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Vážení čitatelia časopisu  
Slovenská chirurgia,

ako každoročne, tak aj teraz sa vám prihováram pri príležitosti prvého 
čísla nového ročníka časopisu. Na úvod mi dovoľte, aby som vám poprial 
všetko najlepšie do zvyšku tohto roka, hlavne veľa zdravia a pohody 
strávenej v práci, ale aj pri čítaní nášho odborného časopisu.

Začíname  podstatne neskôr ako inokedy, neviem či je to tým, že ide o trinásty ročník časopisu 
Slovenská chirurgia alebo je to dôsledok  celospoločenského diania (voľby, emigranti, bezpečnost-
ná situácia v Európe ale aj vo svete), ale až teraz po polroku sa nám nazbieralo viacero článkov, 
ktoré vám prinášame v dvojčísle 1-2. Opakovane aj z týchto stránok som vyzýval vás – kolegov, 
aby ste posielali svoje príspevky.  Ponúkame pomoc pri napísaní článkov, ale akoby som obrazne 
hádzal hrach na stenu. Situácia sa zlepšila až v priebehu posledných dvoch mesiacov, keď prišlo 
viacej príspevkov. Vydaním tohto dvojčísla však zase ostaneme na nule. Preto budeme radi, pokiaľ 
nám pošlete svoje príspevky, určite máte množstvo zaujímavosti z vlastnej praxe. Prosím, podeľte 
sa o ne so všetkými čitateľmi. 

Náš časopis dostávajú všetci členovia Slovenskej chirurgickej spoločnosti bezplatne. Občas 
sa stretávam  s informáciou hlavne od mladších kolegov, ktorí vstúpili do našej spoločnosti, 
že časopis nedostávajú. Je to spôsobené tým, že mi nemôžeme okamžite reagovať na nových 
členov, adresár meníme iba raz ročne, nakoľko Slovenská lekárska spoločnosť nám iba jedenkrát  
ročne poskytuje zoznam členov. Pokiaľ ste zaplatili členské na aktuálny kalendárny rok, pošlite 
spoločnosti Solen kópiu ústrižku o zaplatení členského so žiadosťou o zasielanie časopisu, a ča-
sopis vám budeme posielať. 

Záverom prajem všetkým čitateľom dostatočné potešenie a odbornú erudíciu pri čítaní  
časopisu Slovenská chirurgia, pevnú ruku pri písaní odborných príspevkov, ako aj veľa trpezlivosti 
a šťastie pri  vykonávaní náročného povolania chirurg. Dúfame, že aj tento náš príspevok v po-
dobe bezplatného  časopisu ovplyvní mladých kolegov, aby sa dali na prácu v oblasti takého 
prekrásneho, ale náročného odboru ako je chirurgia. 

 Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
 prezident výboru SCHS a šéfredaktor časopisu Slovenská chirurgia



4 Obsah/Content

Ďakujeme za podporu tohto čísla Slovenskej chirurgie

Úvodné slovo / Editorial

 3 Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH 
Úvodné slovo 
Editorial

Prehľadové články / Review articles

 6 MUDr. Rastislav Kalanin, MUDr. Tomáš Gajdzik, PhD., MHA, MUDr. Štefan Hulík, FEBS, 
doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH 
Transplantácia pečene u detí 
Liver transplantation in children

 10 MUDr. Jana Pavlendová, doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD., MUDr. Miroslav Tomáš, 
MUDr. Jozef Dolník, PhD., prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. 
Chirurgická liečba karcinómu žlčových ciest 
Surgical treatment of biliary tract cancer

 13 MUDr. Jana Pavlendová, MUDr. Miroslav Tomáš, doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD., 
MUDr. Jozef Dolník, PhD., MUDr. Robert Duchoň, PhD., prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. 
Lymfadenektómia hepatoduodenálneho ligamenta pri chirurgii 
pečeňových metastáz kolorektálneho karcinómu − nový štandard? 
The significance of hepatoduodenal ligament lymphadenectomy during liver 
resection for metastatic colorectal cancer – new standard?

 16 Doc. MUDr. Roman Benej, PhD. 
Vývoj a nové trendy v hrudníkovej chirurgii 
Progress and new trends in thoracic surgery

 20 MUDr. Vitězslav Marek, PhD., doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.,  
MUDr. Julius Palaj, PhD., prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD. 
Manažment axily pri včasnom karcinóme prsníka 
Axillary management in early breast cancer

 23 MUDr. Eugen Frišman, PhD., MUDr. Ján Bumbera, MUDr. Peter Lengyel, PhD.,  
MUDr. Jozef Kubašovský 
Perforátorové laloky 
Perforator flaps

 26 MUDr. Dušan Rybár, MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH, MUDr. Janka Beňová,  
doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, doc. MUDr. Pavol Török, CSc. 
Laktát ako marker šoku v kardiochirurgii 
Lactate as a marker of shock in cardiac surgery



5

www.solen.sk | 2016; 13(1-2) | Slovenská chirurgia

Obsah/Content

Pôvodné práce / Original articles

 30 MUDr. Milan Henčel, prof. MUDr. Beata Sániová, PhD., MUDr. Ladislav Babiak 
Hemoroidy a možnosti ich liečby pomocou HAL-RAR 
Haemorrhoids and possibilities of treatment using HAL-RAR

 34 MUDr. Adela Koudelková, MUDr. Ľudovít Danihel, MUDr. Matúš Rajčok, PhD.,  
MUDr. Vladimír Bak, PhD., MUDr. Martin Kukučka, MUDr. Milan Oravský, PhD., 
MUDr. Marek Ševčík, MUDr. Ivana Mišíková, doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc. 
Význam epidurálnej anestézie a analgézie v brušnej chirurgii 
Role of epidural anesthesia and analgesia in abdominal surgery

Kazuistiky / Case reports

 38 MUDr. Jozef Kubašovský, MUDr. Peter Polan, PhD., MUDr. Eugen Frišman, PhD., 
MUDr. Tomáš Ševčík 
Úraz kolena hokejistu v teréne dvojfragmentového jabĺčka – patella 
bipartita. Kazuistika a prehľad literatúry 
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Prehľadové články

Transplantácia pečene u detí
MUDr. Rastislav Kalanin, MUDr. Tomáš Gajdzik, PhD., MHA, MUDr. Štefan Hulík, FEBS,  
doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice

Transplantácia pečene u detí je komplexná liečebná metóda, ktorá si vyžaduje súčinnosť multidisciplinárneho tímu. Jej základom je 
chirurgická intervencia, pri ktorej je z tela príjemcu odstránená chorá pečeň a na jej miesto je natransplantovaná celá pečeň alebo časť 
pečene z mŕtveho, respektíve živého darcu. Iba máloktorá terapeutická intervencia je spojená s tak výrazným zlepšením prognózy 
chorých s letálnym ochorením ako transplantácia pečene. 

Kľúčové slová: transplantácia pečene u detí, splitovanie pečene, transplantácia pečene od živého darcu

Liver transplantation in children

Pediatric liver transplantation is a complex therapeutic method, which requires cooperation of a multidisciplinary team. It is based on 
surgical intervention in which diseased liver is removed from the body of the recipient and in its place is transplanted whole liver or 
a part of the liver from the dead, respectively living donor. Only few other therapeutic interventions are associated with such a significant 
improvement as liver transplantation in prognosis of patients with lethal liver disease.

Key words: children liver transplantation, split liver, living donor liver transplantation
Slov. chir., 2016; roč. 13(1-2): 6–9

História
Na úspešnú realizáciu náhrady nezvratne 

poškodeného orgánu transplantáciou bolo 
nutné vyriešiť tri základné problémy:
−	 cievna anastomóza
−	 	chirurgická technika transplantácie, odberu 

a konzervácie orgánu
−	 rejekcia orgánu

Priekopníkom cievnej sutúry je Alexis Carrel. 
V roku 1912 sa stal nositeľom Nobelovej ceny 
za medicínu za experimentálnu prácu na ciev-
nej sutúre, transplantácii ciev a orgánov (1). Prvú 
heterotopickú transplantáciu u psa opísal C. S. 
Welch v roku 1955 (2). Thomas Starzl sa venoval 
technike transplantácií pečene a perfúzie šte-
pu v experimente. V roku 1963 so svojim tímom 
uskutočnil prvú klinickú transplantáciu pečene na 
svete. Príjemcom bol trojročný chlapec s biliárnou 
atréziou, operáciu však neprežil. Prvú úspešnú 
transplantáciu pečene vykonal Starzl v roku 1967 
u osemnásťmesačného dievčaťa s malígnym tu-
morom pečene. Pacientka po 400 dňoch zomrela 
pre disemináciu nádoru (3). Prvé imunosupresí-
vum 6-mercaptopurinol a jeho derivát azathioprin 
vyvinula G. B. Elion (4). Profesor chirurgie Sir Roy 
Calne zaviedol do klinickej praxe cyklosporín A,  
ktorý sa stal v 80. rokoch základom imunosupre-
sívnej liečby po transplantáciách orgánov (5). 

Patofyziológia pečeňového 
zlyhania

Hepatocelulárne zlyhanie predstavuje syn-
dróm spôsobený ťažkou poruchou funkcie 
pečene, ktorá vedie k progresívnemu rozvratu 
homeostázy organizmu a následne smrti pod 

obrazom edému mozgu či multiorgánového 
zlyhania. Podmienkou rozvoja pečeňového zly-
hania je úbytok 80 – 90 % normálnej funkčnej 
kapacity pečene. Príčinou takejto redukcie 
pečeňových funkcií je obvykle nekróza alebo 
apoptóza pečeňových buniek, ktoré sa môžu 
rozvinúť rôznou rýchlosťou. Hovoríme o fulmi-
nantnom, akútnom či subakútnom pečeňovom 
zlyhaní, alebo môže ísť o zlyhanie na podklade 
chronického ochorenia pečene (6).

Ochorenia detí vedúce 
k transplantácii pečene

Hlavným a najčastejším ochorením peče-
ne u detí vedúcim k jej zlyhaniu a následnej 
transplantácii je biliárna atrézia žlčových ciest 
– vrodené ochorenie, pri ktorom sa žlčové ces-
ty buď čiastočne, alebo úplne nevyvinuli. Toto 
ochorenie sa rieši Kasaiovou operáciou, pri kto-
rej sa našíva kľučka tenkého čreva do miesta 
odstupu žlčovodov z pečene. 75 % takto ope-
rovaných pacientov dospeje v neskoršom ve-
ku k transplantácii pečene. Ďalším ochorením 
postihujúcim žlčové cesty je Alagillov syndróm, 
ktorý sa vyznačuje postihnutím žlčových ciest 
v pečeni spolu s vrodenými anomáliami srdca 
a pľúc. Ďalšiu veľkú skupinu ochorení postihuj-
úcich pečeň u detí tvoria vrodené metabolické 
poruchy. Najčastejší z nich je deficit enzýmu α1 
antitrypsínu. Ďalším vrodeným ochorením je 
tyrozinémia, porucha metabolizmu aminokyse-
liny. Dedičnú Wilsonovu chorobu charakterizuje 
ukladanie medi do pečene, očí, obličiek, mozgu 
a iných orgánov. Akútne zlyhanie pečene u detí 
spôsobuje jednak rozvoj základného ochore-

nia, alebo častejšie otrava liekmi, či hubami. 
Poslednú skupinu ochorení vedúcu k transplan-
tácii predstavujú nádory pečene. Najčastejší 
z nich je hepatoblastóm, ktorý je skôr lokálne 
agresívny a metastázuje neskôr. Hepatocelulárny 
karcinóm, naopak, patrí medzi rýchlo rastúce 
a metastázujúce nádory. Na transplantáciu sú 
indikovaní pacienti, u ktorých nedošlo k rozší-
reniu nádoru do tela (7). 

Kontraindikácie transplantácie 
pečene u detí

Medzi okolnosti, ktoré úplne vylučujú 
transplantáciu pečene u detí patrí HIV pozitivita, 
nekontrolovateľná infekcia organizmu a zlyhanie, 
život ohrozujúce alebo zhubné ochorenie iných 
orgánov. Relatívnych prekážok na transplantáciu 
je veľa, najmä vrodené ochorenie srdca, pľúc 
a postihnutie centrálneho nervového systému. 
Vtedy je potrebné zvážiť riziko chirurgického 
výkonu a kvalitu života po transplantácii (8).

Odber a príprava pečene  
na transplantáciu

Odber orgánu je rozsiahlou a závažnou ope-
ráciou, bez ktorej sa nezaobíde žiadna transplan-
tácia, a je pre úspech celého procesu kľúčový. 
Celosvetový rozvoj odberov orgánov od nežij-
úcich darcov bol začatý až prijatím konceptu 
o  mozgovej smrti v  roku 1966 Alexandrom 
Guyem. V súčasnosti sa orgány získavajú z nie-
koľkých zdrojov: odberom od darcu so smrťou 
mozgu (heart beating donors), odberom od dar-
cu so smrťou srdca (nonheart beating donors), 
odberom od žijúcich darcov.
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Všeobecné kritériá odberu pečene: potvr-
dená smrť mozgu, zachovanie hemodynamickej 
stability darcu s dobrým prekrvením všetkých 
orgánov, nízka obehová podpora, primeraná 
diuréza, negatívna anamnéza malígneho ocho-
renia a neliečená systémová infekcia, negativita 
HIV, HBV, HCV.

Špecifické kritériá odberu pečene: vek, výška, 
váha, krvná skupina, obdobie umelej ventilácie, 
laboratórne údaje. 

Kontraindikácie odberu pečene: vek nad 70 
rokov, alkoholizmus, drogová závislosť, ochore-
nia a traumatické ochorenia v anamnéze, pred-
chádzajúci rozsiahly výkon v nadbrušku, extrém-
na obezita, rozvrat vnútorného prostredia. 

Kvalita odoberaných orgánov je priamo zá-
vislá od kvality starostlivosti o darcu v období 
medzi stanovením smrti mozgu a odobratím 
orgánov. Hlavným cieľom terapie v tomto ob-
dobí je udržanie dostatočnej perfúzie orgánu. 
Podstatné je zachovanie hemodynamickej sta-
bility, elektrolytovej rovnováhy, normotermie 
a adekvátnej oxygenácie (9).

Chirurgická technika odberu 
pečene

Po príprave operačného poľa sa vykonáva 
stredná sterno-laparotómia vedená od jugula po 
symfýzu. Nasleduje dôkladná revízia dutiny bruš-
nej na vylúčenie malignity alebo inej patológie. 
Kvalita pečeňového štepu sa hodnotí pohľadom 
a pohmatom. Sleduje sa farba pečene, ostrosť 
okrajov, kapilárna perfúzia a konzistencia. V prí-
pade pochybností je potrebná histologizácia pe-
čeňového tkaniva. Obsah tuku vyšší než 40 % sa 
považuje za kontraindikáciu na odber. Odber po-
kračuje preparáciou retroperitonea a prípravou 
aorty a dolnej dutej žily na kaniláciu. Vykoná 
sa mobilizácia pečene a skontroluje sa mož-
ný výskyt akcesornej pečeňovej tepny. Odber 
pokračuje cholecystektómiou a preparáciou 
v ligamentum hepatoduodenale. Cievne štruk-
túry a ductus choledochus sa obídu ligatúrami 
a odber pokračuje fázou perfúzie. Do dutiny 
brušnej sa aplikuje ľadová triešť na chladenie 
orgánov. Po prepláchnutí pečene perfúznym 
roztokom sa urobí explantácia pečene z dutiny 
brušnej, ktorá sa zabalí a pripraví na prepravu 
podľa štandardov (6).

Technika odberu redukovaného 
štepu

Pre detského príjemcu je často problém 
nájsť objemovo vhodný štep. Preto sa začali 
vyvíjať techniky, ktoré dokázali zmenšiť veľkosť 
pečeňového štepu. Princíp je založený na znalos-

ti anatómie segmentov pečene. Kľúčovým pro-
blémom je kompatibilita medzi veľkosťou štepu 
a priestorom pod pravou bránicou. Pečeňový 
štep môže byť odobraný od darcu s hmotnosťou 
až 10-krát väčšou, ako je hmotnosť príjemcu. 
Vzhľadom na segmentovú anatómiu môže byť 
pečeň rozdelená do niekoľkých samostatných 
anatomických jednotiek, z ktorých každá môže 
byť transplantovaná. Pečeňový štep môže byť 
prispôsobený do rôznych funkčných celkov. 
Najčastejšie sa u detí používajú ľavý bočný seg-
ment (segmenty II a III) a ľavý lalok (segmenty II, 
III a IV). Jednou z jednoduchších úprav je resekcia 

ľavého laloku a následná transplantácia pravého 
laloku menšiemu príjemcovi (6). Transplantácia 
redukovaným štepom bola prvýkrát vykona-
ná v roku 1984 Bismuthom a Houssinom ako 
urgentné riešenie pečeňového zlyhania. Teraz 
sa táto metóda využíva rutinne a  výsledky 
transplantácie redukovaným štepom sa vyrov-
najú klasickej operácii (10).

Technika odberu splitliver
Termín splitliver znamená rozdelenie pečene 

a jej cievnych a žlčových štruktúr na vytvorenie 
dvoch štepov vhodných na transplantáciu pre 

Obrázok 1. Schematické delenie segmentov pečene (http://www.tumourstager.com/stagecraft-liver.jpg)

Obrázok 2. Schéma splitovania pečene (https://symptomsofliverproblems.files.wordpress.
com/2012/08/l21.jpg)



8

Slovenská chirurgia | 2016; 13(1-2) | www.solen.sk

Prehľadové články

dvoch rôznych príjemcov. Prvýkrát bola táto 
metóda opísaná v roku 1998 Pichlmayrom, kto-
rý použil pravý lalok pre dospelého príjemcu 
s primárnou biliárnou cirhózou a ľavý laterálny 
segment pre dieťa s biliárnou atréziou. Tento 
postup zahŕňal oveľa dlhšie obdobie ischémie 
a viedol k neuspokojivým výsledkom s vysokým 
výskytom primárnej dysfunkcie a technických 
komplikácií. V roku 1994 Rogiers opísal technickú 
zmenu v technike splitu pečene vykonávanú in 
situ (11). Výhodou techniky in situ je skrátenie 
lehoty studenej ischémie a zníženie rizika krvá-
cania alebo žlčového leaku z resekčných plôch. 
Nevýhodou je časová a technická náročnosť vý-
konu, vykonávaného často mimo transplantač-
ného centra. Technika ex vivo spočíva v odobratí 
celého orgánu, jeho konzervácii a splittingu pri 
preparácii v rámci back table. Pečeň je rozdelená 
na dve časti podľa fyzických parametrov príjem-
cov podobne ako pri technike in vivo. Dôležité 
je rešpektovať zásady konzervácie počas celého 
obdobia preparácie, ktorá môže byť časovo ná-
ročná. Vzhľadom na častejšie poruchy funkcie 
transplantovaného štepu pri tejto technike je 
možné použiť len ideálny štep a príjemca musí 
byť s nižším stupňom urgencie (12).

Transplantácia pečene 
Transplantácia pečene je veľmi úspešná lieč-

ba detí s ochorením pečene v konečnom štádiu. 
Hlavným obmedzením transplantácií je nedosta-
tok orgánov. Tento problém je z časti prekonaný 
vďaka inovatívnym chirurgickým technikám. 
Všetky deti s ochorením pečene, dokonca aj 
najmladšie, majú dnes šancu byť transplanto-
vané. Technika splitovania pečene a príbuzen-
ská transplantácia pečene prispeli k zníženiu 
úmrtnosti detí pre nedostatok detských darcov 
(13). Chirurgické techniky detských transplantá-
cií pečene sú odlišné od dospelých príjemcov 
minimálne v dvoch rysoch. Choledochus je buď 
veľmi gracilný, alebo atrofický, čo znamená, že 
nie je možné vykonať biliárnu anastomózu a na 
vhodnú biliárnu drenáž je nutné urobiť hepati-
ko- alebo choledocho-jejunoanastomózu. Po 
druhé, veľká časť detských príjemcov je malých, 
a preto je veľký nedostatok váhovo kompatibil-
ných darcov (14).

Transplantácia pečene od živého 
darcu (LDLT)

Indikácie
Indikácie na LDLT sa v podstate nelíšia od 

indikácií v  programe transplantácií pečene 
od mŕtveho darcu. Napriek tomu v programe 

LDLT je orgán venovaný konkrétnemu príjem-
covi a nie je zdieľaný s ostatnými pacientmi 
zaradenými v čakacej listine. Táto skutočnosť 
znamená, že indikácia nie je ovplyvnená pro-
blémami spojenými s alokáciou orgánov, ako je 
to v prípadoch transplantácií od mŕtveho darcu. 
Kontraindikácie platné v programe transplantá-
cie od mŕtveho darcu nie sú nevyhnutne rov-
naké v programe LDLT. Ako príklad je možné 
uviesť pacientov s malígnym ochorením, ako je 
veľký a invazívny hepatoblastóm, ktorý môže 
byť považovaný za indikáciu s nízkou prioritou, 
alebo je takýto príjemca dokonca vyradený 
z čakacej listiny v programe transplantácie od 
mŕtveho darcu. V programe LDLT táto operácia 
môže byť vykonaná s ohľadom na potenciálnych 
darcov, príjemcov a ďalších príbuzných, hlavne 
v zmysle potenciálneho rizika recidívy základné-
ho ochorenia a rizika spojeného so samotnou 
operáciou. Výhodou LDLT je to, že hepatektómia 
a transplantácia môžu byť v rámci elektívneho 
programu. V tomto prípade posttransplantačná 
terapia a terapia pokročilého hepatoblastómu 
môžu byť organizované a realizované v rámci 
jednej terapie (15).

Veľkosť a anatómia pečene  
u darcu orgánu

Vo väčšine pediatrických LDLT štep po-
zostáva z celého ľavého laloka vrátane stred-
nej hepatálnej vény (segmenty II, III, a IV); ľavý 
laterálny segment s časťou segmentu IV, ale bez 
strednej hepatálnej vény; ľavý laterálny segment 
(segmenty II a III) a parciálny, respektíve reduko-
vaný ľavý laterálny segment (segment II alebo 
oba tieto segmenty redukované).

Výber štepu je založený na objeme štepu vo 
vzťahu k veľkosti tela príjemcu. Relatívna veľkosť 
štandardného objemu pečene sa používa ako 
jeden z ukazovateľov, ktoré hrajú v tomto prípade 
významnú úlohu. Jedným z najpoužívanejších 
indexov je pomer hmotnosti štepu a telesnej 
hmotnosti príjemcu: hmotnosť štepu (g)/teles-
ná hmotnosti príjemcu (g) x 100 (%). Ak je tento 
pomer v rozmedzí 1 % až 3 %, veľkosť štepu sa 
považuje za adekvátnu. Vo všeobecnosti sa ľavý 
lalok používa u príjemcov s telesnou hmotnosťou 
medzi 20 a 40 kg. Ľavý laterálny segment alebo 
ľavý laterálny segment spolu s časťou segmentu 
IV sa používa u menších príjemcov. Pokiaľ je nutný 
štep o niečo väčší, než je štep ľavého laloku, môže 
byť pridaná aj ľavá polovica lobus caudatus (16). 

V prípade, že potenciálny štep váži 200 g 
a telesná hmotnosť príjemcu je 10 kg, pomer 
je 2 %. Najmenšia jednotka v konvenčnej LDLT 
je ľavý laterálny segment. V prípade, že pomer 

hmotnosti transplantátu a telesnej hmotnosti 
je viac ako 4 %, zlá perfúzia štepu môže spôso-
biť nevyhovujúcu primárnu funkciu. Vo všeo-
becnosti, u veľmi mladých (malých) príjemcov 
môže byť matka vhodnejším darcom ako otec 
z dôvodu väčšinou menšej pečene. 

Je samozrejmosťou, že po komplexnej infor-
mácii pre rodinu ohľadom rizík spojených s veľko-
sťou štepu pre príjemcu by konečné rozhodnutie 
malo byť ponechané rodine príjemcu. Ak je k dis-
pozícii darca s veľkou pečeňou, je nevyhnutné 
využitie zredukovaného ľavého laterálneho seg-
mentu. Monosegmentálna transplantácia s vyu-
žitím segmentu II alebo III, alebo časti oboch je 
v takomto prípade východiskom z danej situácie. 
Z pohľadu rozmerov by taktiež mala byť porovna-
ná veľkosť štepu s veľkosťou peritoneálnej dutiny 
príjemcu pomocou CT vyšetrenia.

V prípade, že predo-zadný rozmer potenciál- 
neho štepu je väčší ako predo-zadný rozmer 
peritoneálnej dutiny príjemcu o 2 cm alebo viac, 
je možné očakávať, že primárna sutúra brušnej 
steny bude ťažšia. V takom prípade je možný 
uzáver dutiny brušnej pomocou na to určených 
protéz, ale táto technika môže spôsobiť viac 
problémov než štandardná sutúra brušnej steny.

Vzhľadom na to, že ľavý lalok je bežne po-
užívaný výrazne viac ako pravý lalok, anatómia 
ľavého laloka darcu je veľmi dôležitým faktorom 
pri LDLT u detských príjemcov. 

Pri ľavej laterálnej segmentektómii pečeňová 
véna zo segmentov II a III môže byť rozdelená 
pri vstupe do dolnej dutej žily (IVC). V prípade 
lobektómie vľavo ľavá a stredná hepatálna véna 
sa môžu tiež samostatne vlievať do IVC. Zváženie 
týchto možností je nevyhnutné pred LDLT (15).

Keď je vykonané rozhodnutie pre ľavostran-
nú lobektómiu, mala by byť posúdená veľkosť 
a distribúcia strednej pečeňovej artérie.

Na vyhodnotenie anatómie priebehu žlčo-
vých ciest je veľmi užitočné využitie CT vyšetre-
nia s 3D rekonštrukciou. Predoperačné posúde-
nie týmto vyšetrením umožňuje lepšie porozu-
menie intraoperačného cholangiogramu (17).
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Chirurgická liečba karcinómu žlčových ciest
MUDr. Jana Pavlendová, doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD., MUDr. Miroslav Tomáš, MUDr. Jozef Dolník, PhD., 
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava

Karcinóm žlčových ciest je stále ochorením s veľmi zlou prognózou. Aj napriek liečbe je 5-ročné prežívanie okolo 5 – 10 %. Jedinou bežne 
dostupnou liečebnou metódou s kuratívnym potenciálom je chirurgická resekcia, ktorá podľa lokalizácie nádoru zahŕňa cefalickú duo- 
denopankreatektómiu, segmentálne resekcie žlčových ciest, resekcie žlčových ciest spolu s pečeňovým parenchýmom a samostatné 
pečeňové resekcie. Indikácie jednotlivých sú rozobrané v nasledovnom článku.

Kľúčové slová: karcinóm, žlčové cesty, resekcia, liečba

Surgical treatment of biliary tract cancer

Cholangiocarcinomas are malignancies with extremely poor prognosis. Despite the treatment is average five-year survival rate 5-10%. 
Surgical resection is the only curative treatment option. According the site of the tumor surgical treatment includes duodenopancreatecto-
mies, segmental bile duct resections with or without hepatic resection and hepatic resections. Indications are discussed in the text below.

Key words: carcinoma, bile ducts, resection, treatment
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Úvod
Cholangiokarcinómy sú zriedkavými nádor-

mi, ktoré vznikajú z epiteliálnych buniek intra 
a extrahepatálnych žlčovodov. Prognóza je vo 
všeobecnosti veľmi zlá, s 5-ročným prežívaním 
od 5 do 10 % (1). Jedinou liečebnou metódou 
s kuratívnym potenciálom je chirurgická liečba. 
Ide hlavne o resekciu a výnimočne ortotopnú 
transplantáciu pečene (2, 3). Prevalencia pri au-
topsiách dosahuje 0,01 – 0,46 %. Z nejasných 
príčin sa v Európe incidencia intrahepatálneho 
cholangiokarcinómu za posledné dve desaťročia 
stále zvyšuje a incidencia cholangiokarcinómu 
extrahepatálnych žlčovodov klesá (3, 4, 5). Na 
rozdiel od karcinómu žlčníka sú častejšie po-

stihnutí muži, typicky vo veku 50 – 70 rokov. 
U pacientov s primárnou sklerotizujúcou cho-
langoitídou a cystami choledochu sa ochorenie 
objavuje o 20 rokov skôr (6). 

Diagnostika z pohľadu chirurga
Pred rozhodnutím o indikácii chirurgickej 

liečby je potrebný dokonalý staging ochore-
nia. Na resekciu sú indikovaní len pacienti bez 
extrahepatálneho šírenia, bez metastatického 
postihnutia a bez lokálneho postihnutia, ktoré 
vylučuje resekabilitu (pozri kritériá resekability). 
V našich podmienkach platí všeobecne zná-
ma TNM klasifikácia, ktorá rozoznáva distálne 
tumory, perihilárne tumory a  intrahepatálne 
tumory – 7. vydanie z roku 2010 (5, 7). Údaje 
o korelácii s prognózou pacienta sú zatiaľ limi-
tované, ale predbežne sa ukazuje táto klasifiká-
cia ako dobrý prognostický systém. Problémom 
z pohľadu chirurga je, že sa podľa nej nedá roz-
hodovať o spôsobe chirurgickej liečby. Rovnako 
všeobecne známe delenie podľa Bismutha-
Corlertta opisuje len postihnutie žlčových ciest 
(obrázok 1) – jeho výšku, čo je na rozhodnutie 
o spôsobe liečby a typu výkonu nedostatoč-
né (6). Na zhodnotenie možnosti resekcie je 
potrebné zhodnotenie postihnutia žlčových 
ciest, hepatálnych artérií, portálnych vén, ob-
jemu zostávajúceho pečeňového parenchýmu, 
prítomnosti atrofie, postihnutia lymfatických 
uzlín a vzdialených miest. S týmto cieľom sa 
u pacientov indikuje dynamické CT, MR, MRCP, 
ERCP, EUG, CT volumometria, PTC, laboratórne 
vyšetrenia na posúdenie funkčného stavu pe-
čene, na zhodnotenie prítomnosti portálnej 
hypertenzie aj gastroskopia (5, 8, 9, 10). 

