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Pooperačné komplikácie
u pacientov po resekčných
výkonoch pankreasu
pre nádorové ochorenie

Kaťuchová, J., Bober, J., Závacký, P., Harbul‘ák, P.,
Stančáková M.
L Chirurgická klinika LF UPJS a FNLP Košice
Prednosta : Prof. MUDr. J. Bober, CSc.

Súhrn
Resekčné výkony pankreasu dávajú jedinú šancu na prežitie pacien
tom s nádorovým ochorením pankreasu. Naphek poklesu peroperač
nej mortality na 3-8%, morbidita ostáva pomerne vysoká 20-70%.
Materiál a metódy: Na I. Chirurgickej k!inike LF UPJS a FNLP
v Košiciach bol v období odOl .01.1996 do 31.12.2005 vykonaný
resekčný výkon pankreasu pre nádorové ochorenie u 97 pacientov,
53 mužov a 44 žien. V súbore sa vyskytli benígne ochorenia 13
krát a malígne 84 krát. Vyhodnotené boli pooperačné komplikácie
zaznamenané do 30 dní po operácii: prítomnost‘ dehiscencie
pankreatickej, biliárnej a gastrointestinálnej anastomózy, krvácanie
do GIT a krvácanie do dutiny brušnej, spomalené vyprázdňovanie
žalúdka, absces v dutine brušnej, ako aj mé komplikácie, nie
špecifické pre resekcie pankreasu.
Výsledky: Duodenohemipankreatektómia bola vykonaná v mo
difikácii Child-Stulhofer (pankreato-jejunoanastomóza PJA) 53
krát, Waugh-Clagett (pankreatogastroanastomóza PGA) 32 krát,
Traverso-Longmire (pylorus záchovná resekcia pankreasu) vjednom
prípade a Begera (resekcia hlavy pankreasu so zachovaním duode
na) vjednom prípade. Distálna (l‘avostranná) hemipankreatektómia
bola vykonaná 10 pacientom. Pri hodnotení pooperačných kom
plikácií bola zaznamenaná 3% mortalita a 40% morbidita. Výskyt
pankreatickej fistuly v 13%, biliárnej fistuly v 3 %‚ dehiscencia
gastroenteroanastomózy v 1%, spomalené vyprázdňovanie žalúdka
v 8%, krvácanie do dutiny brušnej v 3%, krvácanie do GIT v 2%,
absces v dutine brušnej v 4% a mé komplikácie v 5%.
Záver: V liečbe nádorov pankreasu napriek poklesu mortality po
resekčných výkonoch, ostáva morbidita stále pomerne vysoká.
Koncentráciou pacientov v špecializovaných centrách je možné
postupne znižovat‘ prítomnost‘ pooperačných komplikácií.
Kl‘účové slová: nádory pankreasu, resekčné výkony, poope
račné komplikácie

The complications after surgical re-
section forpancreatic tumor

Summary
lntroduction
Surgical resection offers the only potential cure for pancreatic tumor.
The mortality rate has declined to 3-8%, in contrast overal! morbidity
rates remain high, ranging between 20% and 70%.
Material and Methods: Between January 1996 and December

2005, the findings for 97 patients, suffer from tumor of pancreas,
were analyzed in this retrospective trial at the I. Department of
Surgery University Hospital FN LP in Košice. There were S3men
and 44 women. There were 13 patients with benign disease and
84 patients with malign disease. The complications after surgery
were investigated, 30 days after surgery: pancreatic leak, billiary
Ieak and leak from gastrointestinal anastomosis, hemorrhagic
complications, delayed gastric emptying, intraabdominal absces
and non specific complications for pancreatic resection.
Results: Pancreatoduodenectomies were performed in Child
Stulhofer modification in 53 patients, in Waugh-Clagett modification
in 32 patients. Traverso-Longmire modification was performed in
one patient, as well as, Beger modification in one patient. Distal
resection Of pancreas was performed in ten patients. The overall
mortality rates was 3% and morbidity rates was 40%. Pancreatic fis-
tula occured in 13%, billiaryfistula in 3%, leakage in gastrointestin
anastomosis in 1%, delayed gastric emptying in 8%, intraabdomin
bleeding in 3%, gastrointestinal hemorrhage in 2%, intraabdominal
absces in 4% and other complications in 5%.
Conclusion: Despite reductions in mortality after pancreatic
resection for pancreatic tumor, morbidity is still high. The best
way to improve outcome is to concentrate patients with pancreatic
resections in regional specialist centers.
Key words: pancreatic tumor, pancreatic resection, compli
cations

Úvod
Ochorenia pankreasu, predovšetkým chronická pankreatidída
a nádory pankreasu sú najčastejšími indikáciami k resekčným
operačným výkonom. Napriek výraznemu poklesu úmrtnosti po
týchto operáciach, počet pooperačných komplikácií ostáva pomerne
vysoký. Koncentrácia pacientov v špecializovaných centrách znižuje
úmrtnost‘ aj pooperačnú chorobnost‘ (3,8,25).
Karcinóm pankreasu je na Slovensku šiestym najčastejším nádo
rovým ochorením, v USA štrvtým avo Vel‘kej Británii šiestym, je to
druhý najčastejší nádor tráviaceho traktu. Najviac je pozorovaný
v populácii 65-75 ročných (1,3,5,11,16,23). Váčšina pacientov pri
chádza v pokročilom štádiu ochorenia, kde je možnost‘ resekčných
výkonov nízka (6,8,21).
Pacienti s karcinómom pankreasu zvyčajne prichádzajú s príznakmi
ožltnutia, chudnutia a bolestí v chrbte, avšak tieto klinické príznaky
neurčujú presne diagnózu. Takisto je mnoho príznakov, ktoré móžu
smerovat‘ k diagnóze karcinómu pankreasu, ako sú nedávny vznik
curkovky alebo nevysvetlitel‘ný atak akútnej pankreatitídy (5,17).
Klinické príznaky ako pretrvávajúca bolest‘ v chrbte, výrazné chud
nutie, hmatná rezistencia v dutine brušnej, ascites, supraklavikulárna
lymfadenopathia zvyčajne signalizujú neresekabilné ochorenie.
Vstupné USG vyšetrenie zvyčajne ukáže dilatáciu extrahepatálnych
žlčových dest, možný primárny tumor pankreasu a velké metastázy
v pečeni ak sú prítomné. Napriek zvýšenému používaniu endolu
minálneho ultrazvuku a MRCP, póvodné ERCP vyšetrenie je stále
dóležité k presnej vizuálizácii ampulárnych tumorov s možnost‘ou
biopsie. Zlatý štandard na stanovenie klinického stagingu je po
užitie kontrastného CT vyšetrenia 50 zaznamenaním arteriálnej
a portálnej fázy, pričom presnost‘ odhalenia resekability je v tomto
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prípade až 80-90 %‚ určí sa rozsah lokálneho posihnutia tumoru
s kontinuálnou infiltráciou orgánov, inváziou do ciev, metastázy do
pečene a lymfatických uzlín (16).

Pacienti a metódy
Na I. Chirurgickej klinike LF UJPŠ a FNLP v Košiciach bola vykonaná
retrospektívna štúdia komplikácií po resekčných výkonov pankreasu
pre nádorové ochorenie, sledovaných od 1.1.1996 do 31.12.2005.
U pacientov boli sledované bezprostredné pooperačné komplikácie
v období počas hospitalizácie a pri prvej pooperačnej kontrole
tridsať dní po operácii. Pooperačné komplikácie bolí rozdelené na
komplikácie špecifické pre operačný výkon a komplikácie, ktoré
sa vyskytujú aj pri mých typoch brušných operačných výkonov. Ku
špecifickým komplikáciám bolí zaradené pooperačné krvácanie,
prítomnost‘ dehiscencií (leaku) vykonaných anastomóz, spomale
né vyprázdňovanie žalúdka, prítomnost‘ pooperačného abscesu
v dutine brušnej.
Medzi pooperačné komplikácie, ktoré nesúvisia bezprosterdne
s daným typom operačného výkonu boli zaradené infarkt myokardu,
pl‘úcna embólia, cievna mozgová príhoda, pneumónia, flebotrom
bóza, infekcia operačnej rany, uroinfekcia.
Na overenie možných štatistických závislostí medzi sledovanými
parametrami sa použil výpočet klasického korelačného koeficientu
r a jeho testovanie t — testom. Významné závislosti boli overené aj
výpočtom poradových korelačných koeficientov podIa Spermana
a Kendalla. Na porovnanie výskytu sledovaného znaku medzi sku
pinami bol použitý x2 test, resp. Fisherov exaktný test. U všetkých
testov sme za hladinu štatistickej významnosti zvolili p=O,O5.

Výsledky
V sledovanom súbore bob 97 pacientov s nádorom pankreasu,
53 mužov a 44 žien.
Priemerný vek operovaných pacientov bol 58,41 rokov, najmladší
pacient mal 25 rokov najstarší 89 rokov. Zastúpenie pacientov
v jednotlivých vekových skupinách udáva tab. č. 1 a graf č. 1.

Tab. č. 1: Zastúpenie pacientov podIa veku
I zastúpenie pacientov podia vekových skupin

Vek 20-29 I 30-39 I I 50-59 60-69 I 70-79 I 80-89

N97 1 5 120 17 39 13 2

100% 1% 5% 21% 18% 40% 13% 2%

Graf č.1: Vekové zastúpenie pacientov
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Tab. č. 2: Rozkladová tabulka veku pacientov s nádorom pankreasu

premer počet SD SEM Mm. Mau. 25.kve,. medin 75Jcn.

Ca žena 57.25 44 4331 653 000 101,00 16,00 5300 101,00
Ca muž 30,50 52 36,43 5,05 0,00 101,00 6,50 15,00 24,00

Najčastejšie sa prejavoval nádor v oblasti hlavy pankreasu ikterom
u 54 chorých. Bolesť udávalo 84 pacientov, chudnutie udávalo 43
pacientov, pričom strata viac ako 10% pövodnej váhy bola u 21
pacientov.

Príznaky počet

bolesť 84

ikterus 54

chudnutie 43
viac oko 10% póvodnej váhy 21

zvracanie 13

hypoglykémia 1

Typy nádorov n97

Benígne nádory pankreasu exokrinné 5 5%

Cystický mucinózny pankreatický tumor 1 1%

Cystadenóm mucinózny 1 1%

Cystadenóm mikrocystický 1 1%

Solídny pseudopapilárny tumor 1 1%

Papilárny mucinózny tumor 1 1%

Benígne nádory pankreasu endokrinné 5 5%

Endokrinný pankreatický tumor benigny ‚ 3 3%

Neuroendokrinný pankreatický tumor benígny 2 2%

Malígne nádory pankreasu exokrinné ( karcinóm pankreasu) 72 74%

Duktálny pankreatický adenokarcinóm 63 65%

Pleomorfný (anaplastický, nediferencovaný) karcinóm 4 4%

Mucinózny karcinóm 4 4%

Serózny karcinóm 1 1%

Maligne endokrinné nádory‘ pankreasu 4 4%

Endokrinný pankreatický karcinóm 3 3%

Neuroendokrinný karcinóm 1 1%

Benígne nádory papila Vateri 1 1%

Adenomyóm popila Vateri 1 1%

Malígne nádory papila Vateri 5 5%

Karcinóm popila Vateri 5 5%

mé nádory ‚ 5 5%

Pankreatický Schwanom 1 1%

Leiomyom duodena 1 1%

Karcinóm duodena 1 1%

Karcinóm žalúdka prerastajúci do pankreasu 1 1%

Metastáza do pankreasu 1 1%

Tab. Č. 5: Vykonané operačné výkony pre nádory pankreasu
N=97 %

duodenohemipankreatektómia Child-Stulhofer 53 54%

duodenohemipankreatektómia Waugh-Clagett 32 33%

duodemohemipankreatektómia 50 zachovaním pyloru Traverso-Longmire 1 1%

resekcia hlavy pankreasu so zachovaním duodena Beger 1 1%

distálna (ľavostranná ) resekcia pankreasu 10 11%

Pooperačné komplikácie boli vyhodnotené v cebom súbore 97
pacientov. Podrobné prežívanie bob zhodnotené u pacientov
s malígnym exokrinným pankreatickýcm karcinómom v počte 72
pacientov.
V sledovanom súbore boba zaznamenaná 40% morbidita a 3%
mortalita, podrobné rozdelenie pooperačných komplikácií zazna
menávajú tab. 6,7,8.

Tab. Č. 3: Príznaky nádorového ochorenia pankreasu u pacientov

Tab. Č. 4: Zastúpenie jednotlivých nádorov podIa histologického typu
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Komplikácia Počet %
krvácanie do dutiny bwšnej 3 3,1 %
krvácanie do GIT 2 2,1 %
dehiscencía pankreatickej anastomózy 13 13,4 %
dehiscencia biliárnej anastomózy 3 3,1 %
dehiscencia gastroenteroanastomózy 1 1,0 %
absces v dutine brušnej 4 4,1 %
spomalené vyprázdňovanie žalúdka 8 8,2 %
Spolu 34 35%

Krvácanie do dutiny brušnej bob riešené u všetkých pacientov
reoperáciou a zastavením krvácania. U jedného pacienta šlo o kr
vácanie z arteria phrenica inferior l.sin., u druhého šlo o krvácanie
difúzne okolo portálnej Vény a u tretieho pacienta išlo o krvácanie
z arteria gastroduodenalis. Krvácanie do GIT bob u oboch ope
rovaných riešené endoskopicky zastavením krvácania v oblasti
gastroenteroanastomózy.
Dehiscencia pankreatickej anastomózy bola zaznamenaná u trinás
tich pacientov. Ujedného bola riešená dokončením pankreatektómie,
d‘alší pacienti boli riešení drenovaním oblasti pankreatickej anasto
mázy. Dehiscencia biliárnej anastomózy bola riešená u Všetkých
pacientov drenážou, bez nutnosti operačnej intervencie. Dehiscencia
gastroenteroanastomózy boba u jedného pacienta, u ktorého došlo
k dehiscencii aj pankreatickej anastomózy, riešenej reoperáciou
a pankreatektómiou. Samotná gastroenteroanastomóza bola riešená
reresekciou a neogastroentero-anastomózou.
Absces v dutine brušnej bol riešený u štyroch operovaných eva
kuáciou abscesu a drenážou abscesovej dutiny spolu s nainštalo
vaným preplachovým drénom. Do dutiny abscesu bol aplikovaný
preplachový roztok s Betadine.
Spomalené vyprázdňovanie žalúdka bob riešené u jedného pa
cienta reoperáciou a vykonanou prednou antekolickou gastro
enteroanastomázou, vo zvyšných prípadoch sa stav upravil po
konzervatívnej liečbe.

