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Vážení čitatelia,

ani sme sa nenazdali a začína nám ďalší  ročník nášho časopisu 
Slovenská chirurgia, tretí vydávaný vo vydavateľstve Solen. Čo sa zmenilo? 
Predovšetkým všetky čísla vyšli načas v plánovanom termíne, zvýšil sa 
podiel vedeckých článkov v jednotlivých číslach, časopis má profesionálnu 
úpravu a spolupráca s vydavateľom je príkladná. Pretrvávajú problémy 

s množstvom inzerentov, ale to odpovedá súčasnej dobe, keď množstvo časopisov nielen že 
zápasí s financiami, ale niektoré aj zanikajú. Dúfajme, že toto sa netýka Slovenskej chirurgie, 
ktorá v tomto roku vstupuje do svojho 11. ročníka. Snahou redakčnej rady , ale aj vydavateľa je, 
aby išlo o indexovaný časopis, rokujeme s databázou  Scopus.

A teraz niekoľko slov k najnovším udalostiam v chirurgii na Slovensku. Na sklonku roku 2013 
prebehli voľby do nového výboru Slovenskej chirurgickej spoločnosti. Volieb sa zúčastnilo 188 
členov, ktorí poslali 187 platných hlasovacích lístkov, čo predstavuje 23 %-tnú účasť na voľbách. 
Aká je príčina nezáujmu o voľby je ťažko jednoznačne povedať. Asi to vyplýva z celkovej apatie 
v spoločnosti k voľbám.

Na prvom  zasadnutí novokreovaného výboru SCHS v Banskej Bystrici dňa 10. 1. 2014 boli 
hlasovaním všetkých členov výboru SCHS zvolení do nasledovných funkcií:

Prezident: prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc. 
1. viceprezident: prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.
2. viceprezident: prim. MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
Vedecký sekretár: doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
V dozornej rade prebehla voľba predsedu:
Predseda: prof. MUDr. Miroslav Danaj, PhD.
Člen: prof. MUDr. Ľudovít Laca, CSc.
Člen: MUDr. Marián Bakoš, PhD.
Všetci členovia novozvoleného výboru ďakujú za podporu, ktorú ste im vyjadrili svojím 

hlasom. Dovoľte mi vyjadriť presvedčenie, že nový výbor nadviaže na úspešnú prácu svojich 
predchodcov, o čom svedčí  aj výmena prezidenta a 1. viceprezidenta. Po dlhoročnom pôsobení 
na poste prezidenta výboru Slovenskej chirurgickej spoločnosti v tejto funkcii skončil prof. MUDr. 
Peter Kothaj, CSc., ktorému patrí za odvedenú prácu poďakovanie. 

Na základe uvedeného bola kreovaná aj nová redakčná rada Slovenskej chirurgie, ktorá sa 
pokúsi o úspešne napredovanie časopisu. Všetci budeme radi pokiaľ pribudne príspevkov, aby 
sme mohli vybrať tie najlepšie, ktoré prinesú svojim čitateľom nové poznatky a poodhalia  nové 
vedecké obzory.  Privítame aj články príbuzných odborov – cievnej , plastickej a rekonštrukčnej, 
úrazovej chirurgie, či neurochirurgie. Takisto budeme radi, pokiaľ nám pomôžete so získavaním 
inzerentov do časopisu. 

Výbor chirurgickej spoločnosti očakáva väčšiu aktivitu od jej členov – vyššiu návštevnosť našej 
internetovej stránky,  ktorú nájdete na odkaze  http://schs.sk/portal. Tu očakávame vaše reakcie na 
dianie v chirurgickej spoločnosti, opakovane vyzývame členov, aby nám poslali svoje e-mailové 
adresy, kde by dostávali všetky aktuálne informácie o kongresoch, ale aj iných aktivitách v rámci 
našej spoločnosti. Zasielanie materiálov poštou už vzhľadom na finančnú náročnosť nie je možné.                                                                                              

Prajem príjemné prežitie veľkonočných sviatkov a všetko dobré v tomto roku.

 prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
 prezident výboru Slovenskej chirurgickej spoločnosti
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Prehľadové články

Využitie fenoménu ischemickej tolerancie 
v klinickej praxi
MUDr. Rastislav Burda
Klinika úrazovej chirurgie LF UPJŠ, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice

Poruchy krvného zásobovania jednotlivých orgánov patria medzi najzávažnejšie nielen medicínske, ale aj ekonomické a sociálne pro-
blémy súčasného sveta. Okrem klasických civilizačných chorôb dochádza k poruchám alebo zastaveniu krvného zásobovania orgánov 
alebo tkanív aj pri poraneniach a v neposlednom rade aj pri plánovaných operáciách. Využitie relatívne novoobjaveného fenoménu 
ischemickej tolerancie je prekvapujúco účinnou, lacnou a jednoduchou metódou, ktorá dokáže účinne znížiť rozsah ischemicko-reper-
fúzneho poškodenia.

Kľúčové slová: ischémia, kostrový sval, reperfúzia, ischemická tolerancia, prekondicioning, postkondicioning.

The use of the ischemic tolerance phenomenon in clinical practice

Breakdown of organs blood flow is till now one of most important issues of modern medicine, but it has also big economic and social 
impact. Except well-known civilisation disease, ischemic injury occurs also during injuries and elective surgical procedures. Usage of 
relatively new phenomena of „ischemic tolerance“ is surprisingly efficient, easy and cheap method, which is able to ameliorate extent 
of ischemic reperfusion injury.

Key words: ischemia, reperfusion, skeletal muscle, ischemic tolerance, predonditioning, postconditioning, remote ischemic postcon-
ditioning. 

Slov. chir., 2014; roč. 11(1): 6–8

Ischemická tolerancia – 
prekondicionovanie

Adaptácia je jednou zo základných fyziologic-
kých vlastností živej hmoty prejavujúcej sa nielen 
na úrovni druhov ako predpokladal Darwin, ale 
tiež na úrovni tkanív, buniek, molekúl a génov 

(1). Za základ štúdia fenoménu označovaného 
ako ischemická tolerancia sú považované pozo-
rovania Murraya, ktorý vychádzal z hypotézy, že 
intermitentná reperfúzia môže byť benefitom pre 
myokard. Efekt intermitentnej reperfúzie očakával 
vo vyplavení katabolitov, ktoré sa akumulujú po-
čas ischémie. Jeho pozorovania nasvedčovali, že 
pri anginóznej epizóde, ktorá často predchádza 
samotný infarkt myokardu, môžu oddialiť smrť 
buniek po vzniku artriálnej oklúzie a tým môžu 
mať v podstate liečebný efekt na myokard cestou 
reperfúznej terapie (2).

Fenomén ischemickej tolerancie je prekva-
pujúco robustný endogénny obranný mecha-
nizmus umožňujúci bunke po krátkej perióde 
ischémie, ktorá nie je sama o sebe letálna (is-
chemický prekondicioning IPR), získať toleranciu 
proti následnej letálnej ischémii. Všeobecne sa 
dá konštatovať, že tento fenomén bol dokázaný 
pri všetkých použitých modeloch u všetkých 
druhov doteraz študovaných živočíchov.

V  rámci organizmu sa javí ako dôležitá 
schopnosť tzv. vzdialenej tolerancie (remote 
tolerance), čo značí, že ak sa adekvátnemu stre-
sovému podnetu vystaví len časť orgánu, tole-
ranciu získa celý orgán resp. celý organizmus (3).  

Tu je nutné si uvedomiť, že okolité tkanivo s ak-
tivovanou obranou je schopné odovzdať túto 
ochranu okoliu a tým chrániť aj svoje okolie. Toto 
však môže byť obrovskou nevýhodou v situá-
ciách, keď z organizmu potrebujeme niektoré 
bunkové populácie odstrániť. Pre všetky bunky, 
ktoré prežili iniciálnu dávku stresora, ktorý ich 
mal zničiť, je táto dávka len subletálnou akti-
váciou tolerancie a k ochrane týchto buniek 
prispieva aj okolité, tiež tolerantné tkanivo (4).