Kritériá resekability
Bežne používané odporúčania resekability 

definujú tumor za resekabilný, ak je:
  neprítomnosť retropankreatických, celiakál-

nych nodálnych MTS (alebo vzdialenejších) 
alebo vzdialených orgánových MTS;

  neprítomnosť invázie portálnej žily alebo he-
patálnej artérie (neakceptované všeobecne, 
závisí od lokalizácie tumoru);

  neprítomnosť extrahepatálneho šírenia tu-
moru;

  neprítomnosť diseminovaného ochorenia 
(5, 6). 
Podľa lokalizácie tumoru platia doplnkové 

kritériá na hodnotenie resekability. Týka sa to 
hlavne perihilárnych tumorov. Resekabilita sa 
obyčajne hodnotí podľa CT a CT angiografie. 
Tak sa za neresekabilný považuje tumor, ktorý 
obojstranne infiltruje za sekundárne vetvenie 
žlčového stromu, tumor, ktorý obtáča, alebo 
spôsobuje obštrukciu portálnej žily pred jej 
vetvením, atrofia jedného laloku s kontralaterál-
nym postihnutím za sekundárne biliárne dukty, 
alebo s kontralaterálnym postihnutím portálnej 
žily alebo hepatálnej artérie, alebo obojstranné 
postihnutie hepatálnych artérií (11). 

Rozsah resekcií
Podľa výšky postihnutia delíme cholangio-

karcinómy na distálne – od retroduodenálneho 
úseku ductus choledochus distálne, perihilárne 
– po hilus pečene, a intrahepatálne (obrázok 2). 
Pri jednotlivých typoch sa resekčné výkony líšia (6, 
8). Metódou voľby pre distálne tumory je cefalická 
duodenopankretektómia (je opísaná v časti o kar-
cinóme pankreasu). Pri cholangiokarcinómoch sa 

Obrázok 1. Klasifikácia podľa Bismuth-Corletta (11)
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preferuje pylorus zachovávajúca operácia. 5-ročné 
prežívanie sa udáva 23 – 50 %, pri R0 resekcii pri 
pNO stagingu až 62 % (1, 4). Tieto veľmi priazni-
vé výsledky však môžu byť čiastočne skreslené 
faktom, že viaceré štúdie majú zmiešanú popu-
láciu pacientov a časť z nich môže mať karcinóm 
Vaterovej papily infiltrujúci žlčovod, čo je ochorenie 
s celkom inou biológiou a prognózou. Napriek to-
mu ide pri distálnych tumoroch o štandardizovanú 
operáciu s nízkou mortalitou (do 3 %) a morbiditou, 
ak sa realizuje v centrách chirurgom, ktorý realizuje 
ročne minimálne 12 pankreatických resekcií (12). 

Intrahepatálne cholangiokarcinómy sa lie-
čia pečeňovou resekciou s cieľom dosiahnutia 
mikroskopicky negatívnych okrajov (13). Stále 
diskutovanou témou je nutnosť regionálnej 
lymfadenektómie, hlavne pri periférne lokali-
zovaných tumoroch. Pri centrálne lokalizovaných 
sa robí štandardne lymfadenektómia z hepato-
duodenálneho ligamenta a niekedy sa dopĺňa 
aj resekcia extrahepatálneho žlčovodu. Technika 
pečeňových resekcií pre intrahepatálny cholan-
giokarcinóm sa nelíši od resekcií z inej indikácie 
(1, 4, 14). Výsledky závisia od štádia. Pri dosiahnutí 
R0 resekcie sa 5-ročné prežívanie pohybuje od 
30 – 67 %, celkové (aj R1 resekcia) 15 – 40 % 
(4, 15). Spomínaná korelácia prežívania podľa 
TNM klasifikácie bola opísaná práve pre túto 
lokalizáciu nádorov, a síce 3-ročné prežívanie 
pre štádium I 74 %, štádium II (T2A-solitárny 
tumor s cievnou inváziou) 48 %, štádium II (T2B-
multiplicitný tumor) 18 %, pN1 štádium 7 % (7). 

Perihilárny cholangiokarcinóm sa indikuje 
podľa špecifických kritérií, výkony zahŕňajú seg-
mentálne resekcie žlčových ciest s lymfadenektó-
miou (obrázok 3) až po rozsiahle en block resekcie 
extrahepatálnych žlčových ciest s rozšírenými 
hemihepatektómiami, s resekciou portálnej žily 
po predchádzajúcich embolizáciách portálnej 
žily. Cieľom týchto extenzívnych resekcií je dosi-
ahnutie „no touch“ techniky výkonu a minimali-

zácia počtu R1 resekcií. Vo všeobecnosti možno 
dnes povedať, že štandardným výkonom by mala 
byť en block resekcia extrahepatálnych žlčových 
ciest od steny duodena, spojená s pečeňovou 
resekciou. Rekonštrukcia sa robí použitím Roux Y  
kľučky a hepatikojejunostómiou. Zavedenie en 
blok resekcií s pridaním pečeňovej resekcie bol pri 
tomto type nádorov najväčším pokrokom v po-
slednom čase a podľa viacerých štúdií umožnil 
zvýšenie počtu R0 resekcií na 75 %, s 5-ročným 
prežívaním až 50 % (obrázok 4, 5, 6). Pravdou je, 
že nie všetky pracoviská potvrdzujú tieto výsledky 
– sú pracoviská – hlavne v USA, ktoré referujú R0 
resekcie len u 26 % a 5-ročné prežívanie len 11 %. 
Hlavnými prognostickými faktormi sú R0 verzus 
R1 resekcia, prítomnosť nodálnych MTS, invázia 
do ciev (2, 3, 7, 13, 15, 16, 17). 

Postavenie transplantácie pečene 
v terapii

Myšlienka použitia transplantácie vznikla 
po observácii pacientov transplantovaných pre 
primárnu sklerotizujúcu cholangoitídu (PSC), 
u ktorých sa v explantáte náhodne našiel cho-
langiocelulárny karcinóm. Veľké nadšenie pre túto 
modalitu priniesla publikácia skúseností Mayo 
kliniky s údajom 5-ročného prežívania 82 % u pa-
cientov s neresekovateľným hilárnym cholangio-

celulárnym karcinómom v teréne PSC, ktorí boli 
neoadjuvantne liečení CHT a RAT (12, 18). Novšia 
práca z rovnakého pracoviska už taká optimistická 
nie je – 5-ročné prežívanie pri ITT analýze kleslo 
na 55 %. Pri zohľadnení výsledkov doteraz publi-
kovaných prác vychádza celkové 5-ročné preží-
vanie po transplantácii pre cholangiokarcinómy 
len 22 % (2, 15) (na porovnanie, po transplantácii 
pre chronické hepatitídy je to 66 %) a 5-ročné 
DFS 13 %. Keď zohľadníme nedostatok donorov, 
všeobecne zlú prognózu pacientov s cholangio-
karcinómom, nejasný vplyv prítomnosti PSC na 
prognózu, v súčasnosti jednoznačne transplan-
tácia nie je považovaná za štandard v liečbe loka-
lizovaného cholangiokarcinómu. Vybrané centrá 
ju zvažujú vo včasných štádiách neresekabilných 
hilárnych tumorov, ktoré ostávajú bez progresie 
pri neoadjuvantnej liečbe, alebo v podmienkach 
klinických štúdií (2, 3, 6, 19).

Záver
Cholangiokarcinómy ostávajú naďalej ocho-

rením so zlou prognózou. Ako bolo opísané 
vyššie, ide o heterogénnu skupinu tumorov, 
ktorých jedinou kuratívnou liečbou je chirur-
gická resekcia. Rozsah resekcie závisí od lokalizá-

Obrázok 4. Resekcia perihilárneho cholangio-
karcinómu s en block pravou hemihepatektó-
miou – priebeh resekcie (vlastný súbor)

Obrázok 2. Delenie cholangiokarcinómov 
podľa lokalizácie (11) 

Obrázok 5. Resekcia perihilárneho cholangio-
karcinómu s en block pravou hemihepatektó-
miou – resekát (vlastný súbor)

Obrázok 3. Stav po resekcii tumoru strednej 
časti dct. choledochus s cholecystou (VP – vena 
portae) (vlastný súbor)

Obrázok 6. Resekcia perihilárneho cholangio-
karcinómu s en block pravou hemihepatektó-
miou – stav po en blok resekcii so segmentami 
4B a 5 – tumor Bismuth IV (vlastný súbor)
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cie, postihnutia ciev a funkčného stavu pečene. 
Najväčšie pokroky sa dosiahli pri perihilárnych 
tumoroch použitím en block resekcie spolu s pe-
čeňovým parenchýmom. To umožnilo zvýšenie 
podielu R0 resekcií, čo je základný predpoklad na 
dlhodobé prežívanie. Transplantácia ako liečeb-
ná modalita nateraz nie je štandardom, zvažuje 
sa na vybraných pracoviskách u vysokoselekto-
vaných pacientov so včasným, ale neresekabil-
ným štádiom ochorenia.
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Lymfadenektómia hepatoduodenálneho 
ligamenta pri chirurgii pečeňových metastáz 
kolorektálneho karcinómu − nový štandard?
MUDr. Jana Pavlendová, MUDr. Miroslav Tomáš, doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD., MUDr. Jozef Dolník, PhD., 
MUDr. Robert Duchoň, PhD., prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ, Bratislava

V čase diagnózy trpí približne štvrtina pacientov metastatickým šírením ochorenia. Každý druhý pacient s kolorektálnym karcinómom je 
ohrozený vznikom metastáz do dvoch rokov. Najčastejším miestom postihnutia je pečeň. U štvrtiny pacientov je jediným miestom metastatického 
šírenia. Chirurgická liečba je možná iba u pätiny z nich. Chirurgická resekcia je jedinou liečebnou metódou s dlhodobým prežívaním a nízkou 
pooperačnou mortalitou. Najzávažnejšími problémami chirurgickej liečby metastáz pečene sú resekabilita a vznik recidívy. V dnešnej ére che-
moterapie prispieva jej správne načasovanie k zvyšovaniu počtu pacientov s chirurgickým riešením tohto ochorenia. Prevalencia postihnutia 
lymfatických uzlín v povodí ligamentum hepatoduodenale sa pohybuje v rozpätí od 3 − 33 %. Ich postihnutie je považované za extrahepatálne 
metastatické šírenie ochorenia. Donedávna bolo všeobecne považované za kontraindikáciu chirurgického riešenia. Spornou otázkou je rozsah 
lymfadenektómie, ale aj jej správne načasovanie. Pozitivita je však považovaná za jeden z najnepriaznivejších faktorov prežívania.

Kľúčové slová: lymfadenektómia, ligamentum hepatoduodenale, resekcia pečene, kolorektálny karcinóm, prežívanie a recidíva

The significance of hepatoduodenal ligament lymphadenectomy during liver resection for  metastatic colorectal 
cancer – new standard?

Approximately 25% of patients present with metastases at initial diagnosis and almost 50% of patients with colorectal cancer will develop metastases 
within two years of the initial diagnosis. Liver is the most common site of the metastatic disease. Primary resection is considered for approximately 
20% of patients with colorectal liver metastasis. Surgery for isolated liver metastases from colorectal cancer has been accepted as the standard of 
care as it has proven to be life prolonging. The therapeutic algorithm is based on an assessment of operability and resectability. Systemic therapy has 
developed remarkably over the past few years. These improvements have increased the pool of patients who are being considered for resection of 
metastatic colorectal cancer. The presence of lymph node involvement was traditionally considered an absolute contraindication to resection, but there 
appears to be a role for surgery in highly selected patients with a single site of EHM amenable to complete resection. The unsolved questions are the 
impact and extent of lymphadenectomy during liver resection. Also the time of surgery. Unlike patients with liver disease only, however, the goals of 
surgery must not be viewed as potentially curative. Patients with lymph node involvement are consider as a group with a particularly poor outcome.

Key words: lymphadenectomy, hepatoduodenal ligament, liver resection, colorectal cancer, survival and relapse
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Úvod
Pacienti po kuratívnych resekčných výkonoch 

s pokročilým nálezom ochorenia pre adenokarcinóm 
gastrointestinálneho traktu (GIT) sú často ohrození 
rekurenciou ochorenia a vznikom vzdialených metas-
táz. Lymfatická drenáž danej lokality býva častým 
miestom rekurencie. Odstránenie spádovej lymfatic- 
kej drenáže je prevenciou lokoregionálnej rekurencie 
(1). Postihnutie lymfatických uzlín je po R-klasifikácii 
druhým najdôležitejším prognostickým faktorom 
(1, 2).  Počet odstránených lymfatických uzlín 
ovplyvňuje staging ochorenia. Súčasťou kuratívneho 
resekčného výkonu pre adenokarcinóm gastrointes-
tinálneho traktu je okrem resekcie primárneho ložiska 
s bezpečnostným lemom zdravého tkaniva aj pris-
lúchajúca lokoregionálna lymfadenektómia. Resekcia 
primárneho origa sa za štandardných podmienok 
urobí len ak nie je prítomný metastatický rozsev 
ochorenia. Výnimku tvorí metastatický kolorektálny 
karcinóm (KRK) (3, 4, 5, 6, 7). 

V  liečbe primárneho aj metastatického 
(za určitých podmienok) KRK má dominantné 
postavenie chirurgia. Samotný chirurgický výkon 
je základom liečby s kuratívnym potenciálom. 
Kompletná resekcia pečeňových metastáz KRK je 
dnes štandardom liečby. Predlžuje prežívanie pa-
cientov a u určitého percenta môže mať aj kuratívny 
potenciál. Problémom je vysoké percento recidív. 
Vzhľadom na dokázaný prínos lymfadenektómie 
pri kuratívnych resekčných výkonoch je možným 
riešením práve lymfadenektómia hepatoduodenál-
neho ligamenta (8, 9). 

Význam lymfadenektómie 
z pohľadu onkológie

Lokoregionálna lymfatická drenáž lokality po-
stihnutej adenokarcinómom býva častým mies-
tom rekurencie. Po resekčných výkonoch u pa-
cientov pre pokročilý nález ochorenia dochádza 
k častej rekurencii ochorenia a vzniku vzdialených 

metastáz. Najradikálnejšou metódou prevencie 
lokoregionálnej rekurencie je chirurgická lieč-
ba, odstránenie spádovej lymfatickej drenáže. 
Dôležitú úlohu v prevencii vzniku lokoregionálnej 
recidívy zohráva aj systémová terapia (1).

Štádium ochorenia hodnotíme podľa rôz-
nych klasifikačných systémov, ktoré sú založené 
na rôznych parametroch:
  TNM klasifikačný systém − založený na počte 

pozitívnych lymfatických uzlín
  Japonský klasifikačný systém − založený na 

anatomickej lokalizácii postihnutých lymfa-
tických uzlín

  N-ratio klasifikačný systém − založený na 
pomere počtu postihnutých a celkove vy-
šetrených lymfatických uzlín
Prežívanie pacientov signifikantne ovplyv-

ňuje počet celkovo exstirpovaných a pozitívnych 
lymfatických uzlín. Počet pozitívnych uzlín a ich 
pomer oproti negatívnym LU sa zdá byť rieše-
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ním na lepšiu stratifikáciu pacientov. To umožní 
lepšiu klasifikáciu a následné cielené indikovanie 
pooperačnej adjuvantnej liečby (10). 

Kolorektálny karcinóm  
a lymfadenektómia

Kolorektálny karcinóm patrí medzi onkolo- 
gické ochorenie s častým zastúpením v populácii, 
podliehajúci ako genetickým faktorom, tak aj fak-
torom vonkajšieho prostredia. Predstavuje približne 
10 % všetkých typov nádorov po celom svete. Patrí 
mu tretie miesto onkologických ochorení u mužov 
a druhé miesto u žien, pričom u mužov je inci-
dencia 4-násobne vyššia. Slovensko patrí ku kra-
jinám s vysokým nárastom rakoviny hrubého čreva 
a konečníka. Päťročné prežívanie rakoviny hrubého 
čreva v Európe varíruje v rozmedzí od 28,5 % do 57 %  
u mužov a od 30,9 % do 60 % u žien. Úmrtnosť 
na KRK v EÚ sa popisuje medzi 15 − 20/100 000 
mužov a 9 − 14/100 000 žien. Odhadujúc 608 000 
úmrtí ročne, čo tvorí okolo 8 % všetkých úmrtí na 
rakovinu. Celosvetovo je KRK štvrtou najčastejšou 
príčinou úmrtia na onkologické ochorenie (11). 

V  liečbe KRK má dominantné postavenie 
chirurgia. Samotný chirurgický výkon je základom 
liečby KRK s kuratívnym potenciálom (12). 

Päťročné prežívanie pacientov po resekcii 
je: v I. štádiu od 85 % − 95 %, v II. štádiu od 60 %  
− 80 % a v III. štádiu v rozpätí od 30 % − 60 % (11) 
a v štvrtom od 21 – 58 % (8, 13, 14).

Podľa odporučení medzinárodných organi-
zácií spočíva kuratívna terapia KRK v chirurgickom 
odstránení ložiska kolektómiou s prislúchajúcou 
regionálnou lymfadenektómiou (11, 15). Kompletná 
mezokolická excízia s vysokou ligatúrou kolických 
ciev zohráva dôležitú úlohu pri rozsahu lymfade-
nektómie. Lymfatické uzliny (LU) sa majú exstirpovať 
priamo od odstupu zásobujúcich ciev. Excízia mini-
málne 12 LU je potrebná na zhodnotenie N-štádia 
ochorenia. Vysoký počet negatívnych LU je hodno-
tený ako nezávislý prognostický faktor (16, 17). Počet 
vyšetrených uzlín v I., II. aj III. štádiu kolorektálneho 
karcinómu súvisí s prognózou pacienta. Päťročné 
prežívanie bolo 58,6 % a 66,6 % pri počte vyšetre-
ných menej ako 12, a 12 a viac LU (2). Na určovanie 
prognózy prežívania v III. štádiu ochorenia je N-ratio 
klasifikácia nadradená oproti N-štádiu ochorenia (2, 
15). Klinicky pozitívne LU ponechané na mieste sa 
považujú za R2 resekciu ochorenia (15). 

Lymfadenektómia 
hepatoduodenálneho ligamenta 
pri chirurgii pečeňových metastáz

Každý druhý pacient s KRK je ohrozený vzni-
kom metastáz (8). Pečeň je najčastejšie metasta-
ticky postihnutým orgánom, pričom 15 % paci-

entov má v čase diagnostiky ochorenia prítomné 
synchrónne metastázy. Sú považované za jeden 
z negatívnych prognostických faktorov (12). Okolo 
20 % pacientov je primárne resekabilných (18). 

Od 70. – 80-tych rokov sa chirurgická resek-
cia pečeňových metastáz považuje za štandard 
liečby, jedinú liečebnú metódu s dlhodobým pre-
žívaním a nízkou pooperačnou mortalitou (13). 
Podľa Coinaudovej klasifikácie má pečeň osem 
segmentov. Vzhľadom na funkčnú samostatnosť 
segmentov môže byť každý jeden segment od-
stránený bez toho, aby sa poškodili ostatné (19). 

Päťročné prežívanie pacientov po resekcii 
pečeňových metastáz sa pohybuje v rozmedzí 
od 21 % − 58 % (8, 13, 14). Pri solitárnom postih-
nutí pečene sa 5-ročné prežívanie po resekcii 
udáva až do 71 %. Pri konzervatívnom liečeb-
nom postupe sa prežívanie pacientov pohybuje 
od 6 − 24 mesiacov (12). 

Značná časť pacientov po chirurgickej in-
tervencii je ohrozená disemináciou ochorenia. 
Spôsob šírenia rakoviny môže nastať tromi cestami: 
priamym šírením do okolitého tkaniva, lymfatickou 
drenážou a hematogénnym rozsevom (12, 8). 

Závažnými problémami chirurgickej liečby 
metastáz pečene sú resekabilita a vznik recidívy 
(20). Úspešnosť operácie spočíva v dosiahnutí 
R0 resekcie a ponechaní dostatočného laloka 
pečene z hľadiska funkčnosti (15). V dnešnej ére 
chemoterapie a biologickej liečby máme mož-
nosť konverznej liečby. Konverzná terapia rozší-
rila možnosť operačného zákroku aj u pacientov 
s multifokálnym, bilobárnym postihnutím (13, 14). 
Resekcia pečene pri jej izolovanom postihnutí je 
dnes štandardom liečby. Je dokázané, že nielen 
predlžuje prežívanie pacientov, ale u určitého 
percenta pacientov má aj kuratívny efekt (21). 

Rekurencia ochorenia po resekciách pečene 
pre IV. štádium KRK často presahuje 50 % (12, 22). 
Vzhľadom na vysoko prognosticky pozitívny po-
tenciál chirurgickej intervencie pristupujeme stále 
k agresívnejším spôsobom liečby. Limitujúcimi 
faktormi v súčasnosti je nedostatok zostávajú-
ceho tkaniva pečene, komorbidity pacienta ale 
hlavne, extrahepatálne postihnutie. Aj tu sa stále 
viac a viac pristupuje k individualizácii resekability 
na základe vzájomného konsenzu formou multi-
disciplinárneho prehodnotenia. Pokiaľ je možné 
kompletné odstránenie metastáz s prijateľným 
peri- a postoperačným rizikom, tak sa väčšina 
pracovísk prikláňa k chirurgickej intervencii (23). 

Prítomnosť extrahepatálnych metastáz je 
považovaná za kontraindikáciu chirurgickej 
liečby. U týchto pacientov nie je predpoklad 
jednoznačného benefitu. Výnimku tvoria pľ-
úcne ložiská (1, 12, 13, 14). Pri postihnutí pľúc, 

rovnako ako pri postihnutí pečene, sú pacienti 
odporučení na chirurgické riešenie. Podmienkou 
je dosiahnutie R0 resekcie a dobrá tolerancia 
pooperačného obdobia (15). Za potenciálne 
kurabilnú chirurgickú intervenciu sa považuje aj 
opakovaná metastazektómia pečene, pokiaľ sú 
splnené predchádzajúce kritériá (24, 25). 

Celkový medián prežívania u pacientov po 
metastazektómii pečene a extrahepatálnych 
metastáz je 30,5 mesiaca (9 − 98 m). Pri kombi-
novaných: pľúcnych MTS je prežívanie 45 me-
siacov (39 − 98 mes.), peritoneálnych MTS – 29 
mesiacov (18 – 32 mes.) a pri MTS v lymfatických 
uzlinách – 26 mesiacov (21 – 48 mes.) (12). 

Sporným kritériom resekability pečene 
s extrahepatálnym metastatickým postihnutím je 
v súčasnosti postihnutie lymfatických uzlín hílu 
pečene. Spája sa s výrazne nižším prežívaním pa-
cientov (14, 23, 26, 27). Makroskopické postihnutie 
sa pohybuje od 2 – 10 % (28). Ako sme už v pred-
chádzajúcej kapitole spomínali, lymfadenektómia 
spádovej lymfatickej drenáže pri resekcii primárne-
ho ložiska v čreve je štandardnou súčasťou operácie. 
Ponechanie týchto uzlín je považované za postup 
non lege artis, R1 – R2 resekciu (15, 29). Z dostup-
ných prehľadových článkov existujú dôkazy o mož-
nom prínose lymfadenektómie hepatoduodenál-
neho ligamenta spolu s metastazektómiou pečene 
(obrázok 1), (9, 30, 31). Mikroskopická prevalencia 
postihnutia týchto lymfatických uzlín sa pohybuje 
v rozpätí od 3 % − 33 % (9). Ich postihnutie je po-
važované za extrahepatálne metastatické šírenie 
ochorenia a možné miesto recidívy. Dodnes nie je 
jasné, či ich postihnutie je dôkazom metastatického 
šírenia z primárneho ložiska v čreve, alebo ako rozsev 
metastatických ložísk pečene. Pozitivita týchto lym-
fatických uzlín je však považovaná za nepriaznivý 
faktorov prežívania. Detekcia mikrometastáz je teda 
významným prognostickým faktorom (8, 9, 26, 29). 

Napriek možným benefitom lymfadenektómie 
− odstránenie potenciálneho miesta recidívy a infor-
mácia o agresivite ochorenia − nie je zatiaľ jednotný 
názor na jej prínos. Diskutabilnou otázkou je rozsah 
lymfadenektómie, ako aj jej správne načasovanie 
(9, 32). Existujú viaceré možnosti lymfadenektómie, 
selektívna alebo rutinná. Rutinná lymfadenektómia 
znamená kompletné odstránenie spádovej lymfatic-
kej drenáže pri každej resekcii. Selektívna lymfadenek-
tómia má v sebe viacero možností. Pri neprítomnosti 
lymfadenopatie sa od lymfadenektómie ustupuje. Pri 
peroperačnom náleze lymfadenopatie dnes väčšina 
chirurgov pristupuje k lymfadenektómii. Sampling 
jednej-dvoch lymfatických uzlín zmrazeným rezom je 
tiež jednou z možností selektívnej lymfadenektómie. 
Vhodný postup pri ich mikroskopickej pozitivite však 
zatiaľ neexistuje (12, 14, 26). 
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Záver
Lymfadenektómia má zásadné postavenie 

v  liečbe onkologických ochorení. Množstvo 
publikovanej literatúry potvrdzuje jej pozitívny 
prognostický význam. Je štandardom každej 
chirurgickej liečby s kuratívnym potenciálom 
pre primárny adenokarcinóm GIT-u. 

Napriek faktu, že ide o metastatický rozsev, 
je kompletná resekcia pečeňových metastáz 
dnes štandardom liečby s kuratívnym poten-
ciálom. Otázkou je, či by chirurgia pečeňových 
metastáz nemala zahŕňať aj lymfadenektómiu 
hepatoduodenálneho ligamenta. 

Na základe doteraz publikovanej literatúry exis-
tujú predpoklady, že rutinná lymfadenektómia he-
patoduodenálneho ligamenta by mohla mať vplyv 
na rekurenciu ochorenia. Patologické zhodnotenie 
uzlín prinesie ešte dôkladnejšie zhodnotenie štá-
dia ochorenia, čo by mohlo ovplyvniť aj následné 
podanie chemoterapie. Vysoké percento recidív 
tohto ochorenia naznačuje súvis s ponechaním 
týchto uzlín ako možného miesta recidívy. Máme 
preto nádej, že ich rutinným odstránením by sme 
mohli znížiť počty recidív. Porovnanie pooperačnej 
morbidity a mortality, ako aj celkových nákladov na 
hospitalizáciu zatiaľ nepoukazuje na významný rozdiel 
medzi samotnou resekciou pečene a  resekciou 
spojenou s lymfadenektómiou. Na vyvrátenie alebo 
potvrdenie týchto tvrdení by sme však potrebovali 
porovnanie veľkého súboru pacientov formou 
randomizovanej kontrolovanej štúdie. Výsledky 
takejto štúdie by mohli byť k dispozícii v roku 2019. 
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Obrázok 1. Pravostranná hemihepatektómia s lymfadenektómiou hepatoduodenálneho ligamenta 
(vlastný súbor)
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Vývoj a nové trendy v hrudníkovej chirurgii
Doc. MUDr. Roman Benej, PhD.
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava

Autor v práci stručne opisuje vývoj chirurgie hrudníka vo svete i na Slovensku a najpodstatnejšie zmeny v nej v posledných desaťročiach.

Kľúčové slová: chirurgia hrudníka, VATS, metódy stagingu pľúcneho karcinómu

Progress and new trends in thoracic surgery

The author describes the progress in surgery of the chest worldwide and in Slovakia and its most important advances in the last decades.

Key words: thoracic surgery, VATS, staging modalities of lung cancer
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Za posledné dekády sa toho v chirurgii hrud-
níka zmenilo až príliš veľa, aby to bolo možné 
krátko opísať. Pokúsime sa zhrnúť aspoň najpod-
statnejšie body.

Prvou zmenou je samotný pacient vyžaduj-
úci torakochirurgické ošetrenie. Pred 30 rokmi 
to boli pacienti s ochorením pľúc a mediastína, 
občas sa vyskytol úraz hrudníka, z drvivej väčši-
ny dopravnej etiológie. Dnes je tých pacientov 
podstatne viac (čo určite možno pripísať lepšej 
diagnostike), ale títo pacienti prichádzajú často 
v štádiu ochorenia, ktoré už nedovoľuje uvažo-
vať o radikálnej liečbe. V tom vidím dôsledok 
dnešnej doby, pracovného vyťaženia a obáv 
z absencie v zamestnaní, z čoho rezultuje zane-
dbanie preventívnych vyšetrení. Výrazne sa však 
zvýšil podiel pacientov s poranením hrudníka po 
dopravných nehodách, ale hlavne v dôsledku 
trestnej činnosti (bodné a strelné poranenia 
hrudníka), s ktorými sme sa v minulosti stretávali 
len sporadicky. 

Druhou zmenou je zdravotnícky personál. 
Známou záležitosťou je chronický nedostatok 
sestier, ktoré sa pri pacientoch pripútaných na 
lôžko drénmi s odsávaním majú čo obracať. 
V poslednom období sa však pomerne vypuk-
lo rysuje aj problém s mladými lekármi, ktorí by 
sa chceli venovať chirurgii hrudníka, čo v mi-
nulosti nebolo také markantné. Pri otvorených 
hraniciach a možnosti pracovať v zahraničí za 
vyšší plat mladí jazykovo vybavení lekári od-
chádzajú po získaní kvalifikácie do ekonomicky 
vyspelejších krajín, kde za rovnakú prácu získajú 
vyššie finančné ohodnotenie. Tento problém je 
len veľmi ťažko (ak vôbec) riešiteľný. Výrazným 
uľahčením pre adeptov hrudníkovej chirurgie je, 
že v súčasnosti už nie sú potrebné najprv dve 
atestácie zo všeobecnej chirurgie ako v minu-
losti, ale po splnení podmienok môžu priamo 
atestovať z pľúcnej chirurgie, čím sa podstatne 
skôr stávajú špecialistami.

Technické vybavenie
Výrazné zmeny sú už v príprave na operačný 

výkon a v samotnej anestézii. Skôr narodení chi-
rurgovia si dobre pamätajú resekčné výkony na 
rozvinutých pľúcach, čo značne obmedzovalo 
manipulačný priestor a znižovalo prehľad. V päť-
desiatych rokoch minulého storočia bola uvedená 
tamponáda dýchacích ciest blokermi, vtedy však 
išlo len o prechodnú záležitosť. Izolovaná selektív-
na ventilácia (single-lung ventilation) bola možná 
až po zavedení ľavostrannej endobronchiálnej 
kanyly Ericom Carlensom (bol špecialista v otori-
nolaryngológii). V roku 1960 podobnú, ale pravo-
strannú kanylu zaviedol George M. J. White. V USA 
sa od polovice osemdesiatych rokov takmer všetky 
resekcie robili s použitím selektívnej ventilácie, 
u nás o niekoľko rokov neskôr. Dnešné VATS (Video 
Assisted Thoracic Surgery) výkony nie sú mysliteľ-
né bez použitia selektívnej intubácie. Ďalšou sa-
mozrejmosťou je pri torakotómiách predoperačné 
zavedenie epidurálneho katétra, čo prispieva k tl-
meniu pooperačnej bolesti a rehabilitácii pacienta.