Komplikácia Počet %
infarkt myokardu 2 2 %
respiračné zlyhanie 1 1 %
dehiscencia operačnej rany 1 1 %
pooperačný ileus 1 1 %
Spolu 5 5%

Nešpecifické pooperačné komplikácie boli riešené s spolupráci
s odborníkmi príslušných odborov. Pooperačný ileázny stav bol
riešený reoperáciou a adheziálýzou. Dehiscencia operačnej rany
bala riešená resutúrou.

Tab. č. 8: Úmrtnost‘ po operácii — resekcii pankreasu pre nádorové ochorenie
Úmrtie Počet

3 3,09% 97 100%

Zazmenané boli tri úmrtia v pooperačnom období. U dvoch pacien
tov došlo ku kardiálnemu zlyhaniu v dösledku infarktu myokardu,
u jedného pacienta došlo ku kompletnej dehiscenii pankreatickej
anastomózy a dehiscencii gastroenetroanastomózy, následkom
ktorých vznikol závažný septický stav.
Pooperačné komplikácie špecificky spojené s resekčným výkonom

pankreasu bali podrobnejšie analyzované, pričom boli sledované
tieto komplikácie vo vztahu k typu operačného výkonu, podávaniu
Oktreotidu, podávaniu transfúznych jednotiek počas operácie, dÍžky
operačného výkonu.
Podrobnejšie bola sledovaná pankreatická fistula a jej súvislosť
s podávaním Oktreotidu, spósobu rekonštrukcie pankreatickej
anastomázy a kvalite ponechaného tkaniva pankreasu.
Pankreatická fistula bola zaznamenaná u 13 operovaných, dvakrát
po duodenohemi-pankreatektámii s rekonštrukciou pankreato
gastroanastomázy, desaťkrát po duodeno-hemipankreatektómii
a vykonanej pankreatojejunoanastomáze, u jedného pacienta
došlo k dehiscencii pankreatogastroanastomázy po ľavostrannej
hemipankreatektámii s PGA.

Tab. č. 9: Výskyt pankreatickej fistuly a typ operačného výkonu
u pacientov s nádorom pankreasu

duodenohemipankreatektómia Child-Stulhofer (n53) 10
duodenohemipankreatektómia Waugh-Clagett (n32) 2
pylorus záchovná duodenohemipankreatektómia Traverso-Longmire (n1) O
duodenum záchovná hemipankreatektómia Beger (n1) O
distálna (ľavostranná) hemipankreatektómia (s PGA) (n‘°l)
distálna (favostranná) hemipankreatektómia (s PJA) (n0) O
distálna (ľavostranná) hemipankreatektómia (bez PGA) (n=9) O
spolu (n=97) 13

Tab. č. 10: Výskyt pankreatickej fistuly a podávanie Oktreotidu
u nádorov pankreasu

Fistula + Fistula -

Oktreotid podávaný 32 7 25
Oktreotid nepodávaný 65 6 59

Nebola zaznamená štatistická významnost‘ medzi vznikom pank
reatickej fistuly a podávaním Oktreotidu.

u karcinómu pankreasu po cefalickej duodenohemipankreatektómii
Fistula + Fistula -

pankreatojejunoanastomóza Child- Stulhofer 53 10 43
pankreatogastroanastomóza Waugh-Clagett 32 2 30

Nebola zaznamenaná štatistická Významnost‘ medzi vznikom pan
kreatickej fistuly a typom vykonanej pankreatickej anastomázy.
Pri hodnotení výskytu pankreatickej fistuly vo vzťahu ku kvalite
tkaniva ponechaného zvyšku pankreasu bol nález hodnotený na
základe histologických nálezov. Ponechaný zvyšok pankreatického
tkaniva hodnotený ako soft bol zdravý pankreas. V prípadoch ak
v ponechanom zvyšku pankreasu bobi zmeny typické pre chronickú
pankreatitídu, fibrotické zmeny, bol ponechaný zvyšok tkaniva
pankreasu hodnotený ako hard pankreas. Prítomnost‘ pankreatickej
fistuly boba u 13 operovaných.

Tab. č. 12: Sledovanie výskytu pankreatickej fistuly vo vztahu ku
kvalite ponechaného tkaniva pankreasu.

soft pankreas hard pankreas
nkreaUcká fistula prítomná 12 1

pankreatická fistula neprítomná 56 28
spolu 68 29

Tab. č. 6: Komplikácie po resekčných výkonoch-špecifické

Tab. č. 7: Komplikácie po resekčných výkonoch- nešpecifické

Tab. Č. 11: Výskyt pankreatickej fistuly a typ vykonanej anastomózy
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V prípade, ak bola strata krvi vyššia ako priemerná strata bol
zaznamenaný vyšší výskyt pooperačných komplikácií, resp. ak
bala strata krvi nižšia ako priemerná strata bol zaznamený váčší
počet pacientov bez komplikácií. Tento predpoklad bol potvrdený
štatistickou výnamostou p = 0,04.
V prípade nutnosti podávania transfúzií boli zaznamenané poope
račné komplikácie u váčšiny pacientov, v prípadoch bez podávania
transfúzií neboli zaznamenané pooperačné komplikácie u váčšiny
pacientov.Tento predpoklad bol potvrdený štatistickou významost‘ou
p=0,02.
Pri sledovaní korelačných vzt‘ahov bol zaznamenaný úzky vzťah
medzi stratou krvi a dĺžkou operácie, takisto medzi stratou krvi
a prítomnost‘ou pooperačných komplikácií.

Diskusia

Resekcie pankreasu sa v špecializovaných centrách stávajú
bežným operačným výkonom. Operačný čas, peroperačná
strata krvi ako aj dĺžka pooperačnej hospitalizácie dramaticky
poklesli. Resekčné výkony pankreasu sú bezpečné operácie
s pomerne nízkou mortalitou (9). V sledovanom celom súbore
pacientov bolí vyhodnotení pacienti I. Chirurgickej kliniky LF
UPJŠ a FNLP, Tr. SNP 1 v Košiciach operovaní od 1.1.1996
do 31.12.2005 pre nádorové ochorenie. V súbore 97 pacientov
bola zaznamenaná morbidita 40,0%, perioperačná mortalita
predstavovala 3,05%.
Najčastejšiou pooperačnou komplikáciou je spomalené vy
prázdňovanie žalúdka, v niektorých súboroch tvorí až polovicu
všetkých pooperačných komplikácií. Tani a kol. zaznamenali

V prípade ponechaného soft pankreasu bob riziko vzniku pankre
atickej fistuly vyššie ako V prípade hard pankreasu. Tento predpoklad
bol potvrdený štatistickou významnost‘ou p=O,O5.
Priemerná dlžka operačného výkonu bola 325 minút. Sledovali sme
výskyt pooperačných kompbikácií vo vzťahu k trvaniu operačného
výkonu, ktoré sme rozdelili na čas pod hranicou priemeru a nad
hranicou priemeru.

Tab. Č. 13: Rozkladová tabulka dížky operačného času u nádorov
pankreasu

Graf Č. 2. Korelačný vztah medzi stratou krvi a dÍžkou operácie
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Tab. Č. 14: Výskyt pooperačných komplikácií v porovnaní s dÍžkou

operačného výkonu u pacientov s nádorom pankreasu
Pooperačně Pooperačné
kompíikácie + komplikácie -

operačný čas nižší ako priemnemý čas operácie 18 36

operačný čas vyšší oko priememý čas operácie 21 22

Nebola zaznamená štatistická významnost‘ medzi vznikom poope
račných komplikácií a dĺžkou trvania operácie.
V súbore bola sledovaná peroperačná stata krvi. Priemerná strata
krvi bala 491 ml.

Tab.Č. 15: Rozkladová tabulka straty krvi počas operácie pre nádo
rové ochorenie pankreasu

dížka OP

d[žka OP:strata krvi: r2 0,1557; r 0,3946, p 0,0008; y 209,261479 +
O,815936401*X

Graf Č. 3. Korelačný vztah medzi stratou krvi a prítomnosťou paope
račných komplikácií. Komplikácie 0-nepritomné, 1 -prítomné
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SEata krvi

prmm poČ SD SEM Mn Max 25.kv. medan 75kval.

Ca 49175 97 196.12 19.91 150.00 1000,00 350,00 500.00 60001
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Tab. Č.16: Výskyt pooperačných komplikácií v porovnaní s krvnými
stratami počas operácie a počtam podaných transfúznych jednotiek

Pooperačně Pooperačně
komplikácie + kompíikácie -

strata krvi nižša ako priemer 16 37

strata krvi vyššia ako priemer 23 21

bez podávanieTU 17 40

podávanieTU 22 18

= 0,0708; r = 0,2660, p 0,0676; y =

= 0,4774; r 0,6909, p 0,0005; y =
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výrazné rozdiely v prítomnosti spomaleného vyprázdňovania ak
bola pasáž GIT obnovená antekolickou 5% alebo retrokolickou
50% duodenojejunoanastomózou. Všetky ostatné sledované
bežné pooperačné komplikácie vyskytujúce sa po resekciách
pankreasu boli porovanteľné (24). Berbet a kol udávajú, že výskyt
spomaleného vyprázdňovania žalúdka je spojený s prítomnosťou
ntraabdomnálnych komplikácí a radikálnou resekciou s roz
siahlou Iymfadenektómiou (4). Cameron a kol. potvrdili výskyt
spomaleného vyprázdňovania žalúdka u pacientov s rozšírenou
radikálnou lymfadenektómiou so štatistikou významnost‘ou
p0,03 (9).
V sledovanom súbore pacientov bob zaznamenané spomalené
vyprázdňovanie žalúdka u 8 pacientov 8,2%, pričom u jedného
pacienta bola nutná reoperácia a vykonanie novej gastroente
roanastomózy, 0,9%.
Najrizikovejšiu z vykonaných anastomóz udávajú viacerí autori
pankreatickú anastomózu. Bassi a kol. sledovali prítomnost‘
pankreatickej fistuly u 151 pacientov po duodeno-pankreatek
tómii. Vykonali 69 krát pankreatogastroanastomózu a 82 krát
pankreatojejuno-anatomózu, prítomnosť pankreatických fistúl boba
v 13% v skupme PGA a v 16% v skupme PJA. Nezaznamenali
signifikatné rozdiely medzi oboma anastomózami (2). Podávaním
Oktreotidu a jeho vztah k vzniku pan kreatickej fistuly sa zaoberala
štúdia z nemocnice Johns Hopkins z Baltimore pri sledovaní 211
pacientov. Pacienti dostávali prvú dávku Oktreotidu dve hodiny
pred začiatkom operačného výkonu. Zaznamenali pankreatickú
fistulu v 9 % v kontrolnej skupme a v 11 % pri podávaní Oktreotidu
po duodenopankreatektómii, podobne ako aj výskyt komplikácií
34 % v kontrolnej skupme oproti 40 % v sledovanej skupme
s Oktreotidom (26).
V sledovanom súbore bob porovnávané podávanie Oktreotidu
ako prevencia vzniku fistuly, ako aj spósob vykonania anasto
mózy zvyšku pan kreasu s tenkým črevom a so žabúdkom, neboli
zaznamenané štatisticky významné rozdiely v prítomnosti pan
kreatickej fistuly. U pacientov, ktorým bol podávaný Oktreotidu
boba zaznamenaná pankreatická fistula v 7,2% a u pacientov
bez podávania Oktreotidu v 6,1%. Pri porovaní pankreatogas
tro-anastomózy a pankreatojejunoanastomózy boba prítomnosť
fistuly 6,2% u PGA a 18,8% u PJA.
Medzi rizikové faktory vzniku pankreatickej fistuly udávajú viacerí
autori kvalitu tkaniva pankreasu. Leffler udáva v prípadoch soft
pankreasu prítomnost‘ pankreatickej fistuly v 30% a v prípadoch
hard pankreasu 3%, Hashimoto v podobnom sledovaní udáva
u soft pankreasu fistulu v 15% a v prípadoch hard pankreasu
žiadnu (12,19). Na našom pracovisku boba vykonaná podobná
štúdia, ktorá zaznamenala prítomnost‘ pan kreatickej v prípadoch
soft pankreasu v 14% a v prípadoch hard pankreasu v 5% (13).
V sledovanom súbore pacientov boba zaznamená fistula u soft
pankreasu 12 krát a u hard pankreasu raz. Rizikovost‘ vzniku
pankreatickej fistuly u soft pankreasu bola štatisticky potvrdená
p=0,05.
Na zníženie výskytu pankreatickej fistuly odporúčajú japonskí
autori používat‘ typ pankreatickej anastomózy v závislosti od
kvality tkaniva pankreasu a od šírky pankreatického vývodu.
V prípade soft pankreasu a užšieho pankreatického vývodu
ako 3 mm používajú invaginačnú anastomózu a v prípadoch