Ďalšou mimoriadne dôležitou vlastnosťou 
je tzv. krížová tolerancia (cross tolerance), čo 
znamená, že tolerancia získaná po aplikácii jed-
ného stresora umožňuje bunke prežiť smrteľné 
dávky iných stresorov. Ako stresory podnecujúce 
vznik tolerancie boli okrem ischémie úspešne 
použité aj krátka hypoxia, hypertermia, hypoter-
mia, oxidatívny stres, hyperbarická oxygenácia, 
norepinefrín, 3-nitropropionová kyselina, lipopo-
lysacharid a iné. Z vyššie uvedeného vyplýva, že 
aktivovať odolnosť umožňujúcu bunkám prežiť 
častokrát násobky smrteľných dávok/časov isché-
mie alebo iných apoptózu vyvolávajúcich stresov 
môžeme vo vhodnom čase použitím primeranej 
dávky často protichodných stresorov (hypoter-
mia aj hypertermia, hypoxia aj hyperoxia). Aj keď 
tento mechanizmus je mimoriadne účinný, jeho 
nevýhodou je, že musí byť aplikovaný pred oča-
kávanou/plánovanou situáciou.

V literatúre sú opísané 2 fázy ochrany vzni-
kajúce dôsledkom prekondicioningu – skorá fáza 
sa objavuje okamžite po ischemickom prekon-

dicioningu, ale mizne do 2 hodín. Neskorá fáza 
sa objavuje po 12 až 48 hodinách, počas ktorých 
dochádza v niekoľkých vlnách k syntéze obran-
ných bielkovín od iniciálneho prekondicioningu 
a trvá 2 až 7 dní (5). 

Z klinického hľadiska je dôležitá neskorá 
fáza prekondicioningu, ktorý sa dá plánovať 
v dostatočnom predstihu. Ischémia a reperfúzia 
v kostrovom svale je súčasťou mnohých rekon-
štrukčných výkonov. Príkladom sú replantácie, 
transplantácie a prenosy voľných svalových la-
lokov. Závažnými komplikáciami počas týchto 
operácií je arteriálna insuficiencia a no reflow 
fenomén. Nakoľko mikrocirkulácia je priamym 
terčom I/R poškodenia, vazokonstrikcia, zlý krvný 
prietok, kapilárny no reflow fenomén sú príčina-
mi problémov. Uvedené je dôvodom, prečo sa 
kladie veľký klinický dôraz na prekondicioning, 
ktorý by mohol mať výrazné klinické uplatnenie 
znížením rozsahu I/R poškodenia.

Skorý aj neskorý prekondicioning signifikant-
ne znižujú vazospazmus a kapilárnu nepriechod-
nosť (no reflow). Na kontrolných vzorkách zvierat 
s neskorým prekondicioningom bol priemer 
arteriol výrazne väčší ako na skupine potkanov 
so skorým prekondicioningom. Neskorý pre-
kondicioning preto poskytuje lepšiu ochranu 
mikrocirkulácie ako skorý prekondicioning.

Klinické využitie prekondicioningu môže 
byť aplikované hlavne v elektívnej operatíve 
ako transfer voľných svalových lalokov, kde 
ischémia môže byť čiastočne ovplyvnená  
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chirurgom. V prípade izolácie voľného svalového 
laloka pred jeho uvoľnením od cievnej stopky 
je možné previesť prekondicioning (krátke epi-
zódy zatvorenia/otvorenia cievnej stopky), čo 
zabezpečí ochranu laloka pred I/R poškodením. 
Pre lepšie „prijatie“ transferovaných svalov by 
bolo optimálne aktivovať toleranciu celotelovo 
využitím neskorej fázy prekondicioningu, čiže 
dva – tri dni pred operáciou.

Viaceré práce potvrdzujú pozitívny účinok 
ischemického prekondicioningu u ľudí. Jenkins 
ako jeden z prvých opisuje efekt ischemického 
prekondicioningu na redukciu sérových hladín 
troponínu T po aortokoronárnych bypassoch (6). 

Veľmi zaujímavé je využitie ischemického 
prekondicioningu v prípade hepatálnych resekcií. 
V prípade aplikácie ischemického prekondicionin-
gu pred Pringleho manévrom portálny venózny 
tok zostáva nezmenený počas reperfúzie a vý-
razne sa zvyšuje arteriálny prietok v a. hepatica. 
Vzostup alanínaminotransferázy (ALT) bol výrazne 
menší v skupine s ischemickým prekondicionin-
gom. Efekt postkondicioningu je v tomto prípade 
zlepšenie makrocirkulácie, ktoré má protektívny 
efekt na pečeň po hepatektómii (7).

Murphy na pacientoch s primoimplantáciou 
totálnej endoprotézy bedra zistil, že v prípade 
predoperačného ischemického prekondicionin-
gu dochádza vo vzorkách zo svalov k ochrannej 
genómovej odpovedi, ktorej dôsledkom je zvý-
šená expresia génov okamžitej skorej odpovede, 
oxidatívnej stresovej obrany a pro survival gé-
nov. Uvedené naznačuje, že uplatnenie v tejto 
oblasti bude mať aj postkondicioning (8).

Amr na skupine pacientov podstupujúcich 
aortokoronárny bypas dokázal, že v prípade pre- 
doperačného ischemického prekondicioningu, 
eventuálne postkondicioningu stimulovaného 
isofluranom dochádza k zlepšeniu hemodyna-
mických parametrov, menšej nutnosti inotropnej 
podpory a menšiemu vzostupu sérovej hladiny 
kreatínkinázy – MB (muscle, brain) a srdcového 
troponínu I (cTnI), čo je dôkazom kardioprotek-
tívneho účinku postkondicioningu (9).

Napriek uvedeným snahám o klinické sledo-
vanie efektu prekondicioningu nie je doposiaľ 
dostupná väčšia randomizovaná klinická štúdia.

Vzdialený prekondicioning 
(Remote ischemic preconditiong)

Vzdialený prekondicioning je fenomén, pri 
ktorom krátke epizódy ischémie a reperfúzie na 
vzdialenom orgáne poskytujú ochranu iného 
orgánu, resp. celého organizmu. Sem by sa dali 
priradiť aj lokálne aplikácie iných stresorov alebo 
celotelové tolerancie po injekciách vhodných 

stresorov podaných vo vhodnom čase pred 
plánovaným zákrokom. 

Po prvýkrát bol opísaná Przyklenkom v roku 
1993. Tento na psích myokardoch dokázal pro-
tektívny účinok ischémie vykonanej na inej koro-
nárnej cieve na vznik – veľkosť rozsahu infarktu 
v inej „intaktnej“ časti myokardu (10).

Následne Addison dokázal účinnosť vzdiale-
ného prekondicioningu aj na svaloch. Vyvolaním 
ischémie nohy dokázal redukovať rozsah infarktu 
laloku m. latissmus dorsi, m. gracilis a m. rectus ab-
dominis. Vzdialený IPR priečne pruhovaného svalu 
bol asociovaný s pomalšou depléciou ATP počas 4 
hodín ischémie a redukciou svalovej aktivity neut-
rofilnej myeloperoxidázy po 1,5 hodine reperfúzie.

Vzdialená ochrana pri ischemickom vzdiale-
nom prekondicioningu je systémový fenomén 
zabezpečený zjavne humorálnou cestou. Wang 
dokázal, že aj v prípade denervovaného svalu 
dochádza k tejto vzdialenej ochrane, čo vylu-
čuje spoluúčasť neuronálneho mechanizmu. 
Ischemický vzdialený prekondicioning ľavej dol-
nej končatiny u potkana poskytol signifikantnú 
mikrovaskulárnu ochranu pravého m. cremaster 
po nasledujúcej 4-hodinovej ischémii v modeli 
s inervovaným aj denervovaným svalom (11).

Uplatnenie v plastickej a rekonštrukčnej chi-
rurgii bude v prípade prenosu voľných lalokov. 
Po izolácii voľného laloku, ale pred oddelením 
cievnej stopky a prenosu laloku vzdialený pre-
kondicioning môže byť aplikovaný na jednu 
z neoperovaných končatín. Optimálne sa zdá 
aplikácia turniketu na tri až šesť cyklov 5 – 
10-minútovej ischémie (12).