Moderné vstrebateľné šijacie materiály, pou-
žívané od deväťdesiatych rokov, redukujú počet 
intra- a extratorakálnych pooperačných kompli-
kácií. Tracheálna chirurgia je bez nich dnes ne-
mysliteľná. Klasické torakochirurgické inštrume-
tárium ako Finochiettiho rozvierač (argentínsky 
chirurg, slúžiaci za I. svetovej vojny), Peánove alebo 
Duvalove kliešte, Sauerbruchov kostotóm sa použí-
vali v začiatkoch chirurgie hrudníka, pred 30 rokmi 
aj teraz. Starým chirurgickým snom bolo urýchliť 
operačné výkony použitím šijacích aparátov. Prvé 
takéto chirurgické inštrumenty boli spojené s me-
nami ako Húmer Hultl, Aladár Petz, Paul L. Friedrich 
a Komei Nakayama. Z nich je zrejme najznámejší 
stapler podľa Petza, používaný pri resekcii žalúd-
ka ešte pred 2. svetovou vojnou, používaný však 
aj dlhé roky po nej. V hrudníku sa začali staple-
ry používať zásluhou ruského chirurga Borisa V. 
Petrovského, ktorý na základe princípu Petzovho 

staplera upravil inštrument tak, aby sa dal použiť 
na uzáver bronchu a pľúcneho parenchýmu. Trvalo 
viac ako dekádu, kým aj americký trh rozpoznal 
potenciál staplerov a v roku 1964 bola založená 
Leonom Hirschom U. S. Surgical Corporation 
(USSC) špecializovaná na ich výrobu. Na konci 
osemdesiatych rokov minulého storočia začala éra 
použitia plastikových staplerov s vymeniteľnými 
nábojmi a viaceré publikácie z toho obdobia tvrdili, 
že mechanický uzáver bronchu pri resekcii pľúc 
je menej náchylný na dehiscenciu ako ručne šitý. 
Svojou spoľahlivosťou, jednoduchosťou použitia 
a časovou úsporou si postupne staplery vydobyli 
stabilné miesto v hrudníkovej chirurgii. V sedemde-
siatych rokoch minulého storočia zažil veľký boom 
elektrický nôž, ktorý sa začal používať i v hrudníko-
vej chirurgii. Jedným z prvých veľkých zástancov 
jeho použitia v hrudníku bol ruský chirurg Michail 
I. Perelman. Zrodila sa aj myšlienka použitia laseru, 
jeho využitie bolo predpokladané najmä pri me-
tastazektómiách. 

Ruka v ruke s vývojom nových technológií sa 
v osemdesiatych rokoch rozvíjala aj intervenčná 
bronchoskopia. Vo väčšom meradle sa začali po-
užívať tracheálne stenty (názov „stent“ pochádza 
od anglického dentistu Charlesa R. Stenta z roku 
1856). Dobre známa je Montgomeryho T-kanyla, 
ktorá mnohým našim pacientom zachránila život. 
Ide o kanylu zavedenú už v roku 1965, ktorá pred-
stavuje základný pilier konzervatívneho ošetrenia 
stenóz a lézií trachey. Slúži zároveň ako vnútorná 
dlaha a v prípade potreby ako tracheostómia. Je 
pacientmi dobre tolerovaná, zachováva fonáciu 
(pri funkčných hlasivkách) a prirodzené zvlhčova-
nie dýchacích ciest (na rozdiel od tracheostómie). 
Ďalšou možnosťou konzervatívneho riešenia krat-
ších nevyzretých stenóz je aplikácia silikónových 
stentov (najmä Dumonov stent) alebo kombino-
vaných povlečených stentov. Inou možnosťou je 
dnes aj laserová liečba, respektíve elektrokaute-
rizácia. Názory na ich použitie sú kontroverzné, 
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nakoľko po použití laseru sa vyskytujú v 70 – 80 % 
prípadov recidívy, takže niektorí autori odporúčajú 
po použití laseru tracheálnu dilatáciu a stent.

V deväťdesiatych rokoch sa začali používať 
tzv. „self expanding“ metalické tracheálne sten-
ty na základe ich úspešného použitia v chirurgii 
pažeráka, cievnej a biliárnej chirurgii (na našej klini-
ke ich však nepoužívame). Prvú rigidnú ezofageál- 
nu endoprotézu zaviedol Charters J. Symonds už 
v roku 1885 na preklenutie malígnej stenózy, prvé 
modernejšie ezofageálne stenty z gumy, silikónu 
a iných flexibilných syntetických materiálov sa 
skúšali od roku 1956. Neskôr pribudli i materiály 
ako teflón alebo polyetylén. K väčšiemu rozšíreniu 
ezofageálnych protéz však došlo až po zavede-
ní latexových stentov typu Celestine a Atkinson 
v sedemdesiatych rokoch, keď sa začala v zavád-
zaní stentov používať fibroendoskopia – začiatkom 
osemdesiatych rokov bolo publikovaných viac 
ako 100 úspešných prípadov. Metalické stenty na 
paliáciu ezofageálnych striktúr rôznych etiológií 
boli zavedené v roku 1983, ich ďalšia generácia 
v roku 1990. Prvé flexibilné expandibilné stenty 
v deväťdesiatych rokoch postupne nahradili rigid-
né ezofageálne protézy. Prvé metalické stenty sa 
vyrábali z chirurgickej ocele, neskôr ich nahradili 
stenty z nitinolu. Zavádzajú sa endoskopicky v zlo-
ženom stave a dilatujú sa v stenotizovanej lokalite 
s cieľom udržať zodpovedajúci lúmen. Nevýhodou 
je ich možná migrácia z inkriminovanej oblasti, 
podľa nášho názoru ešte väčšou nevýhodou (v tra-
cheálnej chirurgii) je nemožnosť ich jednoduchého 
odstránenia v prípade potreby (v dvoch prípadoch 
u našich pacientov pokus o odstránenie skončil 
resekciou trachey).

S dokonalejšími technickými vymoženosťami 
(endokamery, monitory, špeciálne endoskopické 
inštrumenty) sa začala aj éra modernej torakosko-
pie. Jej skutočný rozmach však nastal až po rozvoji 
miniinvazívnej laparoskopickej chirurgie na začiatku 
90. rokov minulého storočia. Vznikol termín VATS 
(Video Assisted Thoracic Surgery) spájajúci kon-
venčnú torakoskopiu s modernými technickými 
vymoženosťami (kamera a monitor s vysokou roz-
lišovacou schopnosťou, špeciálne torakoskopické 
inštrumentárium – najmä zavedenie endoskopic-
kých staplerov umožnilo bezpečné klinové resekcie 
pľúc a otvorilo dvere k náročnejším endoskopickým 
procedúram). Napriek oneskorenému štartu v po-
rovnaní s laparoskopickou chirurgiou, VATS zazna-
menala prudký rozvoj, s pribúdajúcimi skúsenos-
ťami operatérov a novými technickými danosťami 
sa rozširuje i spektrum torakoskopických operácií. 
Pôvodne len diagnostické zameranie sa rozšírilo 
i na terapeutické so širokou indikačnou paletou, 
siahajúcou od liečby pleurálnych výpotkov až po 

torakoskopickú lobektómiu. Nevídanú akceleráciu 
endoskopickej operatívy a indikácií na ňu demon-
štrujú nasledujúce riadky. Prvú VATS pleurektómiu 
pre pneumotorax (PNO) uskutočnil Levi v roku 1990, 
VATS ošetrenie empyému opísal Wakabayashi v ro-
ku 1991. Landreneau, Roviaro a Kirby v roku 1992 
publikovali prvé skúsenosti s VATS lobektómiami, 
Sugarbaker s VATS tymektómiou a resekciami bron-
chogénnych a perikardiálnych cýst. V tom istom 
roku Cuschieri realizoval prvú VATS ezofagektómiu, 
o rok neskôr publikoval Kent VATS ligáciu ductus 
thoracicus a opäť Cuschieri v roku 1994 uskutočnil 
prvú bilaterálnu VATS splanchnicektómiu. V roku 
1994 Sortini modifikoval mediastinoskopiu napo-
jením videokamery a vznikol termín „VAM“ (Video 
Assisted Mediastinoscopy), u  nás označovaná 
ako VMSC s rovnakým významom. V roku 1996 
Kao publikoval svoje skúsenosti s VATS sympa-
tektómiou pre palmárnu hyperhidrózu u takmer  
10 000 pacientov, o dva roky neskôr Nuss uviedol 
svoje 10-ročné skúsenosti s minimálne invazív-
nou korekciou pectus excavatum (MIRPE). V roku 
2006 McKenna referoval o 1 100 prípadoch VATS 
lobektómií, v tom istom roku Tomulescu publikoval 
retrospektívnu analýzu 107 pacientov s myasthenia 
gravis podrobených tymektómii s VATS prístupom 
(MMIT – maximálna miniinvazívna tymektómia).

VATS si postupne vybojovala miesto v chirur-
gickom portfóliu ako všeobecne akceptovaná me-
todika s vysokou úspešnosťou a nízkym počtom 
komplikácií. Možno povedať, že dnes pri mnohých 
indikáciách je konvenčný torakotomický prístup 
výnimkou (napríklad ošetrenie pneumotoraxu, 
histologizácia alebo aj kompletná exstirpácia pľ-
úcnych nodulov, tumorov mediastína).

Niet pochýb, že endoskopická operatíva sa 
bude vyvíjať a nachádzať svoje uplatnenie v ďalších 
a ďalších indikáciách. Môže sa však meniť i prístu-
pová cesta. Podľa Laviniho „prirodzeným vývojom 
VATS je robotická chirurgia“. Prvým „primitívnym“ 
chirurgickým robotom bol robot „Puma 560“, pô-
vodne využitý na CT navádzanú biopsiu mozgu 
v roku 1985. O 2 roky neskôr bol rovnaký robot 
využitý na prvú transuretrálnu resekciu prostaty 
(TUR). Postupné zdokonaľovanie robotov prinieslo 
rôzne ďalšie typy, ktoré sa používali a používajú 
pri chirurgických procedúrach (Probot, Robodoc, 
Aesop, Zeus, Da Vinci, zavedený v roku 2001). Prvá 
robotická operácia vôbec bola cholecystektómia 
uskutočnená Cadierom v  roku 1997. V ďalších 
rokoch boli využívané hlavne v kardio- a cievnej 
chirurgii alebo v urológii. V torakálnej chirurgii 
boli prvé robotické operácie uskutočnené v roku 
2000, keď Yoshino opísal robotické tymektómie 
a Melfi lobektómie. Treba však povedať, že podľa 
doterajších vedomostí zatiaľ v hrudníkovej chirurgii 

robotická chirurgia väčšie uplatnenie nenašla. Na 
území SR doteraz hrudníková operácia s využitím 
robota uskutočnená nebola.

Je nesporné, že robotická chirurgia stojí dnes 
ešte len na začiatku a skúsenosti s ňou sú malé. 
Širšie uplatnenie tejto technológie však ani dnes 
nie je možné (aspoň u nás) a ani možnosti uplat-
nenia v budúcnosti nemožno odhadnúť.

Zmeny v stratégii liečby pľúcneho 
karcinómu

Predoperačné posúdenie kandidáta na to-
rakochirurgický výkon pre pľúcny karcinóm je 
komplexný proces, ktorého dôkladnosť a presnosť 
má zásadný vplyv na ďalší osud pacienta. Kým 
v minulosti platilo, že sa operovalo všetko, čo sa 
považovalo za operabilné (bez ohľadu na stav 
uzlín), dnes ide o tímovú spoluprácu pneumológa, 
chirurga, rádiológa, internistu a anestéziológa ešte 
pred samotným operačným výkonom. Dôkladné 
zváženie výsledkov predoperačných vyšetrení 
umožňuje významne redukovať možné poope-
račné komplikácie, a  tým pozitívne ovplyvniť 
pooperačný priebeh. Opierajúc sa o  závery 
predoperačných vyšetrení, konečné rozhodnutie 
je na chirurgovi, ktorý stanoví indikáciu na operáciu 
a jej najvhodnejšiu stratégiu. Samotná operácia (či 
už s diagnostickým, alebo terapeutickým zame-
raním) musí mať maximálny efekt pri čo najmen-
šej traumatizácii pacienta. V prípade malígneho 
ochorenia je posúdenie operability, a teda kladné 
alebo záporné rozhodnutie na operačný výkon 
jednou z najvážnejších úloh chirurga. Zásadnou 
otázkou je, či pacient bude mať z operácie benefit 
– t. j. presne stanoviť štádium ochorenia a vylúčiť 
systémové ochorenie. Na to slúžia klasické chirur-
gické stagingové metódy (VMSC, VATS), z novších 
metód, zameraných na mediastinálnu lymfadenek-
tómiu a staging bronchiálneho karcinómu, treba 
spomenúť VAMLA (Video – Assisted Mediastinal 
Lymphadenectomy), publikovanú Hurtgenom 
v roku 2002 so senzitivitou 100 %, špecificitou 93,7 %  
a len s 0,9 % falošne negatívnych výsledkov. Autori 
udávajú exploráciu mediastinálnych LU porovna-
teľnú s konvenčným prístupom a možnosť rozší-
riť lymfadenektómiu špeciálne pri ľavostrannom 
bronchiálnom karcinóme.

Ďalšou a zatiaľ najnovšou endoskopickou 
metódou, zameranou na exploráciu mediastína, 
je TEMLA (Transcervical Extended Mediastinal 
Lymphadenectomy), uvedená do praxe poľský-
mi autormi Zielinskym a Kuzdzalom v roku 2004. 
Priemerný počet lymfatických uzlín odobratých 
pri tomto výkone bol 39, senzitivita 95,6 %, 
špecificita 100 % pri morbidite 6,8 % a morta-
lite 0,9 %.
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V poslednom čase sa v stagingu presadzujú 
i nechirurgické metódy. Konvenčná transbron-
chiálna ihlová biopsia (TBNA) sa už vo svete 
používa takmer tri dekády. V rutinnej dennej 
praxi ju však používa len 10 – 15 % pneumoló-
gov v stagingu NSCLC. Podľa Detterbecka je jej 
senzitivita 78 % a falošná negativita 28 % pri N2 
ochorení. Endoskopická sonografia: EUS-FNA 
a EBUS-FNA (transezofageálna a transbron- 
chiálna ultrazvukom vedená biopsia) predsta-
vujú moderné nechirurgické metodiky stagin-
gu, ktoré majú reálnu ambíciu nahradiť chirur-
gické. EBUS umožní vizualizovať a bioptovať 
horné a dolné mediastinálne LU staníc 2R/2L, 7, 
10, 11 a dokonca 12. EUS umožní kompletizovať 
staging biopsiou 4L a dolných mediastinál-
nych LU staníc 7, 8 a 9. Navyše EBUS a EUS sú 
bezpečné metodiky s minimom opisovaných 
komplikácií (menej ako 1 % prípadov). Na dru-
hej strane, percento chirurgicky verifikovaného 
mediastinálneho postihnutia LU pri negatívnej 
sonografii dosahuje 13 – 15 %. Preto negatívna 
endosonografia podľa Detterbecka nezna-
mená priamu indikáciu na radikálnu operáciu 
a ESTS v rutinnej praxi naďalej odporúča po 
negatívnej endosonografii chirurgickú stagin-
govú metódu (t. j. videomediastinoskopiu – 
VMSC). Rovnako Cerfolio v roku 2010 konšta-
toval, že EUS/EBUS-FNA treba považovať za 
iniciálne metodiky na biopsiu mediastinálnych 
LU, ale vzhľadom na ich vysoké percento faloš-
ne negatívnych výsledkov (hlavne v etážach 4R 
a 7) stále ostáva najspoľahlivejšou stagingovou 
metódou VMSC.

Ak teda možno uvedené kontroverzné názo-
ry krátko zhrnúť, podľa dnešných názorov ESTS 
(European Society of Thoracic Surgeons) EUS 
a EBUS v prípade pozitivity potvrdzujú N2 a N3 
ochorenie, v prípade negativity ho však nevyvra-
cajú. Ani toto odporúčanie však neplatí stopercent-
ne (a to ani tam, kde sú možnosti reálne tieto me-
tódy využiť) – napríklad nemeckí autori považujú 
aj negatívny výsledok EBUS/EUS za dostatočne 
validný. V našich konkrétnych podmienkach je 
EBUS takmer nedostupný, zatiaľ čo EUS je zásluhou 
gastroenterológov bežne dostupný a v odôvodne-
ných prípadoch bežne využívaný priamo v našej 
nemocnici.

Transplantácia pľúc
Pred tridsiatimi a viac rokmi transplantácia pľúc 

u našich pacientov neprichádzala do úvahy. Žiaľ, na 
rozdiel od českých kolegov sa na Slovensku nerobí 
ani dnes. Je však nadviazaná úzka spolupráca s AKH 
Viedeň pod vedením prof. Klepetka a viacerí slo-

venskí chirurgovia sa zúčastnili transplantácií pľúc 
v AKH. Aktuálne bolo doteraz urobených 60 dospe-
lých transplantácií pľúc, z toho tri retransplantácie. 
Jedna transplantácia pľúc bola u dieťaťa (stav októ-
ber 2015). Pre zaujímavosť, v Českej republike (kde 
sa robí transplantácia pľúc len v Prahe vo FN Motol) 
bolo aktuálne uskutočnených 250 transplantácií 
pľúc, len za rok 2014 32.

Záver
Technický pokrok všeobecne nutne vedie 

k pokroku aj v medicíne využívajúcej najmoder-
nejšie technické zázemie. Pribúdajú stále nové 
operačné indikácie, inštrumentárium i prístro-
jová technika (3D videoprojekcia, neskôr snáď 
i telerobotizácia, zdôrazňovaná EITS – European 
Institute of Telesurgery Strasbourg).

S prudkým rozvojom operačných indikácií 
však stúpajú i nároky na operatéra. Problematika 
torakoskopickej diagnostiky a terapie vyžaduje 
odbornú erudíciu v konvenčnej hrudníkovej 
chirurgii a zodpovedajúcu prípravu v endosko-
pickej chirurgii hrudníka. Podľa vyjadrenia F. G. 
Pearsona, chirurgovia odmietajúci učiť sa a prak-
tizovať nové endoskopické techniky nevyhnutne 
v blízkej budúcnosti „zmeškajú vlak“. Vzhľadom 
na technickú náročnosť týchto operácií s mož-
nosťou vzniku neočakávaných a akútnych pe-
roperačných komplikácií a náročnosť poope-
račného sledovania by mali byť tieto výkony 
sústreďované na špecializovaných pracoviskách, 
ktoré s nimi majú najväčšie skúsenosti. 

I na týchto pracoviskách si však operatér mu-
sí byť vedomý limitácií torakoskopickej operatívy 
a uvedomovať si, že konverzia nie je zlyhaním ani 
chybou operatéra – naopak, včasná a nevynúte-
ná konverzia na konvenčný výkon je prejavom 
maximálnej zodpovednosti voči pacientovi.
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Manažment axily pri včasnom karcinóme prsníka
MUDr. Vitězslav Marek, PhD. 1, doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc. 2, MUDr. Julius Palaj, PhD. 1,  
prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD. 1
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Manažment axily pri včasnom karcinóme prsníka nie je jednoznačne definovaný. Dilema vzniká medzi snahou dosiahnuť čo najlepšiu 
prognostickú informáciu vyšetrením nodálneho statusu axily, prevencie axilárnej recidívy na jednej strane a eliminovaním negatívnych 
následkov exenterácie axily (EA), hlavne lymfedému hornej končatiny na strane druhej. Vyšetrenie sentinelovej uzliny nahradilo rutinné 
používanie EA a axilárnej rádioterapie pri klinicky negatívnych axilárnych lymfatických uzlinách. Otázkou ostáva použitie vyšetrenia 
sentinelovej uzliny pri klinicky pozitívnych sentinelových uzlinách (izolované tumorózne bunky, mikrometastázy, makrometastázy).
Tento článok vznikol v snahe poskytnúť aktuálny pohľad na tento problém.

Kľúčové slová: včasný karcinóm prsníka, exenterácia axily, vyšetrenie sentinelovej uzliny, axilárna rádioterapia, izolované tumorózne 
bunky, mikrometastáza, makrometastáza

Axillary management in early breast cancer

Management of the axilla in early breast cancer is controversial. There has never been a widely agreed means of balancing an under-
standing of nodal status as prognostic information, the need to prevent axillary recurrence and the wish to avoid treatment-related 
morbidity, particularly arm lymphoedema. The routine use of exenteration of axilla (EA) or axillary radiotherapy for the clinically node-
-negative axila was replaced by the use of sentinel lymph node biopsy (SLNB) to establish nodal status. Since the widespread adoption 
of SLNB, there have been futher efforts to define the best local treatment for the sentinel node-positive patient (isolated tumour cells, 
micrometastasis, macrometastasis). These are discussed in the present review.

Key words: early breast cancer, exenteration of the axilla, sentinel lymph node biopsy, axillary radiotherapy, isolated tumour cells, 
micrometastasis, macrometastasis
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Včasný karcinóm prsníka je definovaný ako 
karcinóm neprerastajúci hranice mliečnej žľazy, 
hranice lymfatických uzlín v axile a nevytvá-
rajúci vzdialené metastázy. Zahrňuje štádiá: I, 
IIa, IIb a III.

Manažment axily v súčasnosti predstavuje 
vyšetrenie sentinelovej uzliny (SNB), exenterácia 
axily (EA) a axilárna rádioterapia (AR).

Manažment axily pri včasnom karcinóme 
prsníka nie je jednoznačne definovaný.

Pokroky v patologicko-histologickom vy-
šetrení preparátu prsníka, systémovej liečbe, 
chirurgickej technike a pooperačnej rádioterapii 
nás nútia prehodnotiť pôvodné názory a indi-
kačné kritériá.

Exenterácia axily (EA – extirpácia I. a II. etáže 
lymfatických uzlín axily) predstavovala štandardný 
chirurgický výkon pri karcinóme prsníka. EA 
a následné patologicko-histologické vyšetrenie 
axilárnych lymfatických uzlín predstavovalo jediný 
možný spôsob zabezpečujúci stanovenie prog-
nózy ochorenia a prevenciu axilárnej recidívy. 
Okrem pozitív však EA priniesla aj negatíva, medzi 
najzávažnejšie patrí lymfedém hornej končatiny.

V snahe eliminovať negatíva EA bolo do kli-
nickej praxe pred dvoma desaťročiami zavedené 
vyšetrenie sentinelovej uzliny (SNB) (obrázok 1).

Prvý štát, ktorý zahrnul vyšetrenie SNB do 
svojich národných odporúčaní (guidelines) 
bolo Holandsko v roku 1999 (1). V súčasnosti 
je vyšetrenie SNB využívané u 70 % pacientok 
s včasným karcinómom prsníka (2).

Vyšetrenie SNB je indikované u pacientov s kar-
cinómom prsníka s klinicky negatívnymi axilárnymi 
lymfatickými uzlinami. Výnimku tvoria inflamatórny 
karcinóm prsníka a T3, T4 ochorenie, bez ohľadu na 
to, či je vykonaná prsník zachovávajúca operácia 
alebo modifikovaná radikálna mastektómia.

EA predstavuje štandardný liečebný postup 
pri klinicky pozitívnych lymfatických uzlinách 
axily verifikovaných najčastejšie predoperačnou 
usg navigovanou biopsiou (3). 

Napriek tomu sa stretávame s prípadmi, pri 
ktorých je EA považovaná za „nadliečenie“ pacienta. 

Axilárny chirurgický výkon 
pri sentinelových uzlinách 
postihnutých izolovanými 
tumoróznymi bunkami (ITC) 
a mikrometastázami (obrázok 2)

Zavedenie vyšetrenia SNB do klinickej pra-
xe prispelo k detailnejšiemu patologicko-histo-
logickému vyšetreniu lymfatických uzlín axily 
(imuno-histochemické vyšetrenie). Začíname byť 
schopní identifikovať tzv. izolované tumorózne 
bunky (ITC) a mikrometastázy (depozity < 2 mm),  

Obrázok 1. Vyšetrenie sentinelovej uzliny v axile Obrázok 2. Mikrometastáza v lymfatickej uzline 
axily (imunohistochemické vyšetrenie, farbenie 
pomocou monoklonálnej protilátky na cytokera-
tín AE1/AE2, zvačšenie 50x)
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ktorých prognostický význam je nejasný. Niektoré 
štúdie vyslovili podozrenie, pri ktorých prítomnosť 
ITC a mikrometastáz v sentinelovej uzline zhoršuje 
prognózu ochorenia pacienta. Holandská štúdia 
MIRROR vyšetrila vplyv mikrometastáz a ITC (v senti- 
nelových a nesentinelových uzlinách) na dĺžku bez-
chorobného prežívania pacienta. Pacienti sa podro-
bili vyšetreniu SNB a splnili priaznivú biologickú 
charakteristiku tumoru (4). Štúdia opísala podstatne 
horšie 5-ročné bezchorobné prežívanie u pacientov 
s ITC alebo mikrometastázami, ktorí neprijali adju-
vantnú systémovú liečbu v porovnaní s pacientmi 
bez metastatického postihnutia lymfatických uzlín 
axily, bez aplikácie adjuvantnej systémovej liečby.

Aplikácia adjuvantnej systémovej liečby 
u pacientov s ITC a mikrometastázami v lym-
fatických uzlinách axily zlepšila 5-ročné 
bezchorobné prežívanie o 10 %.

V roku 2009 onkochirurgická konferencia v St. 
Galen neodporučila EA u pacientov s postihnutím 
sentinelovej uzliny ITC event. mikrometastázou (5). 
Odporúčanie bolo vytvorené na základe výsledkov 
dvoch veľkých štúdií: Z0010 a NSBAP-B32 (6). Štúdie 
vyšetrovali pacientov s okultnými metastázami 
v lymfatických uzlinách axily, prsník zachovávajúcim 
výkonom a adjuvantnou celoprsníkovou rádiotera-
piou. Sentinelové uzliny boli pôvodne negatívne, 
avšak pri dôkladmom ,,re-vyšetrení,, (imuno-
histochemickom) boli ITC identifikované v 11,1 %, 
mikrometastázy v 4,4 % a makrometastázy v 0,4 %.

Prítomnosť okultných metastáz v sentinelovej 
uzline (ITC, mikrometastázy) bola spojená s 1,2 % 
poklesom 5-ročného celkového prežívania, 2,8 % 
poklesom v lokoregionálnom bezchorobnom pre-
žívaní a 2,8 % poklesom v prežívaní bez vzdialených 
metastáz. Tieto výsledky boli následne vyhodno-
tené ako klinicky nevýznamné, neovplyvniteľné 
súčasnou chirurgickou a rádiologickou liečbou.

Na podklade záverov zo St. Galenu (r. 2009),  
v  roku 2014 a  2015 sa vyšetrenie SNB bez 
doplňujúcej EA stalo štandardnou metódou 
u 84 % pacientov s mikrometastázou a 100 % 
pacientov s ITC v sentinelovej uzline (5).

EA je preto považovaná za „nadliečenie“ u pa-
cienta s mikrometastázou a ITC v sentinelovej uz-
line a preto nie je indikovaná. Naopak, adjuvantná 
systémová liečba je indikovaná u tejto skupiny 
pacientov na individuálnej báze, na základe jednot-
livých histologických podtypov karcinómu prsníka.

Axilárny chirurgický výkon pri 
jednej až dvoch sentinelových 
uzlinách postihnutých 
makrometastázou

Makrometastázy (depozity > 2 mm) v senti-
nelovej uzline axily predstavovali absolútnu indi-

káciu na exenteráciu axily. Publikácia výsledkov 
American College of Surgeons Oncology Group 
Z0011 z roku 2010 zmenila tento názor (7).

Štúdia Z0011 analyzovala 1 900 pacientov 
s karcinómom prsníka T1-T2, prítomnou makro-
metastázou v jednej event. dvoch sentinelových 
uzlinách, liečených adjuvantnou celoprsníkovou 
rádioterapiou.

Pacienti boli na základe randomizovaného 
výberu rozdelení na pacientov so skompleti-
zovanou exenteráciou axily a pacientov bez 
exenterácie axily. Pooperačné sledovanie bolo 
v dĺžke 4 rokov. Adjuvantná systémová liečba 
bola aplikovaná na základe uváženia konkrét-
neho pracoviska.

Štúdia neopísala rozdiel medzi celkovým 
prežívaním, prežívaním bez vzdialených 
metastáz a prežívaním bez lokorecidívy medzi 
spomínanými dvomi skupinami. Pooperačná 
morbidita v zmysle lymfedému končatiny bola 
signifikantne nižšia u pacientov liečených len 
vyšetrením SNB bez EA. 

Výsledky štúdie Z0011 spôsobili revolúciu 
a zmenili algoritmus liečby včasného karcinómu 
prsníka v USA.

American Society of Clinical Oncology ne-
odporúča EA pri včasnom karcinóme prsníka 
s postihnutím jednej event. dvoch sentinelových 
uzlín axily makrometastázou.

Je štúdia Z0011 vierohodná? Je vhodné 
meniť súčasné indikačné kritériá na základe jej 
záverov?

Tieto otázky získali svoju vážnosť, keď sa ob-
javili detaily a spôsob realizácie samotnej štúdie.

Prvá kritika štúdie Z0011 prišla z Univerzitnej 
nemocnice v  Bazileji vo Švajčiarsku. Medzi 
hlavné nedostatky štúdie patrí nedostatočný 
nábor pacientov dosahujúci cca 50 % 
plánovaného počtu zahrnujúci 115 centier, 20 %  
pacientov sa počas štúdie stratilo, resp. ne-
bolo vyhodnotených, u 11 % pacientov nebol 
definovaný nodálny status axily a stanovenie 
celkového prežívania bolo uprednostnené 
pred stanovením axilárnej recidívy. Okolo 50 %  
pacientov zahrnutých do štúdie malo axi-
lárne uzliny postihnuté mikrometastázou (pri 
ktorých EA nie je indikovaná). Štyristotridsať 
pacientov s  axilárnymi makrometastázami 
nebolo vyhodnotených. Posledným a možno 
povedať najzávažnejším nedostatkom štúdie 
Z0011 je opomenutie a nevyhodnotenie efektu 
pooperačnej axilárnej rádioterapie u pacientov 
liečených vyšetrením SNB.

Znalosť rozsahu postihnutia axilárnych lym-
fatických uzlín je aj v súčasnosti pre onkológa 
dôležitá. Je významná pri stanovení prognózy 

celkovej a lokoregionálnej recidívy ochorenia, 
ako aj pri indikácii adjuvantnej liečby (8).

Hoci sa v súčasnosti onkológovia pri indikácii 
systémovej liečby čoraz častejšie spoliehajú na 
patologicko-molekulárne fenotypy primárne-
ho nádoru, rozsah postihnutia axilárnych lym-
fatických uzlín zostáva súčasťou mnohých 
prognostických modelov, napr. Adjuvant Online, 
Predict, LifeMath a Nothinghamský prognostický 
index.