širšieho pankreatického vývodu kbasickú duct-to-mucosa techniku
anastomózy (22).
V snahe znížiť výskyt pankreatickej fistuly po distábnej resekcii
je možné použiť viaceré spösoby ako sú: uzáver ponechanej
časti pankreasu stapberom, použitie fibrínového lepidla, pret‘atie
pankreasu pomocou harmonického skalpeba, podávanie somatos
tatínových derivátov a použitie záplaty z omenta. Jed noznačnú
odpoved‘ však doposiab‘ nepodáva žiadna publikovaná práca
(18).
Spósobom liečby pankreatickej fistuly po resekcii pankreasu sa
zaoberabi Kazanjian a Hines. V súbore 437 pacientov zaznamenali
pankreatickú fistulu u 55 z nich, 12,6%. Až v 90% boba riešená
bez operačnej intervencie, drenážou pod CT kontrolou. Túto
metódu liečby pankreatickej fistuly považujú autori za metódu
volby. ZdĎrazňujú však včasnost‘ rozpoznania pankreatickej
fistuly a jej drenáž, čo móže ovpbyvniť efektívnost‘ liečby (16).
V sledovanom súbore boba riešená pankreatická fistula drenážou,
resp. ponechaním poistného drénu v prípade jej diagnostikovania.
Dokončenie pankreatektómie bobo vykonané vjednom prípade,
ktoré neskór viedbo k t‘ažkému septickému stavu a skončilo
úmrtím pacienta.
bntraabdominábny absces je často spojený s dehiscenciou
jednej z troch anastomóz (pankreatickej, bibiárnej abebo gas
trointestinábnej), vyskytuje sa približne v 10% prípadoch po
duodenopankreatektómiách. Kawai a kol. porovnávali skupinu
pacientov s ponechaním poistných drénov do štvrtého a ósme
ho pooperačného dňa. Ako jediný nezávislý faktor vo vzťahu
k prítomnej intraabdominábnej infekcii zaznamenali dĺžku pone
chania poistných drénov (14). Tento názor potvrdzuje aj štúdia
z USA (10). Büchber odporúča odstraňovat‘ poistné drény na
prvý event. druhý pooperačný deň, v prípade potreby vykonat‘
drenáž tekutinovej kobekcie pod ultrazvukovou kontrolou abebo
pod CT kontrolou (7).
V sbedovanom súbore bol zaznamenaný výskyt abscesu u štyroch
pacientov 4%. Všetci pacienti mali abscesové ložisko riešené
drenážou s nainštabovaným prepbachovým drénom a následne
bola dutina abscesu prepbachovaná roztokom s ATB abebo
Betadine roztokom. U žiadneho pacienta neboba táto kompbikácia
spojená s úmrtím.
Pooperačné krvácanie, v biteratúre udávané od 5-16%, je druhou
najobávanejšou kompbikáciou pri duodenopankreatektómii, po
pankreatickej fistule (20). Poopračné krvácanie može byt‘ do
vol‘nej dutiny brušnej abebo v oblasti anastomóz do tráviaceho
traktu (4).
V našom súbore bob krvácanie do dutiny brušnej u troch pacien
tov, všetci pacienti bolí reoperovaní a krvácanie bob zastavené.
U jedného pacienta išbo o krvácanie z arteria phrenica inferior
l.sin., u druhého išbo o krvácanie difúzne okolo portábnej vény
a u tretieho pacienta išbo o krvácanie z arteria gastroduodenalis.
Krvácanie do GIT bob u dvoch pacientov, obom operovaným
bob krvácanie v oblasti gastroenteroanastomózy zastavené
endoskopicky.

Záver
Pri sledovaní pooperačných kompbikácií bob zistené, že prítom
nost‘ najobávanejšej komplikácie, ktorou je pankreatická fistula,
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nezávisí od spósobu rekonštrukcie pankreatickej anastomózy
ani od podávania somatostatinových derivátov. Na jej vznik má
vplyv kvalita samotného tkaniva pankreasu, rizikovejší pre vznik
pankreatickej fistuly je soft pankreas.
Okrem samotného tkaniva pan kreasu prítomnost‘ pooperačným
komplikácií závisí od dÍžky operácie, ako aj straty krvi a podávania
transfúznych jednotiek. Bola zistená korelácia medzi stratou krvi
peroperačne a prítomnost‘ou pooperačných komplikácií.
Koncentráciou pacientov s nádorovým ochorením pankreasu
v špecializovaných centrách je možné znížit‘ výskyt pooperačných
komplikácií ako aj peroperačnej mortality.
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Mukokéla apendixu
s recidivujúcou mucinóznou
cystou

Ferenčik A., Tutka Š., Čierny M., Štepienová
A., Murcko M., Mucha P.,
Chirurgické oddelenie NsP Trebišov, a.s.
Primár MUDr. Andrej Ferenčik

Súhrn
Mukokéla apendixu je zriedkavé ochorenie, ktoré postihuje
častejšie ženy v pomere
1: 4 muži — ženy a vo vyššom veku. Podstatou mukokélyje
hromadenie velkého množstva mucinu v lumene apendixu
a jeho dilatácii. Mukokély majú benígny alebo malígny charn
rakter s ťažkou predoperačnou diagnostikou. Autori popisujú
3 prípady: 71 ročného muža po operácii benígnej mukokély
apendixu a recidivujúcou mucinóznou cystou po 3 rokoch od
prvej operácie, d‘alej 64 ročnú ženu s mukokélou apendixu a 72
ročného muža s pseudomyXoma peritonei ako sekundárnu
manifestáciu primárneho novotvaru apendixu.
KI‘účové slová: mukokéla apendixu — recidivujúca mu
cinózna cysta

Appendix mucocele with recurrensed
mucous cyst

Summary
Appendix mucocele is rare disease befalling four times more
women than men and it appears in seniority. A substance of
the mucocele is mucin cumulation in appendix cavity and its
dilation. Mucocele has benign or malignant character and it Is
hardly to diagnose before surgery. Authors present 3 cases:
71 years old man after benign appendiX mucocele operation
and recurrensed mucous cyst 3 years after first operation,
64 years old woman with appendiX mucocele and 72 years
old man with peritoneal pseudomyXoma as a secondary
manifestation of the primary appendix neoplasm.
Key words: appendix mucocele — recurrensed mucous
cyst

Úvod
Mukokéla apendixu je zriedkavou chorobou. Jej incidencia
sa pohybuje v rozsahu 0,2 — 0,3 % všetkých apendektómii,
s častejším výskytom vo veku nad 50 rokov, a pomerom 1:4
medzi mužmi a ženami (1). Produkcia a retencia mucinu v lu
mene apendixu vedie kjeho dilatácii a zváčšovaniu. Podstatou

vzniku mukokély apendixu je jeho obštrukcia benignými alebo
malignými procesmi.
Mukokéla apendixu sa najčastejšie manifestuje ako zápal
apendixu alebo ako nádor dutiny brušnej. Najzávažnejšou
komplikáciou je pseudomyXóm peritonea charakterizovaný
peritoneálnou disemináciou. Včasná a presná predoperačná
diagnóza nie je jednoduchá. Autori prezentujú 3 kazuistiky
tohto zriedkavého ochorenia.

Kazuistiky
Kazuistika I
Na chirurgické oddelenie bol prijatý 71 ročný pacient pre
pretrvávajúce kolikovité bolesti v hypogastriu a dysurické
ťažkosti. Pred 3 rokmi operovaný na mom pracovisku So
záverom mukokéla apendiXu, pred 2 rokmi TUR prostaty,
liečený pre arteriáinu hypertenziu. Lokálny nález na bruchu
s hmatnou bolestivou ohraničenou rezistenciou v hypogastriu.
USG vykazuje cystický útvar v malej panve. CT vyšetrenie
s ohraničeným cystickým útvarom 2Oxl2cm, s tlakom na
močový mechúr a následnou dilatáciou ureterov a KPS
obidvoch obličiek (obr.1-2). Vyšetrenie onkomarkerov CEA
10,38 PSA 0.755. Po internom predoperačnom vyšetrení
so záverom arteriálna hypertenzia II a chronická ICHS sme
pristúpili k operácii. Dutinu brušnú sme otvorili strednou dolnou
laparotómiou. Po uvol‘není zrastov po predchádzajúcej operácii
postupná revízia dutiny brušnej. V hypogastriu a malej panve
prĺtomný velký cystický útvar so zrastami colon sigmoideum
a kl‘učkami tenkého čreva. Vzhl‘adom na velkost‘ cystického
ložiska jeho evakuácia 3000 ml mucinozného obsahu (obr.3-4),
a odstránenie cysty s drenážou l6žka. Materiál bol odoslaný
na histologické vyšetrenie, ktoré preukázalo, že ide o stenu
benignej cysty s mucinóznym obsahom bez nádorových
zmien. Pooperačný priebeh bez komplikácií, pacient zhojený
a jeden rok od operácie je bez ťažkosti.

Obr. 1. OT obraz cysty.
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Obr. 2. CT obraz cysty.

Obr. 3. Mucinózny obsah cysty.

Kazuistika II
Zdravotná sestra 64 ročná nebola v minulosti operovaná.
Liečená ambulantne pre ICHS a arteriálnu hypertenziu.
Prijatá na oddelenie s interným predoperačným vyšetrením
k plánovanej operácii pre 3 mesiace pretrvávajúce inter
mitentné bolesti v pravom hypogastriu. Po vyšetrenĺ na
gynekologickej a chirurgickej ambulancii USG vyšetrenie
dutiny brušnej ukázalo dobre ohraničený infiltrát s tekutinou
v pravom hypogastriu 11x6x8 cm. V celkovej anestéze sme
dutinu brušnú otvorili pravostranným transrektálnym rezom.
Dutina brušná bez voľnej tekutiny a v ileocekálnej oblasti sme
našli ohraničený guľovitý útvar, apendix neidentifikovatelný.
Vzhl‘adom k lokálnemu nálezu sme sa rozhodli pre ileocekálnu
resekciu s anastomózou stranou ku strane. Preparát (obr.5-6)
bol odoslaný na histologické vyšetrenie, ktoré potvrdilo diag
nózu retenčnej mukokély apendixu. Pooperačne sa pacientka
zhojila a bola dispenzarizovaná.

Obr. 5. Mukokéla apendixu peroperačne.

Obr. 4. Cysta po vyprázdnení mucinózneho obsahu. Obr. 6. Preparát s otvorenou mukokélou.
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Kazuistika III
72 ročný pacient hospitalizovaný na internom oddelení
pre zažívacie t‘ažkosti, zváčšovanie brucha a s hmatnou
rezistenciou v pravom mesogastriu. Prekonal reumatickú
horúčku, lM, operovaný pre obojstranné slabinové prietrže,
liečený pre vred duodena a zápal pl‘úc. Počas vyšetrenia na
internom oddelení urobená gastrofibroskópia, kolonoskópia
a CT, ktoré vykazovalo patologické zmeny v dutine bruš
nej s cystickými ložiskami a zhrubnutím omenta (obr.7).
Onkomarkery CEA 18,65, Ca 19.9 . 22,19 AFP 44.55.
Pacient preložený na chirurgické odclelenie za účelom
diagnostickej laparoskópie a histologickej verifikácie.
Operačný zákrok začíname laparoskopicky cez pupok
a revíziu laparoskopom s pracovným kanálom. Pri revízii
zist‘ujeme množstvo mucinózneho obsahu v dutine brušnej
a patologicky zmenené parietalné a viscerálne peritone
um. Zrasty v oblasti pravého laloka pečene a doskovite
zhrubnuté omentum s cystickými ložiskami. Vzhl‘adom
k nálezu otvorená dutina brušná strednou laparotómiou a pri
d‘alšej revízii zisťujeme plastické zmeny v oblasti tenkého
a hrubého čreva s karcinózou peritonea. Odstraňujeme
množstvo mucinózneho obsahu z dutiny brušnej (obr.8),
a robíme omentektómiu zhrubnutého a cysticky zmeneného
omenta (obr.9). Zavedené dreny do dutiny brušnej a jej
uzatvorenie. Materiál odoslaný na histologické vyšetre
nie, kde zachytený obraz mucinózneho adenokarcinomu
(pseudomyXoma peritonei), ako sekundárnu manifestáciu
primárneho novotvaru apendixu. V pooperačnom priebehu
bez komplikácii, operačná rana zhojená primárne. Pacient
je dva mesiace po operácii v starostlivosti onkologického
oddelenia.

Obr. 7. CT obraz zhrubnutého cystického omenta.

Obr. 8. Mucinózny ascites po otvorení dutiny brušnej.

—ii

Diskusia
Mukokéla apendixu je charakterizovaná cystickou
dilatáciou lumenu apendixu s retenciou mucinu. Tento
patologický stav po prvý krát opísal patologický anatóm
s profesor pósobiaci na univerzite vo Viedni Karel
Rokitanský v roku 1842. Jednoznačnú príčinu tohto
ochorenia nemožno určit‘. Móže to byt‘ prítomnost‘
hyperplastického polypu, mucinózneho cystadenó
mu, mucinózneho cystadenokarcinómu, obštrukcia
apendixu koprolitom, cudzím telesom, karcinoidom,
endometriozou a dalšími príčinami.
Z histopatologického hl‘adiska delíme mukokély do 4
skupín (7). Do prvej skupiny patria tzv. retenčné cysty
apendixu, nazývané tiež jednoduchými mukokélami

4‘

Obr. 9. Patologicky zmenené omentum majus.

‘J$..
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(3,8). Do druhej skupiny patria mukokély vznikajúce
na podklade hyperplazie sliznice apendixu. Vyskytuje
sa asi v 25% prípadov (2). V tretej sku pine ide o rozvoj
cystadenomu apendixu, je asi v 60% prípadov (2).
V 4 skupme malígne mukokély zapríčiňuje obvykle
dobre diferencovaný cystadenokracinom. Jeho mci
dencia je asi u 10% postihnutých. Vzácnejšie asi v 6%
prípadov je popisovaná generalizácia procesu tzv.
pseudomyXoma peritonei (5). Ide o prítomnosť ascitu
mucinóznej konzistencie. Takýto nález v súvislosti
s cystadenokarcinómom apendixu znamená velmi zlú
prognózu pre pacienta. Len 20% z nich prežíva 5 rokov
(5). Apendikálnu mukokélu zist‘ujeme v 25% celkom
náhodne pri asymptomatickom priebehu ochorenia (2).
Chorí popisujú t‘ažkosti značne odlišne, ale častým
prízna kom asi v 64% býva palpačne bolestivá rezisten
cia v pravom hypogastriu (2). Medzi najspol‘ahlivejšie
diagnostické metódy patrí USG a CT. Včasné rozpoz
nanie mukokély móže znížiť riziko výskytu komplikácií.
Popísané sú aj intususcepcie ked‘ mukokéla prolabuje
do céka a spösobí nepriechodnosť (4,6).
Apendektómia postačuje pri jednoduchej retenčnej muko
kéle. Resekcia céka je indikovaná v prípadoch mukokély
apendixu so širokou bázou a pravostranná hemikolektó
mia je metódou volby pre cystadenokarcinom. Dóležitá
je explorácia dutiny brušnej počas laparotómie, lebo
koincidencia mukokély apendixu s mými tumormi, hlavne
karcinómom kolónu je vysoká a pohybuje sa v rozsahu
11-20% (2).