Postkondicioning
Na rozdiel od prekondicionovania je apliká-

cia kondicionovania počas, bezprostredne na 
konci ischémie, pri nástupe reperfúzie alebo 
neskôr (hodiny až 2 dni) po ischémii označovaná 
ako ischemický postkondicioning (IPO). Z tohto 
hľadiska je pre klinickú prax výhodnejší, i keď 
niektoré jeho formy, konkrétne skorý postkon-
dicioning spočívajúci v striedavom uvoľňovaní 
a zastavovaní krvného prietoku ihneď na konci 
ischémie je v niektorých prípadoch v teréne, ale 
aj na klinike ťažko aplikovateľný alebo nemožný 
(nemožnosť určiť začiatok reperfúzie, zástava 
srdcovej činnosti v teréne, otrava apoptózu vy-
volávajúcimi toxínmi). Z toho hľadiska sa mimori-
adne výhodný javí neskorý postkondicioning 
dobre preskúmaný najmä v mozgu, umožňujúci 
zastaviť patologickým podnetom vyvolaný pro-
ces apoptózy v závislosti od rýchlosti nástupu 
apoptózy v čase pred nástupom ireverzibilných 
zmien. Nástup ireverzibilných zmien závisí od 

intenzity letálneho podnetu, teda ak je podnet 
silný, treba postkondicioning použiť čím skôr, 
čiže niekoľko hodín, v miernejších prípadoch 
až do dvoch dní po ischémii alebo intoxikácii. 
Výhodou je, že takéto terapeutické okno môže 
byť využité aj na inú liečbu a na druhej strane 
postkondicioning môže byť použitý opakovane.

Skorý postkondicioning, 
intermitentná reperfúzia

Intermitetné obnovenie krvného zásobenia 
po ischémii má pozitívny efekt na mikrocirkuláciu. 
Wang porovnával efekt ischemického prekondi-
cioningu, intermitentnej reperfúzie a kombinácie 
oboch menovaných metód. Efekt sledoval na pri-
emere arteriol a kapilárnej perfúzii. IPO signifikant-
ne zmenšuje vazospazmus a kapilárny no reflow 
fenomén indukovaný ischémiou/reperfúziou, IPO 
je súčasne efektívny aj pri zmenšení vazospazmu 
terminálnych arteriol. Avšak intermitentná reper-
fúzia sama nebola schopná signifikantne zmenšiť 
kapilárny no reflow. Kombinácia ischemického 
prekondicioningu a intermitentnej reperfúzie 
dáva najlepšie výsledky (13).

Takmer 5 rokov po článku Wanga (13) Zhao 
opísal rovnaký mechanizmus, ale nazval ho ische-
mickým postkondicioningom. Opakoval 3 cykly 
30-sekundovej perfúzie a reoklúzie ľavej prednej 
descendentnej koronárnej artérie. Zistil, že post-
kondicioning je rovnako účinný ako prekondici-
oning v redukcii veľkosti infarktu na myokarde 
a ochrane endoteliálnej funkcie. Postkondicioning 
na základe jeho pozorovania je uplatniteľný pri 
koronárnych intervenciách, aorto-koronárnych 
bypasoch, orgánových transplantáciách a pe-
riférnych revaskularizáciách, kde je nutné rátať 
s reperfúznym poškodením (14).

Loukogeorgakis posudzoval endoteliálnu 
funkciu pomocou ultrazvuku meraním flow-
-mediated dilation (FMD) v reakcii na reaktívnu 
hyperémiu na predlaktí. Jasne demonštroval, 
že postkondicioning chráni endotel pred po-
škodením u ľudí a môže redukovať stupeň po-
škodenia tkaniva, ak je aplikovaný na začiatku 
reperfúzie (15).

Klinické využitie tohto typu postkondicio-
ningu je hlavne pri devaskularizovaných a am-
putovaných končatinách, kde sa ischémia už 
prejavila a použitie ischemického prekondicio-
ningu je bezpredmetné. 

Vzdialený ischemický 
postkondicioning

Vzdialený ischemický postkondicioning (RIP) 
je relatívne novozistený fenomén, pri ktorom 
rýchla aplikácia ischémie na vzdialené orgány 
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po začiatku reperfúzie ischemického cieľového 
orgánu má ochranný efekt na I/R poškodenie 
ischemického orgánu.

Tak ako v  prípade prekondicioningu, aj 
spôsob fungovania RIP je viac menej neznámy, 
pričom sú známe len parciálne mechanizmy. 
Na aktiváciu mechanizmu tolerancie je nevy-
hnutný opakovaný stres, čiže v tomto prípade 
po letálnom strese aplikovaný subletálne. Do 
spúšťacieho mechanizmu sú zapojené aj voľné 
kyslíkové radikály, lebo použitie antioxidantov, 
resp. vychytávačov voľných radikálov kompletne 
zablokuje vznik tolerancie (16). 

U ľudí pozitívny efekt RIP po prvýkrát zdoku-
mentoval Loukogeorgakis (17). Porovnával efekt 
vzdialeného prekondicioningu a postkondicio-
ningu, pričom zistil, že oba sú rovnako účinné 
v prevencii endoteliálneho I/R poškodenia.

Priaznivý efekt RIP aj v prípade skeletálneho 
svalstva opísal Ebelin so závermi, že použitie 
tejto metódy je začiatkom post hoc terapie 
pri ischémii kostrového svalstva (18). Využitie 
v cievnej chirurgii je zrejmé, nakoľko elektív-
ne intervencie často vyžadujú zaklemovanie 
veľkých artérií s rozvojom následnej orgánovej 
ischémie. Pričom následkom ischémie môžu byť 
komplikácie ako SIRS, nepriaznivá redistribúcia 
cirkulácie, eventuálne šok alebo multiorgánové 
zlyhanie. Postkondicioning mení charakter mi-
krocirkulačných prietokových kriviek, spôsobuje 
redukciu systémovej zápalovej odpovede (TNF-
alpha, oxygen-derived free radical), signifikantné 
zníženie orgánovej dysfunkcie (19).

Neskorý (delayed) 
postkondicioning

Na rozdiel od bezprostredne po ischémii po-
užívaného postkondicioningu, ktorého aplikácia 
je nie vždy možná, neskorý postkondicioning 
spočívajúci v použití subletálneho stresu nie-
koľko hodín až dva dni po potenciálne letálnom 
strese, ktorý vyvoláva syntézu obranných bielko-
vín schopných zastaviť proces apoptózy. Tento 
proces sa dobre osvedčil pri transientnej globál-
nej ischémii a apoptózu vyvolávajúcich intoxi-
káciách mozgu, kde nielenže chráni najcitlivejšie 
populácie neurónov, ale tieto si zachovávajú aj 
funkčnosť v zmysle schopnosti učenia a pamäti. 

Použitie intraperitoneálnej injekcie vhod-
ného stresora (najúčinnejšie sú norepinefrín, 
bradykinín) 48 hodín po 10-minútovej ischémii, 
ktorá by za normálnych okolností zničila 70 % 
neurónov CA1 regiónu v hipokampe, umožní 
zachrániť 90 % týchto buniek (20, 21). Efektívnosť 
neskorého postkondicionovania bola dokázaná 
aj v prácach (22, 23).

Tento spôsob navyše umožňuje použiť kom-
bináciu viacerých terapeutických postupov, napr. 
kombináciu bezprostredného a  neskorého 
kondicionovania alebo opakovanú aplikáciu RIP 
použitím turniketu na vyvolanie krátkodobej 
lokálnej ischémie kostrového svalstva.