Efekt systémovej liečby pri redukcii lokál-
nej ako aj celkovej recidívy ochorenia je ne-
sporný. To, či je schopná nahradiť chirurgický 
výkon v axile so svojimi negatívami sa pokúša 
odpovedať práve prebiehajúca štúdia THE UK 
POSNOC (POsitive Sentinel NOde: adjuvantná 
liečba samotná vs. adjuvantná liečba + axilárny 
chirurgický výkon event. axilárna rádioterapia), 
ktorej cieľom je presne definovať, na multidisci-
plinárnom konsenze, rozsah axilárneho chirur-
gického výkonu pri postihnutí sentinelovej 
uzliny makrometastázou (9).

Všetky doterajšie štúdie, vrátane štúdie 
Z0011, poskytujú rozporuplné výsledky, preto 
je akceptácia názoru, že EA event. adjuvantná 
axilárna rádioterapia nie je indikovaná pri postih-
nutí sentinelovej lymfatickej uzliny makrometas-
tázou predčasná.

Adjuvantná axilárna 
rádioterapia pri postihnutí 
axilárnej sentinelovej uzliny 
makrometastázou

Moderný lokoregionálny manažment kar-
cinómu prsníka predstavuje integráciu chirurgie 
a rádioterapie. Práve táto skutočnosť nebola 
zahrnutá v štúdii Z0011, čo robí jej záver nepre-
svedčivým. Nedávne štúdie potvrdzujú pozitív-
ny vplyv regionálnej axilárnej rádioterapie pri 
liečbe karcinómu prsníka (10).

Štúdie The National Cancer Institute 
of Canada Clinical Trials Group a  European 
Organisation for Research and Treatment of 
Cancer (EORTC phase III, trials 22922-10925) ana-
lyzovali vplyv regionálnej axilárnej rádioterapie 
na interné mamárne a mediálne supraklaviku-
lárne uzliny. Štúdie verifikovali zlepšené celkové 
a bezchorobné prežívanie pri použití regionálnej 
ax. rádioterapie (10). 

Štúdia EORTC AMAROS (trials 10981-22023) 
porovnala pacientov s T1-T2 karcinómom prsní-
ka, makroskopicky postihnutou sentinelovou 
uzlinou skompletizovaných EA s pacientmi 
s axilárnou rádioterapiou. Štúdia opisuje ex-
celentnú axilárnu kontrolu zabezpečenú rá-
dioterapiou (11).
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Axilárny chirurgický výkon 
po neoadjuvantnej liečbe 
s kompletnou klinickou odpoveďou 
– cN0

Vyšetrenie sentinelovej uzliny pri karcinóme 
prsníka po neoadjuvantnej liečbe nebolo sa-
mozrejmosťou. Ako dôvod bol uvádzaný vysoký 
stupeň falošnej negativity vyšetrenia (FNV) sen-
tinelovej uzliny (10 – 30 %) spôsobený alteráciou 
lymfatických ciest chemoterapiou. Medzi štúdie 
potvrdzujúce tento názor patria SENTINA, v kto-
rej je opísaná FNV sentinelovej uzliny 14,2 % (12) 
a veľká multicentrická štúdia Z1071 s 12,6 % FNV 
sentinelovej uzliny (13). Pri obidvoch štúdiách 
došlo k downstagingu ochorenia po neoadju-
vantnej chemoterapii z cN1 na cN0.

Posledné obdobie prinieslo štúdie, ktoré 
dvom predošlým protirečia. 

Práca od Newman et al. (14), analyzuje 54 
pacientov s pozitívnymi lymfatickými uzlinami 
v axile (verifikované aspiračnou biopsiou), ktorí 
sa podrobili neoadjuvantnej liečbe a následné-
mu vyšetreniu SNB a EA. Výsledkom je vysoký 
stupeň identifikácie sentinelovej uzliny (98 %), 
pričom ani jeden zo 17 pacientov s negatívnou 
sentinelovou uzlinou nemal reziduálne ochore-
nie v nesentinelových uzlinách axily (FNV 0 %).

Canavese et al. (15), vyšetril 64 pacientov 
s klinicky pozitívnou sentinelovou uzlinou pred 
neoadjuvantnou chemoterapiou, následne sa 
podrobili vyšetreniu SNB a EA. Výsledkom je 
nielen vysoký stupeň identifikácie sentinelovej 
uzliny (93,8 %), ale aj skutočnosť, že u 23 paci-
entov (38 %) s negatívnou sentinelovou uzlinou 
mali 2 pacienti metastázu v nesentinelových 
uzlinách (FNV 8,7 %).

Galimberti et al. (16), vo svojej retrospektívnej 
štúdii analyzoval 396 pacientov s priemerným 
pooperačným sledovaním 61 mesiacov (38 – 82 
mesiacov). Do štúdie boli zaradení pacienti cN0 
a cN1/2 pred neoadjuvantnou liečbou, s kom-
pletnou klinickou odpoveďou – cN0. Pacienti 
boli vyšetrení SNB, EA nebola indikovaná pri 
negatívnej sentinelovej uzline. Za ciele štúdie 
bolo stanovené: vyšetrenie FNV sentinelovej 
uzliny, celkové a bezchorobné prežívanie.

FNV sentinelovej uzliny bolo opísané 
len u 1 pacienta (0,7 % prípadov) – pacient 
s  pôvodne cN1/2 s  kompletnou klinickou 
odpoveďou. Päťročné celkové prežívanie do-
siahlo 93,3 % s iniciálne cN0 ochorením a 86,3 %  
s  iniciálne cN1/2 ochorením. Päťročné 
bezchorobné prežívanie bolo 81,1 % s iniciálne 
cN0 ochorením a 73,4 % s cN1/2 ochorením. 
Autori považujú vyšetrenie SNB za vhodné aj 
pri pacientoch s cN1/2 ochorením s komplet-

nou klinickou odpoveďou po neoadjuvantnej 
chemoterapii.

Onkochirurgická konferencia v St. Galene 
v roku 2015 odporučila vyšetrenie SNB ako vhod-
né u pacientov s klinicky pozitívnymi axilárnymi 
lymfatickými uzlinami, u ktorých vplyvom neo-
adjuvantnej chemoterapie došlo k downstagin-
gu ochorenia – cN0 (17).

Záver
Sme svedkami postupného obmedzovania 

chirurgických výkonov v axile pri včasnom kar-
cinóme prsníka. EA je považovaná za nadliečenie 
pacientov pri negatívnej sentinelovej uzline, ako 
aj u pacientov po neoadjuvatnej chemoterapii 
s následným downstagingom ochorenia – cN0. 
Štúdie dokázali nulový vplyv EA na celkové pre-
žívanie pacientov (18).

To, či sa aj vyšetrenie SNB stane obsolent-
ným a bude nahradené patologicko-moleku-
lárnou diagnostikou fenotypov primárneho 
nádoru pri plánovaní adjuvantnej liečby ukáže 
blízka budúcnosť skompletizovaním výsledkov 
práve prebiehajúcej štúdie SOUND (19).

Vyšetrenie nádorovej génovej expresie získa-
va čoraz väčšiu popularitu. Štúdia MINDACT pre-
zentovaná na American Association for Cancer 
Research Annual Meeting v apríli 2016, ktorá 
vyšetrením 70 génov (MammaPrint test ) iden-
tifikuje pacientov, u ktorých nie je adjuvantná 
liečba indikovaná (20). Jediným negatívom tohto 
testu je vysoká cena, ktorá ho robí neprístupným 
pre chudobnejšie regióny sveta, ktorým je aj 
Slovensko.
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Perforátorové laloky
MUDr. Eugen Frišman, PhD.1, MUDr. Ján Bumbera1, MUDr. Peter Lengyel, PhD.1, MUDr. Jozef Kubašovský2
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Perforátorové laloky predstavujú spoľahlivú a bezpečnú lalokovú techniku rekonštrukčnej chirurgie, pri ktorej je zdvíhaný lalok pozostávajúci 
z kože, podkožia a eventuálne aj fascie a to z oblasti vzdialenej, alebo priľahlej k miestu, ktoré je potrebné rekonštruovať. Cievy, ktoré zásobujú 
lalok sú izolované perforátory, odstupujúce z hlbších axiálnych, zdrojových, materských ciev, ktoré po prechode svalom, alebo intermuskulárnym 
septom, po perforácii svalovej fascie napájajú svoju konečnú destináciu na cievne plexy kože a podkožia. Cieľom tejto práce je uvedenie do 
základnej problematiky perforátorových lalokov, ich anatómie, klasifikácie, predoperačného zobrazovania a správnej techniky ich preparácie.

Kľúčové slová: perforátor, perforátorový lalok, rekonštrukcia

Perforator flaps

Perforator flaps are reliable and safe technique of reconstructive surgery, in which the flap consisting of skin, subcutaneous tissue, and 
possibly fascia is raised from the area remote or adjacent to the area to be reconstructed. The blood vessels that supply the flap are isolated 
perforators, leaving the deeper axial, source, parental vessels that after passing through the muscle or intermuscular septum pierce the 
muscle fascia to feed their final destination vascular plexuses of the skin and subcutaneous tissue. The intention of this work is to give the 
basic understanding of perforator flaps, their anatomy, classification, preoperative imaging techniques and their proper dissection technique.

Key words: perforator, perforator flap, reconstruction
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Úvod
Perforátorové laloky reprezentujú ďalší dôle-

žitý medzník chápania vaskulárnej anatómie 
postupnou evolúciou od klasických lalokov (1, 2).

Vývojom a zavedením perforátorových lalo-
kov do praxe urobila plastická chirurgia obrovský 
skok dopredu. V poslednom období sa v oblasti 
plastickej chirurgie stali takmer všadeprítomný-
mi. Nesmierny kredit prináleží prof. Koshimovi za 
priekopnícky krok v zavedení perforátorových 
lalokov do praxe v roku 1989 (3, 4, 5).

Perforátor je preto akákoľvek cieva vyživuj-
úca kožu, ktorá do nej vstupuje cez definovanú 
fenestráciu v hlbokej fascii bez ohľadu na jej 
pôvod (6).

Sval, ktorý bol kedysi považovaný za ne-
vyhnutného nosiča prekrvenia nad ním ulo-
žených povrchovejších štruktúr, vrátane kože, 
môže byť u tohto typu lalokových rekonštruk-
cií ušetrený, čím si uchováva svoju pôvodnú 

funkciu a teda morbidita donorského miesta 
je takto výrazne minimalizovaná (7). Tradičné 
zoskupenie laloka a pod ním prebiehajúceho 
svalu nie je preto nutné aj naďalej rešpektovať. 
Muskulokutánne laloky vieme takto v mnohých 
klinických situáciách nahradiť ich perforátoro-
vou alternatívou.

Medzi hlavné výhody využitia týchto lalokov 
patrí získanie dlhšej cievnej stopky, čo nám dáva 
väčšiu flexibilitu, či už pri voľnom tkanivovom 
prenose, ale najmä pri regionálnom prenose, 
zníženie veľakrát nepotrebného prebytočného 
objemu laloka, ako aj redukcia morbidity dar-
covského miesta (8).

Ako hlavné nevýhody možno považovať 
nutnosť podrobnej a dôslednej znalosti ciev-
nej anatómie, vyšší potenciál poranenia cievnej 
stopky, náročnosť preparácie a s tým súvisiaca 
zvýšená únavnosť. Len čo dokážeme preklenúť 
obdobie relatívne strmej tzv. “learning cur-

ve”, ohľadom techniky ich preparácie, posledná 
z uvedených nevýhod sa po čase stáva bez-
predmetnou.

Klasifikácia
Perforátorové laloky môžu byť klasifikované 

mnohými spôsobmi.
Podľa typu štruktúr, ktoré sú vyživované per-

forujúcimi cievami pred perforáciou hlbokej 
fascie ich možno rozdeliť na priame a nepriame 
perforátory. Úlohou priamych perforátorov je 
výsostne vyživovať kožu.

Nepriame perforátory naopak na ceste 
ku koži, pred perforáciou hlbokej fascie, najprv 
prebiehajú cez špecifické anatomické štruktúry 
(sval, nerv, kosť, šľacha, chrupavka a i.), ktoré aj 
vyživujú.

Laloky môžu byť vyživované muskulo-
kutánnymi perforátormi prebiehajúcimi cez 
svaly, ktoré, čo do kvantity celkovej distribúcie 
perforátorov tvoria 60 %. Druhou skupinou sú 
septokutánne perforátory, ktoré prebiehajú 
medzi svaly intermuskulárnými septami a tvoria 
v priemere 40 % perforátorov (obrázok 1). Ich 
relatívna kontribúcia však do značnej miery závisí 
od anatomického regiónu. Na torze dominujú 
muskulokutánne perforátory, ktoré typicky per-
forujú prevažne väčšie, plochšie svaly hrudnej 
steny a abdomenu. Naopak na končatinách, 
kde sú typicky dlhé, užšie svaly, majú prevahu 
septokutánne perforátory (9).

Obrázok 1. Schematické znázornenie hlavných typov perforátorov
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Metódy použitia
Väčšina zrejme považuje perforátorové la-

loky za voľné laloky, ale regionálne/lokálne 
stopkaté laloky sú taktiež nesmierne užitočnou 
pomôckou a aditívom rekonštrukčných mož-
ností. Nemali by sme ich vnímať ako náhradu, 
ale skôr ako doplnok a spestrenie mnohých 
klasických, osvedčených a spoľahlivých laloko-
vých techník v rámci nášho rekonštrukčného 
repertoáru.

Voľný lalok je transplantácia masy tkaniva 
v rámci jedného pacienta, pri ktorej je krvné 
zásobenie cievnej stopky na donorskom mieste 
cielene prerušené a následne znovu pripojené 
mikrochirugickými anastomózami k vzdialenej-
ším recipientným cievam (10) (obrázok 2). 

Stopkatý/regionálny perforátorový lalok 
je prenos tkaniva za cielenej identifikácie a ná-
slednej postupnej izolácie/preparácie cievnej 
stopky od úrovne perforátora retrográdne do 
rôzne veľkej hĺbky podľa potreby, pričom cievna 
stopka na donorskom mieste ostáva intaktná. 
Tento môže byť prenesený rôznymi spôsobmi, 
podobne ako iné typy lalokov a to posunom, 
transpozíciou, rotáciou, alebo ich rôznou kom-
bináciou (obrázok 3).

Typy: V-Y posun, polostrovčekovitý, ostrovče-
kovitý a propeller (vrtuľový).

Zlaté pravidlá perforátorovej 
chirurgie

1. Čo najlepšie predoperačné zmapo-
vanie perforátorov, slúžiace ako tzv. “GPS“ 
(satelitný navigačný systém), ktorého podstatou 
je identifikácia najvhodnejšieho, dominantného 
perforátora. Na tento účel nám poslúžia rôzne 
zobrazovacie metódy ako CT a MRI angiografia 
(11). Najbežnejšou a najpraktickejšou pomôc-
kou je však ručný Doppler, ktorý nám vie podať 
spoľahlivú informáciu ohľadom presnej lokali-
zácie perforátora (12).

V  istých prípadoch je nepochybne uži-
točnejšie použitie CT angiografie, ktorá nám 
napovie nielen presnú lokalitu perforátorov, ale 

aj ďalšie kľúčové elementy v definovaní kvali-
ty perforátora a teda aj veľkosti bezpečného 
klinického teritória laloka, ktoré je možné 
spoľahlivo preniesť na danom perforátore (13). 
Medzi tieto patria: počet perforátorov, kaliber, 
ich hustota, smer, 3-D vetvenie, axialita/cen-
tralizácia v súvislosti s plánovaným dizajnom 
laloka. Na základe toho si vieme vyselektovať 
ten najlepší „dominantný“ perforátor, čo nám 
v  konečnom dôsledku približne predurčuje 
rozľahlosť a celkový objem tkaniva, ktorý 
sme schopní spoľahlivo preniesť na danom 
perforátore. Ak by sme zaligovali všetky cievy 
napájajúce subdermálny plexus v tejto oblasti, 
až na jeden perforátor, tak veľkosť irigovanej 
oblasti kože a podkožia by bola priamo úmerná 
tlaku, ktorý je daný perforátor schopný vyvinúť 
do subdermálneho plexu. Najväčší benefit tohto 
vyšetrenia sa ukáže pri potrebe odberu väčších 
lalokov, najmä takých, ktoré sú plánované tak, 
aby prechádzali stredovou čiarou, alebo v teréne 
jaziev na donorskom mieste. Nezanedbateľnou 
výhodou CT angiografie je taktiež jej značný 
vplyv na redukciu stresu operatéra a urýchlenie 
preparácie .

2. Správne naplánovanie laloka s udrža-
ním si záchranného plánu (plán B). Začatie 
disekcie na jednej strane laloka, ponechanie 
druhej strany intaktnou, pokiaľ sa neukončí 

preparácia celej stopky (v prípade abdomenu 
– obrázok 4), v iných lokalitách incíziou na jednej 
strane a až po selekcii a následnej skeletonizácii 
perforátora do jeho potrebnej dĺžky, alebo ka-
libru (pri voľných lalokoch), dokompletizovanie 
incízie kože a podkožia do potrebného tvaru 
(najčastejšie elipsy). V prípade zistenia neade-
kvátnosti perforátora, alebo vyskytnutím sa 
iného problému, lalok konvertujeme a defekt 
kryjeme konvenčným spôsobom. Pacient ta-
kýmto spôsobom nikdy nestratí a my budeme 
mať garanciu, že jeho defekt zvládneme zahojiť.

3. Preparácia v relatívnej blízkosti ci-
evnej stopky, v riedkom perivaskulárnom 
väzive, prísne udržiavajúc bezkrvný terén.

4. Filozofia prezervácie každého perforá-
tora, až kým nenarazíme na väčší perforátor. 
Prerušenie iba menších perforátorov, o kto-
rých sme isto presvedčení, že ich nebudeme 
potrebovať. Vyselektujme si jeden, alebo dva 
perforátory s najväčším priemerom lúmenu, 
ktoré korešpondujú s predoperačným ma-
povaním. Podľa Poiseuillovho zákona, ktorý 
hovorí o exponenciálnom náraste prietoku te-
kutiny vo vzťahu k zväčšujúcemu sa priemeru 
lúmenu. Cieva s dvojnásobne väčším lúmenom 
bude mať až 16-krát väčší prietok, alebo prietok 
v jednej 2 mm cieve bude až 8-krát väčší ako 
v dvoch 1 mm cievach.

Obrázok 2. ALT (anterolaterálny lalok) na konci preparácie. A: tesne pred odpojením hlavnej ciev-
nej stopky, B: po odpojení cievnej stopky

a) b)

Obrázok 3. A: zakreslenie propelerového laloka na ventro-mediálnom aspekte predkolenia v povodí ATP (arteria tibalis posterior), B: pohľad na vypre-
parovaný perforátor po jeho odstup z ATP a následnej rotácii o 180 st., C: pooperačný stav po zhojení rán

a) b) c)
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5. Zohľadnenie najlepšej lokalizácie per-
forátora v rámci laloka, s cieľom o čo najlepšiu 
centralizáciu.

6. Zváženie čo najjednoduchšej intra-
muskulárnej preparácie cievnej stopky: di-
sekcia stopky s kratším intramuskulárnym, alebo 
septálnym priebehom je technicky a časovo 
oveľa atraktívnejšia, predstavuje aj nižšie riziko 
poškodenia ciev, nikdy však na úkor dominant-
nejšieho perforátora. Dominancia je v tomto 
prípade svojou dôležitosťou nadradená.

7. Expozícia dostatočne širokého opera-
čného poľa, postupným oddeľovaním svalo-
vých snopcov, pozdĺž ich vláken, za ich súčasnej 
retrakcie. Vyhnutie sa práci a vŕtaniu v malom 
neprehľadnom otvore.

8. Dôsledná a včasná ligácia, alebo elektrokoa- 
gulácia každej bočnej vetvičky, a to v dostatočnej 
vzdialenosti (cca 2 – 3 mm) od hlavného kmeňa.

9. Vyhnutie sa akémukoľvek ťahu za perfo-
rátor. Ruptúra/mikroruptúra intimy je veľmi čas-
tou príčinou nevysvetliteľnej trombózy perforátora.

Záver
Ideálna rekonštrukčná metóda by mala 

byť bezpečná, spoľahlivá a reprodukovateľ-
ná, s  limitovanou, alebo žiadnou dlhodobou 
morbiditou. Perforátorové laloky predstavujú 
ďalší medzník v našom chápaní cievnej ana-
tómie. Mali by byť vnímané ako doplnok, nie 
náhrada za preexistujúce laloky. Týmto spô-
sobom vieme rozšíriť náš repertoár lalokov 
a poskytnúť pacientom lepšie rekonštrukčné 
možnosti. Najväčšou výhodou je nezávislosť 
na hlbšie prebiehajúcich svaloch, ktoré tradične 
poskytovali funkciu nosiča cievneho zásobenia, 
v prípade ich ekvivalentných myokutánnych 
lalokov. Ďalej je to šetrnosť voči donorskému 
miestu a s tým súvisiacimi mnohými pozitíva-
mi. Vypreparovaním perforátora vieme získať 
aj dlhšiu cievnu stopku, čo umožňuje signifi-
kantne väčšiu flexibilitu a dosah laloka aj do 
vzdialenejších priľahlých regiónov, čo má vý-
znam najmä v ich využití vo forme regionálnych 
lalokov.
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Laktát ako marker šoku v kardiochirurgii
MUDr. Dušan Rybár1, MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH1, MUDr. Janka Beňová1,  
doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH2, doc. MUDr. Pavol Török, CSc.1 
1Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice 
2Klinika srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s.,Košice

Laktát je hlavným metabolickým korelátom kyselín vzniknutých v čase hypoxie. Mnoho štúdií už ukázalo, že je napriek svojim limitáciám 
prognostickým markerom, koreluje so závažnosťou šoku a jeho klírens patrí medzi resuscitačné ciele. Laktát sa tak stal jedným z hlavných 
metabolických parametrov šokových stavov. Kardiochirurgia svojou jedinečnou patofyziológiou často spôsobuje šok kombinovanej 
genézy – hypovolemický, kardiogénny a distribučný. Tým vytvára veľký klinický problém pre ošetrujúceho lekára. Tento prehľadový 
článok preto bližšie opisuje (pato)fyziológiu, klinický význam a limitácie laktátu s cieľom poskytnúť lekárovi potrebné informácie pre 
úspešný manažment pacienta po kardiochirurgickej operácii.

Kľúčové slová: laktát, šok, resuscitácia, kardiochirurgia

Lactate as a marker of shock in cardiac surgery 

Lactate is a major metabolic correlate of acids produced during periods of hypoxia. Many studies have already shown that despite its 
limitations lactate serves as a prognostic marker, correlates with severity of shock and its clearance belongs to the resuscitation endpoints. 
Thus lactate has become one of the major parametres of shock states. Cardiac surgery by means of its unique pathophysiology often 
causes shock states of various genesis – hypovolemic, cardiogenic and distributive. This creates a severe clinical problem for attending 
physician. This review paper hence discusses the (patho)physiology, clinical importance and limitations of lactate in order to provide 
necessary information for successful patient management after cardiac surgery procedures.

Key words: lactate, shock, resuscitation, cardiac surgery
Slov. chir., 2016; roč. 13(1-2): 26–29

Úvod 
Hemodynamika znamená súbor parame-

trov, ktoré definujú kardiovaskulárne funkcie 
a prietok krvi cirkuláciou. Sú parametrami mak-
rocirkulácie, a patria medzi ne hlavne srdcový 
výdaj (CO), stredný arteriálny tlak, zmiešaná 
venózna saturácia a  indikátory preloadu ako 
centrálny venózny tlak. V kritickom stave je 
zlepšovanie patologických hodnôt pravde-
podobne prospešné a tieto hodnoty bývajú 
pre klinického lekára terapeutickým cieľom. 
Napriek tomu stúpa množstvo dôkazov, že 
tieto „tradičné“ parametre nie sú spoľahlivé 
a aplikovať súbor hemodynamických „normál-
nych“ hodnôt na všetkých pacientov líšiacich sa 
vzájomnou fyziológiou nie je zrejme správne. 
Napriek normalizácii týchto hodnôt ostáva sig-
nifikantné množstvo pacientov v stave šoku (1).  
Z toho vyplýva súčasný trend monitorovania 
a snáh o normalizáciu markerov celulárnej per-
fúzie ako resuscitačných cieľov.

Už mnoho štúdií, ako animálnych (2, 3), tak 
aj humánnych (4, 5), potvrdilo, že metabolickým 
korelátom kyselín vzniknutých v čase hypoxie je 
laktát a deficit báz (BD). Hladiny laktátu a BD sú 
indikátorom stupňa tkanivovej hypoxie. Z tohto 
dôvodu bol navrhnutý ako hemodynamický 
resuscitačný cieľ laktát a jeho klírens. Ako mar-
ker tkanivového prekrvenia nie je ovplyvnený 

len makrocirkuláciou, ale aj mikrocirkuláciou 
a funkciou mitochondrií (6).

Normálny a patologický 
metabolizmus laktátu 

Laktát je koncovým produktom anaeróbnej 
glykolýzy. V stavoch zníženej dodávky kyslíka 
(DO2) pyruvát nemôže vstúpiť do mitochondrie 
a fungovať ako substrát na tvorbu adenozíntri-
fosfátu. Náhradnou metabolickou cestou na 
tvorbu energie je jeho redukcia na laktát, čo 
vedie k vzostupu hladiny laktátu v krvi. Laktát je 
silná kyselina, a preto v roztoku vedie k prehĺbe-
niu deficitu báz a k vzniku metabolickej acidózy. 
Za normálnych okolností sú koncentrácie laktátu 
a pyruvátu (L : P) v sére v pomere 10 : 1. Laktát je 
produkovaný vo všetkých tkanivách, najviac sa 
vytvorí vo svaloch, mozgu, čreve a erytrocytoch. 
Počas šokového stavu sa zvyšuje jeho tvorba 
hlavne v pľúcach, leukocytoch a vnútorných 
orgánoch. Denná produkcia laktátu v organiz-
me je okolo 1 300 mmol a jeho koncentrácia je 
pomerom medzi tvorbou a klírensom. Normálna 
hodnota v krvi je do 2 mmol/l (6). Metabolizácia 
sa deje hlavne v pečeni a obličkách, a teda ich 
poškodenie sa odrazí v zníženom klírense laktátu 
rôzneho stupňa.

Hyperlaktatémia (HL) nastane kedykoľvek, 
keď produkcia laktátu prekročí jeho klírens. 

Treba však pripomenúť, že nie všetky prípady 
hyperlaktatémie sú spojené s acidózou, a nie 
všetky stavy hyperlaktatémie sú spôsobené 
tkanivovou hypoxiou (1). Laktátová acidóza 
(LA) typu A opisuje stav nedostatočnej DO2 pri 
istej spotrebe kyslíka (VO2) (obrázok 1) a zna-
mená prítomnosť hypoxie a  anaeróbneho 
metabolizmu. Pomer L : P sa prudko zvyšuje 
a podstatne väčšia časť pyruvátu je konverto-
vaná na laktát, čo vedie k hyperlaktatémii alebo 
až laktátovej acidóze. Typ B znamená hyper-
laktatémiu bez anaeróbneho metabolizmu, 
t. j. v stave normoxie. Porovnateľné množstvá 
pyruvátu podstupujú ako oxidatívnu fosforylá-
ciu, tak aj redukciu na laktát. Pomer L : P ostáva 
v sére takmer normálny, napriek tomu však 
dochádza k vzniku laktátovej acidózy (7). Príčiny 
sú uvedené v tabuľke 1.

Typ A laktátovej acidózy je pravdepodobne 
najbežnejšou príčinou hyperlaktatémie u kriticky 
chorého pacienta s narušenou hemodynamikou, 
ale oba typy do určitého stupňa často koexistujú. 
Na normalizáciu laktátu a aerobný metaboliz-
mus organizmus potrebuje intaktnú makrocir-
kuláciu, mikrocirkuláciu a funkciu mitochondrií. 
Posúdiť presne príčinu zvýšenej hodnoty laktátu 
môže byť často komplikované. Laktátová acidó-
za a nie samotná hyperlaktatémia je primárnym 
prediktorom vnútronemocničnej mortality.
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Klasifikácia hyperlaktatémie 
O  samotnej hyperlaktatémii hovorí-

me pri zvýšených hodnotách laktátu v  krvi 
(zväčša nižších ako 5 mmol/l) bez prítomnosti 
metabolickej (laktátovej) acidózy. Laktátová aci-
dóza znamená pretrvávajúce zvýšené hladiny 
laktátu (zväčša nad 5 mmol/l) so súčasnou me-
tabolickou acidózou (8).

Laktát ako prognostický marker
Patofyziológia produkcie, klírensu a kinetiky 

laktátu nie je vždy priamoúmerná, ale hyperlak-
tatémia je typicky prítomná v závislej časti krivky 
dodávka/spotreba kyslíka (obrázok 1). Neexistuje 
však presná kritická hodnota DO2 alebo saturácie 
venóznej krvi (SvO2) (8), ktorá je asociovaná s hy-
perlaktatémiou. Príčinou je zrejme popri globálnej 
DO2 dôležitosť aj lokálnej DO2 do jednotlivých 
tkanív. Aj po normalizácii makrocirkulácie môže 
ostať istá časť pacientov v stave šoku z dôvodu 
neadekvátnej perfúzie niektorých riečísk mikro-
cirkulácie (1). Presná hodnota laktátu, od ktorej 
začína stúpať mortalita, sa medzi jednotlivými 
štúdiami mierne líši. Literatúra sa však zhoduje 
na všeobecnejších záveroch: čím vyššia hladina 
laktátu, tým vyššia mortalita, aj malé zvýšenia 
laktátu identifikujú pacientov so zvýšeným rizi-
kom mortality (6). Tieto závery platia pre rôzne 
populácie pacientov, t. j. zahŕňajú ťažkú sepsu 
a septický šok (9), zástavu srdca (10) a traumu. 
Štúdie pacientov s polytraumou dokázali, že laktát 
je prediktorom rozvoja pooperačných kompliká-
cií, koreluje so závažnosťou primárnej traumy a kr-
vácania a určuje prežívanie pacientov. V prípade 
sepsy je mierne zvýšenie laktátu (2 – 3,9 mmol/l) 
asociované so zvýšenou mortalitou nezávisle na 
už prítomnej orgánovej dysfunkcii alebo zlyhaní 
a trvanie laktátovej acidózy je dôležitejšie ako 
úvodná hodnota sérového laktátu. Aj keď tradičná 
hranica zvýšenia laktátu na začatie skorej na cieľ 
zameranej liečby bola stanovená na 4 mmol/l, 
viaceré klinické štúdie potvrdili, že patologická 
hodnota laktátu je už nad 2 mmol/l (9, 10). 