Záver
Vzácnejšie ochorenie mukokéla apendixu móže viesť
k závažným komplikáciám, predovšetkým u malígnych
foriem ochorenia. Stanovenie včasnej diagnózy móže
byť obtiažne. USG a OT patria k najspol‘ahlivejším vy
šetrovacím metódam, ktoré pomóžu stanoviť správnu
diagnózu. Pri podozrení na malignitu je potrebné urobit‘
radikálny výkon pravostrannú hemikolektómiu.
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Liečba kompletného
prerušenia dlhého ohýbača
palca ruky
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Súhrn

sutured to the bone of the distal phalangs and the thumb was,,
imobilized“ for 5 weeks.
4 thumbs ot the uncooperative patients were stabilízed by the
plaster ot Paris in a semiflexion position of MCP and lP joint of the
thumb 5 weeks as well. The rehabilitation was the next step ot the
treatement in au ot the patients. The graspability, movement of the
thumb, satistaction ot the patients with the grasp and movement ot
the thumb were evaluated 6 months to 4.5 years after the suture
ofthe tendon.There were restoration ot the grasp as well as the
tunction ot the hand in all ot the patients.The differencies ot the

‘ range ot movement ot the IF joint ot the thumb were dependent
ofthe vast ot injury The greatest restrictíon of the movement was
after the injury in the ll.Zone with concomitant injury ot the pully

CieI ciel‘om štúdie je vyhodnotenie Iiečby úplného prerušenia and the bone. Delayed suture I up to 28 days /had no affected
dlhého ohýbača palca ruky sutúrou end- to- end v závislosti the results of the treatement. Better results were evaluated ín
od:
- intervalu medzi úrazom a sutúrou šlachy
- úrovni lézie a rozsahu poškodenia okolitých štruktúr.
Abstrakt: V rokoch 2002 - 2006 /5 ročný interval! sme na
Oddelenie úrazovej chirurgie FN J. A. Reimana v Prešove
ošetrili 15 pacientov /11 mužov, 4 ženy! s kompletnou léziou
dlhého ohýbača palca ruky. Vekové rozpátie 17 - 54 rokov.
Ledovaná šlacha bola ošetrená sutúrou end-to-end v časovom
intervale 6 hodín až 34 dni po úraze. Po operácii bol palec u 10
pacientov ‚fixovaný“ dynamicky podIa Kleinerta. U I pacienta bol
steh ukotvený perkutánne na poslednom článku palca. Obidva
spósoby fixácie bolí ponechané 5 týždňov.
U 4 nespolupracujúcich pacientov bol palec imobilizovaný sád
rovou dlahou v semiflekčnom postavení MCP a IF kÍbu palca
tiež na dobu 5 týždňov. Po zhojení tenosutúry bola u všetkých
pacientov aplikovaná rehabilitácia. S časovým odstupom 6. me
siacov až 4.5 roka od sutúry sme vyhodnotili úchopovú funkciu
ruky, pohyblivost‘ palca ruky a spokojnosť pacienta s obnovením
úchopu a pohyblivosťou palca ruky. U všetkých pacientov došlo
k obnove úchopu a zlepšila sa tunkcia ruky. Rozdiely boli v roz
sahu pohyblivosti IF k(bu palca ruky. Tieto rozdiely korelovali
s rozsahom poranenia. K najvýraznejšiemu obmedzeniu pohybu
došlo pri lézii šlachy v ll.zóne pri súčasnom poranení anulárneho
pútka a skeletu. Ošetrenie ledovanej šlachy do 28 dní po úraze
nemalo vplyv na výslednú funkciu palca a ruky. Lepšie výsledky
boli u pacientov operovaných plánovane.
KI‘účové slová: šlacha dlhého ohýbača palca ruky - komplet
né prerušenie šlachy - tenosutúra end -to-end - rozsah poranenia
- zóna poranenia - časový interval - operačný timing

Treatment of complete Iesion of the
tendon of lfexor pollicis Iongus

Sum mary
There were 15 patients with complete lesion of a tendon of fl.
pollicis longus treated in the Trauma dep. ofthe Faculty Hospital
J.A. Reimana in Prešov in a five year period /2002 - 2006/.
There were 11 men and 4 women, 17-54 year old. The injured
tendon was sutured /end-to-end/ 6 hours to 34 days after the
injury. 10 thumbs were „fixed“ by the Kleinert‘s method, I was

the patients operated as planning operation.
Key words: tendon of the fl. pollicis longus - complete lesion
ot the tendon- end-to-end suture - injury zone ot the injury
— timing ot operation

Cieľ
CieI‘om štúdie je vyhodnotenie liečby kompletného prerušenia di
hého ohýbača Falca ruky sutúrou end-to-end v závislosti od:
- intervalu medzi úrazom a sutúrou šlachy
- úrovni lézie a rozsahom poškodenia okolitých štruktúr

Metóda
A/pacienti: V rokoch 2002 - 2006 bob na Oddelení úrazovej
chirurgie FN Prešov ošetrených 15 pacientov s kompletnou
léziou šlachy dlhého ohýbača palca ruky. Poranenie sa častejšie
vyskytovalo u mužov /11 / ako u žien /4/. Všetci pacienti boli v pro
duktívnom veku /17 - 54/. U 14 pacientov boba šlacha prerušená
pri otvorenom poranení ruky. U jedného pacienta boba roztrhnutá
pri nadmernej zát‘aži /dvíhaní závažia/ subkutáne. U 11 pacientov
boba prerušená en šlacha dlhého fbexora palca, u 4 pacientov
boli prerušené šlachy viacerých prstov ruky. V deň úrazu bob na
ambulancii Oddebenia úrazovej chirurgie ošetrených 11 pacientov.
4 pacienti boli na ambulancii Oddebení úrazovej chirurgie vyšet
rení po 14.dnoch pre pretrvávajúcu insuticienciu funkcie pabca
ruky 2 pacienti, ktorí v deň úrazu nevyhl‘adali lekárske ošetrenie
pre “banálne,, poranenie pabca /nožom, resp. konzervou! a na
ošetrenie prišli po 20, resp. 26 dňoch. 2 pacienti boIi prvotne
ošetrení na inej ambubancii a odosbaní na konzibiárne vyšetrenie
po kontrole pre pretrvávajúci deficit pohybu IF kÍbu pabca ruky
/7,9/. Ani jeden z pacientov sa neliečil na diabetes mellitus a ani
u jedného nebobo diagnostikované reumatické a/ abebo degene
ratívne ochorenie muskuboskeletálneho systému.
BI Iiečebný postup Ledovanú šlachu sme sprístupnili rozšírením
pövodnej rany Z rezom /7/. Distálna čast‘ rezu boba vedená
vždy z Iaterábnej strany MCP ryhy palca smerom na mediálny
koniec IF ryhy pabca ruky ‚proXimálna čast‘ obbúvitým rezom,
kopíruj úcim mediálny okraj thenaru/7/. Velkost‘ rezu závisela od
rozsahu poranenia a retrakcie pahýl‘ov šlachy. Aproximované
konce sme zarovnali a sutúrovali modifikovaným stehom podIa
Kesslera /3,6,7/ prolénom 4/0, obšili vbáknom /3,6,7/ 5/0 a ošetrili
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ostatné ledované štruktúry /11,12/. Šlachová pošva sutúrovaná
nebola. Po uvol‘není a odstránení turniketu nasledovala starostlivá
hemostáza a sutura cutis. Z rany sme vždy vyviedli kapilárny
drén, ktorý bol po 24 hodinách odstránený. Jeden pacient bol
operovaný v lokálnej anestéze, u piatich bola operácia robená
v axilárnorn bloku a deviati pacienti boli operovaní v celkovej
anestéze. Operácia bola robená s použitím turniketu !výnimkou
boli dvaja pacienti, u ktorých nebolo možné aplikovat‘ turniket
pre technickú poruchu na prístroji/. Pacient operovaný v lokálnej
anestéze toleroval turniket 30min /250 tor!. 2x bola lézia šlachy
v zóne I, 6x v zóne ll,3x v zóne III /u jedného pacienta -z III bola
subkutánna rutúra/, 2x v zóne IV a 2x v zóne V. U pacienta so
subkutánnou ruptúrou sa proximálny koniec šlachy nachádzal
v mieste tlakovej citlivosti thenaru. Sutura ledovanej šlachy
bola urobená do 6 hod. až 34 dní po úraze. !tab/ Palec bol u 11
pacientov ‚fixovaný‘ dynamicky!6,10/. U 4 nespolupracujúcich
pacientov bol imobilizovaný sádrou. Doba fixácie 5 týždňov.
Po odstránení fixácie bola u všetkých pacientov aplikovaná
rehabilitácia /2,6,10,11!.

Výsledky
Výsledky liečebného postupu sme vyhodnotili s minimálny
odstupom 6 mesiacov po sutúre šlachy !interval 6 mesiacov
- 4,5 roka!.

U všetkých pacientov bola obnovená úchopová schopnost‘ pacla
ruky a všetci pacienti boli spokojní s obnovením úchopu. Tieto
dve kritériá sme preto pri hodnotení vynechali.

Výborný - pacient spokojný s výsled kom a obmedzenie pohybu
IP klbu oproti zdravej ruke do l5st
Dobrý - pacient nespokojný s výsled kom a obmedzenie pohybu
IP kĺbu oproti zdravej ruke do l5st
Uspokojivý - obmedzenie pohybu IP kĺbu palca viac ako 15 ale
menej ako 30 st, bez ohl‘adu na subjektívne hodnotenie
Zlý - obmedzenie pohyblivosti viac ako 30 st oproti zdravej ruke
bez ohl‘adu na subjektívne hodnotenie.
Subjektívne hodnotenie výsledkov liečby nekorelovalo s objek
tívne upraveným rozsahom pohyblivosti IF kÍbu palca ruky, preto
sme hodnotiace kritériá ‚uvádzané mými autormi /1, 2! nepoužili
/11!. !tab.- 6x výborný,4 x dobrý,2x uspokojivý,3x zlý!.

Diskusia
Poranenie palca s obmedzením jeho pohyblivosti výrazne ob
medzuje funkciu ruky /8/.
Anatomické pomery šlachy dlhého ohýbača palca ruky sú odlišné
od hlbokých ohýbačov prstov /1,6!. Retrakcia proXimálneho konca
ledovanej šlachy móže byt‘ výrazná nakol‘ko mu v nej nebráni
chýbajúci m. lumbrikalis /1!, odstujpujúci od hlbokých ohýbačov
prstov ruky. Prítomnost‘ len dvoch anulárnych putiek a samo
statný tendofibrinózny kanál /6,7!, sú naopak, pri rekonštrukcii
ledovanej šlachy, výhodou. M.fl. pollicis longus má významnú
úlohu pri úchope a funkcii ruky /8!. Obnovenie pevnosti IF kĺbu,
s možnosťou pevného úchopu pomocou palcaje možné sutúrou

Kritériá subjektívne - spokoj nosť pacienta s úchopom - spopkoj
nost‘ s rozsahom pohyblivosti palca ruky.
Objektívne - obnovenie úchopovej schopnosti ruky - rozsah po
hyblivosti IF klbu palca ruky, ktorý sme komparovali so zdravou
končatinou.

Subkutánne poranenie dlhého flexora paka ruky
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šlachy, náhradou chýbajúcej šlachy transplantátom, ev. dézou
IP kÍbu 1,3,4/. Obnovenie aj malej pohyblivosti IP kĺbu palca
ruky, pri dostatočne pevnom úchope je výhodnejšie ako jeho
déza /8/ Sutúra ledovaných koncov end-to-end je možná aj do
dvoch mesiacov /1, 3/po úraze s tolerovatelným obmedzením
pohyblivosti palca ruky. Samotná sutúra musí byt‘ urobená atrau
maticky s augmentáciou sutúry obšitím vhodným atraumatickým
materiálom /2,6,7,12/. V časná rehabilitácia po stutúre šlachy
má priaznivý vplyv na výsledok liečby /2,3,10,11/ Pri výraznej
retrakcie proximálneho a distálneho konca je vhodné predÍže
nie šl‘achy ‚ ev, translantát /1,4,8/. Vlastné skúsenosti s týmito
liečebnými postupmi nemáme.

Záver
Ak sa nejedná o stratové poranenie je aproXimácia ledovaných
koncov šlachy dlhého ohýbača Palca ruky a sutura end-to-end
možná do dvoch mesiacov po úraze /1,3/ v našom súbore do 28
dní /u pacienta operovaného 34 dní po úraze pretrváva flekčné
postavenie palca/. Tento časový interval /28 dní/ medzi úrazom
a sutúrou nemal vplyv na výslednú funkciu palca ruky. Rozsah
pohyblivosti po liečbe bol závislý od zony poranenia a konko
mitantného poranenia anatomických štruktúr ruky.
Subjektívne hodnotenie obnovy funkcie palca a ruky nemusí
korelovať s objektívne verifikovaným rozsahom pohybu IR klbu
/2,3,11/a silou úchopu.