Záver
Nakoľko v praxi je počet reálnych terapeu-

tických možností ako redukovať následky ische-
micko-reperfúzneho poškodenia veľmi limito-
vaný, kondicionovanie sa zdá byť veľmi ľahko 
a efektívne implementovateľnou metódou, 
ktorá zjavne v najbližšom čase bude využitá 
v liečbe rôznych ischemicko-reperfúznych po-
škodení orgánov. Z terapeutického hľadiska je 
nutné vyzdvihnúť oneskorený vzdialený post-
kondicioning, ktorý je možno aplikovať až po 
prvotnom letálnom inzulte, čo korešponduje 
s klinickou praxou, kde sa na ischémiu zvyčajne 
nedá pripraviť vopred, ale je nutné už riešiť 
pacienta so vzniknutým ischemickým poškode-
ním. Z praktického hľadiska je najjednoduchšie 
použitie neinvazívneho pneumatického turni-
ketu na niektorú z nepoškodených končatín 
na dosiahnutie krátkodobej ischémie, ktorá 
nepoškodí použitú končatinu. Takýto turni-
ket sa nakoniec v klinike používal aj doteraz. 
Podstatné je, že na vyvolanie tolerancie sú nut-
né dva stresy, subletálny ako prekondicioning, 
ktorý umožní prežiť následné letálne stresy 
alebo subletálny ako postkondicioning, ktorý 
zastaví/obmedzí procesy odumierania buniek 
vyvolané predchádzajúcim letálnym stresom. 
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Manažment antibiotickej liečby  
vnútrobrušných infekcií
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MUDr. Lucia Lakyová, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Intraabdominálne infekcie zahŕňajú celý rad patologických stavov, od „ľahkých“ lokalizovaných infekcií až po „ťažké“ difúzne sterko-
rálne peritonitídy. V prípadoch nekomplikovaných intraabdominálnych infekcií je infekcia ohraničená len na jeden orgán, nešíri sa do 
okolia a nepostihuje peritoneum. Pacienti sú zvyčajne liečení chirurgicky, odstránením infekciou postihnutého orgánu, či ložiska alebo 
menej často konzervatívne podávaním antibiotickej liečby. Liečba intraabdominálnych infekcií zahŕňa chirurgický výkon za účelom od-
stránenia zdroja infekcie, antibiotickú liečbu a podpornú liečbu. V tejto publikácii sa zaoberáme manažmentom správnej antibiotickej 
liečby. Vychádzame z dostupných odporúčaní. Medzi najkomplexnejšie patria nariadenia Chirurgickej infekčnej spoločnosti (Surgical 
Infection Society – SIS) a Spoločnosti pre infekčné ochorenia v Amerike (Infectious Diseases Society of America – IDSA) , ktoré dopĺňajú 
aj odporúčania Svetovej spoločnosti pre urgentnú chirurgiu (The World Society of Emergency Surgery – WSES), (Sartelli et al., 2013). 
Obe odporúčania ako prvé definujú intraabdominálne infekcie. Pri nastavení vhodnej antibiotickej liečby však musíme vychádzať aj 
zo špecifík jednotlivých krajín, registrovaných antibiotík, ich citlivosti resp. nárastu rezistencie.

Kľúčové slová: antibiotická liečba, vnútrobrušná infekcia, rezistencia, odporúčania.

Management of antibiotic treatment of intraabdominal infections

Intraabdominal infections contain a number of pathological conditions from facile localized infections to severe diffused stercoral perito-
nitis. In the case of not complicated intraabdominal infections is infection localized only in one organ, it doesn´t spread to surroundings 
and doesn´t affect peritoneum. Patients are treated by surgical way with removing of the affected organ, focus or less frequently with 
administration of antibiotics. Treatment of intraabdominal infections includes surgery to remove focus, administration of antibiotics 
and supporting treatment. This article concerns of management of correct antibiotic treatment. We come out from accesible recommen-
dations. To the most comprehensive belongs recommmendation from Surgical Infection Society SIS and Infectious Diseases Society of 
America IDSA, which is supplemented with recommendations from The World Society of Emergency Surgery WSES (Sartelli et al., 2013). 
Both recommendations define intraabdominal infections. During choosing of appropriate antibiotic treatment we have to come out 
from particularity of countries – registration of antibiotics, sensibility, or increase of resistance. 

Key words: antibiotic treatment, intraabdominal infection, resistance, recommendation.
Slov. chir., 2014; roč. 11(1): 9–12

Vnútrobrušné infekcie predstavujú jednu 
z najčastejších príčin hospitalizácie pacienta na 
chirurgickej jednotke intenzívnej starostlivosti. 
Až 30 % pacientov s vnútrobrušnou infekciou 
môže podľahnúť svojej chorobe. Podľa literatúry 
úmrtnosť môže presiahnuť 50 %, pokiaľ zápal 
pobrušnice vzniká ako komplikácia predchádza- 
júcej operačnej revízie resp. sa prejaví zlyhávaním 
minimálne troch orgánov. Incidencia septického 
stavu v chirurgii sa neustále zväčšuje. Súvisí to 
jednak s operáciami onkologických pacientov po 
neoadjuvantnej chemoterapii, pribúda operač-
ných výkonov u pacientov po transplantáciách, 
dokonca aj opakovaných. V chirurgii sa rozšírilo 
používanie rôznych implantátov (cievne protézy, 
kaválne filtre, stenty a pod.), ktoré v organizme 
predstavujú riziko rozvoja infekcie.

So zvyšovaním veku populácie pribúda ope-
račných výkonov aj u pacientov v najvyššom 
veku, ktorí sú často imunokompromitovaní, trpia 
polymorbiditou, častejšie boli liečení aj viacerý-
mi antibiotikami pri opakovaných hospitalizá- 
ciách. Oveľa viacej sú náchylní k nozokomiálnym 

infekciám, pôvodcovia ktorých sú virulentnejší 
a menej senzitívni, pokiaľ vznikli na jednotkách 
intenzívnej starostlivosti alebo anestéziologic-
kých oddeleniach.

Vnútrobrušné infekcie sú definované ako 
prítomnosť hnisu alebo obsahu tráviacej rú-
ry v dutine brušnej. Predstavujú široké spekt-
rum ochorení s rôznym stupňom závažnosti. 
Podľa rozsahu postihnutia môžu byť procesy 
lokalizované (circumskriptná peritonitída) ale-
bo difúzne (difúzny zápal pobrušnice). Zatiaľ 
čo difúzne procesy sa zvyčajne rozvíjajú rýchlo 
a ich klinický obraz je nápadný (aj pre pacienta, 
ktorý skôr vyhľadá chirurga), pre ohraničené 
zápaly platí, že vznikajú pomalšie, ich prejavy 
nie sú také búrlivé ako pri difúznych procesoch 
(pacienti zvyčajne vyhľadajú chirurga neskôr). 
Ale na druhej strane ich dôsledky môžu byť 
pre pacienta rovnako osudné ako pri difúznych 
procesoch. Ohraničený zápal v dutine brušnej sa 
vyskytuje vo forme zápalového infiltrátu alebo 
dutiny vyplnenej hnisom, t. j. v podobe abscesu. 
Rozlišujeme viaceré formy:

1. absces intraparenchymatózny 
2. absces intraperitoneálny
3. absces retroperitoneálny

Absces predstavuje ohraničenú dutinu rôzne-
ho tvaru a veľkosti, ktorá je vyplnená hnisavým 
exsudátom. Táto dutina vzniká ako reakcia orga-
nizmu na kontamináciu baktériami, na ktoré telo 
reaguje vysielaním leukocytov, ktoré sa podieľajú 
spolu s exsudátom a detritom nekrotických buniek 
na tvorbe hnisu. Proces sa ohraničí tvorbou pyo-
génnej membrány. Hnis je v abscesovej dutine 
prítomný často pod istým tlakom, aj preto sa 
absces správa ako expanzívny proces s útlakom 
okolitých orgánov. Vplyvom činnosti prítomných 
mikroorganizmov sa v abscesovej dutine vytvára 
plyn. Môže však vznikať aj ako dôsledok komuni-
kácie dutiny s tráviacou rúrou napr. pri dehiscencii 
anastomózy. Píšťaly črevného traktu môžu vznikať 
aj pri niektorých zápalových ochoreniach čriev (m. 
Crohn). V dôsledku obmedzeného cievneho pre-
krvenia, často aj v anaeróbnych podmienkach, ako 
aj v dôsledku odumierania tkaniva, majú abscesy 
nízke pH ako aj nízky oxidačno-redukčný potenciál. 
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V uzavretej abscesovej dutine je vysoká koncentrá-
cia enzýmov beta-laktamázy. Samotná vysoká kon-
centrácia mikroorganizmov sa prejavuje tenden- 
ciou potláčať fagocytózu, ako aj baktericídny účinok  
neutrofilov. Okrem nedostatočného prekrvenia, 
prieniku antibiotík do abscesu bráni tiež pyogénna 
membrána. Prítomnosť abscesu v dutine brušnej 
vedie aj k reakcii susedných orgánov. Organizmus 
sa snaží zbaviť hnisavého obsahu, preto absces 
môže po istom čase perforovať na povrch tela 
alebo do susedného dutého orgánu najčastejšie 
do niektorej časti tráviacej rúry. Iba veľmi zriedkavo 
takéto čiastočné vyprázdnenie vedie k vyhojeniu 
abscesu. Skôr predstavuje pre organizmus stály 
zdroj toxémie. Správna liečba je preto nesmierne 
dôležitá. Jej výsledky významne ovplyvňujú morbi-
ditu a mortalitu pacientov na chirurgických praco-
viskách. Liečba intraabdominálnych infekcií zahŕňa 
chirurgický výkon za účelom odstránenia zdroja 
infekcie, antibiotickú liečbu a podpornú liečbu (1, 2). 
Správna antibiotická liečba by mala vybrať vhodné 
antibiotikum účinné na dané patogény, optimali-
zovať farmakokinetické/farmakodynamické indexy, 
preferovať baktericídne oproti bakteriostatickým 
antibiotikám, v indikovaných prípadoch použitie 
vyšších dávok antibiotík event. ich kombinácie. 
Výsledkom je rýchlejšie a bezpečnejšie odstránenie 
pôvodcu infekcie a celkové zvládnutie infekcie. 
Každé oneskorenie podávania antibiotickej liečby 
môže spôsobiť vážne riziká až jej zlyhanie (3).