Klírens laktátu ako 
hemodynamický cieľ 

Cieľom každej liečby má byť zvrátenie glo-
bálnej tkanivovej hypoxie a pokles laktátu do 
normálnych hodnôt môže byť v tomto smere 
dobrým markerom. Údaje o klírense laktátu 
sú výpovedné: pacienti, ktorí odbúrali laktát, 
lepšie prežívali ako tí, ktorí to nedokázali, a čím 
nastal rýchlejší pokles laktátu, tým bolo preží-
vanie lepšie. Napríklad v štúdii elektívnych kar-
diochirurgických pacientov bol liečebný proto-
kol smerujúci k znižovaniu laktátu asociovaný 

s kratším trvaním hospitalizácie (11). Zvýšená 
hladina laktátu má byť alarmujúcim signá-
lom. Pravidelné merania laktátu s výsledným 
poklesom laktátu do normy majú byť cieľom 
resuscitácie u kriticky chorých. Menej jasným je 
terapeutický plán u pacientov s perzistujúcimi 
zvýšenými hladinami laktátu. Ďalším terapeu-
tickým potenciálom laktátom riadenej resusci-
tácie je možnosť zníženia agresívnej resuscitá-
cie pri poklese laktátu do normy, a tým zníženia 
potenciálne nežiaducich účinkov agresívnej 
liečby (6). Galková a Vrábeľová (12) potvrdili 
asociáciu medzi závažnosťou MOF, mortalitou 
a splatením kyslíkového dlhu (O2D). Pacienti, 
ktorí splatili O2D v prvých 24 hodinách, mali 
nižšiu morbiditu a mortalitu.

Hyperlaktatémia v kardiochirurgii  
U  kardiochirurgických pacientov do-

chádza k vzniku oboch typov laktátovej aci-
dózy, t. j. typu A aj B. Výskyt hyperlaktatémie 
u kardiochirurgických pacientov je dvojfázový. 
Prvý vrchol môžeme pozorovať počas alebo 
skoro po ukončení mimotelového obehu (MO) 
(skorá hyperlaktatémia). K druhému dochádza 
v rozmedzí 4 až 24 hodín po výkone (neskorá 
hyperlaktatémia) (13). V tabuľke 2 sú uvedené 

príčiny perioperačnej hyperlaktatémie a laktá-
tovej acidózy v kardiochirurgii.

Zvýšené hladiny laktátu u kardiochirurgických 
pacientov počas mimotelového obehu, po od-
pojení od MO a po operácii sú prediktorom 
pooperačnej morbidity a mortality. Kogan et al. 
presnejšie určili hladinu laktátu a uviedli, že laktát 
nad 4,4 mmol/l v prvých 10 hodinách po kardio-
chirurgickej operácii je prediktorom mortality (14).

Skorá hyperlaktatémia
Skorá hyperlaktatémia (SHL) vzniká u 10 až 21 %  

pacientov podstupujúcich výkon s použitím MO 
a často pretrváva až do skorých pooperačných 
hodín. Pre lekárov býva známkou komplikova-
ného perioperačného priebehu. Faktory spôso-
bujúce skorú HL u kardiochirurgických pacientov 
sú uvedené v tabuľke 3. Použitím tkanivovej mi-

Obrázok 1. Laktát ako marker šoku v kardiochirurgii (1)

Tabuľka 1. Príčiny hyperlaktatémie typu B (6)

Príčiny hyperlaktatémie typu B

Liekmi a chemikáliami indukovaná (nitroprusid, 
salicyláty, metformín, adrenalín, salbutamol, 
metanol, etylénglykol, kyanid)

Deficit tiamínu

Malignity s vysokým obratom buniek

Extrémna fyzická aktivita

Diabetická ketoacidóza

Porušená metabolizácia laktátu v pečeni

Excesívny príjem alkoholu a kokaínu

Nadmerný prívod exogénneho laktátu infúziami 
(Hartmannov roztok)

Tabuľ ka 2. Príčiny perioperačnej HL a LA  
u kardiochirurgických pacientov (8)

Bežné Zriedkavé

Nízky srdcový výdaj / 
kardiogénny šok

Hepatálne zlyhanie

Distribučný šok (sepsa, 
šokový stav po MO)

Ťažká hypoxia

Liekmi indukovaný 
(adrenalín, salbutamol)

Ťažká anémia

Neskorá HL Renálne zlyhanie

Ťažká hemolýza

Masívne transfúzie

Excesívny 
metabolizmus laktátu 

(roztoky pre MEL 
s obsahom laktátu)

Malígna hypertermia

Súvisiaca s liekmi 
(propofol, nitroprusid 

sodný)

Pankreatitída

Podávanie 
Hartmannovho roztoku
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krodialýzy sa počas MO zistili zvýšené hladiny 
laktátu, glycerolu a zvýšený pomer L : P v myo-
karde a iných tkanivách. Všetky tieto paramet-
re sú indikátormi tkanivovej hypoxie a svedčia 
o prítomnosti laktátovej acidózy typu A. Obavy 
z tejto hyperlaktatémie vzhľadom na prognózu 
pacienta sú namieste. Klinické štúdie už dokázali 
súvislosť medzi SHL a nepriaznivým vývojom 
v pooperačnom období. V porovnaní s pacientmi 
s normálnou hladinou laktátu majú pacienti s SHL 
signifikantne vyššiu pooperačnú mortalitu (15).

Neskorá hyperlaktatémia
Neskorá hyperlaktatémia (NHL) sa obja-

vuje u 14 až 20 % pacientov podstupujúcich 
kardiochirurgický výkon (13). Vrchol dosahuje 
medzi 4 až 14 hodinami po výkone a väčšinou 
odznie do 12 až 24 hodín. NHL nie je pravde-
podobne spôsobená stavom hypoxie tkanív, 
ako naznačuje pomerne veľký počet štúdií (13, 
16). Tie dokázali adekvátny CO a DO2 merané 
Swan-Ganzovým katétrom alebo termodiluč-
nou metódou v stavoch hyperlaktatémie aj pri 
hodnotách až okolo 12 mmol/l, a to s metabo-
lickou acidózou alebo bez nej. Tkanivová mik-
rodialýza u týchto pacientov ukázala simultánny 
nárast tkanivového laktátu s takmer normálnym 
L : P pomerom (16). Vznik a význam NHL však 
ostávajú nejasné. V jednej zo štúdií bol v sta-
ve adekvátnej DO2 pozorovaný súčasný výskyt 
maximálnej acidózy a maximálnej venóznej sa-
turácie, čo by naznačovalo poruchu spotreby 

kyslíka v tkanivách. NHL je často asociovaná 
s hyperglykémiou. Význam tohto javu  je nejas-
ný. Poskytuje snáď hyperglykémia viac glukózy 
ako substrátu pre tvorbu pyruvátu a laktátu, 
čím sa zvýši hladina laktátu bez zmeny L : P 
pomeru alebo naopak zvyšuje hyperlaktatémia 
tvorbu glukózy v Coriho cykle? Navyše zvýšené 
hladiny endogénnych katecholamínov počas 
a po MO zrejme prispievajú k hyperlaktatémii. 
Súvislosť bola zistená aj medzi NHL a trvaním 
MO a intraoperačnou hypotermiou, ale nepo-
známe príčinu ani mechanizmus tohto nálezu. 
NHL by mohla byť len následkom SHL (šoku), 
ktorý je aktuálne v stave splácania kyslíkového 
dlhu. To by naznačovali nálezy normálnej až 
supranormálnej hemodynamiky pri zvýšených 
hladinách laktátu. Hyperlaktatémia typu B má 
benígnejší priebeh ako typ A a jej prítomnosť 
po kardiochirurgickom výkone nie je spojená 
so zvýšenou mortalitou (13).

Možné zdroje laktátu počas 
mimotelového obehu

Myokard. Myokard je zdrojom laktátu počas 
MO, aj keď hladiny v tkanive nie vždy korelujú 
so sérovými. Poling et al. (17) ukázali elevované 
hladiny laktátu počas MO v tkanive pravej a ľavej 
komory, ktoré klesli do normálu v priebehu 6 
hodín od operácie. L : P pomer bol najlepším 
indikátorom neúspešnej koronárnej revaskulari-
zácie, čo podporilo jeho úlohu v skorej detekcii 
peri- a pooperačnej myokardiálnej ischémie. 
Hladiny laktátu v tkanive myokardu boli merané 
mikrodialýzou aj pred spustením MO. Heringlake 
et al. (18) zistili, že pacienti s vysokou úvodnou 
koncentráciou laktátu v myokarde boli signifi-
kantne náchylnejší na vznik nízkeho minútového 
objemu srdca a potrebu inotropnej podpory na 
odpojenie od MO. Keďže myokardiálny laktát 
nekoreloval so sérovým, tkanivové hladiny majú 
zrejme vyššiu výpovednú hodnotu pre detekciu 
myokardiálnej ischémie. Ďalšia štúdia pacientov 
podstupujúcich elektívne aortokoronárne pre-
mostenie (CABG) poukázala na výrazné zmeny 
v myokardiálnom laktáte, pyruváte a L : P pomere 
počas a po MO. Autori tieto nálezy interpreto-
vali ako prejavy tkanivovej dysoxie. Žiaden zo 
sledovaných pacientov však nemal klinické ani 
enzymatické známky myokardiálnej ischémie, 
ani abnormálnu hladinu sérového laktátu ale-
bo pyruvátu. Z tohto dôvodu je ťažké u týchto 
pacientov určiť úlohu tkanivového laktátu alebo 
pyruvátu (17, 18).

Splanchnikus. Problém splanchnickej cirku-
lácie počas MO nie je nový a viaceré štúdie už 
ukázali zmeny slizničného pH, porušenú per-

meabilitu sliznice a zvýšené markery ischémie 
vrátane laktátu v splanchnickej krvi. Výsledky 
dvoch štúdií použitím mikrodialýzy potvrdili 
počas elektívneho CABG signifikantný nárast 
rektálneho slizničného laktátu, ktorý interpreto-
vali ako metabolickú dysfunkciu následkom buď 
zníženej DO2 alebo porušenej utilizácie kyslíka 
sliznicou (19). Nebola však dokázaná korelácia 
medzi slizničným a sérovým laktátom. Hladiny 
slizničného laktátu boli signifikantne nižšie po-
čas aortokoronárneho premostenia bez použitia 
MO, ako počas operácie s MO.

Kostrové svalstvo. Zvýšené hladiny laktátu 
boli dokázané aj v kostrovom svalstve počas 
MO. Pojar et al. (20) zistili zvýšené hladiny lak-
tátu, glycerolu a zvýšený pomer L : P ako dôkaz 
ischémie svalstva počas operácie s MO, ale aj 
bez MO. Opäť boli tkanivový laktát a L : P pomer 
vyššie počas operácie s MO ako bez.

Pľúca. Štúdie o tvorbe laktátu pľúcami zatiaľ 
merali laktát len z krvi pľúcneho obehu. Štúdie 
už zistili, že pľúca sú hlavným zdrojom laktátu po 
MO, a že k uvoľneniu laktátu z pľúc môže dôjsť 
aj po 6 hodinách od skončenia operácie. Aj keď 
ani jedna štúdia nedokázala koreláciu medzi 
trvaním MO a množstvom uvoľneného laktátu, 
v jednom experimente sa zistila korelácia medzi 
zvýšeným pľúcnym laktátom a protrahovanou 
pooperačnou UVP (8).

Hlavné limitácie laktátu ako 
markera tkanivovej hypoxie

Ako už bolo vyššie uvedené, nie vždy je 
laktát známkou hypoxie tkanív, čo znižuje jeho 
význam ako sólo markera v diagnostike hypoxie 
a šokových stavov. 

Ďalším problémom je častá nerovnomernosť 
šoku v organizme, t. j. niektoré tkanivá už majú 
normálnu perfúziu, zatiaľ čo iné sú ešte v stave 
šoku. Vtedy vyplavený laktát zo šokových tkanív 
nemusí dosiahnuť v celkovej cirkulácii patologic-
ké hodnoty, a keďže len tieto celkové hodnoty 
sme schopní v praxi odmerať, nemusíme byť 
na základe celkovej hladiny laktátu schopní dia-
gnostikovať pretrvávajúci šok. 

Problémom býva aj kalibrácia, t. j. stanove-
nie normálnej hladiny laktátu u toho-ktorého 
pacienta a v tej-ktorej klinickej situácii, keďže 
aj napriek známej kritickej hodnote 2 mmol/l 
môžu podobné hodnoty za rôznych okolností 
znamenať iné klinické situácie. 

Poslednou nepresnosťou je v experimente 
pozorovaná nelineárna (exponenciálna) zmena 
laktátu so závažnosťou šoku, ktorá spôsobuje 
sťažený odhad veľkosti šoku a úspešnosti jeho 
resuscitácie.

Tabuľ ka 3. Faktory spôsobujúce skorú HL  
u kardiochirurgických pacientov (8)

Tkanivová hypoxia

Porušená perfúzia a extrakcia kyslíka v tkanivách 
následkom upchatia kapilár pri nepulzatilnom 
prietoku MO

Zvýšené hladiny endogénnych katecholamínov, 
ktoré stimulujú glukoneogenézu a glykolýzu

Podávanie exogénnych katecholamínov

Aktivácia osi hypotalamus-hypofýza

Hyperglykémia

SIRS a mikrovaskulárna trombóza 

Obsah roztokov primingu MO

Laktát v transfúziách červených krviniek

Genetický polymorfizmus alterujúci cytokínovú 
odpoveď na MO

Nízky výkon MO

Hemodilúcia

Dlhé trvanie MO

Nízka DO2 počas MO

Zvýšený sérový kreatinín

Aktívna endokarditída v čase operácie
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Záver
Laktát stále ostáva hlavným ukazovateľom 

tkanivovej hypoxie. Laktát väčšinou koreluje so 
závažnosťou šoku, je prognostickým markerom 
a aj hemodynamickým cieľom. Napriek tomu má 
svoje limity, pre ktoré nemôže byť využívaný ako 
sólo marker, ale je v klinickej praxi použiteľný len 
v spojitosti s  inými známkami alebo markermi 
tkanivovej hypoxie a šoku.
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Traumatologie hrudníku, tj. diagnostika a léčba hrudních úrazů, je jednou ze základních oblastí traumatologie a celé 
chirurgie. V Evropě se poranění hrudníku podílí na každém druhém úmrtí při dopravní nehodě, v zámoří je dokonce 
druhou nejčastější příčinou smrtelného úrazu vůbec.
Řadu let chyběla u nás ucelená monografie, která by zahrnovala jak základy oboru, tak nové diagnostické a léčebné 
postupy. Kolektiv plzeňských a pražských autorů připravil moderní publikaci, která reflektuje potřeby oboru, 
vyplňuje jednu z mezer na trhu odborné literatury a má šanci stát se vyhledávanou pomůckou při studiu proble- 
matiky traumatologie hrudníku.
V prakticky koncipované a bohatě ilustrované monografii naleznou základní informace potřebné k pochopení 
a úspěšnému zvládnutí péče o nemocné s poraněním hrudníku jak studenti v pregraduálním studiu, tak především 
adepti chirurgie a traumatologie ve studiu postgraduálním.
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Hemoroidy a možnosti ich liečby pomocou HAL-RAR
MUDr. Milan Henčel1, prof. MUDr. Beata Sániová, PhD.2, MUDr. Ladislav Babiak3

1Oddelenie urgentnej medicíny, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, Bojnice 
2Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, JLF UK a UNM, Martin 
3Pracovisko jednodňovej chirurgie CIBAMED, s. r. o., Prievidza

Postupné presadzovanie sa jednodňovej chirurgie a s ňou spojenej ambulantnej anestézie vyplýva aj z možností miniinvazívnych chi-
rurgických výkonov. Tieto operácie majú veľký benefit pre pacienta, čo sa týka ich rýchlejšej rekonvalescencie a menšej bolestivosti, 
ako aj rýchlejšieho zaradenia sa do bežného života. Metóda HAL-RAR (Haemorrhoidal Artery Ligation – Recto Anal Repair) pri operácii 
hemoroidov, predstavená už v roku 1995 v Japonsku dr. Morinaga patrí medzi tieto miniinvazívne procedúry, ktoré spĺňajú vyššie 
uvedené požiadavky. V našej štúdii na 262 pacientoch sme skúmali efekt spinálnej a celkovej anestézie so sledovaním BIS počas tohto 
výkonu. Zamerali sme sa predovšetkým na potrebu pooperačnej analgézie a možnosť prepustenia pacienta do domácej starostlivosti po 
tomto výkone so spomenutým typom anestézie. Potreba pooperačnej analgézie bola nutná pri celkovej anestézii po 278,25 minútach 
po skončení výkonu a pri spinálnej anestézii po 325,04 minútach po podaní anestetika intratekálne.

Kľúčové slová: jednodňová chirurgia, HAL-RAR, spinálna anestézia, celková anestézia

Haemorrhoids and possibilities of treatment using HAL-RAR

The gradual advancement of one-day surgery and conjoint ambulatory anaesthesia results from possibilities to execute mini-invasive 
surgeries. Such surgeries offer great benefits to the patient due to faster reconvalescence and less pain as well as faster return to normal 
life. The HAL-RAR method for haemorrhoid surgery, introduced as early as in 1995 by Dr. Morinaga in Japan, is one of such mini-invasive 
procedures meeting the above mentioned criteria. The goal of our study including 262 patients was research of effects of the spinal and 
general anaesthesia while monitoring BIS during the surgery. We focused mainly on the need of postoperative analgesia and possibility 
to discharge patient to home care after the surgery with the above mentioned type of anaesthesia. The need for postoperative analgesia 
was necessary for the period of 278.25 minutes after the completion of surgery for the general anaesthesia and 325.04 minutes for the 
spinal anaesthesia after the administration of anaesthetics intrathecally. 

Key words: one-day surgery, HAL-RAR, spinal anaesthesia, general anaesthesia
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Úvod
Jednodňová chirurgická zdravotná starostli-

vosť zaznamenala na Slovensku svoj najväčší roz-
mach v 90. rokoch 20. storočia. Od tohto obdobia 
sa postupne malé plánované chirurgické výkony 
významne presúvajú do tejto sféry. Koncom 20. 
storočia túto činnosť začali vykonávať súkromné 
alebo neštátne zdravotnícke zariadenia. Rozvojom 
chirurgických techník a najmä ich inštrumentária, 
sa zavedenie a organizácia jednodňovej chirurgic-
kej zdravotnej starostlivosti preniesla aj do štátnych 
zdravotníckych zariadení. Výhodou takejto organi-
zácie práce je okamžité riešenie komplikácií počas 
chirurgického výkonu a skorých pooperačných 
komplikácií a samozrejme aj riešenie anestéziolo-
gických príhod v danom zdravotníckom zariadení. 

Na realizáciu jednodňovej zdravotnej sta-
rostlivosti sú ideálne miniinvazívne chirurgické 
výkony a výkony, pri ktorých sa očakávajú mini-
málne alebo žiadne pooperačné komplikácie. 
K takýmto výkonom patrí aj operácia hemoroi- 
dov metódou HAL-RAR. Na pracovisku jednod-
ňovej chirurgie CIBAMED Prievidza bola táto 
operačná technika uvedená do praxe 4. 10. 2010, 
keď bol operovaný prvý pacient.

Hemoroidy (ochorenie 
hemoroidov)

Ide o  najčastejšie ochorenie konečníka. 
Podstatou je varikózne rozšírenie cievnych ple-
tencov uložených pod výstelkou canalis analis 
a najdistálnejšej časti ampuly.

Podľa pokročilosti sa rozoznávajú spravidla 
3 stupne:
  I. stupeň: prejavujú sa hlavne krvácaním pri 

stolici. Uzly neprolabujú, ak nie sú zapálené, 
nebolia, nanajvýš spôsobujú pocit tupého 
tlaku v konečníku.

  II. stupeň: uzly pri stolici prolabujú, ale po 
defekácii sa spontánne vrátia späť. Krvácajú, 
ale nie vždy. Subjektívne spôsobujú okrem 
pocitu tlaku niekedy svrbenie a pálenie. 

  III. stupeň: uzly trvale prolabujú, obťažujú 
chorého hlavne pocitom vlhkosti a tlaku. 
Sliznica na nich býva následkom chronic-
kého dráždenia zhrubnutá, miestami až 
metaplasticky zmenená. Tonus zvieračov 
býva znížený.

  Niekedy sa rozlišuje aj IV. stupeň – hemo-
roidy komplikované zápalom alebo trom-
bózou.

V niektorých zdrojoch sa delenie hemoroi- 
dov mierne líši, i keď 4 stupne delenia podľa 
veľkosti a závažnosti sú zachované (obrázok 1).

Dnes sa začíname prikláňať k jednoduch-
šiemu deleniu. Uzly I a II označujeme ako low 
grade (LGH), uzly III a IV ako high grade (HGH) (1).

Plexus haemorrhoidalis inferior je rozlože-
ný nerovnomerne po obvode canalis analis. 
Vnútorné hemoroidy sú ale väčšinou uložené 
na typických miestach: 2 uzly vpravo (na pozícii 
7 a 11) a jeden uzol vľavo (na pozícii 3). Pozícia 
sa opisuje podľa ciferníka hodín pri pohľade 
pacienta uloženého v gynekologickej polohe. 
Okrem týchto tzv. primárnych uzlov sa môžu 
tvoriť sekundárne menšie uzly, obyčajne po 
stranách ľavého uzla alebo aj uzlov ležiacich 
vpravo (2).

V štúdii Wałęgu et al., z roku 2008 sa novou 
Dopplerovou technikou ukázalo, že ľudia majú 
až 6 ciev zásobujúcich jednotlivé hemoroidy. 
Opísali ich umiestnenie v polohách: pravá za-
dobočná, pravá stredobočná, pravá predoboč-
ná, ľavá predobočná, ľavá stredobočná a ľavá 
zadobočná (umiestnenie podľa ciferníka hodín 
na pozíciách 1, 3, 5, 7, 8 a 11) (3).
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Liečba hemoroidov pomocou  
HAL-RAR

Namiesto bolestivých operácií ponúka 
metóda HAL (Haemorrhoidal Artery Ligation) 
a systémy HAL-RAR (Recto Anal Repair Systems) 
bezpečnú, rýchlu a účinnú úľavu od všetkých 
štádií hemoroidov.

Koncepciu metódy HAL pôvodne vyvinul 
v roku 1995 chirurg Morinaga v Japonsku (4). 
Koncom roku 2005 bola táto metóda vylepšená 
doplnením o systém RAR.

Metóda HAL je obzvlášť účinná 
pri hemoroidoch II. a III. stupňa a spoločne s RAR 
pri niektorých hemoroidoch III. stupňa a väčšine 
hemoroidov IV. stupňa. Spoločne tvoria jednu 
z najmenej invazívnych používaných metód 
zákrokov, pri ktorých nie je potrebné rezanie. 
Použitie metódy HAL-RAR zaberie len okolo 
dvadsať minút a dá sa vykonať pod rôznymi 
typmi anestézie. Väčšina pacientov pociťuje 
len trochu nepríjemné pocity a môže sa vrátiť 
do práce do jedného až dvoch dní po zákroku. 
Riziko následného krvácania je oveľa menšie ako 
pri iných metódach a akékoľvek ďalšie kompli-
kácie, ku ktorým môže po zákroku dôjsť, sú len 
menej závažné a vyskytujú sa pomerne zriedka.

HAL
Do análneho otvoru sa jemne zavedie ultra-

zvuková sonda pracujúca na princípe Dopplera 
a lekár vykoná za pomoci zvukového signálu 
prístroja lokalizáciu presného miesta, kde sa 
nachádzajú cievy zásobujúce hemoroidy krvou 
(obrázok 2).

Lekár potom vykoná podviazanie každej 
cievy. Vzhľadom na to, že steh nie je umiestnený 
v otvore konečníka, ale v dolnej časti rekta nad 
linea dentata, kde nie sú takmer žiadne nervové 
zakončenia, je celý zákrok pre pacienta prakticky 
bezbolestný a môže byť vykonaný aj pod mier-
nou sedáciou, ktorá je v zahraničnej literatúre 
preferovaná pred celkovou anestéziou.

Keď sa tak dosiahne odstrihnutie prívodu krvi  
k hemoroidom, tlak v nich sa takmer okamžite zní- 
ži a začnú sa zmršťovať. Po jednom až dvoch týžd-
ňoch už nie sú viditeľné a symptómy ustupujú.

RAR
Princíp metódy RAR je jednoduchý. Najskôr 

sa vytvorí prvý steh zhora nadol a otvorom 
v sonde, ktorý je konštruovaný tak, aby sa ihlou 
zachytilo tkanivo von trčiaceho hemoroidu, sa 
nakladajú vretenovité stehy a konce vlákien sa 
zviažu k hornej časti. To má za následok, že vi-
siace hemoroidy sa vytiahnu smerom nahor. 
Týmto „zdvihnutím“ sa hemoroidy vrátia tam, 

kam patria. Tkanivo sa zjazví a hladko sa začlení 
späť do análneho tkaniva. Nie je vykonávaná 
žiadna resekcia slizničného tkaniva (obrázok 3).

Cieľ
Cieľom štúdie je prehodnotiť možnosti a rea- 

lizáciu novej metódy operácie hemoroidov po-
mocou HAL-RAR v podmienkach jednodňovej 
chirurgickej starostlivosti. Táto miniinvazívna 
operácia má široké uplatnenie v zahraničí a jej 
postupy si osvojili aj slovenskí chirurgovia. Rôzne 
štúdie, ktoré sa zaoberali touto metódou, opi-
sujú minimálnu bolestivosť, vysokú spokojnosť 
pacientov, rýchlejšiu rekonvalescenciu a rýchlejší 
návrat do života a pracovného pomeru, čo je veľ-
mi dôležité pre ekonomickú situáciu pacientov.

V štúdii sme sa zamerali na porovnanie spi-
nálnej anestézie a celkovej anestézie so sledova-
ním BIS (bispektrálny index) počas novej metódy 
operácie hemoroidov. Skúmali sme ovplyvnenie 
jednotlivých typov anestézie hlavne na poope-
račnú analgéziu a možnosť prepustenia pacienta 
do domácej starostlivosti.

Stanovený cieľ mal poukázať vo včasnom 
pooperačnom období na výhody celkovej alebo 
spinálnej anestézie so zameraním sa na bolesť 
pacienta (subjektívne vnímanie bolesti po ope-
rácii), ale aj jeho bezpečnosť. Ďalej sme chceli 
vedieť, ako sa po chirurgickom výkone zmení 
podávanie analgetík a možnosť (časový údaj, po 
ktorom je bezpečné prepustiť pacienta) prepus-
tenia do domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

Obrázok 1. Delenie hemoroidov (http://www.clinica-medica.pl)

Obrázok 2. Metóda HAL (www.hippokrat-es.cz)

Rektum

Podvaz

Ligační okénko
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Hemorhoidální 
tepna Hemorhoidální 

uzel

Obrázok 3. Metóda RAR (http://www.chirurgie-lechhausen.com/diseases/hemorrhoids/hal/1.html)
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po tomto výkone. Vzhľadom na to, že ide o novú 
metódu operácie hemoroidov pomocou HAL-
RAR, a kolektív chirurgických pracovníkov nemal 
skúsenosť s pooperačným obdobím, pacienti 
boli hospitalizovaní na pooperačnej izbe do na-
sledujúceho rána pod kontinuálnym dohľadom. 
V štúdii sme preto brali do úvahy teoretickú 
možnosť, kedy by pacient mohol byť prepustený 
do domácej starostlivosti s ohľadom na vegeta-
tívnu stabilitu, možnosť močenia a adekvátnu 
toleranciu pooperačnej bolesti.

Materiál a metódy
Štúdia zahŕňa skupiny pacientov, ktorí sa 

podrobili operačnému výkonu metódou HAL-
RAR v jednodňovej chirurgii v období od októ-
bra 2010 do novembra 2014. Anestéziológ, po 
vyšetrení pacienta, odporučil pacientovi celkovú 
alebo spinálnu anestéziu, ak neboli kontraindiká-
cie, výber bol náhodný. Pacienti podpísali infor-
movaný súhlas s podaním anestézie. Vzhľadom 
na charakter štúdie nebol požadovaný explicitný 
súhlas s účasťou v štúdii. Výber alebo dávkovanie 
reverznej látky bol daný štandardnou indikačnou 
schémou pracoviska, v ktorom sa štúdia vyko-
návala. Nebol potrebný súhlas etickej komisie 
vzhľadom na bežné anestetické techniky (pou-
žitie molekúl anestetika a ich dávky, technické 
vybavenie a postupy).

Do súboru bolo zahrnutých 262 pacientov, 
z toho 108 žien (41,2 %) a 154 mužov (58,8 %). 
Vekový priemer súboru bol 49,28 roku (rozme-
dzie 23 – 76). V celkovej anestézii bolo operova-
ných 63 pacientov – 34 mužov (54 %) a 29 žien 
(46 %) a v spinálnej anestézii 199 pacientov – 120 
mužov (60,8 %) a 79 žien (39,7 %). 

V celom súbore pacientov bola použitá tzv. 
preemptívna analgetizácia: pacientom, ktorí boli 
operovaní v celkovej anestézii, sa 30 minút pred 
operačným zákrokom podal 1 g paracetamolu 

p. o. a pacientom operovaným v spinálnej ane-
stézii 1 g paracetamolu supp. p. r. pred koncom 
operačného výkonu zavedený operatérom. 
Operačný výkon bol vykonaný v gynekologic-
kej polohe. 

Úvod celkovej anestézie bol vykonaný 
i. v. aplikáciou sufentanilu s 1 % propofolom 
a bola zavedená laryngeálna maska typu I-gel. 
Pokračovanie celkovej anestézie bolo pomo-
cou sevofluranu v  inhalačnej zmesi kyslíka 
a vzduchu. Počas anestézie bol v celej skupine 
pacientov operovaných v celkovej anestézii po-
užitý monitor BIS a za pomoci snímača, ktorý 
bol priložený na čelo pacienta, anestéziológ 
hodnotil hĺbku anestézie. Hodnota BIS bola 
udržiavaná priemerne na hodnote 50, prípad-
ne nižšej, pretože pri vyšších hodnotách sa pri 
manévrovaní v oblasti rekta toto prejavovalo 
možnými jemnými pohybmi pacienta, nakoľko 
sme nepoužívali myorelaxáciu, a vegetatívnou 
odozvou v zmysle tachykardie a hypertenzie. 
Navyše operatér požadoval hlbšiu anestéziu 
na uvoľňovanie zvieračov, pre jednoduchšie 
zavedenie sondy anoskopu.

