia a teploty kože a stavu kože a kožných
adnex. Nezriedka méžeme pozorovat‘ l‘ahkú zmenu
farby a teploty kože v palmárnej distribúcii n.me
dianus, kým naopak vznik neurotrofických vredov
akrálne na palci, ukazováku a prostredníku je skör
výnimočný.

Priebeh ochorenia je najčastejšie chronický, pri
ktorom rozlišujeme 3 štádia vývoja:
• Parestetické

Prejavuje sa paroXyzmami akroparestézií, tieto
sa provokujú v určitých špecifických situáciách
(poloha, zát‘až ...). neurologický i EMG nález je
v tomto období normálny.

• Parestetickoparetické (zmiešané)
Pristupuje tu trvalá zániková senzorická symp
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tomatológia a paréza nervu. Neurologický nález
a EMG nález býva pozitívny

4 Paretické — vzácne, ale velmi závažné
Nerv je úplne zničený. Parestézie sa už neobjavu
jú, lebo ich prítomnost‘je viazaná na zachovanú
vodivost‘ niektorých vlákien, v inervačnej oblasti
chýba hybnost‘.

Diagnostika
1. Zhodnotenie klinického obrazu
Na prvom mieste je analýza subjekt ívnych t‘ažkostí
pacienta vrátane dókladnej pracovnej a mimopracov
nej anamnézy. Je nevyhnutné počítať s možnost‘ou
simulácie a naopak disimulácie najmä pri pacientoch
z ambulantných a lóžkových zariadení pracovného
lekárstva v rámci posudzovania pracovnej spósobi
losti alebo odškodnenia chorób z povolania (2,3)

Cenný býva časový profil t‘ažkostí pacienta a ich
vzťah ku špecifickým vyvolávajúcim príčinám.
Nadväzujúce detailné objektívne neurologické
vyšetrenie obyčajne dovolí vo vel‘kej časti prípa
dov stanovit‘ diagnózu bez ďalších pomocných
vyšetren L

2. Použitie provokačných manévrov
V klinickej praxi sú pri diagnostike SKK pomerne ob
ľúbené niektoré provokačné manévre. Najznámejší
je Tinelov test (poklep kladivkom na ligamentum
carpi transversum vyvolá krátky bolestivý vnem
v senzitívnej zóne n. medianus). Často je priekazný
už priamy tlak prstu vyšetrujúceho na ligamentum
carpi transversum v mieste nad karpálnym tu nelom.
Ďalšími sú Phalenov flekčný a eXtenčný test (90
stupňový flexia resp. extenzia v senzitívnej zóne
n.medianus) a príznak vzpažených rúk (parestézie
prípadne bolest‘ provokuje vzpaženie končatiny).
Menej známy je tzv. napínací test n.medianus
(tethered median nerve stress test — maximálna
extenzia zápästia spósobená tlakom na prostred
ník vyvolá bolesti v senzitívnej zóne n.medianus
a na prednej ploche predlaktia) 13a kompresívny
manžetový test (kompresia zápästia manžetou
z detského tlakomera).
Diagnostická validita (senzitivita a špecificita) uve
dených testov je sporná a je predmetom dlhotr
vajúcej diskusie. Pomerne frekventné sú falošne
pozitívne aj falošne negatívne výsledky.

3. Blokáda nervu v mieste úžiny
Diagnostická blokáda nervu lokálnym anestetikom
(trimecain, bupivacain — bez prímesi adrenalínu!)
je pomerne často používaný postup. Obyčajne
je spojený aj s terapeutickým miestnym podaním
steroidu (triamcinolon, beta-methason).

Vymiznutie všetkých, prípadne časti príznakov
SKT po obstreku svedčí v prospech tejto diagnózy.
Problémom je správna technika obstreku, ktorej
nedodržanie móže spösobit‘ iatrogénne poškodenie
n.medianus. Vždy je indikované zistenie presnej
lokalizácie n.medianus v zápästí povrchovou
elektrostimuláciou.

4. Elektromyografia
EMG umožňuje objektívne posúdenie funkcie n.me
dianus. V diagnostike SKK sa používajú hlavne
elektroneurografické štúdie, ktoré zist‘ujú absolút
nu rýchlost‘ vedenia motorickými a senzitívnymi
vláknami n.medianus cez oblast‘ karpálneho tunela
a v prípade potreby porovnávajú tieto hodnoty
s rýchlost‘ou vedenia v susedných úsekoch nervu
alebo s rýchlost‘ou vedenia v porovnatel‘ných čas
tiach n.ulnaris10‘14‘16‘18.EMG ako celok (elektrone
urografia a elektromyografia) predstavuje napriek
pokroku v oblasti zobrazovacích metód (UZ, MR)
dodnes jedinú pomocnú vyšetrovaciu metódu, ktorá
je v širokej klinickej praxi štandardne používaná
v diagnostike SKK (4,11)