V tejto práci sa zameriavame na zásady antibio-
tickej liečby. Jej cieľom je maximalizovať inhibičné 
alebo letálne účinky na dokázané alebo pravde-
podobné bakteriálne patogény a minimalizácia 
vedľajších účinkov podávaných antibiotík, medzi 
ktoré patrí aj možný vznik rezistencie. Dôležitú úlo-
hu tu zohráva ich farmakokinetika, ktorá sa zaoberá 
osudom lieku v organizme od podania k miestu 
farmakologickej účinnosti až po jeho elimináciu. 
Rozhodujúce faktory, ktoré ju ovplyvňujú sú: uvoľ-
nenie lieku z jeho liekovej formy, absorpcia z miesta 
podania do krvi, distribúcia do rôznych častí tela 
vrátane miesta infekcie, rýchlosť metabolickej 
eliminácie, popr. exkrécia nezmeneného lieku. 
Koncentrácia antibiotika v intersticiálnej tekutine je 
rozhodujúca pre účinok na bakteriálne bunky resp. 
pre ich naviazanie na cieľové štruktúry bakteriálnej 
bunky. Koncentrácie v intersticiálnej tekutine sú 
úmerné koncentráciám antibiotík v plazme resp. 
v sére. To umožňuje určiť minimálne koncentrá-
cie antibiotík, ktoré inhibujú (minimálna inhibičná 
koncentrácia – MIC) alebo usmrcujú (minimálna 
baktericídna koncentrácia – MBC) príslušné bakte-
riálne patogény. Tieto koncentrácie v krvi (plazma, 
sérum) korelujú s in vivo eradikáciou bakteriálnych 
patogénov (4).

Naproti tomu farmakodynamika skúma vzťah 
koncentrácií liekov s ich farmakologickými alebo 
klinickými účinkami. V prípade antibiotík je to 
ich schopnosť usmrcovať alebo inhibovať rast 
bakteriálnych patogénov. Antibiotiká účinkujú na 
baktérie tým, že sa naviažu na špecifický proteín 
alebo štruktúru bakteriálnej bunky. Prvým pred-
pokladom eradikácie bakteriálnych patogénov je 
väzba antibiotika na cieľové miesto bakteriálnej 
bunky potom, čo antibiotikum prekoná vonkajšie 
štruktúry bakteriálnej bunky vrátane cytoplaz-
matickej membrány s možnosťou uplatnenia 
mechanizmov penetračnej rezistencie. Druhý 
predpoklad eradikácie patogénov sa vzťahuje 
na koncentráciu antibiotika v mieste infekcie, kto-
rá musí zabezpečiť, aby antibiotikum obsadilo 
adekvátny počet väzobných miest v bakteriálnej 
bunke. Tretím rozhodujúcim predpokladom an-
tibakteriálneho účinku je, že antibiotikum musí 
zotrvať na cieľovej štruktúre dostatočne dlho, aby 
došlo k inhibícii metabolických procesov v bak-
teriálnej bunke. Rozhodujúce podmienky pre 
účinnosť antibiotík sú koncentrácia a čas, po ktorý 
antibiotikum zostáva na cieľovej štruktúre bakte-
riálnej bunky (5). Najpodstatnejšími vlastnosťami 
antibiotík pre potreby farmakoekonomických 
štúdií sú ich účinnosť, etiológia, širokospektrál-
nosť, ovplyvnenie rezistencie, farmakologické 

vlastnosti, toxikologický profil, lieková forma ako 
aj cena lieku (3).

Antibiotická liečba intraabdominálnych infekcií 
je rovnako dôležitá ako chirurgická liečba a pod-
porná liečba. Antibiotická liečba musí pokrývať 
najčastejšie grampozitívne, gramnegatívne, ae-
róbne i anaeróbne patogény. Nevýhodou väčši-
ny v súčasnosti používaných režimov je nutnosť 
podávania lieku vo viacerých denných dávkach 
a nutnosť kombinácie viacerých antibiotík. Správny 
antibiotický režim by mal pokrývať najčastejšie 
patogény intraabdominálnych infekcií, dôležité 
je včasné podanie antibiotík, zabezpečenie čo 
najjednoduchšieho dávkovania, preferencia mo-
noterapie. Súčasne musíme zohľadňovať predchá- 
dzajúcu antibiotickú liečbu, uprednostniť antibioti-
ká s nízkou tendenciou na vznik možnej rezistencie, 
zabezpečiť dostatočnú hladinu antibiotík v intraa-
bdominálnych priestoroch ako aj zvážiť možnosť 
ich interakcií s inými liečivami (1, 2).

Výsledky klinických štúdií potvrdili, že správna 
antibiotická liečba intraabdominálnej infekcie zni-
žuje mortalitu, počet reoperácií, nutnosť druholí-
niovej liečby, redukuje počet dní, počas ktorých 
pacient dostáva intravenózne antibiotickú liečbu, 
ako aj znižuje selekčný tlak na vznik rezistencie, 
čím prispieva k skráteniu trvania hospitalizácie 
a zníženiu nákladov na hospitalizáciu (6, 7).

Tabuľ ka 1. Odporúčania WSES na liečbu komplikovaných intraabdominálnych infekcií získaných  
v komunite nebiliárneho pôvodu

Antibiotikum Dávka

Stabilizovaný pacient bez rizika 
infekcie EBSL kmeňmi

I. Amoxicilín/klavulanát 
II. Ciprofloxacín 
+ Metronidazol

2,2 g á 6 hod. 
400 mg á 8 hod. 
500 mg á 6 hod.

Stabilizovaný pacient s rizikom 
vzniku infekcie EBSL kmeňmi

I. Entrapenem 
II. Tygecyclin

1 g á 24 hod. 
100 mg – 50 mg á 12 hod.

Pacienti kriticky chorí bez rizika 
infekcie EBSL kmeňmi

Piperacilín/Tazobaktám
9 g – 18 g á 24 hod.  
alebo 4,5 g á 6 hod.

Pacienti kriticky chorí s rizikom 
vzniku infekcie EBSL kmeňmi

Meropenem  
alebo Imipenem  
+ Flukonazol

500 mg á 6 hod. 
500 mg á 4 hod. 
600 mg á 24 hod.

Tabuľ ka 2. Odporúčania WSES na liečbu intraabdominálnych infekcií biliárneho pôvodu

Antibiotikum Dávka

Stabilizovaný  pacient bez rizika 
infekcie EBSL kmeňmi

I. Amoxcilin/klavulán 
II. Ciprofloxacin 
+ Metronidazol

2,2 g á 6 hod. 
400 mg á 8 hod. 
500 mg á 6 hod.

Stabilizovaný pacient s rizikom 
vzniku infekcie EBSL kmeňmi

Tygecyclin
100 mg iniciálna dávka, 
50 mg pokračujúca dávka á 12 hod.

Pacienti kriticky chorí bez rizika 
infekcie EBSL kmeňmi

Piperacilin/Tazobaktám
9 g iniciálna dávka, 
18 g pokračujúca dávka á 24 hod.  
alebo 4,5 g á 6 hod.