Spinálna anestézia bola vykonaná pacientovi 
v sediacej polohe. Niekoľko pacientov túto po-
lohu netolerovalo, čo sa prejavilo tendenciou ku 
kolapsu, s možnou bradykardiou a hypotenziou, 
ešte pri detekcii subarachnoidálneho priestoru, 
pred aplikáciou lokálneho anestetika. V tomto 
prípade bol pacient uložený do polohy na bok 
a následne sa detegoval subarachnoidálny pries-
tor. Ako lokálne anestetikum bol aplikovaný 0,5 
% levobupivacain (Chirocain). Nezaznamenali 
sme žiadne toxické účinky lokálneho aneste-
tika. Pokles tlaku s bradykardiou bol upravený 
podaním efedrínu v bolusových dávkach, ak sa 
vyskytla len bradykardia, bol aplikovaný atropín. 
Dĺžka operácie sa pohybovala priemerne 26,34 
minúty.

Následne sme sledovali čas od operácie 
do prvého vymočenia a stabilizácie pacienta 
a čas potrebný na prvé podanie dávky analge-
tika pooperačne. Celkovo nám vyšli nasledovné 
hodnoty: čas do prvého vymočenia bol celko-
vo 417,34 minúty. Diferencovali sme to aj pre 
spinálnu, aj pre celkovú anestéziu. Pri spinálnej 
anestézii sme počítali čas od podania lokálneho 
anestetika intratekálne, ktorý vyšiel priemerne 
423,89 minúty. Len 11 pacientov muselo byť 
jednorazovo vycievkovaných pre nemožnosť 
spontánneho vymočenia a zlú toleranciu – ta-
chykardia, tendencia ku kolapsu a bolesť v pod-
brušku. Následné močenie už bolo spontánne. 
Pri celkovej anestézii sme počítali čas od ukon-
čenia celkovej anestézie do prvého vymočenia, 
čo nám priemerne vyšlo 396,67 minúty. Žiadny 
pacient nemusel byť vycievkovaný, všetci močili 
spontánne.

Tak isto bol sledovaný čas potrebný na prvé 
podanie analgézie pooperačne. Celkovo nám 
v priemere vyšiel čas 313,79 minúty. Opäť oddife-
rencované pre spinálnu anestéziu – 325,04 min-
úty a pre celkovú anestéziu priemerne 278,25 
minúty. Demografické rozloženie, priemernú 
hmotnosť, vek, dĺžku operácie a čas potrebný 
na prvé vymočenie a podanie analgetika zob-
razuje tabuľka 1.

Pooperačnú analgetizáciu sme kombinovali 
analgetikami metamizol, paracetamol, tramadol 
a prípadne ibuprofen. Jeden pacient (0,5 %),  
ktorý bol operovaný v spinálnej anestézii, nepo-
treboval žiadnu analgetizáciu. Ostatní vyžadovali 
1 – 4-kombináciu analgetík. Jedno analgetikum 
potrebovalo 29 pacientov (11,07 %), 19 (9,55 %) 
po spinálnej anestézii a 10 (15,87 %) po celkovej 
anestézii. Dvojkombináciu analgetík vyžado-
valo 126 pacientov (48,09 %), 102 (51,26 %) po 
spinálnej a 24 (38,10 %) po celkovej anestézii. 
Trojkombinácia analgetík bola podaná u 79 pa- 
cientov (30,15 %), 58 (29,15 %) po spinálnej 
a 21 (33,33 %) po celkovej anestézii a napokon 
štvorkombináciu analgetík vyžadovalo 27 pa-
cientov (10,31 %), 19 (9,55 %) po spinálnej a 8 
(12,70 %) po celkovej anestézii. Analgetiká neboli 
podávané súčasne, ale postupne, podľa tole-
rancie bolesti s určitými časovými odstupmi.  

Tabuľ ka 1. Demografické rozloženie, priemerná hmotnosť, vek, dĺžka operácie a čas potrebný do prvého vymočenia a podania analgetika

Muži Ženy Vek Hmotnosť
Dĺžka 

operácie

Čas do 
prvého 

vymočenia

Čas do podania 
prvého 

analgetika

n % n % (roky) (kg) (min) (min) (min)

Celková anestézia 34,00 54,00 29,00 46,00 49,37 77,98 22,44 396,67 278,25

Spinálna anestézia 120,00 60,30 79,00 39,70 49,25 81,82 27,57 423,89 325,04

Spolu 154,00 58,80 108,00 41,20 49,28 80,90 26,34 417,34 313,79

Tabuľ ka 2. Priemerné dávky analgetík v pooperačnom období

Metamizol Paracetamol Tramadol Ibuprofen

(g) (g) (mg) (mg)

Celková anestézia 1,35 0,67 50,79 247,62

Spinálna anestézia 1,20 0,64 52,19 195,98

Spolu 1,23 0,65 51,85 204,40
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Podávali sa po celkovej anestézii prednostne pa-
renterálne – intravenózne alebo intramuskulárne 
a po spinálnej anestézii perorálne. Priemerné 
množstvo analgetík podaných po spinálnej 
a celkovej anestézii v rámci postoperačnej anal-
gézie zobrazuje tabuľka 2.

Pomocou Studentovho t-testu pre dva ne-
závislé výbery, sme porovnali priemery v oboch 
skupinách – celková anestézia verzus spinálna 
anestézia. Za štatisticky významné sme po-
važovali p < 0,05. V prípade dĺžky operácie je 
dĺžka operácie dlhšia pri spinálnej anestézii ako 
pri celkovej. Ale pravdepodobne je to len ná-
hodné zistenie, pretože typ anestézie by nemal 
ovplyvňovať dĺžku operácie. Príprava pacien-
ta – verifikácia subarachnoidálneho priestoru  
a polohovanie pacienta pri spinálnej anestézii, 
ako aj zavedenie laryngeálnej masky pri celkovej 
anestézii sme nebrali do úvahy pri počítaní dĺžky 
operácie. Ide len o samotný operačný výkon. Tak 
isto štatisticky významné je aj podanie prvého 
analgetika pooperačne (p = 0,004), pričom dlhší 
čas je po spinálnej anestézii v porovnaní s cel-
kovou anestéziou, priemerne o 46,79 minúty 
v prospech spinálnej anestézie. Prvé vymoče-
nie pacienta je v prospech celkovej anestézie 
o priemerne 27,22 minúty, ale štatisticky je to 
nevýznamné (p = 0,076).

Výsledky a diskusia
Operačný postup pomocou HAL predsta-

vuje chirurgickú techniku v Európe a Severnej 
Amerike už niekoľko rokov s vynikajúcimi výsled-
kami. V decembri 2011 publikovali Jeong et al. (5) 
prospektívnu kohortovú štúdiu, v ktorej skúmali 
účinok HAL-RAR metódy a spokojnosť pacientov 
s týmto zákrokom. V spomenutej štúdii, ktorá 
prebiehala od marca 2008 do mája 2010, presk-
úmali 97 pacientov, ktorí podstúpili operáciu 
hemoroidov metódou HAL-RAR. Zisťovali okrem 
iného aj výskyt recidív, komplikácie a bolesť, 
ktorú udávali pacienti predoperačne a poope-
račne. Pacienti boli sledovaní na 7. pooperačný 
deň, po mesiaci a troch mesiacoch po prepus-
tení a nakoniec aj jeden rok po operačnom 
zákroku, buď ambulantnou kontrolou, alebo 

telefonicky. Za recidívy v tejto štúdii považovali 
obnovené krvácanie z hemoroidov alebo re-pro-
laps. Dĺžka operácie sa pohybovala v priemere 
34 ± 7,3 minút. Pacienti boli operovaní v celkovej 
intravenóznej anestézii, spinálnej anestézii alebo 
lokálnej anestézii. Účinok anestetickej techniky 
sa nebral do úvahy. V závere autori opisujú veľmi 
dobré výsledky tejto metódy, čo do spokojnosti 
pacientov, pre ich malú bolestivosť a redukciu 
pooperačnej bolesti – v porovnaní s predope-
račnými bolesťami, menší až minimálny výskyt 
recidív a minimum komplikácií s nutnou hos-
pitalizáciou.

V sledovanej štúdii sa významne nelíšili časy 
do prvého vymočenia pri celkovej verzus spinál-
nej anestézii (396,67 minút verzus 423,89 minút) 
a pri čase do prvého podania analgetika bolo 
zhruba 47 minút k dobru v prospech spinálnej 
anestézie (278,25 minút pre celkovú a 325,04 
minút pre spinálnu anestéziu).

Nezáleží na type anestézie, aký sa zvolí, 
ale skôr na erudovanosti operatéra, charakte-
re hemoroidov u daného pacienta a rôznych 
iných perioperačných situáciách, ktoré nie sú 
anestéziológom ovplyvniteľné. Malý rozdiel 
v podaní analgetík, aj keď štatisticky významný, 
možno vysvetliť aj podaním preemptívnej anal-
getizácie pred celkovou anestéziou. Výsledky 
nám však svedčia o tom, že nejde o bolestivý 
výkon, ktorý vyžaduje určitý čas aj analgetizáciu. 
Pravdepodobne je to spôsobené tým, že ešte 
nie sú operatérom celkom zvládnuté postupy 
ligatúry v bezbolestnej zóne nad linea denta-
ta a možno aj následným opuchom sliznice 
pooperačne, čo pacienti pociťujú ako určitý 
diskomfort v oblasti konečníka, ktorý opisujú 
ako bolesť. Napriek tomu je tento výkon ele-
gantným, šetrnejším a efektívnejším operačným 
zákrokom pri určitých typoch hemoroidov, ktorý 
do budúcna nájde aj širšie uplatnenie v chirur-
gickej praxi.

Záver
V poslednom období sa jednodňová am-

bulantná chirurgická starostlivosť dostáva do 
povedomia zdravotníckej verejnosti najmä pre 

úsporné opatrenia. Menšie chirurgické elek-
tívne výkony sú vykonávané v  zariadeniach 
jednodňovej chirurgie, rozsiahle chirurgické 
a  urgentné výkony sú sústreďované do 
špecializovaných nemocníc a  centier. Tento 
systém zdravotníckej starostlivosti si nachádza 
uplatnenie aj v  zdravotníctve na Slovensku. 
Súčasná miera vykonávania ambulantných 
výkonov v anestézii na Slovensku je okolo 7 %, 
v Kanade je to, na porovnanie, 87 %, v Dánsku 
55 % a v Nemecku 37 % (6).

Na Slovensku je málo chirurgických praco-
vísk, ktoré vykonávajú operáciu hemoroidov po-
mocou uvedenej metódy HAL-RAR. Vzhľadom 
na to, že ide o miniinvazívnu metódu a v súčas-
nosti aj poisťovne preferujú a preplácajú jed-
nodňovú zdravotnú starostlivosť, nájde určite aj 
v našich podmienkach širšie uplatnenie.
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Význam epidurálnej anestézie a analgézie 
v brušnej chirurgii
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1Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny UNsP Milosrdní bratia Bratislava 
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Vhodne zvolená anestézia a analgézia môže výrazne zlepšiť pooperačný priebeh u pacienta. Efektívna liečba pooperačnej bolesti a sko-
rý nástup peristaltiky je súčasťou tzv. fast track surgery. V našej práci sme korelovali epidurálnu a intravenóznu analgéziu s analýzou 
pooperačného priebehu u pacientov.

Kľúčové slová: epidurálna analgézia, intravenózna analgézia, fast track surgery, bolesť, peristaltika

Role of epidural anesthesia and analgesia in abdominal surgery

Adequate anesthesia and analgesia can significantly improve postoperative outcome. A part of fast track surgery is effective postope-
rative pain management and early onset of bowel movement. In our work we have correlated epidural and intravenous analgesia with 
postoperative outcome analysis.  

Key words: epidural analgesia, intravenous analgesia, fast track surgery, pain, bowel movement
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Úvod
Úzka spolupráca chirurga a anestéziológa 

je základným predpokladom úspešnej operácie 
a optimálneho zvládnutia pooperačného prie-
behu. Medzi základné druhy anestézie pri veľ-
kých výkonoch v dutine brušnej radíme využitie 
kombinovanej celkovej a epidurálnej anestézie. 
Epidurálna analgézia umožňuje veľmi dobrú 
úľavu od bolesti pri minime vedľajších účinkov 
v porovnaní s inými metódami analgézie. Vďaka 
kombinovanej anestézii a epidurálnej analgézii 
pooperačne je možná skorá mobilizácia paci-
enta, zlepšuje sa schopnosť vykašliavania bron-
chiálneho sekrétu, znižuje sa incidencia poope-
račnej ischémie myokardu a incidencia atelektáz 
a pneumónie a taktiež sa urýchľuje nástup črev-
nej peristaltiky po operáciách na gastrointesti-
nálnom trakte (1, 2). Tento stav je dosiahnutý 
pri zavedení epidurálneho katétra nad úroveň 
Th12 (3). Spôsob vedenia celkovej a epidurál-
nej anestézie je dôležitým faktorom pri vzniku 
hemodynamických dôsledkov. Peroperačným 

kontinuálnym podávaním zmesi lokálneho anes-
tetika môžeme znížiť výskyt hemodynamických 
komplikácií. Podávanie intermitentných bolusov 
lokálneho anestetika s vyššou koncentráciou 
do epidurálneho priestoru je rizikové z hľadiska 
výskytu hypotenzie a excesívnej motorickej blo-
kády (4, 5, 6). Správne prevedená anestézia pris-
pieva vo veľkej miere k tzv. „fast track surgery“.

Fast track surgery
Za posledné desaťročia sa operačné techni-

ky ako aj vedenie anestézie počas operačného 
výkonu výrazným spôsobom zdokonalili, čo 
viedlo k zníženiu počtu insuficiencií anastomóz, 
komplikácií pri hojení rán ako aj k zníženiu rizík 
anestézie. Napriek tomu však pretrvávajú kardio-
pulmonálne komplikácie, nozokomiálne infekcie 
či tromboembolické poruchy (7). Na základe 
týchto skutočností došlo k rozpracovaniu súboru 
perioperačných opatrení s cieľom optimalizácie 
starostlivosti o pacienta, ktoré sa združujú pod 
názvom Fast track surgery (tabuľka 1). Dôležitou 

súčasťou tohto protokolu je aj správne vykonaná 
anestézia, ktorá ovplyvňuje toleranciu poope-
račných bolestí, nástup črevnej peristaltiky a tým 
aj dĺžku hospitalizácie.

Materiál a metodika
Retrospektívna analýza 102 pacientov ope-

rovaných a hospitalizovaných na III. chirurgickej 
klinike LF UK a OAIM UNsP Milosrdní bratia v ob-
dobí od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, ktorí sa podrobili 
plánovanému rozsiahlemu chirurgickému výkonu 
v brušnej dutine. Všetky údaje boli získané z doku-
mentácie a databázy pacientov UNsP Milosrdní 
bratia. Nebol vyžadovaný súhlas etickej komisie, 
keďže išlo len o podrobnejšie sledovanie anestézie 
a pooperačnej epidurálnej a intravenóznej analgé-
zie. V tejto štúdii sme sledovali údaje o intenzite 
bolesti, nástupe peristaltiky a prípadných kompli-
káciách pri použití epidurálnej alebo intravenóznej 
analgézie u pacientov, u ktorých sa predoperačne 
podľa dostupnej diagnostiky predpokladala mož-
nosť operačného výkonu sprevádzaného silnou 
pooperačnou bolesťou. Všetci pacienti boli pouče-
ní o použití údajov a svoj súhlas potvrdili podpisom 
informovaného súhlasu.

Deň pred plánovanou operáciou boli paci-
enti prijatí do nemocnice, vyšetrení anestézioló-
gom a bol dohodnutý optimálny anestéziologic-
ký postup. Pacienti boli podľa plánovaného typu 
pooperačnej analgézie rozdelení na 2 skupiny 
– skupina s epidurálnou analgéziou a skupina 
s intravenóznou analgéziou. Do skupiny s epidu-

Tabuľ ka 1. Základné princípy tzv. fast track surgery

Informovanosť pacienta Perioperačná výživa

Včasné odstránenie drénov a katétrov Stimulácia črevnej motility

Prevencia nauzey a vomitu Neopioidové analgetiká p. o.

Skorá mobilizácia Aktívne ohrievanie pacienta počas operácie

Prevencia i. v. hyperhydratácie Krátkodobo pôsobiace anestetiká

Epidurálna analgézia Selektívna črevná príprava

Predoperačné tekutiny
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rálnou analgéziou boli zaradení pacienti, ktorí 
nemali kontraindikácie podania epidurálnej 
analgézie a súhlasili s touto možnosťou liečby 
bolesti. Do skupiny s  intravenóznou analgé-
ziou boli zaradení pacienti s kontraindikáciami 
epidurálnej anestézie, pri zlyhaní epidurálnej 
analgézie a pacienti, ktorí nesúhlasili s epidu-
rálnou analgéziou.

Výsledky
V našej štúdii bola 68 pacientom podaná 

epidurálna analgézia a 34 pacientom intrave-
nózna analgézia (tabuľka 2). 

Hodnotenie liečby bolesti
Pri hodnotení liečby bolesti sme pacientov 

rozdelili podľa typu chirurgického výkonu do 
troch skupín: 1. skupinu tvorili pacienti s vykona-
nou hornou strednou laparotómiou, do 2. sku-
piny patrili pacienti so strednou laparotómiou 
a 3. skupina bola tvorená pacientmi s operáciou 
podľa Milesa.

Prvá skupina pozostávala z 10 pacientov, 
z čoho 9 pacientov malo epidurálnu analgéziu 
a 1 pacient  intravenóznu analgéziu. Najčastejším 
miestom epidurálnej punkcie pri hornej strednej 
laparotómii bol priestor Th9. U 7 pacientov bola 
bolesť pri podávaní epidurálnej analgézie v po-
koji hodnotená ako mierna (77,78 %), stredne 
silná u 2 (22,22 %). Kvalita bolesti pri pohybe bola 
hodnotená ako mierna u 5 pacientov (55,56 %), 
stredne silná u 4 pacientov (44,44 %). V skupi-
ne s hornou strednou laparotómiou 1 pacient 
dostal intravenóznu analgéziu, kvalita bolesti 
bola udávaná ako silná v pokoji aj pri pohybe 
(100 %) (graf 1). 

Druhá skupina obsahovala 83 pacientov. 
Epidurálna analgézia bola podaná 55 pacien-
tom, intravenózna analgézia 28 pacientom. 
Najčastejším miestom punkcie epidurálneho 
priestoru pri operácii so strednou laparotómiou 
bol priestor L2, druhým najčastejším miestom 
vpichu bol priestor L1, tretím Th10. Pri využi-
tí epidurálnej analgézie bola bolesť v pokoji 
udávaná ako mierna u 52 pacientov (94,55 %), 
stredne silná u 3 pacientov (5,43 %). Pri dynamic-
kom hodnotení bolesti bola bolesť udávaná ako 
mierna u 41 pacientov (74,55 %), stredne silná 
u 12 pacientov (21,82 %) a silná u 2 pacientov 
(3,64 %). Pri podaní intravenóznej analgézie (28 
pacientov) bola bolesť v pokoji udávaná ako 
mierna u 12 pacientov (42,86 %), stredne silná 
u 10 (35,71 %) a silná u 6 pacientov (21,43 %). 
Pri pohybe, kašli a hlbokom nádychu dopadlo 
hodnotenie liečby bolesti horšie – 1 pacient bol 
spokojný s analgéziou (3,57 %), 12 pacientov 

udalo bolesť ako stredne silnú (42,86 %) a pre 
15 pacientov (53,57 %) bola liečba bolesti ne-
dostatočná (graf 2). 

V skupine pacientov s operáciou so stred-
nou laparotómiou bola podávaná hrudná alebo 

lumbálna epidurálna analgézia. V tejto skupine 
sme mohli porovnať aj spokojnosť pacientov 
s liečbou bolesti pri podávaní hrudnej a lumbál-
nej analgézie. Hrudná epidurálna analgézia bola 
podávaná 20 pacientom, lumbálna epidurálna 

Tabuľ ka 2. Prehľad typov chirurgických výkonov a podiel epidurálnej analgézie pri jednotlivých 
typoch výkonov

Chirurgický výkon 102 100 % EA % EA z typu 
operácie

op. sec. Dixon 30 29,41 % 24 80,00 %

hemicolectomia l. dx. 28 27,45 % 15 53,57 %

resectio sigmae 10 9,80 % 7 70,00 %

op. sec. Miles 9 8,82 % 4 44,44 %

gastrectomia 5 4,90 % 5 100,00 %

op. sec. Hartman 4 3,92 % 3 75,00 %

enteroenteroanastomosis 4 3,92 % 2 50,00 %

gastrectomia subtotalis 3 2,94 % 3 100,00 %

colectomia subtotalis 2 1,96 % 1 50,00 %

occlusio stomiae 2 1,96 % 1 50,00 %

hemicolectomia l. sin. 2 1,96 % 1 50,00 %

gastrectomia, splenectomia, resectio caudae pancr. 1 0,98 % 1 100,00 %

splenectomia, resectio ventriculi partialis 1 0,98 % 0 0,00 %

colectomia 1 0,98 % 1 100,00 %

Graf 1. Porovnanie bolesti s epidurálnou a intravenóznou analgéziou pri operácii s hornou stred-
nou laparotómiou

EA – epidurálna analgézia, I.V. – intravenózna analgézia

Graf 2. Porovnanie bolesti s epidurálnou a intravenóznou analgéziou pri operácii so strednou 
laparotómiou

EA – epidurálna analgézia, I.V. – intravenózna analgézia
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analgézia 35 pacientom. V skupine pacientov 
s hrudnou epidurálnou analgéziou bolo s lieč-
bou bolesti v pokoji spokojných všetkých 20 pa-
cientov (100 %), pri pohybe, kašli či hlbokom ná-
dychu bola bolesť označená ako mierna u 19 pa-
cientov (95 %), 1 pacient ju označil ako silnú (5 %).  
U žiadneho pacienta sa nevyskytol motorický 
blok dolných končatín. Pri podaní lumbálnej 
epidurálnej analgézie bolo v pokoji s analgéziou 
spokojných 32 pacientov (91,43 %), bolesť ako 
stredne silná bola udaná u 3 pacientov (8,57 %). 
Pri dynamickom hodnotení bolesti udalo bolesť 
ako miernu 23 pacientov (65,71 %), stredne silnú 
11 pacientov (31,43 %) a silnú 1 pacient (2,86 %). 
Prechodný motorický blok bol prítomný u 8 
pacientov (22,86 %) (graf 3).

Tretia skupina pozostávala z 10 pacien-
tov, u ktorých bola vykonaná operácia podľa 
Milesa. Epidurálna analgézia bola podaná 4 pa-
cientom, intravenózna 5 pacientom. Pri tomto 
type operácie bol najčastejším miestom vpichu 
priestor L2. Pri statickom hodnotení bola bolesť 
udaná ako mierna u 3 pacientov (75 %), ako 
stredne silná u 1 pacienta (25 %). Pri dynamic-
kom hodnotení bola mierna bolesť u 3 paci-
entov (75 %), stredne silná u 1 pacienta (25 %).  
U jedného pacienta sa vyskytla motorická blo-
káda na dolnej končatine (miesto vpichu L4). 
Pri podaní intravenóznej analgézie bola bolesť 
v pokoji  udávaná ako mierna u 1 pacienta (20 %),  
stredne silná u 2 pacientov (40 %) a silná u 2 
pacientov (40 %). Pri dynamickom hodnotení 

bolesti bola bolesť hodnotená ako stredne 
silná u 1 pacienta (20 %) a silná u 4 pacientov 
(80 %) (graf 4).

Nástup črevnej peristaltiky
Obnovenie črevnej peristaltiky je veľmi dôle-

žitým ukazovateľom v pooperačnom období. 
U všetkých pacientov v našej štúdii sme sledovali 
deň nástupu črevnej peristaltiky (graf 5).

V skupine s intravenóznou analgéziou (34 
pacientov) sa peristaltika obnovila na prvý po-
operačný deň u 3 pacientov (8,82 %), na druhý 
pooperačný deň u 16 pacientov (47,06 %), na 
tretí pooperačný deň u 8 pacientov (23,53 %), na 
štvrtý pooperačný deň 5 pacientom (14,71 %), na 
siedmy pooperačný deň u 1 pacienta (2,94 %).

V skupine s epidurálnou analgéziou (68 pa-
cientov) sa  črevná peristaltika obnovila v prvý 
pooperačný deň u 32 pacientov (47,06 %), na 
druhý pooperačný deň u 22 pacientov (32,35 %), 
na tretí deň u 7 pacientov (10,29 %), na štvrtý 2 
pacientom (2,94 %), na siedmy pooperačný deň 
2 pacientom (2,94 %) a na ôsmy pooperačný deň 
u 1 pacienta (1,47 %). U 3 pacientov s epidurál-
nou analgéziou bol pooperačný priebeh kompli-
kovaný dehiscenciou anastomózy, peritonitídou 
a pretrvávajúcim pooperačným ileom. 

Skupinu pacientov s epidurálnou analgé-
ziou (68 pacientov) sme rozdelili na podskupinu 
s hrudnou a na podskupinu s lumbálnou epidu-
rálnou analgéziou. Pri použití hrudnej epidurál-
nej blokády sa peristaltika obnovila v prvý deň 
14 pacientom (48,28 %), na druhý deň 7 (24,14 %),  
na tretí 3 (10,34 %), na štvrtý deň 1 pacientovi 
(3,45 %), na siedmy jednému pacientovi (3,45 %)  
a na ôsmy deň jednému pacientovi (3,45 %). Pri 
použití lumbálnej epidurálnej blokády nastúpila 
črevná peristaltika v prvý deň 18 pacientom 
(46,15 %), na druhý deň 15 pacientom (38,46 %),  
na tretí deň 4 pacientom (10,26 %), na štvrtý 
deň 1 pacientovi (2,56 %) a na siedmy deň 1 
pacientovi (2,56 %). Rýchlejšie odznenie poope-
račnej paralýzy je pripisované výbornej liečbe 
bolesti, zníženej spotrebe opiátov a blokáde 
sympatiku (8).

Komplikácie epidurálnej analgézie 
u sledovaných pacientov

Komplikácie je možné rozdeliť do niekoľkých 
skupín: punkčné komplikácie, komplikácie z ne-
dostatočnej analgézie, technické komplikácie, 
hemodynamické komplikácie, senzitívny a mo-
torický deficit. Najčastejšie prítomné komplikácie 
v sledovanom súbore pacientov boli hypoten-
zia, prechodný senzitívny a motorický deficit 
končatín. Závažné neurologické komplikácie 

Graf 3. Porovnanie bolesti s hrudnou a lumbálnou epidurálnou analgéziou (EA) pri operácii stred-
nou laparotómiou

Graf 5. Pooperačný deň nástupu peristaltiky u pacientov s epidurálnou a intravenóznou analgéziou

Graf 4. Porovnanie bolesti s epidurálnou a intravenóznou analgéziou pri op. sec. Miles

EA – epidurálna analgézia, I.V. – intravenózna analgézia
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sa v našom súbore pacientov nevyskytli. U 2 
pacientov (2,94 %) bola punkcia epidurálneho 
priestoru komplikovaná nechcenou punkciou 
tvrdej pleny mozgovej, u jedného z nich bola 
podávaná blood patch do epidurálneho pries-
toru pre pretrvávajúce postpunkčné bolesti hla-
vy.  Hypotenzia bola prítomná u 15 pacientov 
s epidurálnou analgéziou (22,05 %). Hypotenziou 
v súbore nazývame pokles stredného arteriál- 
neho tlaku krvi pod 70 mmHg po vylúčení 
inej príčiny. Výskyt skorých hemodynamických 
komplikácií bol vyšší u pacientov po opako-
vanom podaní bolusu 0,5 % bupivakainu do 
epidurálneho katétra s cieľom zvýšiť stupeň 
analgézie. Liečbou bol zvýšený prívod tekutín 
intravenózne, pri nedostatočnom efekte sme 
podávali ephedrin i. v. Senzitívno-motorická 
blokáda bola prítomná u 9 pacientov (13,24 % 
zo všetkých epidurálnych analgézií). V týchto 
prípadoch bola vyznačená motorická blokáda 
jednej, prípadne oboch dolných končatín a na 
dosiahnutie dostatočnej analgézie bolo nutné 
podávanie epidurálnej zmesi vyššou rýchlosťou. 
Pri pretrvávaní senzitívno-motorického deficitu 
pri kontinuálnom podávaní epidurálnej zmesi 
sme po vylúčení inej príčiny tolerovali deficit 
v deň operácie. Postupne sme znižovali rýchlosť 
podávania epidurálnej zmesi podľa účinnos-
ti analgézie, pričom dochádzalo k vymiznutiu 
neurologickej symptomatológie. Senzitívno-
motorický deficit bol prítomný pri kaudálnejšom 
uložení vstupu epidurálneho katétra. Preferencia 
punkcie lumbálneho priestoru pretrváva u an-
estéziológov napriek nesporne výhodnejšiemu 
efektu hrudnej epidurálnej anestézie a analgé-
zie. Vysvetľujeme si ju väčšími skúsenosťami 
s punkciou lumbálneho priestoru a subjektívne 
vnímanou jednoduchšou punkciou.

Diskusia
Súčasným trendom chirurgie kolorekta 

je aplikácia tzv. „fast track surgery“ protokolu. 
Analýzou výsledkov našej štúdie sme zistili 
väčšiu spokojnosť s liečbou bolesti u pacientov 
s epidurálnou analgéziou. V skupine pacientov 
s epidurálnou analgéziou sme zaznamenali skrá-
tenie dĺžky trvania pooperačnej paralýzy oproti 
skupine pacientov s intravenóznou analgéziou.

Z našej štúdie vyplýva výrazne väčšia spo-
kojnosť pacientov s liečbou dynamickej bolesti 
pri využití hrudnej epidurálnej analgézie oproti 
pacientom s lumbálnou analgéziou. Porovnaním 
statickej bolesti sme nezistili signifikantné roz-

diely. Pri porovnávaní dĺžky trvania pooperačnej 
paralýzy sme nezistili rozdiel pri použití hrudnej 
a lumbálnej analgézie. Skrátenie dĺžky u paci-
entov s lumbálnou epidurálnou analgéziou si 
vysvetľujeme rozšírením epidurálnej blokády aj 
do hrudných segmentov a súčasným splnením 
ďalších dvoch požiadaviek – nástup epidurálnej 
blokády pred nociceptívnou aferentnou stimu-
láciou a podávanie epidurálnej analgézie do 
obnovenia funkcie čreva (9).

V podskupine s hrudnou epidurálnou anal-
géziou nebol prítomný senzitívno-motorický 
deficit u žiadneho pacienta, v podskupine s lum-
bálnou epidurálnou anestéziou bol prítomný u 9 
pacientov (22,5 % z lumbálnych epidurálnych 
analgézií).