34d V O čiast.spok + 15-30 uspokojivý
27D II Ospokojný +dol5výborný
4d II áno nespokojný + 15 - 30 uspokojivý
8d I áno čiast.spok. + do 15 dobrý
15d IV áno čiast.spok. + 15-30 dobrý
7d I Ospokojný +dol5stinfektdobrý/výborný/
6hod II áno nespokojný + nad 30 zlý
6hod II áno čiast.spok. + nad 30 zlý

subk,9d III Ospokojný +dol5výborný
6hod lil áno+ spokojný + dol5 výborný
18d II
6hod

O nespokojný + nad 30 zlý
IV áno+ čiast.spok. + 15-30 dobrý

V áno+ spokojný + dol5 výborný

I + = lézia ešte mého flexora ruky /
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Tab.
pacient interval zóna mé poranenie kritériá hodnotenie úraz-sutúra
subjektívne obmedzenie st. JIP!

1.m 44
2. ž 44
3. ž 47
4. m42
5. m30
6. m54
7. m22
8. m33
9. m51
10. m 29
11. ž52
12. m20
13.m40 2d
14.m19 6d
15. ž 20 28d

III áno spokojný
110 spokojný

+ dolS výborný
+ do 15 výborný
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Jednoetapová rekonštrukcia I
stratového poranenia časti
ušnice — kazuistika

Zábavníková M., Jabur V, Hojstričová Z
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chi
rurgie LF UPJŠ a FN L. Pasteura Košice
Prednosta: MUDr. Marianna Zábavníková, PhD.

Súhrn
Jednoetapová rekonštrukcia stratového poranenia časti ušnice
kazuistika
Zábavníková M.
Poúrazové defekty ušnice sú spósobené najčastejšie hryzným
poranením, ostrým rezným poranením, zriedkavejšie ide o tržné
a zhmoždené rany, popáleniny a omrzliny. Vyskytujú sa skčr na
obvode vol‘nej, odstávajúcej časti ušnice, bez porušenia konchy.
Ak ide o stratové poranenie, kde amputovaná časť ušnice je za
chovaná, možno ju pri rekonštrukcii použiť niekol‘kými spösobmi
v závislosti od kvality amputovanej časti a v závislosti od časového
odstupu od úrazu. Dóležitým faktorom pri výbere operačného
riešenia je charakter rany na zachovanej časti ušnice.
Bežným postupom je použitie chrupavčitej kostry amputovanej
časti, ktorá sa prišije k zachovanej časti ušnice a vloží do sub
kutánneho priestoru v susednej retroaurikulárnej oblasti. Tento
spösob rekonštrukcie však vyžaduje následné odpojenie ušnice o 6
mesiacov, podobne ako je to u rekonštrukcie ušnice pri vrodenej
aplázii ušnice.
Ak sa amputovaná čast‘ nedá použiť, nahrádza sa defekt transplan
táciou chrupavčitej kostry v prirodzenom tvare stratenej časti ušnice,
vymodelovanej z chrupavky rebier pacienta. Táto rekonštrukčná
operácia sa plánuje až o niekol‘ko mesiacov, po zhojení primárnej
rany a dozretí jaziev v oblasti ušnice.
V kazuistike je popísaný spósob rekonštrukcie stratového poranenia
ušnice, odhryznutej psom, v jednom sedení s prišitím chrupavky
amputátu k zachovanej časti a prekrytím temporoparietálnym
fasciálnym lalokom a kožným transplantátom.
Kl‘účové slová: defekt ušnice, rekonštrukcia defektu ušnice

Singletage reconstruction of postrau
matic partial auricural defect

Summary
Single-stage Reconstruction of Posttraumatic Partial Auricular
Defect
Zábavníková M.
Acquired auricular defect is caused mostly by animal bite miury,
cutting injury, less common as a result of contusion or thermal
trauma.
These injuries affect external ear more often without the conchal
defect. In the case of posttraumatic ear injury, when the amputated
part of auricle Is salvaged, it may be used forthe reconstruction by
different surgical methods depending on the quality of the amputated

part and time-trauma relationship. The selection of reconstructive
technique Is based on the defect conditions.
The most common surgical procedure Is attachment of amputated
cartilage framework part to the edge ofthe auricular defect cartilage
and emplacement to the subcutaneous pocket of retroauricular
space.
Elevation ofthe reconstructed auricle follows 6 months later in like
manner as in congenital auricular aplasia reconstruction.
If the amputated part of auricle Is unusable, the patient‘s rib cartilage
Is employed for construction of the lost framework.This reconstruction
Is possible after several months when the skin surface has been
fully healed and scar tissue maturated.
This case report Is related to single-stage reconstruction of partial
external ear defect as
a result of dog bite mnjury. Salvaged dermabraded cartilage frame
work is attached to the margin of the residual auricular cartilage
with fascial temporoparietal flap coverage and overlying skin graft
In one stage.
Key words: auricular defect, recostruction of auricular defect

Úvod
Výber rekonštrukčnej metódy a časovanie operácie u stratového
poranenia časti ušnice závisí od charakteru rany, mechanizmu
poranenia a celkového stavu pacienta.
Asi v 80 % prípadoch sa hryzné poranenia vyskytujú u detí.
Bakteriológia infikovaného hryzného poranenia psom alebo mačkou
zahřňa Pasteurella multocida, Staphylococcus aureus, viridans,
streptokoky, capnocytophaga canimorsus, a orálne anaeróby.
Infikované hryzné poranenia človekom majú podobné bakteriálne
spektrum okrem Pasteurelly a C. canimorsus. Ľudské uhryznutie
sa často komplikuje Eikenellou corrodens /8/.
Antibiotikami sa liečia infikované hryzné poranenia, ale aj čer
stvé poranenia s vysokým rizikom rozvoja infekcie. Na uvedenú
bakteriálnu flóru sa hodia antibiotiká ako AmoxicilIin — clavulanát,
a mé kombinácie rozšíreného spektra penicilínov s inhibítormi
beta Iaktamáz.
V prevencii infekcie rovnako dčležité ako antibiotická liečba je chirur
gické ošetrenie — treba vypláchnut‘ ranu a urobit‘ debridement.
Nesmie sa zabudnúť na profylaxiu proti systémovým infekčným
komplikáciám, najmá proti tetanu a besnote /7/. Primárne chi
rurgické riešenie je možné ‚ ak ide o klinicky neinfikovanú ranu,
odloženým spósobom sa nešla rany s vysokým rizikom infekcie,
alebo už infikované rany /2/.
Najťažšie poranenia z hl‘adiska denitívneho ošetrenia predstavujú
avulzné poranenia s velkou stratou tkaniva . Vyžadujú celý komplex
postupných rekonštrukčných krokov.
V súčasnosti vel‘kú šancu poskytuje mikrochirurgická technika
v prípade, ak ide o hladké rezné poranenie a sú prítomné vhodné
cievy na rekonštrukciu v zachovanej časti ušnice I v amputáte
/1/. Metóda vzhl‘adom k svojej technickej I časovej náročnosti je
indikovaná u amputácie celej ušnice.
Existuje viac rekonštrukčných metód niešenia defektu ušnice, ale
váčšina z nich je viac etapová.
Niektoré ani nie sú vhodné pre staršiu populáciu /4/.
U defektov menších ako 2cm v oblasti helixu, scaphy, anthelixu
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a fossa triangularis je vhodná ‚one-step“ rekonštrukčná metó

da za pomoci chondrokutánnych Ialokov s cievnym zásobením

Z perforátorových vetiev postaurikulárnej artérie. Bohaté cievne

zásobenie prednej strany ušnice so vzájomnými anastomózami

vetiev a. auricuaris post. a a. temporalis spf. umožňuje piáno-

vat‘ dizajn ialoka podia velkosti, tvaru a iokalizácie defektu /3/.

U pozdÍžneho defektu v oblasti okraja ušnice v priebehu helixu

je vhodné dvojdobé riešenie pomocou laioka s bázou za ušnicou

nad proc. mastoideus s vrchoiom čo najvyššie v oblasti sulcus

retroauricularis /6/. U váčších defektov samotná anatómia ušnice

predstavuje vážnu rekonštrukčnú výzvu. Je velmi t‘ažké vyrobit‘ kom-

pieX trojdimenzionáinej chrupavčitej kostry ušnice s tenkou pevne

adherujúcou kožou /4/. Pri jej modeiácii a násiednej rekonštrukcii

sú cenné doporučenia Satoru Nagata, najmä čo sa týka použitia

aioka temporoparietáinej fascie a kožného transplantátu /5/.

Kazuistika
10 ročná pacientka — utrpela hryzné poranenie psom dňa 4.10.2006

o 19.00 hod, amputovaná čast‘ ušnice boia prinesená, podia inštrukcie

bola na chirurgickej spádovej ambulancii vložená do fyziologického

sterilného roztoku, chladený vonkajší obal roztokom s kockami l‘adu,

následne chladená roztokom, vložená do chladničky na 4 st. C.

Diet‘a bob vo večerných hodinách prevezené na naše pracovisko,

realizované boli kompletné predoperačné vyšetrenia, ordinovaná

antibiotická liečba - Amoksiklav a operované 13 hodín po úraze

v celkovej anestéze. lšbo o stratu laterálnej polovice šírky ušnice

v pozdÍžnom smere, s chýbaním helixu, anthelixu, scaphy a 2/3

bobulu, pričom okraje rany boli ostré na zbytku ušnice i amputáte

bez výraznej lacerácie, obe časti sa navzájom k sebe hodili. Preto

sme sa rozhodli napriek časovému odstupu od úrazu, chrupavku

amputátu použit‘ pri rekonštrukcii. Po vylúpnutí z kože, drótenými

vnorenými stehmi sa prišila k zachovanej časti chrupavčitej kostry.

Rekonštruovaná chrupavčitá kostra bola následne prekrytá z oboch

strán, prednej i zadnej, tenkým, dobre prekrveným lalokom tempo

roparietálnej fascie. Temporoparietálna fascia leží subkutánne pod

skalpom a prechádza do vrstvy galea aponeurotica. V laloku je

palpovatel‘ná a. temporalis spf., rez sa vedie paralelne pri nej. Lalok

sa mobilizuje opatrne, aby nedošlo k poškodeniu jeho aXiálnych

ciev. Preparácia začína proximálne nad povrchovými temporálnymi

cievami a pokračuje smerom distálne. Pod fasciou je vrstva jemného

spojivového tkaniva, ktorá ju oddel‘uje kraniálne od fascie perikrania

a nižšie od fascie m. temporalis. Táto vrstva sa l‘ahko oddel‘uje, teda

lalok sa l‘ahko mobilizuje. Lalok dvihnutý v adekvátnej velkosti sa

potom rotuje tak, aby prekryl prednú i zadnú plochu transplantovanej

časti ušnice bez napátia. Na fasciálny lalok sa naložil tenší dermo

epidermálny transplantát odobratý zo stehna. Pod lalok bol vložený

tenký redonov drén, aby sa kontúra ušnice podtlakovým prisatím

aboka k chrupavke čo najvýraznejšie vykreslila. Lepšia adherencia

kožného transplantátu a babka k chwpavčitej transplantovanej kostre

sa d‘alej zabezpečila vonkajším formovaním pomocou flavínovej vaty

vloženej do konkávnych častí ušnice. Vata sa fixovala transfiXnými

Prolen- stehmi. Redonov drén bol ponechaný týždeň a flavinová vata

2 týždne. Rana sa zhojila primárne v priebehu 2 týždňov. V priebehu

3 mesiacov po operácii sa neukázali známky rezorbcie chrupavčitého

transplantátu a kontúra ušnice je prijatel‘ná. Po troch mesiacoch od

primárnej operácie sme v lokálnej anestézii ambulantne vykonali

korekciu menšej straty tkaniva na rozhraní lobulu a dolného konca

helixu pomocou malého kožného babka mobilizovaného v postauri

kulárnej oblasti. Celý priebeh hojenia bol bez komplikácií.

Záver
Stratové poranenia ušnice predstavujú vždy zbožitý rekonštrukčný

proces, zvyčajne rozdelený do niekol‘kých operácií. V popísanom

operačnom riešení sme chceli upozornit‘ na možnosť zjedno

dušenia série rekonštrukčných postupov vd‘aka použitiu babka

z temporálnej fascie.
Častejšie sa tento fasciálny lalok využíva až v druhom kroku re

konštrukcie ušnice, ked‘ sa transplantovaná chrupavka odpája od

retroaurikulárnej plochy, kde boba vložená pod kožný lalok. Fasciálny

lalok sa pri odpojení použije na prekrytie jej zadnej plochy.

Tým, že sme fasciou obalili naraz obe strany transplantovanej

chrupavky, prednú i zadnú, sme zabezpečili adekvátne prekrvenie

transplantátu a zachovali prominenciu ušnice bez nutnosti jej ná

sledného odpájania po 6 mesiacoch. Uvedeným spösobom sme

dosiahli kompletnú rekonštrukciu ušnice v jednom výkone.

Chrupavčitá kostra ušnice prekrytá fasciálnym labokom a kožným

transplantátom s odstupom času má lepší tvar a kontúru, ako v prí

padoch, ked‘ bol chrupavčitý transplantát vložený pod kožný lalok.

Túto skutočnost‘ je možné vysvetlit‘ tým, že kožný lalok prekrýva

3-dimenzionáinu chrupavčitú kostru vždy pod určitým napátím.

To vedie k tvorbe hrubšej jazvy, ktorá stiera rozdiely konkávnych

a konveXných časti vymodebovanej ušnice.
Použitý jednoetapový rekonštrukčný postup doporučujeme pre ne

šenie stratového poranenia ušnice ‚kedyje možné použit‘ chrupavku

amputátu a spát‘ ju transplantovat‘.