Pacienti kriticky chorí s rizikom 
vzniku infekcie EBSL kmeňmi

Piperacilin 
 
 
+ Tygecyclin 
 
+/– Fluconazol

8 g iniciálna dávka, 
16 g pokračujúca dávka á 24 hod.  
alebo 4 g á 6 hod. 
100 mg iniciálna dávka, 
50 mg pokračujúca dávka á 12 hod. 
600 mg iniciálna dávka, 
400 mg pokračujúca dávka á 24 hod.
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V snahe správne indikovať antibiotickú liečbu 
u pacientov s intraabdominálnou infekciou vznikli 
viaceré odporúčania. Medzi najkomplexnejšie pa-
tria nariadenia Chirurgickej infekčnej spoločnosti 
(Surgical Infection Society – SIS) a Spoločnosti 
pre infekčné ochorenia v  Amerike (Infectious 
Diseases Society of America – IDSA) vypracované 
Solonkinom a spolupracovníkmi (1), ktoré dopĺňajú 
aj odporúčania Svetovej spoločnosti pre urgent-
nú chirurgiu (The World Society of Emergency 
Surgery – WSES) (8). Obe odporúčania ako prvé 
definujú intraabdominálne infekcie. 

Medzi intraabdominálne infekcie zahŕňajú 
celý rad patologických stavov, od „ľahkých“ 
apendicitíd až po ťažké difúzne sterkorálne pe-
ritonitídy. V prípadoch nekomplikovaných intra- 
abdominálnych infekcií je infekcia ohraničená 
len na jeden orgán, nešíri sa do okolia a nepo-
stihuje peritoneum. Pacienti sú zvyčajne liečení 
chirurgicky, odstránením infekciou postihnutého 
orgánu (apendektómia pri zápale červovitého 
prívesku), alebo menej často konzervatívne 
podávaním antibiotickej liečby (akútna neper-
forovaná divertikulitída). V prípadoch úspešnej 
chirurgickej liečby pri nekomplikovanej intra-
abdominálnej infekcii postačuje 24-hodinová 
perioperačná antibiotická liečba. V niektorých 
špeciálnych situáciách nekomplikovanej intra-
abdominálnej infekcie je možná konzervatívna 
liečba po celý čas ochorenia, napr. akútna ne-
perforovaná divertikulitída (9).

Pri podávaní správnej antibiotickej liečby 
pri intraabdominálnych infekciách, vzniká rov-
nováha medzi optimálnou empirickou liečbou, 
ktorá výrazne zlepšuje klinické výsledky na jed-

nej strane a znížením nadmerného podávania 
antibiotika, ktoré signifikantne zvyšuje možnosť 
vzniku rezistentných kmeňov, na strane druhej. 
V manažmente liečby komplikovanej intraabdo-
minálnej infekcie je venovaná pomerne veľká 
pozornosť rizikám vzniku rezistentných kmeňov. 
V ostatných niekoľkých desaťročiach bola pozo-
rovaná zvýšená prevalencia infekcií spôsobe-
ných rezistentnými patogénmi, vrátane metici-
lín-rezistentného Staphylococcus aureus (MRSA), 
vankomycín rezistentných druhov Enterococcus 
(VRE), karbapeném odolného Pseudomonas ae-
ruginosa, Escherichia coli a Klebsiella pneumoniae 
produkujúce enzýmy širokospektrálnych β-lak-
tamáz (ESBL) rezistentné voči β-laktámovým 
antibiotikám, a multirezistentný Acinetobacter.

Tieto patogénny boli pozorované najmä 
u pacientov s komplikovanou intraabdominál-
nou infekciou. V snahe znížiť nadmerné použí-
vanie antibiotík u týchto pacientov boli použité 
všeobecné odporúčania pre správne používanie 
antibiotík doplnené špeciálnymi nariadeniami 
pre liečbu komplikovanej intraabdominálnej 
infekcie. Výsledkom sú dve rozdielne odporúča-
nia, ktoré opisujú klinické nariadenia pre liečbu 
komplikovanej intraabdominálnej infekcie (8). 

Odporúčania SIS 
a IDSA v manažmente 
liečby komplikovaných 
intraabdominálnych infekcií

Odporúčania podľa SIS a IDSA zdôrazňujú 
správny výber antibiotika založený predovšetkým 
na rizikovom faktore z potenciálneho zlyhania 
liečby. Vysoké riziko zahŕňa pacientov so zvýše-

nou pravdepodobnosťou zlyhania liečby a s väč-
ším rizikom potenciálne závažnej infekcie podľa 
klinických kritérií. K vysokému riziku patria pacienti 
s infekciou anatomicky nepriaznivo uloženou ale-
bo pacienti s nozokomiálnou infekciou (1).

Klinické faktory predpovedajúce zlyhanie 
liečby u pacientov s intraabdominálnou infek-
ciou sú: 
a)  oneskorenie liečby v počiatočných fázach 

intervencie viac ako 24 hodín, 
b)  prítomné závažné pridružené ochorenia 

(APACHE II. skóre > 15), 
c) pokročilý vek pacienta, 
d)  komorbidida zahŕňajúce orgánovú dysfunkciu, 
e) nízka hladina albumínu, 
f) zlý nutričný stav pacienta, 
g) ohraničená alebo difúzna peritonitída, 
h)  nemožnosť vykonania primeraného debri-

dementu infekcie lokálne, 
i) prítomnosť malignity, 
j) nozokomiálne infekcie.

U pacientov s nozokomiálnou intraabdo-
minálnou infekciou sú často príčinou multirezi-
stentné baktérie, liečba má vyššie riziko kompli-
kácií a úmrtnosti ako intraabdominálne infekcie 
získané v komunite.

Nariadenia SIS a  IDSA odporúčajú u  pa- 
cientov s intraabdominálnou infekciou v liečbe 
antibiotiká samostatne ako monoterapiu alebo 
kombinácie viacerých antibiotík podľa stupňa 
rizikovosti liečby.

Intraabdominálna infekcia získaná  
v komunite nebiliárneho pôvodu

V  liečbe pacientov s  intraabdominálnou 
infekciou získanou v komunite, by empirická 
antibiotická liečba mala obsahovať liečbu po-
krývajúcu bežné gramnegatívne a anaeróbne 
črevné baktérie. Odporúčania SIS a IDSA hodno-
tia túto infekciu ako miernu, strednú alebo ťažkú 
v závislosti od pridružených ochorení pacienta.

U pacientov s ťažkou formou infekcie a v prí-
padoch, keď adekvátna empirická liečba pomáha 
znížiť mortalitu, sú odporúčané antibiotiká so 
širokým spektrom účinku. U dospelých pacientov 
s miernou až stredne ťažkou infekciou získanou 
v komunite, nariadenia SIS-IDSA odporúčajú po-
užívať ticarcillin-klavulanát, cefoxitin, ertapeném, 
moxifloxacín alebo tigecyklín v monoterapii, prí-
padne kombinácie metronidazolu s cefazolínom, 
cefuroximom, ceftriaxonom, cefotaxímom, alebo 
levofloxacínom. Týmto spôsobom je možné roz-
šíriť spektrum antimikrobiálnej aktivity.

Použitie empirických antimikrobiálnych reži-
mom so širokospektrálnou aktivitou proti gram-
negatívnym mikroorganizmom, ktoré zahŕňajú 

Tabuľ ka 3. Odporúčania  WSES na liečbu intraabdominálnych infekcií nozokomiálneho pôvodu

Antibiotikum Dávka

Stabilizovaný 
pacient

Piperacilin 
+ Tygecyclin 
+ Fluconazol

8 g iniciálna dávka, 16 g pokračujúca dávka alebo 4 g á 6 hod. 
100 mg iniciálna dávka, 50 mg pokračujúca dávka á 12 hod. 
600 mg iniciálna dávka, 400 mg pokračujúca dávka á 24 hod.

Kriticky 
chorí pacienti

I. schéma 
Piperacilin 
+ Tygecyclin 
+/– Echinocandin 
Caspofungin 
Anidulafungin 
 
Micafungin 

II. schéma: 
Meropenem 
Imipenem 
Doripenem 
+ Teicoplanin 
+ Echinocandin 
Caspofungin 
 
Anidulafungin 
 
Micafungin

 
8 g iniciálna dávka, 16 g pokračujúca dávka alebo 4 g á 6 hod. 
100 mg iniciálna dávka, 50 mg pokračujúca dávka á 12 hod. 
70 mg iniciálna  dávka, 50 mg pokračujúca dávka á 24 hod. 