V klinickej praxi sa na základe zložitejšej 
punkcie hrudného epidurálu a vyššieho rizi-
ka komplikácií preferuje punkcia lumbálneho 
epidurálneho priestoru. Napriek pretrvávajúcim 
obavám z hrudnej epidurálnej anestézie by sa 
punkcia epidurálneho priestoru v hrudnej oblasti 
mala stať voľbou anestéziológov pri hrudných 
a brušných chirurgických výkonoch (10). Hrudná 
epidurálna analgézia pôsobí na pooperačnú 
neurohumorálnu stresovú odpoveď organizmu, 
na srdcovocievnu patofyziológiu, na funkciu 
čreva a znižuje výskyt respiračného zlyhania 
(11). Zavedenie lumbálneho epidurálneho ka-
tétra a rozšírenie blokády kraniálne väčším ob-
jemom lokálneho anestetika by sa mohlo zdať 
výhodné, no pri brušných operáciách je z našich 
skúseností ťažšie dosiahnuť adekvátnu senzo-
rickú blokádu v oblasti brucha bez prítomnosti 
motorického bloku dolných končatín. Dôležité 
je tiež myslieť na komplikácie vyplývajúce z roz-
šírenia sympatickej blokády na dolné končatiny. 
Pri veľkej strate krvi a súčasnej torakolumbálnej 
epidurálnej blokáde nastáva výraznejší pokles 
stredného arteriálneho tlaku krvi a systémovej 
cievnej rezistencie než pri selektívnej hrudnej 
epidurálnej blokáde alebo samotnej celkovej 
anestézii. Pri výbere miesta punkcie je dôležité 
zvážiť všetky výhody, nevýhody a riziká a u pa-
cientov podstupujúcich veľký brušný chirurgický 
výkon preferenčne podávať hrudnú epidurálnu 
anestéziu a analgéziu (9).

Záver
Epidurálna analgézia je stále štandardom 

v  liečbe bolesti pri brušných chirurgických 
výkonom u vhodne vybratých pacientov (12). 
Pozitívny efekt pri podávaní epidurálnej analgé-

zie súvisí s výbornou liečbou bolesti s porovnaní 
s intravenóznym podávaním opiodov, so skor-
ším nástupom peristaltiky, s nižším výskytom 
pľúcnych komplikácií a rizikom vzniku ischémie 
myokardu. Podávanie hrudnej epidurálnej ane-
stézie a analgézie maximalizuje benefit epidu-
rálnej analgézie (13, 14). V porovnaní pacientov 
s epidurálnou alebo intravenóznou analgéziou 
sme v našej práci zaznamenali väčšiu spokojnosť 
s liečbou bolesti, skorším nástupom peristaltiky 
u pacientov s epidurálnou analgéziou.
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Úraz kolena hokejistu v teréne 
dvojfragmentového jabĺčka – patella bipartita. 
Kazuistika a prehľad literatúry
MUDr. Jozef Kubašovský1, MUDr. Peter Polan, PhD.1, MUDr. Eugen Frišman, PhD.2, MUDr. Tomáš Ševčík1
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Autori vo svojej práci prezentujú prípad profesionálneho hokejistu s úrazom kolena v teréne dvojfragmentového jabĺčka. Úvod je venovaný po-
znatkom o viacfragmentových jabĺčkach, rozdeleniu, oddeleniu tejto diagnózy od diagnózy dvojitého jabĺčka. V kazuistike zdôrazňujú význam 
syntézy anamnézy, klinického objektívneho vyšetrenia a výsledkov pomocných zobrazovacích vyšetrení na stanovenie diagnózy a primeranej liečby.

Kľúčové slová: dvojfragmentové jabĺčko, úraz, liečba

Professional hockey player´s knee injury with double fragmented patella – patella bipartita. Case report  
and literature review

The authors present a unique case; a professional hockey player´s knee injury with double fragmented patella in anamnesis. In the in-
troduction the newest information about multifragmented patellas, classification and comparison between these diagnosis and double 
patella is presented. In the case report the importance of synthesis of the anamnesis, examination and paraclinical tests is underlined. 
Its aim is to reach the right diagnosis and treatment plan. 

Key words: patella bipartita, injury, therapy
Slov. chir., 2016; roč. 13(1-2): 38–40

Úvod
Jabĺčko je najväčšia sezamská kosť ľudského 

tela. Zvyčajne sa vyvíja z jedného osifikačného 
centra a osifikácia smeruje z centra na perifériu. 
Primárne osifikačné centrum sa objavuje me-
dzi 3. a 5. rokom života. Počas osifikácie jabĺčka 
sa môžu objaviť sekundárne osifikačné centrá 
okolo 12. roku života (1, 2). Osifikácia z jedného 
centra je u 77 % detí, z dvoch alebo troch centier 
u 23 % detí (3). Kompletné spojenie primárneho 
a sekundárnych centier končí formáciou celistvé-
ho jabĺčka. Dvojfragmentové alebo trojfragmen-
tové jabĺčka vznikajú pri poruche spojenia a frag-
menty ostávajú samostatné. Viacfragmentové 
jabĺčko je fyziologický variant jabĺčka a obvykle 
býva asymptomatický a zistený ako náhodný 
nález pri rádiografickom vyšetrení (1, 2).

Funkcia jabĺčka je v opornom bode páky 
vo funkcii štvorhlavého stehenného svalu, kva-
dricepsu. Jabĺčko má najsilnejšiu chrupku v ľud-

skom tele, a tak umožňuje nadmerné zaťaženie 
s minimálnymi trecími silami (4, 5). Jabĺčko plní 
aj ochrannú funkciu oboch kondylov stehennej 
kosti pred úrazom (4).

Talianski archeológovia publikovali nález 
dvojfragmentového jabĺčka pri archeologických 
nálezoch na Sicílii u muža z 3. až 4. storočia pred 
naším letopočtom (6). 

Prvý prípad dvojfragmentového jabĺčka bol 
publikovaný v roku 1883 doktorom Gruberom 
v nemeckej odbornej literatúre. Autor publiko-
val nález obojstranného dvojfragmentového 
jabĺčka u 21-ročného roľníka pri pitve (1). V roku 
1921 Saupe predložil prvú klasifikáciu založenú 
na analýze kazuistík prezentovaných v odbornej 
literatúre (1, 2) (obrázok 1). Frekvencia jednotli-
vých skupín je: Typ I – 5 %, Typ II – 20 %, Typ 
III – 75 % (1, 2). 

V roku 2010 Oohasi et al. reklasifikovali jed-
notlivé skupiny a predložili klasifikáciu založenú 
súčasne na lokalizácii a na počte fragmentov, 
pričom vylúčili Typ I podľa Saupeho. Podľa tejto 
klasifikácie sú 4 typy viacfragmentových foriem 
jabĺčka (obrázok 2). Autori novej klasifikácie vy-
lučujú prítomnosť sekundárneho osifikačného 
centra v dolnom póle jabĺčka (1, 2, 7). Nálezy 
považované za tento typ dvojfragmentového 
jabĺčka sú podľa autorov novej klasifikácie vý-
sledkom trakcie apofýzy v oblasti dolného pólu 
jabĺčka ako možnej známky syndrómu Sinding-
Larsen-Johanssona, následku známok spastickej 
mozgovej obrny, nálezu po transverzálnej alebo 
stresovej zlomenine dolného pólu jabĺčka (1, 2). 

Skutočný výskyt, frekvenciu prítomnosti 
viacfragmentových jabĺčok je ťažké určiť, zväč-
ša sú náhodným nálezom pri vyšetrení pre iné  

Obrázok 1. Saupeho klasifikácia dvojfragmen-
tového jabĺčka

Obrázok 2. Oohashiho klasifikácia viacfragmentových jabĺčok
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ťažkosti. V  literatúre je udávaný výskyt v po-
pulácii dvoj- alebo trojfragmentových jabĺčok 
v intervale od 0,2 do 6 % (1, 2, 8, 9, 10, 11). Udáva 
sa, že len 2 – 13 % dvojfragmentových jabĺčok je 
symptomatických, bilaterálny výskyt je opísaný 
u 43 – 50 % pacientov (10, 11).

Závažné je v diagnostike, liečbe a prognóze 
oddeliť nález viacfragmentových jabĺčok od 
akútnej zlomeniny jabĺčka a tiež od diagnózy 
dvojitého jabĺčka. Syndróm dvojitého jabĺčka 
bol opísaný prvýkrát v práci Trillata ako nie častá 
klinická jednotka, vznikajúca po opakovaných 
úrazoch extenčného aparátu kolena (12). Iní au-
tori preferujú ako prvé referencie prácu Buttnera 
z roku 1925 (13, 14). Od prvej prezentácie bolo 
publikovaných menej ako 30 prípadov diagnózy 
dvojitého jabĺčka (9, 13). Etiológia je úrazová, 
príčinou vzniku je proximálna avulzia jabĺčka 
v mieste distálneho úponu šľachy kvadricepsu, 
čo je častejšia príčina. Menej častá je avulzia 
jabĺčka v mieste proximálneho úponu jabĺčkovej 
šľachy (12). Diagnóza dvojité jabĺčko (double pa-
tella syndrome) je klasifikovaný 3 štádiami. Prvé 
štádium je šľachovo periostálna avulzia, ktorá 
môže byť úplná alebo čiastočná. Druhé štádium 
je kompletné dotrhnutie, vzniká niekoľko týžd-
ňov alebo mesiacov neskôr. Tretie je osifikácia, 
chronická fáza, vznik dvojitého jabĺčka (12). Pri 
dvojitom jabĺčku sú dve oddelené osifikačné 
centrá, v dvoch samostatných jabĺčkach (9). Vo 
väčšine publikovaných prípadov bola pri skorom 
diagnostikovaní indikovaná operačná liečba, 
refixácia avulzie a prevencia vzniku dvojitého 
jabĺčka (9). Pri prehliadnutí, neskorej diagnostike, 
sa odporúča odstránenie jedného jabĺčka alebo 
osteosyntéza oboch samostatných jabĺčok vo 
fyziologickom postavení (9). 

Kazuistika
28-ročný hokejista utrpel úraz ľavého kolena 

počas prípravného hokejového zápasu po páde na 
flektované ľavé koleno. Zápas nedohral, objektívne 
pri vyšetrení bola prítomná palpačná bolestivosť 
v oblasti laterálnej kĺbovej štrbiny a nad jabĺčkom. 
Prítomný opuch v oblasti burzy nad jabĺčkom, 
obmedzenie hybnosti, flexie pre bolesť. Pri cielenej 
anamnéze hráč udáva, že pred niekoľkými rokmi 
mal ťažkosti s ľavým kolenom, bol vyšetrený a mal 
diagnostikované dvojfragmentové jabĺčko. Pred 
úrazom bol úplne asymptomatický, plne zaťažoval 
koleno ako hráč českej a neskôr slovenskej hoke-
jovej extraligy. 

Po príchode do miesta bydliska vyšetrený na 
RTG, na ktorom diagnostikované dvojfragmen-
tové jabĺčko, Saupe a Oohashi typ II (obrázok 3, 
4 – RTG po úraze). 

Na vylúčenie vnútrokĺbovej patológie odo-
slaný na MRI vyšetrenie kolenného kĺbu (obrázok 
5 – MRI po úraze), opísaná fisúra jabĺčka – ventro-
dorzálna, na rozhraní strednej a laterálnej tretiny 
jabĺčka, kostný edém, opuch laterálnej časti jabĺč-
ka, zmnožená tekutina v suprapatelárnej burze. 

Po stanovení diagnózy zlomeniny, fisúry jabĺč-
ka v teréne dvojfragmentového jabĺčka naložená 
rigidná ortéza, ordinovaná symptomatická terapia 
(analgetiká, antiflogistiká, enzymoterapia), odľah-
čenie pomocou francúzskych bariel.

Fixácia v ortéze indikovaná na 4 týždne pri 
pravidelnom sledovaní lokálneho nálezu, prí-
tomnosti možnej progresie opuchu kolenného 
kĺbu. Po 4 týždňoch od úrazu lokálny nález na 
jabĺčku kontrolovaný MRI vyšetrením (obrázok 
6 – MRI 4 týždne od úrazu). Po zložení fixácie 
ortézou indikovaná rehabilitačná a fyzioterapeu- 
tická liečba, po obnove hybnosti aj postupné 
zaťaženie športom, hokejom. Dva mesiace od 
úrazu povolené plné zaťaženie, súťažná aktivita. 

Diskusia
Nález viacfragmentového jabĺčka je zväčša 

náhodný nález pri RTG vyšetrení pre iné ťaž-
kosti, bolesti predkolenia, kolena, diskomfort, 
opúchanie kolena. Výskyt v populácii je predpo-

kladaný v intervale od 0,2 – 6 % (2, 7, 8, 9, 10, 11).  
Výrazná väčšina je asymptomatická, výskyt 
symptomatických sa odhaduje od 2 – 13 %.  
Predpokladá sa 43 – 50 % výskyt bilaterálnych vi-
acfragmentových jabĺčok (10, 11, 16, 17). Mužské 
pohlavie má vyššiu predispozíciu, pomer je 8 : 
1, respektíve 9 : 1 v prospech mužov v prácach 
britských autorov (15, 16, 17).

Problematika úrazov kolena v teréne via-
cfragmentového jabĺčka nie je často prezen-
tovaná. Podľa autorov z Veľkej Británie bolo 
do roku 2009 publikovaných iba 9 kazuistík 
takéhoto poranenia (15). Z počtu 9 prípadov 
boli dva prípady komplikované ruptúrou šľachy 
štvorhlavého svalu (16, 17). V 2006 roku opísali 
britskí autori prípad 69-ročného pacienta s avul-
ziou fragmentu dvojfragmentového jabĺčka  
a súčasnou ruptúrou šľachy štvorhlavého svalu. 
Ošetrenie avulzie a ruptúry osteosyntézou frag-
mentu a refixáciou šľachy viedlo k uspokojivému 
funkčnému výsledku (16). V 2014 roku prezento-
vali iní britskí autori úraz 45-ročného manuál- 
ne pracujúceho s pošmyknutím sa na schodoch, 
bez prechádzajúcej anamnézy ťažkostí. 
Poranenie bolo ošetrené osteosyntézou avulzie 
od hlavného fragmentu skrutkami a refixáciou 
šľachy štvorhlavého svalu k jabĺčku (17). Uvedené 

Obrázok 5. MRI nález akútne po úraze Obrázok 6. MRI nález 4 týždne od úrazu

Obrázok 3. a 4. RTG v axiálnej a AP projekcii po úraze



40

Slovenská chirurgia | 2016; 13(1-2) | www.solen.sk

40 Kazuistiky

kazuistiky boli etiologicky spojené s nepriamym 
násilím na viacfragmentové jabĺčko. 

Priama, direktná trauma na jabĺčko s via-
cfragmentovým zložením môže spôsobiť di-
srupciu integrity fibrokartiloginóznej zóny medzi 
jabĺčkom, hlavným fragmentom a prídatným 
fragmentom. Relatívny pohyb v mieste zóny 
vyvoláva bolesť, nemožnosť ohnutia, opuch, 
známky identické príznakom zlomeniny (16, 17).

V diagnostike traumatickej lézie, separácie 
jabĺčka v  teréne viacfragmentového jabĺčka 
je dôležitá syntéza anamnézy (predošlé ne-
určité ťažkosti, prítomnosť aktuálneho úrazu 
v anamnéze, zhoršenie stavu po úraze), objek-
tívneho vyšetrenia (opuch, palpačná citlivosť, 
obmedzenie hybnosti) a vyšetrovacích metód 
(RTG, MRI vyšetrenia). Výsledok syntézy týchto 
aspektov vyšetrenia pacienta vedie k stanove-
niu diagnózy separácie, fisúry jabĺčka v teréne 
dvojfragmentového jabĺčka.

MRI vyšetrenie pri asymptomatickom vi-
acfragmentovom jabĺčku registruje intaktnú, 
ale stenčenú chrupku na hranici oboch ale-
bo viacerých fragmentov, hrúbka chrupky na 
fragmentoch je priemerne 2,4 mm. Priemerná 
vzdialenosť medzi fragmentmi v axiálnej pro-
jekcii je 1,46 mm (18). Symptomatické alebo 
úrazom poškodené viacfragmentové jabĺčko 
má typický MRI nález v prítomnosti opuchu 
alebo zvýšeného signálu priľahlého skeletu pri 
hranici medzi jednotlivými fragmentmi, typic-
ký je nález zmnoženej tekutiny (8, 18, 19). Naša 
kazuistika na obrázku 5 prezentuje typický MRI 
nález separácie fragmentov v teréne dvojfrag-
mentového jabĺčka.

Liečba nedislokovanej traumatickej separá-
cie dvojfragmentového jabĺčka je konzervatív-
na, na rozdiel od vyššie spomenutých kazuistík 

avulzií s pridruženou léziou šľachy štvorhlavého 
svalu od jabĺčka. Indikovaná je rigidná fixácia 
4 – 6 týždňov podľa veku a závažnosti nálezu, 
po zložení fixácie rehabilitačná liečba a podľa 
funkčného a objektívneho nálezu (indikované 
aj kontrolné MRI vyšetrenie) možnosť plného 
zaťaženia aj v športe (10, 11, 15).

Záver 
Autori vo svojej práci predstavili prípad 

profesionálneho hokejistu s dvojfragmentova-
ným jabĺčkom a direktným úrazom pri páde 
na koleno. V úvode zrekapitulovali poznatky 
o viacfragmentových jabĺčkach, rozdelenie, vý-
skyt. Spomenuli aj oddelenie tejto diagnostickej 
jednotky od pojmu dvojitého jabĺčka. V pro-
blematike úrazu v teréne viacfragmentového 
jabĺčka zdôraznili význam analýzy anamnézy, 
objektívneho vyšetrenia a pomocných vyšet-
rovacích metód, ktoré vedú k zodpovednému 
stanoveniu diagnózy a liečebného postupu. 
Svojím príspevkom sa snažia rozšíriť vedomosti 
o tomto type nie častého poranenia pohybo-
vého aparátu. 
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Cudzie telesá ako príčina vzniku náhlej brušnej 
príhody u 1,5-ročného dieťaťa
MUDr. Lenka Zábojníková, MUDr. Rastislav Králik, MUDr. Ján Chochol, MUDr. Ľubomír Sýkora, PhD.
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava

Perforácia črevnej steny oválnym cudzím telesom je extrémne vzácnou komplikáciou. Väčšina požitých cudzích telies nepoškodí črevný 
trakt. Opatrní však treba byť pri požití ostrých predmetov, magnetov a batérií, eventuálne pri ich kombinácii. Príťažlivá sila medzi nimi 
môže mať za následok lokálne poškodenie črevnej steny a vyústiť do perforácie čreva. Na cudzie teleso v tráviacom trakte treba myslieť 
hlavne u detí a psychicky chorých ľudí. Najčastejšie príznaky sú bolesť v epigastriu, zvracanie, horúčka, nauzea a ikterus. Príznaky pred 
perforáciou čreva bývajú nešpecifické a anamnéza často negatívna. Diagnostika môže byť sťažená nesprávnymi anamnestickymi údajmi 
od rodičov malého pacienta. Pri vzniku nešpecifických príznakov a bolestí brucha u detí, ktoré neodpovedajú na symptomatickú liečbu, 
by sa malo vždy hlbšie pátrať po ich etiológii. Pri požití nebezpečného cudzieho telesa, ktoré je v žalúdku alebo v proximálnej časti duo-
dena, treba teleso vybrať endoskopickou cestou. Pri komplikáciách, akými je perforácia GIT (gastrointestinálny trakt), je liečba výlučne 
chirurgická a výkon závisí od rozsahu nekrotických a pozápalových zmien v dutine brušnej. Laparoskopický prístup je vhodný v akútnych 
prípadoch, pretože umožňuje priame posúdenie stavu intraperitoneálnej dutiny a orgánov. Prognóza je u detských pacientov priaznivá.

Kľúčové slová: cudzie teleso, perforácia, náhla príhoda brušná, laparotómia, magnet, batéria

Gastrointestinal tract perforations due to ingested foreign bodies in 1.5 year old baby

Perforation of the viscera with oval foreign body is extremely rare complication. Diagnosis can be hindered by negative medical histo-
ry data from parents of the little patient. While most of these objects leave the alimentary tract without a complicating course, sharp 
objects, magnets, batteries or combination with another metallic element may perforate the viscera and present as acute abdomen. 
Attraction force between magnets may result in local damage of the intestinal wall and result in a perforation. Ingestion of foreign 
bodies is a common problem during childhood and mentally ill people. The most common symptoms were found to be epigastralgia, 
vomiting, fever, nausea, and jaundice. In non-specific symptoms and abdominal pain in children who do not respond to symptomatic 
treatment, we should look for the deeper etiology. Dangerous or sharp-pointed objects, which have passed into the stomach or proximal 
duodenum, should be retrieved endoscopically if safe removal is possible. If there is perforation, the treatment is exclusively surgical 
and performance depends on the extent of necrotic changes. Laparoscopic approach may also be encouraged in acute and less inflamed 
cases because it enables direct assessment of the intraperitoneal cavity and organs. The prognosis is favorable in pediatric patients.

Key words: foreign body perforation, acute abdomen, laparotomy, magnet, battery
Slov. chir., 2016; roč. 13(1-2): 41–43

Úvod
Požitie cudzích telies rôzneho typu je u detí 

bežné pre ich neobmedzenú zvedavosť všetko 
skúmať a skúšať. Nebezpečné objekty, ako sú 
batérie, rozbité sklo, krajčírske špendlíky a iné, 
môžu byť vylúčené z tráviaceho traktu spon-
tánnou cestou, ak sú v žalúdku alebo v dolnej 
časti tráviaceho traktu a dieťa je bez akútnych 
prejavov náhlej príhody brušnej. Vznik ileózneho 
stavu pre perforáciu čreva neostrým cudzím 
telesom je zriedkavý. Treba byť však opatrní 
pri požití magnetov a batérií alebo magnetu 
v kombinácii s iným kovovým telesom. Príťažlivá 
sila medzi nimi môže mať za následok lokálne 
poškodenie črevnej steny a vyústiť do perfo-
rácie čreva. Ak sú nebezpečné cudzie telesá 
prítomné v žalúdku alebo v proximálnej časti 
duodena, je nutné odstrániť ich endoskopicky. 
Na cudzie teleso v tráviacom trakte treba myslieť 
hlavne u detí a psychicky chorých ľudí. Príznaky 
pred perforáciou čreva bývajú nešpecifické (bo-

lesti, distenzia brucha, vracanie, hemateméza, 
nevysvetliteľná horúčka) (1), anamnéza často 
negatívna. Pri vzniku nešpecifických príznakov 
a bolestí brucha u detí, ktoré neodpovedajú na 
symptomatickú liečbu, by sa malo hlbšie pátrať 
po ich etiológii. Chirurgická liečba má hlavné po-
stavenie v diagnostike, ako aj v liečbe následkov 
perforácie čreva spôsobeného cudzím telesom. 
Pomocné vyšetrovacie metódy ako ultrasono-
grafia, RTG natívna snímka brucha a CT vyšetre-
nie brušnej dutiny sú nápomocné diagnostické 
metódy. V našej kazuistike opisujeme vlastné 
skúsenosti s prípadom vzniku nešpecifických 
príznakov a následne rozvoja náhlej príhody 
brušnej u dieťaťa pri nerozpoznanom prehltnutí 
magnetky a plochej batérie.

Kazuistika
Dieťa vo veku 1,5 roka bolo vyšetrené v am-

bulancii urgentného príjmu a následne akút-
ne hospitalizované na Klinike detskej chirurgie 

v Bratislave pre náhle vzniknuté kŕčovité bolesti 
brucha s približne týždeň trvajúcimi febrilitami 
(do 38 °C) bez známej etiológie. Dieťa nezvraca-
lo, stolicu malo toho času formovanú a močilo 
spontánne bez dyzurických ťažkostí. Pre disten-
ziu brucha bolo primárne vyslovené podozre-
nie na možnú diétnu chybu (kapusta s údeným 
mäsom), ktorú dieťa jedlo deň pred vznikom 
akútnych bolestí brucha. Cestou obvodného 
lekára bolo preliečené perorálnymi antibiotikami 
pre zvýšenú telesnú teplotu a CRP (C-reaktívny 
proteín) 60 mg/l bez zjavnej príčiny. Liečba bola 
ukončená tri dni pred prijatím na našu kliniku 
a bola bez efektu. Matka dieťaťa pri vyšetrení 
v ambulancii urgentného príjmu nevyslovila nič 
podozrivé. Pri prijatí bolo dieťa výrazne schváte-
né, dehydrované, vo vynútenej polohe. Brucho 
malo nad niveau hrudníka s prítomnými prí-
znakmi peritoneálneho dráždenia. Pri vyšetrení 
per rectum cez rektálnu rúrku neodchádzali ply-
ny ani stolica. V laboratórnych parametroch do-
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minovali zvýšené zápalové markery (leukocyty:  
19,5 x 109/l, CRP 45,7 mg/l). Pri USG (ultrasonografii) 
brušnej dutiny rádiológ opísal prítomný meteo- 
rizmus bez inej viditeľnej patológie.

Vzhľadom na rozvíjajúce sa príznaky náhlej 
príhody brušnej sme v rámci diferenciálnej dia-
gnostiky doplnili RTG natívnu snímku brucha 
v stoji, na ktorej sa zobrazilo kovovo sýte zatie-
nenie oválneho tvaru v oblasti pravého hypo-
gastria, suspektne plochá batéria (obrázok 1).  
Na podklade lokálneho fyzikálneho nálezu na 
bruchu a RTG obrazu, bol pacient indikovaný 
na chirurgické riešenie, ktoré bolo vykonané 
nevyhnutne po predoperačnej príprave.

Pararektálnym rezom vpravo bola revido-
vaná brušná dutina, v ktorej bol prítomný ster-
korálny obsah a purulentný výpotok, vzorka 
výpotku bola odobratá na kultivačné vyšetrenie 
aeróbnych aj anaeróbnych patogénov a indiko-
vaná širokospektrálna antimikrobiálna liečba. 
Terminálne ileum a cékum boli prichytené fib-
rínovými vláknami a vytvárali pseudotumor. Pri 
revízii tumoróznej masy v oblasti ilea a céka sa 
manifestovala perforácia steny ilea v priemere 1 
cm s nekrotickým lemom 3 – 5 mm, po evakuácii 
stolice sa potvrdila príčina stavu – v stene ilea 
bola prítomná plochá batéria s priemerom 1,5 
cm s pritiahnutým plochým magnetom, ktorý 
perforoval korešpondujúcu stenu céka, perfo-
rácia bola veľkosti d = 10 mm s nekrotickým 
lemom 3 – 5 mm (obrázok 2). Magnetka s plo-
chou batériou boli adherované a penetrovali 
stenu ilea a céka ku sebe, tlakom na stenu čreva 
vytvorili nekrózu a perforáciu na oboch častiach 
čreva (obrázok 3).

Na zachovanie ileocekálneho prechodu 
bola urobená nekrektómia a následná sutúra 
priečnej perforácie distálneho ilea v dvoch vrst-
vách a sutúra perforácie na céku tabakovým 
stehom. Apendix vermiformis bol uložený late-

rocekálne až retrocekálne, parciálne prichytený 
do ložiska, preto sme vykonali apendektómiu. 
Opakovane sme urobili toaletu brušnej dutiny 
a po anatomických vrstvách zatvorili. Stav si 
nevyžadoval drenáž brušnej dutiny. Dieťa bolo 
po chirurgickom výkone z operačnej sály preve-
zené na oddelenie anestéziológie a intenzívnej 
medicíny za účelom intenzívnej starostlivosti 
a monitoringu s potrebou niekoľkodňovej to-
tálnej parenterálnej výživy.

Pacient bol po stabilizácii na 3. pooperačný 
deň preložený na chirurgickú kliniku, kde sme 
začali s perorálnym príjmom tekutej a postupne 

aj tuhej stravy. V dobrom klinickom stave bolo 
dieťa prepustené do domáceho ošetrenia. Matka 
dieťaťa si nebola vedomá ani na podklade per-
operačne verifikovaného cudzieho telesa, že by 
dieťa magnetku a batériu zjedlo.