5. Použitie vhodnej zobrazovacej metódy
Použitie zobrazovacĺch postupov pri SKK nemá
zatial‘ tradíciu. Konvenčné RTG snímky ukážu
patologické zmeny skeletu zápästia (dislokované
fraktúry, kalózne útvary) alebo jeho vývojové ano
málie. Fn SKK majú úzku a presne vymedzenú
indikáciu. CT vyšetrenie nenašlo pri tejto diagnóze
žiadúce uplatnenie, pretože minimálne rozdiely
v denzite intrakanalikulárnych štruktúr neumožňujú
ich vzájomnú diferenciáciu (napr. odlíšenie nervu
od šliach).
Naopak CT umožnilo pomerne presne určiť rozmer
kostnej časti karpálneho tunelu. Vel‘mi dobre zobra
zujú karpálny kanál a jeho obsah MR a UZ. Tieto
dve metodiky sú porovnatelné a aj nimi používané
diagnostické kritériá sú zhodné. Dostupnost‘, trva
nie a cena MR vyšetrenia však robia z UZ v tomto
prípade metódou vol‘by9

6. Operačná revízia
Operačná revízia miesta úžiny umožňuje urobit‘
jednoznačný záver v prospech alebo neprospech
diagnózy SKK. Na druhej strane v dobe, kedy je
možné použit‘ vysoko sofistikované pomocné vy
šetrovacie metódy IEMG, UZ, MR), by bol takýto
postup vyslovene núdzovým riešením a móžeme
ho považovat‘ za neštandardný.

7. lné vyšetrenia
Tento bod zahřňa vyšetrenia potvrdzujúce alebo
vylučujúce rözne chorobné procesy, ktoré vytvárajú
vhodné podmienky pre vznik SKK a to bud‘ mecha
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nizmom zmenšenia vol‘ného priestoru v kanáli (napr.
hypotyreóza, dna), alebo mechanizmom zvýšenia
vulnerabiiity nervu na poškodenie (diabetes mellitus,
vibračná neuropatia).

Liečba
Názory na liečbu sa róznia od uprednostňovania
konzervatívnej liečby až po preferovanie röznych
operačných metód. Vol‘ba metódy závisí aj od prĺ
činy vzniku syndrómu — pri úrazových stavoch je
konzervatívna liečba neúčinná /Grossmann, Willemi
pri seku ndárnom syndróme karpálneho kanála je
potrebné Iiečit‘ základné ochorenie.
Ked‘ sa potvrdí diagnóza SKT, prvým krokom

je vylúčenie pret‘ažovania postihnutej končatiny.
Pacientovi sa ordinuje kl‘udový režim a jej prísne
šetrenie. Takýto postup je častokrát problematický,
pretože pacienti v časoch prevratných objavov
nielen v medicíne podceňujú a nedóverujú tornu
spósobu terapie mnohých porúch muskuloskele
tálneho systému. Ďalším faktom je, že v SR nie je
vo verejnom vedomí dostatočne pevne ukotvená
zodpovednost‘ pacienta za svoj zdravotný stav.
Z tohto dóvodu, mnohí pacienti nevenujú pozor
nost‘ chorobe v počiatočnom štádiu, pokial‘ nie sú
jej príznaky pine vyvinuté a primerane zneschop
ňujúce.
K vyššej forrne šetrenia končatiny patrĺ imobiiizá
cia inkriminovaného kÍbu. Pri imobilizácii zápäs
tia sa osvedčiio používanie zhotovených ortéz
na mieru a urnelohrnotných dláh. Prekvapujúci
efekt má nosenie dlahy iba počas spánku, i ked‘
kontrolovaná klinická štúdia Gerritsenovej a spol.
zistila po 18 mesiacoch 90% úspešnost‘ v sku pine
pacientov liečených chirurgicky v porovnaní s iba
75% úspešnost‘ou v skupme pacientov liečených
nosenĺrn dlahy počas spánku (až 41% pacientov
zo skupiny liečenej diahovaním však do toho času
podstúpiio aj chirurgickú liečbu). (7)

Konzervatívna rnetóda spočíva v aplikácii nestero
idných antiphlogistík, dlahovaní, zmene pracovnej
činnosti, fyzikálnej liečbe a lokálnorn podávaní
kortikosteroidov. V rámci farmakologickej iiečby
SKT je potrebné na prvom rnieste spornenút‘ kon
troverznú úlohu liekov s analgetickým účinkom
(napr. analgetiká — tramadol, antikonvulzíva — kar
bamazepín). Potláčanie bolesti je v akútnorn štádiu
SKT indikované. Bolest‘ je však aj príznak, ktorý
informuje o celistvosti a funkčnosti senzitívnych
vlákien nervu. Niektorí terapeuti považujú úspešné
farmakologické odstránenie bolestivých vnemov,
ktoré trvá dlhši čas (rádovo týždenne), s následným
úplným vymiznutírn bolesti za liečebný úspech.
Opak je však pravdou, pretože vymiznutie bolesti
spravidla signalizuje organickú deštrukciu nervu
t‘ažkého stupňa. Bolest‘ teda liečime analgetika-

mi len pokial‘ je skutočne neznesitel‘ná a má byt‘
pre lekára pohnútkou k urýchlenérnu stanoveniu
správnej diagnózy a k realizácii liečebných postu-
pov ovplyvňujúcich ochorenie kauzálne. Určitou
výnimkou je celkové podávanie nesteroidných
antireumatík, ktoré pósobia analgeticky a súčas
ne móžu kauzálne ovplyvnit‘ napr. tedosynovitídu
šliach flexorov v karpálnom kanáli. Antiflogistický
a antiedérnový účinok majú aj steroidy(napr. pred
nison, methylprednisolon, triamcinolon), ich celkové
podávanie sa však pri SKT neosvedčilo, steroid
aplikovaný do karpálneho kanála je sĺce efektívny,
ale často iba dočasné. (8)