70 mg iniciálna dávka, 50 mg pokračujúca  dávka á 24 hod. 
100 mg á 24 hod. 
 

500 mg á 6 hod. 
500 mg á 4 hod. 
500 mg á 8 hod. 
1,6 g á 24 hod., alebo 400 mg á 6 hod. 
 
70 mg iniciálna dávka, 50 mg pokračujúca dávka á 24 hod. 
70 mg iniciálna dávka, 50 mg pokračujúca dávka á 24 hod. 
100 mg á 24 hod.
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meropenem, imipenem-cilastatín, doripenem, 
piperacillin-tazobaktám ako monoterapiu alebo 
ciprofloxacín, levofloxacín, ceftazidím, každý 
v kombinácii s metronidazolom je odporúčané 
podľa SIS a IDSA pri liečbe ťažkých intraabdomi-
nálnych infekcií získaných v komunite (tabuľka 1).

Biliárna intraabdominálna infekcia
Pacienti s akútnou cholecystitídou mier-

neho až stredne závažného stupňa podľa SIS 
a IDSA odporúčaní vyžadujú liečbu cefazolínom, 
cefuroximom alebo ceftriaxonom. U pacien-
tov vysokého veku so závažnými pridružený-
mi ochoreniami a/alebo imunosuprimovaným 
pacientom sa podľa SIS-IDSA odporúčajú imi-
penem-cilastatín, meropeném, doripenem, pi-
peracillinum-tazobaktám v monoterapii, alebo 
ciprofloxacín, levofloxacín, cefepim v kombinácii 
s metronidazolom. U pacientov s akútnou cho-
langoitídou rôzneho stupňa, ak je vykonaná bi-
liodigestívna anastomóza, SIS-IDSA odporúčajú 
imipenem-cilastatín, meropeném, doripenem, 
piperacillinum-tazobaktám v monoterapii alebo 
ciprofloxacín, levofloxacín, cefepim v kombinácii 
s metronidazolom (tabuľka 2).

V prípadoch nozokomiálnej intraabdomi-
nálnej infekcie biliárnej etiológie akéhokoľvek 
stupňa závažnosti, IDSA odporúčajú imipenem-
-cilastatín, meropeném, doripenem, piperacilín-
-tazobaktám, alebo ciprofloxacín, levofloxacín, 
cefepim v kombinácii s metronidazolom a s pri-
daním vankomycínu (tabuľka 3).

Vzhľadom na stúpajúcu rezistenciu E. coli na 
fluorochinolóny, každá vzorka (ak je k dispozícii) 
by sa mala vyšetriť na antibiotickú citlivosť a lieč-
ba by mala byť usmernená podľa jej výsledku.

Septický šok
Výber vhodného antibiotika predstavuje 

vážny problém u kriticky chorých pacientov.
Správna empirická antibiotická liečba má 

významný vplyv na výsledok liečby u pacientov 
s ťažkou sepsou alebo septickým šokom nezá-
visle od lokalizácie infekcie. Riché a kol. vykonali 
prospektívnu observačnú štúdiu, ktorá zahŕňala 
180 pacientov so sekundárne generalizovanou 
peritonitídou, v ktorej potvrdili výrazne vyššiu 
úmrtnosť pacientov v septickom šoku – 35 % ako 
u pacientov bez šoku – 8 % (10). Nedávno zve-
rejnené medzinárodné usmernenia pre manaž-
ment liečby ťažkej sepsy a septického šoku (11) 

odporúčajú intravenózne podávanie antibiotík 
hneď počas prvej hodiny po stanovení diagnózy 
s použitím širokospektrálnych antibiotík, ktoré 
môžu účinne preniknúť k predpokladanému 
miestu infekcie. Nutné je tiež denné prehod-
notenie antimikrobiálneho režimu s  cieľom 
optimalizovať účinnosť liečby, zabrániť vzniku 
rezistencie, vyhnúť sa antibiotikami indukova-
nej toxicite a minimalizovať celkové náklady na 
hospitalizáciu. 

Diskusia
Na lepšie využitie antibiotickej liečby boli 

vypracované protokoly, ktoré stanovujú opti-
málny terapeutický postup a výber antibiotika 
s cieľom pomôcť lekárom lepšie a efektívnejšie 
liečiť intraabdominálne infekcie. Tieto protokoly 
by sme mali prispôsobiť domácim podmienkam. 
Jednak niektoré uvádzané antibiotiká dosiaľ nie 
sú na našom trhu registrované, jednak nie všetky 
u nás dostupné antibiotiká sú v týchto prevažne 
amerických protokoloch uvedené. Príkladom je 
ceftizoxím. Je to polosyntetické širokospektrálne 
a voči beta-laktamázam rezistentné cefalosporí-
nové antibiotikum určené na parenterálnu i. v. 
aplikáciu. Pôsobí proti širokému spektru gram-
negatívnych a grampozitívnych baktérií s výraz-
ným účinkom na E. coli, Klebsiella sp., Proteus sp., 
Providencia sp., a H. influenzae. Účinný je taktiež 
na citrobaktery, enterobaktery, serácie a anae-
róbne baktérie. Je veľmi výhodný aj pri liečbe 
vnútrobrušných infekcií vrátane biliárnych. Má 
dostatočne široké spektrum zahŕňajúce aj anae-
róbne baktérie. 

Nedávno zverejnené IDSA odporúčania na 
liečbu invazívnej kandidózy sa samostatne ne-
zaoberali kandidovou peritonitídou (12). Avšak 
odporúčajú použitie echinokandíny v liečbe 
kriticky chorých ako liek prvej línie na empirickú 
liečbu, zatiaľ čo flukonazol sa obvykle používa 
u pacientov s menej závažnými ochoreniami. 
Na základe týchto odporúčaní by sa mali echi-
nokandíny používať ako liečba prvej voľby 
u pacientov s komplikovanou vnútrobrušnou 
infekciou. Chirurgická a podporná liečba ako 
neoddeliteľná súčasť komplexnej liečby intra-
abdominálnych infekcií je predmetom iných prác.

Záver 
Liečba intraabdominálnych infekcií zahŕňa 

chirurgický výkon za účelom odstránenia zdroja 

infekcie, antibiotickú liečbu a podpornú liečbu. 
Správna antibiotická liečba má významný vplyv 
na morbiditu a mortalitu pacientov, najmä u pa-
cientov s komplikovanou intraabdominálnou 
infekciou, ktorí sú v kritickom stave. Nevhodná 
antibiotická liečba môže viesť k zlyhaniu liečby 
pacienta. Okrem toho, výber správneho anti-
biotika je veľmi dôležitý na zabránenie vzniku 
rezistentných kmeňov mikroorganizmov. 
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Parenterálny cefalosporín III. generácie 
Účinný aj na anaeróbne baktérie
Dlhý biologický polčas umožňujúci dávkovanie 2x denne
Monoterapia

TERAPIA: Pri intraabdominálnych infekciách
PROFYLAXIA: prevencia postoperačných
infekcií v rôznych odvetviach chirurgie