Diskusia
Miestom vstupu cudzieho predmetu do 

organizmu bývajú ústa, nos, anus, urogenitálny 
trakt, alebo perkutánne (2). Najčastejším me-
chanizmom vstupu cudzieho telesa do dutiny 
brušnej býva ingescia. Až 85 % všetkých prehlt-
nutých cudzích telies prejde gastrointestinálnym 

Obrázok 2. Peroperačné foto 1. Revízia tumoróznej masy v oblasti ilea a céka, manifestácia perforá-
cie steny ilea s nekrotickým lemom

Obrázok 3. Peroperačné foto 2. V stene ilea prítomná plochá batéria s pritiahnutým plochým mag-
netom, ktorý perforoval korešpondujúcu stenu céka

Obrázok 1. RTG natívna snímka brucha v stoji, 
kovovo sýte zatienenie oválneho tvaru v oblasti 
pravého hypogastria
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traktom do jedného týždňa bez jeho poranenia 
(3). Pokiaľ sa objavia príznaky, ide väčšinou o ob-
štrukciu v oblasti pažeráka, pylorického kanálu 
alebo ileocekálneho prechodu. Perforácia s ná-
slednou infekciou sa objavuje pri menej než 1 % 
prípadov a najčastejšou postihnutou oblasťou je 
ileocekálna, rektosigmoidálna oblasť, alebo py-
lorus, či duodenum (4, 5). Najfrekventovanejšími 
telesami spôsobujúcimi perforáciu bývajú os-
tré cudzie telesá, ako je rybacia alebo kuracia 
kosť, ihly, zubné špáradlá, perá (6). Symptómy 
svedčiace o prítomnosti cudzieho telesa, ktoré 
sa prejavujú v oblasti pažeráka sú: dysfágia, od-
mietanie príjmu potravy, chudnutie, slintanie, 
grganie, vracanie/hemateméza, pocit cudzieho 
telesa, bolesť na hrudníku, bolesť v krku, stridor, 
kašeľ, nevysvetliteľná horúčka, zmenený dušev-
ný stav. Pri prechode cudzieho telesa do žalúdka 
a dolnej časti tráviaceho traktu sú príznaky ne-
špecifické: distenzia a bolesti brucha, vracanie, 
hemateméza, horúčka (7). Pri perforácii črevnej 
steny cudzím telesom sú u detských pacientov 
prítomné všeobecné príznaky svedčiace o NBP 
(náhla brušná príhoda), ako je vracanie, hnačky 
alebo obstipácia bez odchodu plynov, febri-
lity, bolesti brucha, fyzikálny nález na bruchu 
svedčiaci o NBP. Výsledky laboratórnych testov 
z krvi sú nešpecifické. Prítomná je elevácia zá-
palových markerov (leukocytóza, CRP, FW (se-
dimentácia)). Diagnostika tejto komplikácie je 
sťažená faktom, že rodič, respektíve zákonný 
zástupca pacienta nemusí anamnesticky udať 
prehltnutie cudzieho telesa, pokiaľ sa symptó-
my objavia neskôr. Jediná možnosť, ktorá môže 
pomôcť pri diagnostike nerozpoznanej ingescie 
cudzieho telesa sú zobrazovacie metódy: RTG 
vyšetrenie (napríklad kovové telesá), USG, CT 
alebo MR. Plastové a drevené telesá nie sú RTG 
kontrastné, dajú sa vizualizovať len pomocou 
USG, prípadne CT vyšetrenia alebo pri použití 
kontrastnej látky, ktorú pacient vypije. V rámci 
diferenciálnej diagnostiky býva nápomocná aj 
endoskopická ezofago-gastro-duodenoskopia, 
ktorá je zároveň terapeutickou metódou, no len 
v skorom štádiu, keď sa cudzí predmet nachádza 
v hornej časti GIT a ešte nezačal migrovať cez 
stenu tráviaceho traktu. Migrácia takého telesa 
a následná perforácia môže prebiehať latentne. 
Od prvých nešpecifických príznakov až po per-

foráciu s príznakmi NBP môže uplynúť rôzne dlhý 
čas. Cudzie teleso v čreve môže spôsobiť intralu-
minálnu obštrukciu alebo vznik ileózneho stavu 
pri adhézii a zalomení črevnej kľučky. V našej 
kazuistike boli zdrojom bolestí brucha, vracania 
a zvýšených teplôt dve oválne cudzie telesá, 
plochá batéria a magnetka. Dieťa ich pravde-
podobne zjedlo v určitom časovom slede a cez 
tráviaci trakt putovalo každé teleso samostatne, 
až kým sa magnetickou silou nepritiahli v oblasti 
ilea a céka, tam k sebe adherovali a tlakom na 
črevnú stenu penetrovali za vzniku následnej 
peritonitídy so zápalovým pseudotumorom 
okolo cudzích telies. USG vyšetrenie pred ope-
ráciou nezobrazilo tumorózne ložisko v oblasti 
pravého hypogastria, zrejme pre výrazný me-
teorizmus. Až následné RTG vyšetrenie odhalilo 
prítomnosť cudzieho telesa v dutine brušnej. 
Konkrétne telesá sme identifikovali až počas 
výkonu, nájdená bola magnetka v céku a plochá 
batéria v terminálnom ileu. Z anamnestických 
údajov od pacientovej matky sme predoperačne 
nezistili možnú príčinu zdroja ťažkostí. Takéto 
prípady zabudnutých cudzích telies sa vyskytujú 
najmä u psychicky chorých pacientov alebo 
u detí. Z prehľadu svetovej literatúry vyplýva, že 
hlavnou príčinou perforácie steny gastrointesti-
nálneho traktu je rybia kosť a miestom perforá-
cie býva žalúdok. V našej kazuistike to boli dve 
miesta na čreve v rôznej úrovni. Mikroorganizmy, 
ktoré sú izolované z abscesu, sú väčšinou súčas-
ťou fyziologickej flóry čreva. U nášho pacienta 
išlo pri výtere z brušnej dutiny o Escherichia co-
li haemolytica a pri kultivácii z abscesu išlo o 
Escherichia coli a Enterococcus faecalis. Prognóza 
u detských pacientov je priaznivá, ale závisí od 
rýchlosti diagnostiky a liečby. Liečba perforácie 
GIT-u cudzím telesom je vždy chirurgická, za-
hŕňa antibiotickú liečbu a miniinvazívnu či kla-
sickú chirurgickú intervenciu. V našom prípade 
sme indikovali chirurgickú revíziu pre príznaky 
peritoneálneho dráždenia s potvrdeným RTG 
obrazom svedčiacim o prítomnosti cudzieho 
telesa v dutine brušnej.

Záver
Napriek fantázii detí a snahe všetky predme-

ty z okolia ochutnať je perforácia črevnej steny 
oválnym cudzím telesom extrémne vzácnou 

komplikáciou. Diagnostika môže byť sťažená 
negatívnou anamnézou od rodičov malého pa-
cienta a latentným priebehom ochorenia. Pre 
röntgenovú záťaž žiarením sa pri diagnostike 
bolestí brucha využíva čoraz viac neinvazív-
na ultrasonografia, ktorá ale v prípade požitia 
cudzieho telesa nemusí byť úspešná. Rádiológ 
na USG opisuje len nešpecifické známky zmien 
v brušnej dutine. V našom prípade nám RTG 
natívna snímka zobrazila cudzie teleso a jeho 
približnú lokalizáciu. Pri požití nebezpečného 
cudzieho telesa treba teleso vybrať endosko-
pickou cestou. Pri komplikáciách akými je per-
forácia GIT, je liečba výlučne chirurgická a výkon 
závisí od rozsahu nekrotických a pozápalových 
zmien v dutine brušnej. Laparoskopický prístup 
je vhodný v akútnych prípadoch, pretože umož-
ňuje priame posúdenie stavu intraperitoneálnej 
dutiny a orgánov. Prognóza je u detských paci-
entov priaznivá.
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Životné jubileum prof. MUDr. Júliusa Mazucha, DrSc.
Slov. chir., 2016; roč. 13(1-2): 44

Univerzitný profesor chirurgie a cievnej chi-
rurgie MUDr. Július Mazuch, DrSc., sa narodil 24. 
apríla 1936 v Jelšave, okres Revúca. Stredoškolské 
štúdium ukončil na Prvom slovenskom gym-
náziu v Revúcej s vyznamenaním a vysoko-
školské štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity  
P. J. Šafárika v Košiciach s červeným diplomom. 

Profesionálny život venoval chirurgii. 
Prvé štyri roky pracoval ako sekundárny lekár 
Chirurgického oddelenia v Rožňave. Od roku 
1964 do roku 1975 pracoval vo funkcii odborné-
ho asistenta Chirurgickej kliniky LF UK v Martine. 
V tom čase bol členom operačného tímu pro-
fesora Steinera, ktorý v roku 1968 vykonal prvú 
úspešnú embolektómiu v mimotelovom obehu 
ako prvý v regióne strednej Európy. V tomto 
období absolvoval študijné pobyty u profesora 
Litmanna na Chirurgickej klinike v Budapešti – 
v rokoch 1968 a 1970. V roku 1973 obhájil prácu 
a získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a na-
sledoval študijný pobyt na pracovisku profesora 
Charlesa Dubosta v Paríži (1973 – 1974). 

V nasledujúcom období od roku 1975 do 
roku 2000 bol prednostom chirurgického odde-
lenia a oddelenia cievnej chirurgie NsP v Lučenci. 
Tu ako predseda Spolku lekárov SLS v Lučenci od 
roku 1975 do roku 1993 organizoval každý rok 
populárne Gemersko-Novohradské lekárske dni 
s cieľom pozdvihnúť odbornú medicínsku úro-
veň lekárskej obce v tejto časti Slovenska. Popri 
štandardnej práci na chirurgii pracoval i vedecky. 

V roku 1981 mu bol udelený vedecký titul DrSc. 
V roku 1990 získal vedecko-pedagogický titul 
docent v odbore chirurgia, ako jeden z mála od-
borníkov pracujúcich mimo akademickej pôdy, 
na pracovisku, ktorého odborná úroveň bola 
porovnateľná so špičkovými pracoviskami v kli-
nických centrách. Výchova mladých odborníkov 
na pracovisku bola výsledkom kvality prednostu 
oddelenia v odbore chirurgia a aj riadiaceho 
manažéra. O tom svedčí i zabezpečenie kvalit-
ných materiálno-technických podmienok pre 
chirurgické disciplíny v NsP Lučenec manažo-
vaním výstavby nového chirurgického paviló-
nu v podmienkach okresnej nemocnice. Od 
roku 1997 do roku 2000 organizoval celoštátne 
kongresy cievnej chirurgie s medzinárodnou 
účasťou, na ktoré každoročne nadväzujú kon-
gresy organizované Slovenskou spoločnosťou 
cievnej chirurgie SLS. Medzinárodnú spoluprácu 
rozvíjal aktívne i naďalej a v roku 1996 absolvoval 
študijný pobyt na klinike v Dijone u profesora 
Davida a profesora Favre a v roku 1998 v Paríži 
na pracovisku profesora Cl. Lauriana. 

Po neočakávanom skončení pracovno-práv-
neho vzťahu v Lučenci začal v roku 2000 pra-
covať ako vysokoškolský učiteľ na Chirurgickej 
klinike JLF UK v Martine. V roku 2001 mu bol 
prezidentom udelený vedecko-pedagogický 
titul profesor chirurgie a od roku 2001 pracuje 
nepretržite ako profesor chirurgie Chirurgickej 
kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského v Martine. I tu pokračuje v orga-
nizovaní odborných lekárskych stretnutí. V roku 
2003 bol prezidentom VII. celoštátneho kongre-
su cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou 
v Martine, organizovaného Chirurgickou klinikou 
JLF UK v Martine, v tom roku bol zvolený za 
predsedu Spolku lekárov SLS v Martine a v tejto 
aktivite pokračuje doteraz. 

Svoje odborné znalosti prezentuje na rôz-
nych domácich i zahraničných podujatiach, na 
ktoré je veľmi často pozývaný s vyžiadanými 
prednáškami. Doteraz predniesol 740 odborno-
-vedeckých prác (Paríž, Londýn, Rím, Štrasburg, 
Viedeň, Budapešť, Montreal, Dubrovník, Praha). 
Publikoval 280 odborno-vedeckých prác v do-
mácich i zahraničných vedeckých a odborných 
časopisoch. Je autorom a spoluautorom 12 mo-
nografií, v ktorých prezentoval umelecké cítenie 

a perfektnú dokumentačnú prácu priam profe-
sionálnych fotografií. Česká chirurgická spoloč-
nosť J. E. Purkyně udelila profesorovi Mazuchovi 
čestné členstvo a najvyššie ocenenie, medailu 
profesora Maydla. Slovenská chirurgická spoloč-
nosť SLS udelila profesorovi Mazuchovi čestné 
členstvo a najvyššie ocenenie, medailu profesora 
Kostlivého a profesora Čárskeho. Angiologická 
spoločnosť SLS udelila profesorovi Mazuchovi 
čestné členstvo, taktiež i  Angiochirurgická 
spoločnosť SLS udelila profesorovi Mazuchovi 
čestné členstvo. Slovenská lekárska spoločnosť 
udelila profesorovi Mazuchovi zlatú medailu 
za zásluhy a rozvoj Slovenskej lekárskej spoloč-
nosti a pamätnú medailu k 150. výročiu založe-
nia Společnosti lékařsko-slowanskej. Prezídium 
Slovenskej lekárskej spoločnosti mu udelilo 
čestnú plaketu T. R. Niederlanda a čestnú cenu 
akademika T. R. Niederlanda ako najvyššiu cenu 
špičkovému odborníkovi za dlhoročnú význam-
nú vedeckú a odbornú činnosť v oblasti medicí-
ny, ktorá dosiahla všeobecné uznanie tak doma, 
ako i v zahraničí. Cenu a diplom SCHS získal za 
monografiu: Pľúcna tromboembólia v klinickej 
praxi v roku 1978. Cenu a diplom SCHS získal za 
monografiu: Varixy dolných končatín v klinickej 
praxi v roku 1988. Česká angiologická spoločnosť 
ČLS JEP mu udelila v roku 2006 Prusíkovu cenu 
a diplom za monografiu: Chirurgické aspekty 
chronickej venóznej insuficiencie dolných kon-
čatín a v roku 2008 Prusíkovu cenu a diplom 
za monografiu: Tromboembolická choroba 
venózneho pôvodu. V roku 2014 mu tá istá 
spoločnosť udelila Linhartovu cenu a diplom 
za monografiu: Atlas varixov dolných končatín, 
ich komplikácií a chirurgickej liečby. Profesorovi 
MUDr. Mazuchovi, DrSc. boli udelené i viaceré 
ocenenia na akademickej pôde. Jednak našou 
alma mater JLF UK, ako aj rektorom Univerzity 
Komenského v Bratislave.

Vážený pán profesor MUDr. Július Mazuch, DrSc.,  
celá obec odborných pracovníkov, ktorí sme mali 
tú možnosť spolupracovať s Tebou, Ti chceme po-
priať veľa radosti, príjemnej pohody v kruhu rodiny 
a priateľov a pevné zdravie pri plnení Tvojich snov.

Ad multos annos, vzácny priateľ, 
s úctou želá Dušan Mištuna
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K životnému jubileu  
prof. MUDr. Márie Frankovičovej, PhD.

Slov. chir., 2016; roč. 13(1-2): 45–46

Dňa 3. marca 2016 sa životného jubilea 
dožíva prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD., 
významná predstaviteľka slovenskej cievnej 
chirurgie, vaskulárnej medicíny a tiež prvá pro-
fesorka chirurgie na Slovensku.

Prof. MUDr. Mária Frankovičová sa narodila 
v Humennom, avšak jej ďalšie štúdiá a profesio- 
nálna kariéra sú spojené s Košicami. 

Profesorka Frankovičová promovala na 
Lekárskej Fakulte UPJŠ v Košiciach roku 1975. 
Po skončení lekárskej fakulty nastúpila na 
Chirurgickú kliniku LF UPJŠ v  Košiciach na 
Rastislavovej ulici, ktorú vtedy viedol prof. MUDr. 
E. Matejíček, DrSc. Roku 1978 zložila I. atestáciu 
z chirurgie a roku 1982 odchádza spolu s profe-
sorom Matejíčkom a ďalšími spolupracovníkmi 
na I. chirurgickú kliniku LF UPJŠ do novo- 
otvorenej nemocnice na Triede SNP. V  roku 
1982 atestuje z chirurgie II. stupňa u profesora 
Černého v Bratislave. Na I. chirurgickej klinike 
sa venuje všeobecnej chirurgii, ale postupne 
sa zameriava na cievnu chirurgiu. V roku 1989 
bola profesorka Frankovičová členkou tímu, 
ktorý pod vedením profesora Matejíčka prvý-
krát v Košiciach vykonal transplantáciu obličky. 
Nasledujúceho roku odchádza na ročnú stáž na 
Mac Master University v Hamiltone v Kanade. 
Roku 1990 sa na ďalších štrnásť rokov stáva ve-
dúcou pododdelenia cievnej chirurgie v rámci 
I. chirurgickej kliniky LF UPJŠ a FNsP a zároveň 
vstupuje do školstva. Stáva sa odbornou asis-
tentkou na LF UPJŠ v Košiciach. To už vedenie 
I. chirurgickej kliniky preberá po profesorovi 
Matejíčkovi docent Bober. 

V rámci samostatného oddelenia rozvíja 
cievnu chirurgiu, venuje sa najmä tepnovo-
žilovým spojeniam pre hemodialýzu, arteriálnym 
rekonštrukciám v liečbe akútnej a chronickej 
končatinovej ischémie a poraneniam tepien. 
Okrem klasickej cievnej chirurgie rozvíja v SR 
s  tímom spolupracovníkov mikrochirurgiu, 
replantačnú a transplantačnú chirurgiu. Roku 
1992 úspešne absolvuje, vtedy nadstavbovú, 
atestáciu z cievnej chirurgie a roku 1993 obhajuje 
titul PhD. z chirurgie na LF UPJŠ v Košiciach. Roku 
1998 úspešne habilituje a roku 2002 sa stáva 
profesorom chirurgie, tiež na LF UPJŠ v Košiciach. 
Postupne zavádza so svojimi spolupracovník-
mi do praxe operácie karotíd a  brušných 
aneuryziem. Pod jej vedením vyrastá celá gene- 

rácia cievnych chirurgov, z niektorých sa neskôr 
stavajú kardiochirurgovia. 

Prelomom v  profesionálnom živote pro-
fesorky Frankovičovej sa stáva presun cievnej 
chirurgie z  I. chirurgickej kliniky LF UPJŠ do 
Východoslovenského ústavu srdcových 
a cievnych chorôb, a. s. Profesorka Frankovičová 
sa stáva 1. januára 2005 primárkou novovzniknu-
tého oddelenia cievnej chirurgie v rámci VÚSCH, 
a. s., a musí de facto od základov budovať nové 
cievno-chirurgické pracovisko. Zo začiatku má len 
troch spolupracovníkov a operácie prebiehajú 
na jednej sále. Roku 2007 sa z oddelenia cievnej 
chirurgie stáva Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ 
a VÚSCH, a. s., a pani profesorka sa stáva pred-
nostkou samostatnej kliniky. To už pracuje na 
klinike sedem lekárov (MUDr. Kubíková, MUDr. 
Torma, MUDr. Arendárčik, MUDr. Sihotský, MUDr. 
Tomečko, MUDr. Smola).

K dnešnému dňu pracuje na klinike trinásť 
lekárov, z toho dvaja interní doktorandi. Klinika 
cievnej chirurgie vykonáva okrem torakoabdomi- 
nálnych aneuryziem, celé spektrum cievnej ope- 
ratívy. Posledné tri roky je klinika pracoviskom 
s najvyšším počtom arteriálnych rekonštrukcií na 
Slovensku. Dňa 16. 1. 2016 sa začali na pracovisku 
pani profesorky cievnymi chirurgmi vykonávať 
i endovaskulárne výkony (MUDr. Berek).

Profesorka Frankovičová bola v rokoch 1998 
až 2007 hlavnou odborníčkou pre cievnu chirur-
giu Košického samosprávneho kraja a v rokoch 
2007 až 2009 hlavným odborníkom SR pre 
cievnu chirurgiu.

Profesorka Frankovičová sa zúčastnila na 
takmer dvadsiatich zahraničných stážach, na 
ktorých sa venovala cievnej chirurgii, mikro-
chirurgii, transplantačnej, ako aj venóznej chirur-
gii. Medzi najvýznamnejšie patria pobyty na 
Mayo Clinic, Charing Cross Hospital v Londýne, 
AKH vo Viedni, ako aj na už spomínanej Mac 
Master University v Kanade. 

Profesorka Frankovičová venovala celý svoj 
život cievnej chirurgii a vaskulárnej medicíne. 
Môže byť považovaná za zakladateľku modernej 
cievnej chirurgickej školy v Košiciach. Rozvinula 
so svojím tímom replantačnú chirurgiu a mik- 
rochirurgiu. Spolu s profesorom Matejíčkom, 
profesorom Boberom a primárom Blažejom 
i transplantačnú chirurgiu. Zaviedla v Košiciach 
operácie karotíd a aneuryziem brušnej aorty.

Profesorka Frankovičová je autorom via-
cerých monografií a kapitol v monografiách. 
Je hlavným autorom vyše sto vedeckých prác 
publikovaných v domácich a zahraničných od-
borných časopisoch a hlavným autorom viac 
než stovky príspevkov na zahraničných a do-
mácich konferenciách. Profesorka Frankovičová 
vychovala jedenásť doktorandov a momen-
tálne prebieha výchova ďalších piatich. Jej zá-
sluhou získala LF UPJŠ v Košiciach akreditáciu 
v študijnom programe cievna chirurgia. Pod jej 
vedením absolvovalo desať lekárov atestáciu z 
cievnej chirurgie a na jej pracovisku mali mož-
nosť oboznámiť sa so základmi cievnej chirurgie 
desiatky lekárov v špecializačnej príprave na 
rôzne chirurgické odbory. 

Je členkou viacerých odborných spoločnos-
tí, ako Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie, 
Slovenská chirurgická spoločnosť, Európska spo-
ločnosti cievnej chirurgie (ESVS). Je čestným 
členom Slovenskej angiologickej spoločnosti 
a členom redakčnej rady časopisu Vaskulárna 
medicína. Štrnásť rokov pôsobila ako národný 
delegát SR v Svetovej chirurgickej spoločnosti. 

Profesorka Frankovičová nadviazala a udr-
žiavala spoluprácu so slovenskými a zahranič-
nými pracoviskami cievnej chirurgie a vasku-
lárnej medicíny. Medzi najvýznamnejšie patrí 
spolupráca s profesorom Šefránkom a primárom 
Tomkom z Kliniky cievnej chirurgie NÚSCH, a. s.,  
s profesorkou Štvrtinovou z II. internej kliniky 
LF UK v  Bratislave, s  profesorom Štádlerom 
z Nemocnice na Homolce v Prahe, s docentkou 
Veverkovou z Nemocnice u Sväté Anny v Brne, 
s primárom Matyasom z krajskej nemocnice 
v Miškolci, s profesorom Dzinischom z vojenskej 
nemocnice Budapešť, s profesorom Gloviczkim 
z Mayo Clinic a tiež s profesorom Hirschom (za-
kladateľom ACCP odporúčaní) z Mac Master 
University v Kanade. 

Profesorka Frankovičová sa významným spô-
sobom angažovala v akademickom a spoločen-
skom živote. V rokoch 2003 až 2004 bola prorek-
torom UPJŠ pre vysokoškolské vzdelávanie. Bola 
opakovane členkou Akademického senátu LF 
UPJŠ a členkou univerzitného Akademického 
senátu UPJŠ. Je členkou Vedeckej rady LF UPJŠ 
v Košiciach a 8 rokov bola členkou Vedeckej rady 
LF UK v Bratislave. Zastáva tiež funkciu člena 
Predstavenstva VÚSCH, a. s. 
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Profesorka Frankovičová je tiež nositeľom 
viacerých ocenení, medzi najvýznamnejšie patrí 
Cena primátora mesta Košice za rozvoj cievnej 
chirurgie z roku 2004, ako aj Krištáľové krídlo za 
rozvoj medicíny z roku 2011 alebo Cena mesta 
Košice za mimoriadne zásluhy v oblasti cievnej 
chirurgie na Slovensku i v zahraničí a za excelent-
ný prínos v rozvoji chirurgickej školy z roku 2013. 

Popri tých všetkých úspechoch je pre na-
šu pani profesorku typické, že si vždy nájde 

čas na každého spolupracovníka. Je si vedo-
má, že perfektný výkon na operačnej sále 
dokáže podať len chirurg s čistou hlavou, 
preto si vždy vypočula, ak niekoho zo spo-
lupracovníkov niečo trápilo a snažila sa nájsť 
pre neho riešenie. Nikdy sa nesnažila na pra-
covisku vytvoriť atmosféru napätia a strachu. 
Pri hľadaní riešení pri komplikovaných paci-
entoch si vždy vypočula i názory ostatných 
cievnych chirurgov. 

Za celú generáciu cievnych chirurgov Ti chce-
me, pani profesorka, poďakovať za to, čo si pre nás 
urobila, a popriať Ti do ďalších rokov veľa zdravia. 

MUDr. V. Sihotský, PhD., MUDr. M. Kubíková, PhD. 
a kolektív Kliniky cievnej chirurgie  

LF UPJŠ a VÚSCH, a. s.

Alice Tašková, Vladislav Hytych a kol.:

PRAKTICKÁ PLICNÍ CHIRURGIE
Plicní chirurgie se v průběhu posledních 20 let stala jedním z hlavních chirurgických oborů. Je to výsledek dříve 
nepředstavitelného medicínského a technického pokroku, ale také požadavků, které jsou na plicní chirurgii klade-
ny. V návaznosti na úspěšné publikace „Minimum plicní chirurgie – krok za krokem“ (V. Hytych a kol., Maxdorf 2013) 
a „Plicní chirurgie v instruktivních kazuistikách“ (V. Hytych, A. Tašková, M. Vašáková a kol., Maxdorf 2014) připravil 
kolektiv plicních chirurgů z Thomayerovy nemocnice v čele s MUDr. Alicí Taškovou a doc. MUDr. Vladislavem Hyty-
chem, Ph.D., novou monografii „Praktická plicní chirurgie“. 
Kniha rekapituluje základy anatomie hrudníku, zásady předoperačního vyšetření, anestezii u plicních operací, 
perioperační a pooperační péči, hlavní oddíly pak obsahují podrobné popisy jednotlivých operací se stručnou cha- 
rakteristikou, indikacemi, seznamují s vyšetřovacím postupem, polohou nemocného a přístupem, anestezií a kompli- 
kacemi. Vlastní popis operace je doplněn ilustracemi a fotografiemi. Každá kapitola obsahuje i zvýrazňující rámečky 
se zásadními informacemi, upozorněními a zajímavostmi. Na závěr kapitol jsou zařazeny praktické tipy a poznám-
ky. Poslední oddíl knihy je věnován farmakoterapii v plicní chirurgii. Kniha je určena především začínajícím hrudním 
chirurgům, chirurgům jiných specializací a pneumologům – těm zejména s ohledem na indikace a strategii řešení 
plicních nemocí. Bude nepochybně užitečná také pro traumatology, lékaře terénních pracovišť i studenty medicín-
ských a biomedicínských věd a začínající lékaře v rámci rozhodování o volbě lékařské specializace.

Maxdorf 2016, 271 str., edice Jessenius, ISBN:  978-80-7345-489-0.

Martina Vašáková, Jaroslav Polák, Radoslav Matěj:

INTERSTICIÁLNÍ PLICNÍ PROCESY, 2. VYDÁNÍ  
Od etiopatogeneze přes radiologický obraz  
k histopatologické diagnóze
Pod pojmem intersticiální plicní procesy se skrývá velmi početná skupina nemocí, které mají společné difuzní 
postižení plicní tkáně, a tudíž podobný klinický, radiologický a funkční obraz. Monografie věnovaná těmto závažným 
onemocněním se setkala mezi lékaři s velkým ohlasem. Po rozebrání prvního vydání proto autoři připravili druhé, 
rozšířené a aktualizované vydání, které si však zachovává základní rys – srozumitelnost a praktičnost. Kniha je dí-
lem spolupráce tří autorů, kteří se problematikou intersticiálních plicních procesů léta zabývají. Pojímá intersticiál-
ní plicní procesy ze tří hlavních aspektů, a to klinického, radiologického a histopatologického. Je určena především 
pneumologům, revmatologům a internistům, užitečná však může být i pro další odbornosti, včetně dermatologů 
či zainteresovaných praktických lékařů. Chce pomoci všem, kteří se v problematice těchto nemocí potřebují lépe  
orientovat a hledají ucelený a komplexní přehled o nemocech plicního intersticia.

Maxdorf 2016, 420 str., edice Jessenius, ISBN: 978-80-7345-488-3.

Objednávajte na: Maxdorf, Na Šejdru 247, 142 00 Praha 4, telefonicky: 00420 2 4101 1681 alebo emailom: knihy@maxdorf.cz www.maxdorf.sk
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Sulodexid

R E K U R E N T N É H O
V E N Ó Z N E H O  

T R O M B O E M B O L I Z M U

V  P R E V E N C I I

Skrátená informácia prípravku VESSEL DUE F kapsuly, VESSEL DUE F injekcie
Liečivá látka: Sulodexidum 250 LSU v 1 kapsule. Sulodexidum 600 LSU v 1 injekčnej ampulke. Indikácie: žilová trombóza a posttrombotický syndróm; ischemická choroba srdca, okluzívne postihnutie mozgových tepien, 
ischemická choroba dolných končatín; mikroangiopatia; diabetická makroangiopatia, diabetická noha, diabetická retinopatia, diabetická nefropatia, diabetická neuropatia; senilná deteriorácia, CMP; prevencia oklúzie 
a trombózy venae centralis retinae, makulárna degenerácia; zaistenie pacienta po IM, prevencia formácie intrakardiálneho trombu. Dávkovanie a spôsob podávania: Kapsuly: 1-2 kapsuly dvakrát denne po jedle. Injek-
cie: 1 injekčnú ampulku denne, pre i.m. alebo i.v. podanie. Kontraindikácie: Individuálna precitlivenosť na liečivo alebo iné zložky lieku, na heparín a heparínu podobné látky. Diatéza a hemoragické ochorenia. Zvláštne 
upozornenie pre použitie: Vzhľadom na nízku toxicitu lieku neexistujú zvláštne upozornenia pre používanie. Avšak pri súbežnej liečbe antikoagulanciami sa odporúča pravidelne kontrolovať parametre hemokoagulácie. 
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí nebola overená v klinických štúdiách a z tohto dôvodu podávanie tohto lieku deťom neodporúčame. Interakcie: Sulodexid ako heparínu podobná molekula môže zvýšiť antikoagulačné 
účinky heparínu samotného a súčasne podávaných perorálnych antikoagulancií. Účinok liečby môže byť v niektorých prípadoch zvýšený súčasným podávaním liekov ovplyvňujúcich agregáciu trombocytov (kyselina acetyl-
salicylová, ibuprofén, fenylbutazón, indometacín, dipyridamol, dextrán). Tehotenstvo a dojčenie: Používanie lieku v gravidite sa neodporúča, aj keď štúdie fetálnej toxicity nedokázali embryo-fetotoxické účinky. Nebolo 
preukázané, či sulodexid preniká do materského mlieka, preto by sa liek v období laktácie mal podávať iba v nevyhnutných prípadoch. Účinky na schopnosť šoférovať a obsluhovať stroje: Liek neovplyvňuje vedenie 
motorových vozidiel a obsluhu strojov. Nežiaduce účinky: Pri perorálnom podávaní sa môžu objaviť gastrointestinálne ťažkosti ako nauzea, vracanie a bolesť v epigastriu. Pri parenterálnom podávaní sa môže vyskytnúť 
bolesť, pálenie, sčervenanie alebo hematóm v mieste vpichu. Predávkovanie: V prípade predávkovania sa môže objaviť krvácanie. V prípade krvácania je nevyhnutné podať injekčne 1 % protamin sulfát (3 ml i.v. = 30 mg), 
tak ako sa zvyčajne používa pri heparínovej hemorágii. Balenie: 50 kapsúl v blisteri, 10 injekčných ampuliek v plastovom priereze. Uchovávanie: Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: ALFA 
Wassermann S.p.A., Alanno (PE),Taliansko. Registračné číslo: Kapsuly: 85/0669/92-C/S, Injekcie: 85/0670/92-C/S, Dátum poslednej revízie textu: November 2006, Upozornenie: Výdaj liečivého prípravku je viazaný 
na lekársky predpis. Prípravok je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Pred podaním sa oboznámte s úplnou informáciou o lieku. Súhrnné informácie o prípravku sú k dispozícii na adrese: Alfa 
Wassermann Czech s.r.o., organizačná zložka Slovensko,  Plynárenská 1, 811 02 Bratislava.

Referencie:
* HR: 0,49; 95 % CI: 0,27 – 0,92;  p = 0,02;  u pacientov s prvou nevyprovokovanou epizódou TEN, po 3 – 12 mesiacoch antikoagulačnej liečby VKA, v kombinácií s kompresnou terapiou;
1. Andreozzi GM, et al. Circulation. 2015;132:1891-7

51 %
Významne znižuje riziko rekurencie 

žilového tromboembolizmu o  51 %*

bez zjavného zvýšenia rizika krvácania 1