Obr. 1: Stratové poranenie ušnice
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Obr. 3: FiXácia chrupavky amputátu k zachovanej časti ušnice

Obr. 5: Chrupavčitý transplantát prekrytý fasciálnym Ialokom

Obr. 6: Fasciálny lalok prekrytý kožným transplantátom

Obr. 7: 2 týždne po operácii
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Spontánna perforácia
pažeráka

Janík, M., Krajč, T., Haruštiak, S., Benej, R.,
Klinika hrudníkovej chirurgie
FNsP Bratislava - Ružinov

Súhrn
Boerhaaveho syndróm je vzácne ochorenie, ktoré sa preja
vuje nešpecifickými príznakmi a pre mnohých je ochorením
neznámym, ťažo spoznatel‘ným. Autori sa pokúsili priblížit‘ túto
problematiku v snahe poukázať na závažnost‘ ochorenia a tým
I rýchlejšej diagnostiky, ktorá móže napomóct‘ k zlepšeniu
prežívania takto postihnutých pacientov.
Kl‘účové slová: mortalita, Macklerovo trias, rádiodiagnos
tika, resekcia pažeráka, primárne ošetrenie

Spontaneous perforation of the oe
sophagus

Sum mary
Syndroma Boerhaave is a rarely disease manifestated by
nonspecific signs and for many is unknown and hardly recog
nisable. The aim of autors was to present this problem and to
put focus on importance of prompt diagnose that could help
to improve the surviving of patients.
Key words: mortality, Mackler s trias, radiodiagnostic,
oesophageal resection, primary repair

Úvod

Hermann Boerhaave (1668— 1738) bol významným holandským
lekárom a humanistom, jedným z najvplyvnejších chirurgov
a učitel‘ov 18. storočia. Celý život strávil v Leydene, ktoré sa
aj vd‘aka nemu stalo vedúcim medicínskym centrom v Európe.
Okrem mého trval na postmortálnom vyšetrení pacientov za
účelom demonštrácie vzt‘ahu symptómov k lézii poškodeného
orgánu. Vd‘aka tornu opísal syndróm, ktorý je dnes po ňom
pomenovaný. Opísal ho roku 1724, ked‘ 50 ročný admirál ho
landskej flotily a prefekt Rhinelandu barón J.Van Wassenaer
umrel 18 hodín po rozvoji abdominálnej a hrudníkovej bolesti,
ktorá nastú pila po prud kom vracaní v náväznosti na opulentnú
hostinu/2/. Boerhaave pacienta pitval dokázal ezofageálnu
ruptúru So zvyškami jedla v mediastíne a pleurálnej dutine.
Prvá úspešná chirurgická reparácia bola opísaná anglickým
chirurgorn Barretom v r.1946/1/.

Definícia
Zváčša sa jedná o vertikálnu per[oráciu distálneho pažeráka,
ktorá móže byt‘ kompletná alebo inkompletná, váčšinou býva
spósobená prudkým vracaním/3/. Typická je u alkoholikov,
ale möže nasadať aj na nejaký patologický proces pažeráka.
Ruptúra móže byt‘ aj dvojnásobná, tzv.double períoration. GER
a z neho vyplývajúca ezofagitída výrazne prispieva k vzniku
perforácie.

Epidemiológia
Obr.2.Schematické znázornenie perforácie paže
ráka
Spontánna ruptúra pažeráka je velmi zriedkavé ochorenie,
literatúra udáva, že 75% ezofageálnych perforácií u dospelých
je spósobených endoskopickým vyšetrením/9/ Ostatné sú
na vrub penetrujúcich poranení, vracania, neoplázií a mých
patológií distálneho pažeráka.
Boerhaaveho syndróm predstavuje asi 15% všetkých perforácií.
Castejšie sa vyskytuje u mužov, pomer mužov a žien s týmto
ochorením je 5-2:1. lncidencia vzrastá so vzrastajúcim počtom

Obr.2.Schematické znázornenie perforácie pažeráka

Obr.1. Herman Boerhaave
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alkoholikov/6/. Vyskytuje sa najčastejšie vo veku 40-60 rokov.
Približne 90% perforácií je lokalizovaných vľavo vertikálne na
posterolaterálnej strane distálneho pažeráka. Predilekčná ľavá
lokalizácia je spósobená pravdepodobne chýbaním podpor
ných štruktúr v tejto oblasti a anguláciou pažeráka cez l‘avé
diafragmatické crus/1 01.

Patofyziológia
Perforácia pažeráka je spčsobená pri prudkom vracaní rýchlym
vzrastom intraluminálneho tlaku oproti uzvretému krikofaryn
geálnemu zvieraču. Často sa pridruží ruptúra mediastinálnej
pleury a dochádza ku kontaminácii aj pleurálnej dutiny. Naviac
negatívnym tlakom medzi viscerálnou a parietálnou pleurou do
chádza k nasávaniu kontaminujúceho obsahu. Kontamináciou
infekčným obsahom v kombinácii so žalúdočnou št‘avou sa
rýchle rozvíja ťažká nekrotizujúca mediastinitída a empyém
hrudníka, čo pomerne rýchlo vedie k rozvoju sepsy a neliečený
stav k multiorgánovému zlyhaniu.

Obr.3 Zranenia pažeráka pri vracaní- schéma

Symptomatológia
Boerhaaveho syndróm je charakterizovaný často Mecklerovým
trias. To znamená prudké vracanie, bolet‘ na hrudníku a sub
kutánny emfyzém/7/. Tak ako aj u mých triád, aj tu u 50%
pacientov toto nie je v klasickej podobe možné pozorovat‘.
Mnoho pacientov má spočiatku omnoho menej dramatické
prejavy. Bolesť hrudníková móže byt‘ spojená s bolest‘ou
v epigastriu, méžu sa vyskytnúť len bolesti brucha samotné.
Namiesto klasického obrazu vracania sa möže objavit‘ len
napinanie, perforácii móže predchádzat‘ pórod, zdvíhanie
ťažkého predmetu, kašl‘anie, singultus, tupé poranenie alebo
aj st‘ažené prehltanie.
U mnohých pacientov sa vyskytuje dyspnoe. Hemateméza
nebýva profúzna a vyskytuje sa asi v 55% prípadov.

Diagnostika
Fyzikálne vyšetrenie nebýva špecifické — jednoznačne možno
identifikovať subkutánny emfyzém, mnohokrát sa preyentuje
už predtým spomínané Meclerovo trias. Obyčajne zisťujeme
tachykardiu a tachypnoe ako príznaky akútneho ochorenia.
V závislosti od časového odstupu möže ale nemusí byt‘ teplota.
Fn dramatickejšom priebehu vo včasných štádiách zisťujeme
hypotenziu a príznaky sepsy. Auskultačne zist‘ujeme vl‘avo
oslabené dýchanie a asi v 20 percentách prípadov takzvané
Hamannove chropy, ktoré nie sú spósobené stagnáciou hlie
nu v prieduškách, ale tekutým obsahom v pleurálnej dutine
v kombinácii So vzduchom. Z pomocných vyšetrení je najdó
ležitejšie rádiologické vyšetrenie. Na snímku hrudníka pozo
rujeme rozšírené mediastínum, takzvané Vsign, subkutánny
emfyzém, prítomnosť hladIn v mediatíne, pleurálny výpotok
a pneumotoraX. Ezofagogram vodnou kontrastnou látkou potvrdí
eXtralominálny únik. CT hrudníka dokáže vzduch v mákkých
tkanivách, presiaknutie mediastína, tekutinu v hrudníku a pri
kontrastnom vyšetrení aj komunikáciu pažeráka s mediastínom.
Torakocentézou získame skalený obsah, ktorý má pH menej ako
6 elevované amylázy a obsahuje skvamózne bunky a sliny.

Obr.4 Rtg nález perforácie pažeráka a CT zobrazenie me
diastinitídy a empyému hrudníka pri ezofageálnej perforácii
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Diferenciálna diagnotika
Do úvahy pripadajú gastritída a peptický vred, infarkt myokardu,
pankreatitĺda, tamponáda, pneumónia, empyém, absces pI‘úc,
spontánny PNO, pIúcna embolizácia, disekujúca aneurizma.

Prognóza
Mortalita sa blíži k 100 percentám, ak sa nepristúpilo k adek
vátnemu chirurgickému ošetreniu do 48 hodín.

Terapia
Ako u všetkých akútnych stavov aj tu platí, že terapia musí
byt‘ včasná a adekvátna. Najváčším nepriatel‘om chirurga aj
pacienta je čas. Zároveň terapia musí byt‘ kauzálna a spočíva
v reparácii vzniknutého patologického stavu a v ošetrení pa
žeráka mediastína s účinnou drenážou, elimináciou infekcie,
obnovení gastrointestinálnej integrity a zabezpečení nutričnej

podpory. Škála postupov dnes spočíva v adekvátnych operač
ných intervenčných technikách. Len konzervatívne postupy sú
v dnešnej dobe nepostačujúce/5/. Do úvahy pripadá primárne
uzavretie perforácie, drenáž, preplach hrudníka a mediastína,
totálna resekcia pažeráka, exklúzia a obchádzka, stent (samo
eXpanzívny metalový povlečený stent), stentovanie v prípade
neskorej perforácie pažeráka však stále ostáva otázkou dis
kutabilnou a v praxi dostatočne nevyskúšanou.

Z vlastných skúseností sa domnievame, že primárne ošetrenie
perforácíe pažeráka je postačujúce pokial‘ nachádzame pri
revízii zdravú sliznicu a okolité tkanivo, ktorým je možné pri
mámu sutúru poistit‘. V prípade vel‘kej devastácie mediastína,
najmá pri neskorej diagnostike, je vhodné resekovat‘ pažerák
a v odloženej perióde, alebo v jednom sedení, reštituovat‘
gastrointestinálny trakt. Speciálne prípady tvoria malígne
ochorenia, kde je potrebné volit‘ individuálny prístup.

Vlastný súbor
V našom súbore evidujeme sedem spontánnych perforácií
pažeráka. Z toho dve boli ošetrené primárne, jeden pacient
bol diagnostikovaný na mom pracovisku neskoro, ostatné bolí
riešené sutúrou a precíznou drenážou. Pát‘ pacientov dodnes
prežívajú, dvaja exitovali.
Zaujímavá je z tohoto súboru kazuistika pacienta, ktorý bol
na mom pracovisku diagnostikovaný ako angína pectoris. lšlo
o pacienta, ktorý bol vinohradník a pravidelne konzumoval svoje
produkty. Pövodne anamnéza vomitu nebola vzatá do úvahy.
Po týždni vyšetrovania a liečby ischemickej choroby srdca
s plnou alimentáciou bol preložený na našu kliniku s teplotami
a rtg verifikovaným rozšírením mediastína. Realizovali sme
kontrastné vyšetrenie pažeráka vodnou kontrastnou látkou
v Trendelenburgovej polohe s verifikáciou úniku kontrastu do
mediastína a l‘avej pleurálnej dutiny. Nasledovala l‘avostranná
torakotómia s toaletou pleurálnej dutiny a mediastína, pri
čom prekvapením bol nález tzv „double perforation“ distálneho
torakálneho pažeráka. Po dókladnom debridement sme vykonali
primárnu sutúru s poistením pleurálnym fiapom. lnštalovali
sme exaktnú preplachovú drenáž a samozrejme derivovali
žalúdočný obsah cestou gastrostómie. Výživu sme zabezpečili
nutritívnou jejunostómiou. Pacient bol hospitalizovaný na našom
ARO, kde prekonal abstinenčný syndróm, po zvládnutí sepsy
a stabilizácii stavu po 50 dňoch hospitalizácie ešte ostávalo
extrahovat‘ posledné dva drény. Pacient však exitoval na he
moragický šok. Pitevný nález verifikoval eXsangvináciu z aorty
do hrudného drenu a pleurálnej dutiny, perforácie v pažeráku
boli obe zhojené. Dóvodom ruptúry aortálnej steny zrejme bol
týždový odklad chirurgického ošetrenia na začiatku ochorenia,
kedy adventícia, v normálnych podmienkach odolná, bola
tangovaná jednak kyslým agresívnym žalúdočným obsahom
a jednak infekčným sekrétom z pažeráka, ktorý bol aktívne
nasávaný do mediastína a pleurálnej dutiny. V dósledku jej
oslabenia vznikol dlhodobou drenážou a kontaktom s drenom
dekubitus na jej stene a následna jej perforácia.
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Záver
Boerhaaveho syndróm je zriedkavé ochorenie, ktoré je vel‘-
mi t‘ažko diagnostikovatelné, často sa naň nemyslí najmá
pri skromných skúsenostiach, avšak je operačne riešitel‘né.
Domnievame sa, že včasná diagnotika a adekvátny intervenč
ný chirurgický postup dáva šancu pacientom s tak zákerným
a agresívnym ochorením. Ošetrenie pažeráka je neustále
predmetom diskusií. Na základne vlastných skúseností sme
presvedčení, že primárna sutúra perforácie je možná aj po
viac ako 24 hodinách od inzultu, avšak treba vel‘mí pozorne
zhodnotit‘ lokálny nález. Rozhodujúci je stav sliznice pažeráka,
do úvahy treba vziat‘ však aj to, nakol‘ko je devastované okolie,
v ktorom sa pre takúto sutúru rozhodujeme. Pokial‘ sa zistí
perforácia v teréne patologickom, či na podklade tumoróznej
lézie, resekcia pažeráka v takomto prípade je metódou volby.
Každopádne perforácia pažeráka akejkoľvek proveniencie je
výzvou pre chirurga pre svoju vysokú mortalitou.. Obzvlášť
pacienti s Boerhaaveho syndromom predstavujú zvlášt‘ rizikovú
skupinu pacientov pre extenzívnu mediastinálnu a pleurálnu
kontamináciu, neskoro diagnostikovanú, preto je nevyhnutné
poznat‘ túto problematiku a v danom prípade voliť adekvátny
postup.
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Operácie Iokálnych recidiv
po duodenopankreatektómii
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Súhrn
V práci sú uvedené dva prípady recidivujúcich malignít v mieste po
cefalickej duodenopankreatektómii, ktoré bolí úspešne chirurgicky
odstránené. V prípade, že pacienti po duodenopankreatektómii sú
dósledne a kompleXne pooperačne sledovaní, je možné zachytit‘
lokoregionálnu recidívu karcinómu pankreasu ešte v resekabilnom
štádiu.
Kl‘účové slová: karcinóm pankreasu — recidíva karcinómu
— chirurgická liečba