Obstrek karpálneho kanála móže viest‘ k mecha
nickému poškodeniu nervu, ale aj výraznejšej
traumatizácii ostatných štruktúr v kanáli počas
vpichu a tak zásad ne zhoršiť stav pacienta a jeho
prognózu. Sú známe st‘ažnosti chirurgov, ktorí pri
operácii SKT nachádzajú v mieste anatomickej úži
ny zbytky podaných steroidov alebo zrasty. Rovnako
je potrebné zmienit‘ kontraindikáciu opakovaných
instilácií farmák do karpálneho tunela, ktoré však
nie sú v kiinickej praxi vzácnost‘ou. Vhodnou pod
pornou liečbou SKT sú lieky s pozitívnym vplyvorn
na metabolizmus a trofiku periférnych nervov (napr.
kyselina alfa lipová, kokarboxyláza, vitamíny skupi
ny B). ich účinnost‘ je však limitovaná odstránením
kompresie nervu, ktorá je „conditio sine qua non“
pre úspešné vyliečenie SKT.
Operácia SKT má niekol‘ko dóležitých aspektov.
Prvým —je otázka, kedyje operácia indikovaná a ke
dy je možné so zákrokom počkat‘. Jednoznačnou
indikáciou je klinický a EMG nález svedčiaci pre
t‘ažké štrukturálne poškodenie nervu (SKT ll.a III.
stupňa). podmienkou je však nie pridlhé trvanie
poškodenia. Operácia pacientov so SKT ťažkého
stupňa v trvaní 12 mesiacov a dlhšie má pomerne
malú nádej na úspech čo sa týka reštitúcie funkcií
nervu. Z tohto pohl‘adu vidíme, aké dóležité je
objektívne monitorovanie stavu nervu osöb s di
agnózou SKT.
V prípade nedostatočného efektu konzervatívnej
terapie v časovom horizonte 3 — 4 týždňov je už
potrebné o operácii uvažovat‘. Rovnako aj progresia
nálezu zo SKT l‘ahkého stupňa na stupeň stredne
ťažký prípadne t‘ažký je obyčajne indikáciou kope
račnému výkonu. Osobitnú skupinu tvoria pacienti,
ktorým povolanie neumožňuje obrnedzené šetrenie
postihnutej končatiny po odoznení akútnej fázy
konzervatívne liečeného SKT. V týchto prípadoch
je namieste od začiatku zvažovat‘ operáciu. Naopak
v skupme pacientov So zrejmou tendenciou k ex
cesívnej fibroprodukcii (napr. keloidy v jazvách)je
vhodné s operáciou počkat‘, pokial‘ je zachovaná
dostatočná integrita n.medianus. Jazvenie vo vnútri
kanála po operácii je totiž asi najčastejšou príčinou
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neúspešného operačného výkonu. mými príčinami
sú nesprávna indikácia, zlá technická realizácia ale
napr. aj psychosociálna maladaptácia pacienta.

Pooperatívny priebeh
Po odozneni postoperatívnej bolesti operačnej rany
dochádza k rýchlemu zlepšeniu predoperatívnej
symptomatiky. U stavov, kde bol svalový výpad,
dochádza k obnoveniu svalovej hmoty a inervácii
až po niekol‘kých týždňoch či mesiacoch, niekedy,
hlavne u zanedbaných stavov, möžu výpady zostat‘
natrvalo. Zatial‘ čo prsty sa majú mobilizovat‘ velmi
zavčasu vo zvýšenej polohe ruky, zápästie sa imobi
lizuje v miernej eXtenčnej polohe pevným obväzom
alebo sadrovou dlahou na 2 týždne. Pacienti po
operácii syndrómu karpálneho tunela by sa mali
upozornit‘ na 6-týždňovú práceneschopnosť. Ťažká
manuálna práca sa nedoporučuje 6 mesiacov. Ak
sa pacient vráti do pracovného prostredia, v ktorom
sa vyžadujú vibračné alebo opakuj úce sa činnosti
rúk, móže dójst‘ k recidíve ochorenia.

Záver
Prognóza je u väčšiny prípadov chirurgicky ne
šeného SKK vel‘mi dobrá. Najlepšie výsledky sa
dosahujú u pacientov s menej pokročilým SKK.
V prípade ireverzibilného nervového poškodenia je
možné očakávat‘ len čiastočné zmiernenie t‘ažkostí
alebo nezmenený stav.
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