Surgery of Iocal recurrence after duo
denopancreatcetomy

Summary
Abstract: This paper is dealing with two cases of recurrent ma
lignancies in the space after cephalic pancreatoduodenectomy
which were successfuly treated surgically. In case, that patients
af[er pancreatoduodenectomy are exactly followed up, it is possible
to discover locoregional recurrency of pancreatic carcinoma even
in resectable stage.
Key words: pancreatic carcinoma — recurrent carcinoma
— surgical treatment

Úvod
Chirurgická liečba lokoregionálnych recidív karcinómu po cefalickej
duodenopankreatektómii je jednou z najťažších oblastí brušnej
chirurgie. Závažnost‘ problematiky je spösobená nielen tým, že
po duodenopankreatektómii vznikajú v bruchu značne rozdielne
anatomické podmienky s rizikom poranenia nových anastomóz
v neprehl‘adných ťažko preparovatelných zrastoch, ale najmá tým,
že recidíva karcinómu rastie v tesnej blízkosti vitálne dóležitých
mesenteriálnych ciev, do ktorých pomerne rýchlo vrastá a pri svojom
objaveníje už velmi často neresekabilná. Dalším problémom je, že
táto lokoregionálna recidíva móže vychádzat‘ aj z neodstránených
peripankreatických lymfatických uzlín, ktoré obrastajú vitáine dóležité
cievy a kontinuálne sa šína až k aorte.
Napriek ťažkostiam, ktoré len velmi zriedka umožňujú chirurgovi
efektívne zasiahnut‘, treba poznat‘ možnosti, za akých ešte chirurg
móže pacientovi s lokoregionálnou recidivou pomóct‘. To je však
možné len v počiatočných štádiách recidivy. Na včasnú diagnózu
takejto recidívy obyčajne upozorní nenápadný vzostup onkomarkeru
Ca 19.9, zmena denzity pankreasu na CT vyšetrení a pozitivita PET
vyšetrenia v inkriminovanej oblasti (1). Až 80% recidív vzniká počas
prvých dvoch rokov a len 50% z nich je resekabilných (2).

Aj keď najpravdepodobnejším miestom vzniku recidivy karcinómu
pankreasu po cefalickej duodenopankreatektómii je telo pankreasu
V mieste pankreatickej anastomózy, móže byt‘ miestom recidívy aj
paket uzlín v povodí arteria hepatica šíriaci sa až do pečene alebo
paket uzlín okolo truncus coeliacus. Výnimočne móže v tejto oblasti
vzniknút‘ aj sekundárna malignita, ktorá nemusí vöbec vyrastat‘
Z pankreasu, avšak sekundárne infiltruje miesto pankreatickej
anastomózy. To býva zváčša vtedy, ked‘ od duodenopankreatektó.
mie uplynie už viac rokov a nádor pankreasu bol predchádzajúcou
liečbou evidentne eliminovaný. Niekedyje takmer nemožné predo
peračne posúdiť, kde lokoregionálna recidíva karcinómu pankreasu
začala vznikať. NajdĎležitejšie však je posúdit‘, či sa o ňu jedná,
a aký má vztah k vitálne dóležitým cievam limitujúcim resekabilitu
(arteria hepatica, vena portae, ar[eria a vena mesenterica supe-
nor). Práve pri tomto posudzovaní vztahu v dóležitým cievam je
multivrstvové CT vyšetrenie s kontrastom a 3D angiografickou
rekonštrukciou peripankreatických ciev suverénnou metódou, ktorá
umožní chirurgovi správne sa rozhodnúť. Ak sa infiltrácia do ciev
jednoznačne nepreukáže a pacient má predpoklady dlhšieho prežitia
po radikálnom odstránení recidivy, je chirurgická liečba indikovaná
aj napriek tornu, že sa jedná o dlhú a nizikovú operáciu.
Na Chirurgickej klinike FNsP F.D.Roosevelta bob v období rokov
2000 — 2007 vykonaných 102 resekcií pankreasu pre karcinóm.
V tomto období boli súčasne radikálne riešené štyri prípady bokoregi
onálnej recidívy karcinómu pankreasu po duodenopankreatektómii,
u ktorých sa nepreukázali mé vzdialené metastázy. U všetkých
pacientov boba vykonaná totálna duodenopankreatektómia 50 sple
nektómiou. Neexitoval žiaden pacient. V tejto práci uvádzame dve
rozdielne kazuistiky karcinómu v mieste po duodeponakreatektómii,
ktoré boli úspešne chirurgicky riešené.

Kazuistiky
Kazuistika Č. I ukazuje prípad, kedy sa malá recidiva karcinómu
pankreasu v anastomóze objavíla len vd‘aka zvýšeným hladinám
onkomarkeru a PET vyšetreniu. CT obraz malej recidivy bol
prekryty významnejším obrazom chronickej pankreatitidy v tele
pankreasu.
56-ročný muž bol v januári 2005 prijatý na lnternú kliniku FNsP
F.D.Roosevelta s príznakmi obštrukčného ikteru a sonograficky
zisteným velkým cystickým útvarom v pankrease. Vykonaná boba
ERCP s nábezom blokády ductus Wirsungi v oblasti teba pankreasu.
Urobená stentáž žbčovodu, po ktorej pacient odžbtob. Na CT zistený
velký sobídne-cystický nádor v oblasti hlavy pankreasu, velkosti
10cm. Pacient prebožený na Chirurgickú kliniku kde dňa 20. 1. 2005
operovaný. Vykonaná boba cefabická duodenopankreatektómia
s hemigastrektómiou a rekonštrukciou tráviaceho traktu podIa
Lygidakisa. Pooperačne aplikovaná chemoterapia gemcitabínom.
Pacient bol dva roky úplne bez obtiaží.
Začiatkom roku 2007 sa začala pomaly elevovat‘ hladina onkomarkeru
Ca 19-9, ktorá z hodnöt 30 U/l postupne stúpba až na vyše 60 U/b.
Preiebežne sa robili CT vyšetrenia, ktoré však v mieste pankreasu
a pankreatickej anastomózy nevykazovali žiadnu patológiu a CT
obraz sa v priebehu pot roka nemenil (obrázok č. 1 a 2). CT nález
imponoval ako obraz chronickej pankreatitídy s dibatáciou ductus
Wirsungi pri možnej benígnej stenóze anastomózy. Po vzostupe Ca
19-9 nad 60 U/l boto vykonané PET vyšetrenie, ktoré ukázalo svietiace



ložisko v mieste tela pankreasu vl‘avo od anastomózy. Následné CT
už ukázalo zmenu denzitytela pankreasu ajeho zhrubnutie (obrázok
Č. 3 a 4) a hladina Ca 19-9 stúpla na vyše 100 U/l. Indikovaná bola
operačná revízia s pokusom o odstránenie recidívy, ktorá sa pred
pokladala v tele pankreasu a nie priamo v anastomóze.
Operácia bola vykonaná dňa 17. 10. 2007. Pri operácii zistený
tumorózne zmenený zvyšok pankreasu so zváčšenými uzlinami
v jeho okolí. Vykonaná totálna duodenopankreatektómia so sple
nektómiou, pravé rameno Roux-Y jejunálnej klučky na ktoré bol
našitý pankreas bob skrátené o 4 cm, ostatné anastomózy sa
podaribo zachovať (obrázky č. 5 a 6). Definitívny histologický nález
potvrdil recidívu cystadenokarcinómu gr. II len v anastomotickej
časti pankreasu, zvyšok pankreasu aj ked‘ nádorovo zmenený
a v centre nekrotický, vykazoval len známky chronickej pankreatitIdy
resp. akútnej nekrotizujúcej pankreatitídy (obrázok Č. 7). Nález vo
všetkých 7 lymfatických uzlinách bol bez neoplastických zmien.
V mieste kde sa na PET znázorňovalo svietiace ložisko (v tele
vl‘avo od anastomózy) sa našli len známky zápaluu pankreasu.
Pacient bol zhojený a prepustený do ambulantnej starostlivosti za
účebom d‘alšej onkobogickej Iiečby. V pooperačnom priebehu sa
vyskytla bazálna bronchopneumónia vl‘avo, preliečená antibiotikami.
Diabetes je dobre kompenzovaný inzulínom.
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Obr. 3 a 4: CT obraz pankreasu v októbri 2007 po tom,
ako PET ukázala svietiace ložisko v oblasti teia pankreasu

Obr. I a 2: CT kontrola anastomózy - v novembri 2006
a vo februári 2007 je takmer identická

Obr. 5 a 6: Operačný nález — vl‘avo je tebo pankreasu ešte
pod GEA, vpravo je už položené na GEA Turniket je pod klučkou

jejuna vedúcej k pankreatickej anastomóze
(šípka ukazuje na malú recidívu karcinómu v anastomóze)



ENSKÁ ci SK Chir. 2007 28

Obr. 7: Resekát pankreasu s malou recidivou karcinómu

v anastomóze a s nekrózou v strede zapáleného tela pankreasu

Kazuistika Č. 2 ukazuje, že nález malígnej obštrukcie v mieste

po resekcii karcinómu pankreasu ešte nemusí znamenat‘ recidívu

pčvodného karcinómu pankreasu.
44-ročná žena, 10 rokov po cefalickej duodenopankreatektómii pre

karcinóm (operatérom bol prof. MUDr. Stanislav Čársky, DrSc),

bola preložená na Chirurgickú kliniku FNsP F.D.Roosevelta z NsP

Bardejov kde bola hospitalizovaná pre progresiu ikteru so septickou

cholangoitídou. Na základe USG sa predpokladala uzlinová recidíva

karcinómu pankreasu, ktorá blokovala odtok žlče z pečene. Proti nej

ale svedčila normálna hladina onkomarkeru Ca 19-9. Naproti tornu

bola vysoká hladina onkomarkeru CEA(vyše bOUlI). Na PTC sa

znázorňovala malígna obštrukcia v hile pečene (obrázok Č. 8). Na

CT sa ukazoval v mieste pankreatickej anastomózy útvar siahajúci

až do hilu pečene kde obturoval sútok hepatikov respektíve malígna

infiltrácia pankreatickobiliárnej jejunálnej klučky. Predpokladali sa

uzlinové metastázy v povodí arteria hepatica (obrázky č. 9 a 10).

Nakol‘ko na CT sa nejavila jednoznačná masívna infiltrácia vitálne

dóležitých ciev a jednalo sa o mladú pacientku, bob rozhodnuté

o operačnej revízii.
Dňa 2. 11. 2007 boba pacientka operovaná s prekvapujúcim ná

lezom: Oblast‘ pankreatickej anastomózy boba intaktná, pankreas

nevykazoval žiadne známky recidívy nádoru, ale hned‘ vedla, od

pankreatickej anastomózy až po hepatikojejunoanastomózu sa

nachádzab mabígny nádor velkosti 4cm zasahujúci hbboko do hibu

pečene. Nádor kompletne blokoval odtok žbče z pečene, pečeň boba

zváčšená a chobestatická, zo žbčových dest vytekal pod tbakom hnis

v dösledku t‘ažkej septickej cholangoitídy. Po odstránení nádoru sa

zistibo, že vychádza z tenkého čreva v mieste anastomózy a vrastab

pozdbž žbčových ciest do hibu pečene až po bifurkáciu žlčovodov

(obrázok Č. 11). Peroperačné ako aj definitívne histologické vy

šetrenie potvrdilo, že sa jedná o tubulopapibárny adenokarcinóm

jejuna, gr. II, v teréne tububopapibárneho adenómu, s infiltráciou

steny ductus hepaticus. Nepotvrdil sa žiaden súvis s pred 10 rokmi

odstráneným karcinómom pankreasu. Pri operácii súčasne zistené,

že primárna operácia bola vykonaná s rekonštrukciou na omega

klučku podIa Childa-Stulhofera a to dostatočne radikábne, pretože

anastomóza na pankrease boba intaktná bez recidívy (obrázok č.

‚ 12). Po vizualizácii pomerov a odstránení nádoru v hibe pečene bola

odstránená aj čast‘jejunábnej klučky v mieste tumoru a anastomózy,

a jejunálna klučka boba spojená end-to-end. Potom 4cm distálnejšie

boba vykonaná nová hepatikojejunoanastomóza na dva spojené

ducti hepatici. Pacientka po operácii zhojená, septická purubentná

cholangoitida antibiotikami zvládnutá, funkcia pankreasu dobrá.

Pacientka boba prepustená do ambubantnej starostlivosti za účebom

ďabšej onkobogickej biečby.

Obr. 8: PTC obraz obštrukcie v mieste bifurkácie žbčovodov
v hibe pečene

Obr. 9 a 10: OT obraz tumoru v hibe pečene ktorý vb‘avo impo

noval ako metastaická uzlina
a vpravo ako mabígne zmenená črevná klučka
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Obr. 11: Časť nádoru na tenkom čreve je zresekovaná (vidiet‘
dva lumeny), ostáva odstrániť čast‘ nádoru na sútoku hepatikov

v hile pečene

Záver
Operácie pre lokoregionálnu recidivu aj ked‘ sú len zriedkakedy
úspešné pre pokročilost‘ nádoru, mčžu priniest‘ pacientovi benefit
vtedy, ak si chirurg predoperačne dostatočne presne overí ich
vykonatelnost‘ a ak je v tejto problematike dostatočne skúsený.
Kým prvý prípad dokumentuje nutnost‘ dčkladného pooperačného
sledovania pacienta a operovania vo včasnom štádiu recidívy,
druhý prípad ukazuje, že malígna infiltrácia v mieste po odstráne
nej hlave pankreasu ešte nemusí znamenat‘ recidívu karcinómu
pankreasu a už vóbec nie neresekabilnosť tohto procesu ako je
medzi chirurgami tradične chápané. Všetky tieto operácie patria na
pracoviská, ktoré majú s operáciami na pankrease a v hile pečene
dostatočné skúsenosti (3).

Literatúra
1. Ruf J, Henninen EL, Oettle H, et al.: Detection of recurrent

pancreatic cancer: comparison of FDG-PET with CT/MRI.
Pancreatology, 5, 2005, 2-3, 266 — 272.

2. Kleef J, Reiser C, Hinz U, etal.: Surgeryforrecurrentpancreatic
ductal adenocarcinoma. Ann Surg, 245, 2007, 4, 566 — 572.

3. Tseng JF, Pisters PW, LeeJE, et al.: The learning curve in pan
creatic surgery. Surgery, 141, 2007, 4, 456 — 463.

Adresa:
Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.

Chirurgická klinika SZU
Fakultná nemocnica FD.Roosevelta

Banská Bystrica
e-mail: pkothajnspbb.sk

Obr. 12: Šípka ukazuje na pankreatickú anastomózu, ktoráje
bez recidívy
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Správa z pracovnej návštevy v Japonsku

V dňoch 19. —21. septembra 2007 sa na pozvanie profesora Dr. Naoki Hikiho a vedenia NatIonal Cancer

Institute of Japan zúčastnili predstavitelia Slovenskej chirurgickej spoločnosti návštevy Cancer Institute Hospital

v Tokiu zameranú na nadviazanie kontaktov s touto poprednou svetovou onkochirurgickou inštitúciou a na obo

známenie sa s novými technikami laparoskopicky asistovanej radikálnej Iymfadenektómie pri operáciách nádorov

tráviaceho traktu. Spolu s Dr. Naokim Hikim absolvovali profesor Kothaj, profesor Pechan a docent Bakoš niekol‘ko

laparoskopicky asistovaných gastrektómií s radikálnou lymfadenektómiou D-2. Táto metóda sa zatial‘ na Slovensku

nevykonáva a jedným z cieľov návštevy bob aj uviest‘ túto operáciu do chirurgickej praxe klinických pracovísk na

Slovensku. Okrem toho sa získal predbežný súhlas na prijímanie slovenských chirurgov na študijný pobyt v Cancer

Institute Hospital v Tokiu. Detaily týchto študijných pobytov budú musiet‘ byt‘ ešte vyšpecifikované medzi riaditel‘mi

slovenských nemocníc a onkologických ústavov s vedením Cancer Institute Hospital. Súčast‘ou pobytu v Japon

sku bola aj návšteva VIII. Kongresu Ázijskej federácie koloproktológie, kde odznelo vela zaujímavých prezentácií

týkajúcich sa Iaparoskopickej operatívy na rekte a na hrubom čreve. Práve ázijské pracoviská majú v súčasnosti

najváčšie súbory onkochirurgických pacientov operovaných miniinvazívnou technikou. Pobyt slovenských chirurgov

vo svete bol v neposlednorn rade zameraný aj na výmenu skúseností s managementom onkochirurgických pa

cientov a onkochirurgických oddelení a nemocníc. Pri rozlúčke Dr. Naoki Hiki prisl‘úbil aktívnu účast‘ na jubilejných

XXX. Stredosbovenských chirurgických dňoch na Táboch (apríl 2008), kedy okrem prednášky vykoná v Nemocnici

F.D.Roosevebta v Banskej Bystrici baparoskopickú gastrektómiu s Iymfadenektómiou D-2, ktorá bude priamo zo sály

prednášaná do auditória.

Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.

Moderná nemocnica Cancer Institute hospital v Tokiu, umiestnená na pobreží.
Z jej okien mčžu pacienti vidiet‘ panorámu celého Tokia.
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Dr. Naoki Hiki spolu s asistentmi operuje (výkon: laparoskopická gastrektómia)

Dr. Naoki Hiki v strede medzi slovenskými chirurgami
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Slovenskí chirurgovia a japonské sestričky v Cancer Institute Hospital v Tokiu
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Zomrel profesor MUDr. Ivan Šimkovic, DrSc.

Dňa 26. októbra 2007 opustil rady chirurgov
jeden z najvýznamnejších slovenských chirurgov
— prof. MUDr. Ivan Šimkovic, DrSc. Každý kto ho po-
znal cíti, že odišiel človek velký nielen chirurgickým
umením, ale aj človek s veľký srdcom. Pracovitý,
slušný a nesmierne skromný chirurg. Odišíel jeden
z posledných bardov slovenskej chirurgie.

Profesor Šimkovic bol jedným zo zakladatel‘om
slovenskej kardiochirurgie a prvým prednostom
Chirurgickej kliniky SZU (vtedy ešte ILF). Narodil
sa 28. júna 1919 v Senici. Gymnázium navštevo
val v Malackách. Promoval na Lekárskej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1944
(vtedy sa táto Univerzita dočasne volala Slovenská
univerzita). Bob to cez vojnu počas bombardova
nia Bratislavy spojeneckými vojskami a profesor
Šimkovic často spomínal, ako si diplomy museli
rozdel‘ovat‘ v kryte v železničnom tuneli. Od roku
1945 pracoval ako asistent na I. chirurgickej klinike
u profesora Konštantína Čárskeho, prvý rok úplne
bezplatne. S asistentom Dr. Kratochvilom tam za-
ložili prvé laboratórium eXperimentálnej chirurgie
v Bratislave. Po založení II. chirurgickej kliniky
v Evanjelickej nemocnici na Partizánskej ulici, ktorá
sa mala špecializovať viac na hrudnú chirurgiu
a kardiochirurgiu, prešiel v tom čase mladý asistent

MUDr. Šimkovic pracovat‘ na túto novú kliniku. Tu spolu s Ing. Bolfom skonštruovali prvý československý prístroj pre
momotelový krvný obeh, ktorý sa stal československým patentorn. Bol členom tírnu, ktorý dňa 8. 7. 1958 uskutočnil prvú
úspešnú operáciu na otvorenom srdci na Slovensku s vlastným prístrojorn na rnimotelový obeh. Už v týchto pionierskych
rokoch slovenskej kardiochirurgie bol neskorší profesor Šimkovic pri všetkom, čo formovalo slovenskú kardiochirurgiu.
V roku 1956 habilitoval na docenta chirurgie a v roku 1967 bol menovaný profesororn chirurgie.

V roku 1968 po návrate zo Spojených štátov, kde pracoval v Houstone s prof. Cooleyrn, sa profesor Simkovic stal
prvým prednostorn novovzniknutej Chirurgickej kliniky ILF v nemocnici na Kramároch. Tu v nie v celkom dokonalých
podmienkach povzniesol slovenskú kardiochirurgiu na prakticky svetovú úroveň. Okrem množstva mých kardiochirurgic
kých operácií, vlastnou originálnou metódou spolu s doc. Hubkom vykonal vyše 270 náhrad mitrálnej chlopne pornocou
alotransplantátu. Dňa 10. 11. 1969 ako prvý v Československu vykonal aorto-koronárny bypass.

Chirurgickú kliniku ILF viedol profesor Šimkovic až do roku 1978, teda celých 10 rokov. Po zriadení Ústavu kar
diovaskulárnych chorób na Partizánskej ulici sa stal prednostorn Kliniky kardiovaskulárnej chirurgie a viedol ju až
do roku 1990. Prinavrátil život a zdravie velkému množstvu pacientov. Zaslúžil sa o to, že sa kardiochirurgia stala na
Slovensku samostatným chirurgickým odborom. Ked‘ sa ústav v roku 1997 prest‘ahoval do nových moderných priestorov
pod Krásnou Hórkou ako Slovenský ústav srdcových a ciecvych chorób, pracoval profesor Širnkovic v ňorn
nad‘alej, hoci už mal vtedy 78 rokov. Ešte dalších 7 rokov chodil do práce, radil svojirn žiakorn a písal knihy o slovenskej
chirurgii a kardiochirurgii. Celkove publikoval vyše 220 odborných článkov a napísal 4 monografie. Azda najznámejšia
jeho odborná monografia je Chirurgia srdca (1996). v ktorej zhrnul všetky súčasné poznatky z kardiochirurgie, včetne
jeho vlastných celoživotných skúseností. V poslednom období života sa zaoberal najmä psychológiou chirurga a snažil sa
pochopit‘ jeho dušu. Po nesrnierne namáhavom zbieraní údajov o živote slovenských chirurgov napísal prácu Chirurgovia
- ako žijú a ako zomierajú. Publikoval ju v časopise Slovenský chirurg na sklonku roka 2004.

Z jeho posledných kníh, ktoré napísal v posledných siedmych rokoch svojho života, sú známe najmä kniha O chirurgii,
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chirurgoch a nielen o nich (2001) a kniha Začiatky a rozvoj chirurgie srdca na Slovensku (2006) V týchto
knihách sú zachytené momenty, na ktoré si už nikto zo žijúcich nepamátal, ako aj nesmíerne cenné informácie z pi
onierskych časov slovenskej kardiochirurgie. Profesor Šimkovic sa rozhodol, že nám ich tu navždy zanechá. Za svoju
celoživotnú prácu získal ako jediný chirurg jedno z najvyšších štátnych vyznamenaní — Pribinov kríž.
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Ivan Šimkovic Ivan Simkovic

O chirurgii, chirurgoch
a nielen o nich

Jeho možno posledné verejné vystúpenie bob na jubilejnom 60. Chirurgickom dni Kostlivého v Bratisiave dňa
1. decembra 2006. Profesor Šimkovic bol v tom čase už takmer 88-ročný a bol jediným žijúcim památníkom prvého
Chirurgického dňa Kostlivého, konaného v roku 1945. V krásnom prejave plného dojatia a spomienok pripomenul slo
venským chirurgom autentický priebeh tohto historického podujatia, ktoré si dobre památal (vtedy bol na ňom prítomný
ako študent, sedel v poslednej rade a robil si z neho poznámky).

Profesor Šimkovic bol nesmiernou autoritou v slovenskej chirurgii. Bol celých 17 rokov hlavným odborníkom Ministerstva
zdravotníctva pre odbor chirurgia (v rokoch 1965— 1982). Celé dve generácie chirurgov si ho památajú ako člena skú
šobnej atestačnej komisie, ktorý aj počas skúšok dokázal chirurgom rozdávať vzácne rady do praktického chirurgického
života. Atestácie skúšal celých 20 rokov (v rokoch 1968 — 1988). A všetci si ho památajú ako významného, múdreho,
spravodlivého a elegantného chirurga. Čest‘ jeho pamiatke.

Prof. MU Dr. Peter Kothaj, CSc.
prezident Slovenskej chirurgickej spoločnosti
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Doc. MUDr. Ján Mikler, CSc. — 70 ročný

V tomto čase sa dožíva vyýznamného životného jubilea Doc. MUDr. Ján Mikler, CSc., významný chirurg a cievnychirurg, ktorý dlhé roky pósobil v MFN a na JLF UK v Martine.
Doc. MUDr. Ján Mikler, CSc. sa narodil 19.4.1937v Čiernom Balogu, okres Banská Bystrica. Otec bol lesotechnikoma matka domáca. Vysokoškolské štúdium ukončil na Lekárskej fakulte UPJS v Košiciach v roku 1962. Už od začiatkuinklinoval k chirurgickýcm disciplínam a pracovať začal od roku 1962-1964 na chirurgickom oddelení OUNZ v LiptovskomMikuláši. Od roku 1964 na chirurgickej klinike, najskór OÚNZ v Martine a od 1.6.1966 na chirurgickej klinike LF UKv Martine ako odborný asistent. Jeho organizačné schopnosti a iniciatíva prispeli ku vzniku nového pracoviska — Katedrychirurgických disiplín LF UK v Martine.
Je ženatý, jeho manželka pracovala ako detská lekárka na Detskej klinike MFN a neskór ako primárka. ManželiaMiklerovci majú dvoch synov. Starší Norbert - Ing. elektroniky a mladší Ján — lekár na Detskej klinike JLF UK. Doc. Miklerzvyšoval svoju odbornú kvalifikáciu neustálym štúdiom a postupne získal nasledovné atestácie z chirurgie:atestácia z chirurgie
I. stupňa v roku 1966
II. stupňa v roku 1975
cievna chirurgia v roku 1998.
V rámci vedeckého výskumu v cievnej chirurgii sa venoval špeciálne odboru cievnej rekonštrukčnej chirurgie a chirurgickým ochoreniam ciev. Dlhé roky viedol cievnu poradňu na chirurgickej klinike FN v Martine.

Úspešne obhájil Kandidátsku dizertačnú prácu 6. 4. 1979 na tému:
“Naše stanovisko k niektorým problémom diagnostiky a liečby ischemického syndrómu dolnýchkončatín“.
Na JLF UK v Martine pösobil ako významný pedagóg a vysokoškolský učitel‘ s vysokou náročnost‘ou pre študentov.1.4.1983 bol menovaný za docenta chirurgie na JLF UK v Martine.
Významná je jeho vedecko-publikačná a prednášková činnost‘. Celkovo publikoval 134 odborno-vedeckých prácv domácej a zahraničnej literatúre a odprednášal 200 odborných prednášok. Doc. MUDr. Ján Mikler, CSc. sa vyznačovalvo svojej práci serióznosťou, vytrvalost‘ou a významne prispel aj ku skvalitneniu pedagogického procesu na JLF UKa študentskej vedeckej činnosti. Bol riešiteľom a spoluriešitel‘om vedecko-výskumných úloh a členom skúšobnej komisiepre štátne rigorózne skúšky z chirurgie od roku 1983. Jeho organizátorské schopnosti prejavil aj ako riaditel‘ MFN v roku1988-1990.
Od roku 2003 je Doc. MUDr. Ján Mikler, CSc. na dóchodku.

Milý Janko,
dovol‘ aby aby som Ti v mene svojom ako aj chirurgíckej kliniky MFN a JLF UK v Martine a Spolku lekárov SLS v Martine poprial do ďalších rokov pevné zdravie; životný optimizmus a elán doďalšieho života.
Ad multos annos

Prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
prezident Spolku lekárov SLS v Martine

I. chirurgická klinika JLF UK a MFN v Martine