Súhrn charakteristických vlastností: Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku: ceftizoximum natricum 1 060 mg zodp. ceftizoximum 1000 mg prášku na inj. roztok v 1 injekčnej liekovke. Lieková forma: prášok na injekčný roztok. Terapeutické indikácie: Ťažké 
infekcie vyvolané baktériami citlivými na ceftizoxím ako sú: infekcie dolných dýchacích ciest, vnútrobrušné infekcie vrátane žlčových ciest, gynekologické infekcie, infekcie močového ústrojenstva, septikémie, infekcie kože a mäkkých tkanív, infekcie kostí a kĺbov a meningitídy. 
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systému: 500 mg - 1g i.v. každých 12 hodín, septikémia a ťažké život ohrozujúce infekcie: 6-12 g/deň i.v. rozdelené v troch dávkach. Maximálna denná dávka by nemala prekročiť 12 g. Deti od 6 mesiacov: 50 mg/kg každých 6-8 hodín i.v. Maximálna denná dávky by nemala 
byť vyššia ako 200mg/kg/deň. U pacientov so zlyhávajúcou činnosťou obličiek je potrebná úprava dávkovania. Vnútrožilové podanie: obsah liekovky (1 g) rozpustiť v 10 ml vody na injekciu a dobre pretrepať. Intravenóznou injekciou roztok aplikovať v priebehu 3-5 minút. Pre 
i. v. infúziu roztok ďalej riediť do celkového objemu 50-100 ml niektorým z bežných infúznych roztokov. Nariedený roztok je možné uchovávať pri izbovej teplote 24 hodín a v chladničke až 96 hodín. Kontraindikácie: Precitlivenosť na cefalosporínové antibiotiká. Špeciálne 
upozornenia: Zvýšená pozornosť je potrebná pri podávaní pacientom precitliveným na penicilíny a pacientom so zlyhávajúcou činnosťou obličiek. Dlhodobá liečba širokospektrálnymi antibiotikami môže spôsobiť premnoženie rezistentných črevných baktérií a vznik 
kolitídy. Liekové a iné interakcie: Probenecid podaný krátko pred alebo súčasne s ceftizoxímom zvyšuje jeho koncentráciu v krvi a dobu vylučovania. Pri súčasnom podávaní aminoglykozidových antibiotík spolu s cefalosporínmi existuje riziko poškodenia obličiek, a preto 
sa odporúča monitorovať priebežne ich činnosť. Používanie v gravidite a počas laktácie: Doposiaľ neexistujú kontrolované klinické štúdie, ktoré by stanovili účinky ceftizoxímu u ťarchavých žien a preto sa odporúča podávať liek len v obzvlášť opodstatnených prípadoch. 
Látka sa v minimálnych množstvách vylučuje do materského mlieka a možnosť vplyvu na dojčatá nie je doposiaľ dostatočne overená. Nežiaduce účinky: Liečba ceftizoxímom je vo všeobecnosti veľmi dobre tolerovaná. Ojedinele sa môžu vyskytnúť zažívacie ťažkosti ako 
nauzea, vracanie, hnačka a kožné vyrážky alergického pôvodu, resp. anafylaktický šok. Zriedkavo prechodné zvýšenie množstva pečeňových enzýmov a kreatinínu v sére. Dlhodobé podávanie môže spôsobiť prerastanie necitlivých kmeňov mikroorganizmov. Upozornenie 
na podmienky a spôsob skladovania: Pri teplote 15 - 25°C, chráňte pred svetlom. Vlastnosti a zloženie obalu: Sklenená injekčná liekovka z bezfarebného skla uzavretá gumenou zátkou a hliníkovou obrubou a písomná informácia pre používateľa. Veľkosť balenia: 
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Rizikové faktory chronifikácie bolesti po operácii 
MUDr. Jana Šimonová1, MUDr. Vladimír Hudák1, 3, MUDr. Tomáš Grendel4, MUDr. Róbert Šimon2,  
MUDr. Ladislav Kočan, PhD.1, doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.1
1I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice 
2II. chirurgická klinika UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice 
3Waxham Park Hospital, Veľká Británia 
4KAIM, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice

Chronická bolesť po operačnom výkone je významným zdravotníckym problémom, ktorému sa v poslednom desaťročí venuje značná 
pozornosť. Jej kvalita a intenzita je rôzna, incidencia sa udáva v rozsahu 10 – 60 % – podľa typu operačného výkonu, pričom 2 – 10 % 
z týchto pacientov trpí silnou, zničujúcou bolesťou – v závislosti od typu operačného výkonu. Hľadajú sa rizikové faktory a vhodné po-
stupy pre liečbu, a najmä pre prevenciu jej vzniku. Keďže nedostatočne kontrolovaná akútna pooperačná bolesť je považovaná za jeden 
z významných rizikových faktorov, je správny manažment akútnej pooperačnej bolesti veľmi dôležitý. Je tu teda priestor pre spoluprácu 
lekárov a sestier pooperačných oddelení s anestéziológmi, spolu s lekármi zaoberajúcimi sa liečbou chronickej bolesti. 

Kľúčové slová: akútna pooperačná bolesť, chronická bolesť po operácii, prevencia.

Risk factors of pain chronification after surgery

Chronic postsurgical pain is a major health care problem, with devoting considerable attention in the last decade. With varying intensity chro-
nic pain occurs in 10 – 60 % of patients, while 2 – 10 % of these patients suffer from severe and devastating pain. Knowledge of risk factors is 
important for creating effective strategies for its prevention and treatment. The proper management of the acute postoperative pain is very 
important step considering that insufficiently controlled acute postoperative pain is consistently found to be an important risk factor for deve-
loping chronic postsurgical pain. There is an opportunity for cooperation between nurses, surgeons, anaesthetists and chronic pain specialists. 

Key words: acute postoperative pain, chronic postsurgical pain, prevention.
Slov. chir., 2014; roč. 11(1): 14–18

Úvod
Bolesť po operácii je očakávaným dôsledkom 

každého chirurgického výkonu. Je to akútna bolesť 
– má známu príčinu, jej intenzita sa v priebehu ho-
jenia operačnej rany znižuje a po jej zhojení prestá-
va. V poslednom desaťročí však pribúda dôkazov 
o tom, že niektorí pacienti pociťujú bolesť v mieste 
operácie aj dlhodobo, napriek tomu, že operačná 
rana je zhojená. Štúdia Daviesa a Crombieho z roku 
1998 uviedla, že 40 % z 5 130 pacientov vyšetrených 
na 10 pracoviskách zaoberajúcich sa liečbou chro-
nickej bolesti v Škótsku a severnom Anglicku uvied-
lo ako jednu z možných príčin svojej chronickej 
bolesti operačný výkon a polovica týchto pacientov 
operačný výkon považovala za jedinú príčinu svojej 
bolesti (1, 2). Bola to prvá publikovaná štúdia, ktorá 
upriamila pozornosť chirurgickej i anestéziologickej 
obce na túto problematiku. Následne bolo odpub-
likovaných množstvo rôzne dizajnovaných štúdií, 
ktoré analyzovali epidemiologické údaje, incidenciu, 
klinické príznaky a možné faktory zodpovedné za 
pretrvávanie bolesti. Chronická bolesť akejkoľvek 
etiológie významne znižuje kvalitu života pacientov. 
Narúša mu bežné denné aktivity, znižuje chuť do 
jedla, budí ho zo spánku, komplikuje návrat do prá-
ce. Zlá kvalita života, zhoršujúce sa vzťahy v rodine 
i v zamestnaní, často dlhodobá práceneschopnosť 
sú často nasledované rozvojom depresie. 

Definícia chronickej  
pooperačnej bolesti

Ako chronickú označujeme bolesť, ktorá 
pretrváva dlhšie ako je obvyklý čas hojenia, 
obyčajne po 3 – 6 mesiacoch. V  roku 1999 
Macrae a Davies navrhli definíciu chronickej 
bolesti po operácii (CPB), ktorá sa akceptuje 
dodnes:

1.  bolesť sa vyvinie po operačnom výkone, jej 
lokalizácia súvisí s operačným výkonom,

2.  bolesť trvá dlhšie ako 3 mesiace, 
3.  iné príčiny bolesti sú vylúčené (chronická 

infekcia, progresia nádorového ochorenia, 
recidíva ochorenia),

4.  možnosť, že pretrvávanie bolesti je pokračova-
ním bolesti z príčin pred operáciou je vylúčená.

Tabuľ ka 1. Incidencia chronickej bolesti po operácii (CPB) (5, 6)

Typ operácie

Incidencia CPB 
(Macintyr, 2010)

Incidencia CPB 
(Visser, 2006)

Incidencia 
CPB

Incidencia 
silnej CPB

Incidencia 
CPB

Incidencia 
silnej CPB

Amputácia dolnej končatiny 30 – 85 % 5 – 10 % 30 – 85 % 5 – 10 %

Mastektómia 11 – 57 % 5 – 10 % 11 – 57 % 5 – 10 %

Torakotómia 5 – 65 % 10 % 5 – 67 % 10 %

Inguinálna herniotómia 5 – 63 % 2 – 4 % 10 – 63 % 2 – 4 %

Sternotómia neudané neudané 28 – 56 % 5 – 10 %

Cisársky rez 6 – 55 % 4 % 12 % 4 %

Prostatektómia radikálna neudané neudané 35 % neudané

TEP bedrového kĺbu neudané neudané 28 % neudané

TEP kolenného kĺbu neudané neudané 19 – 43 % neudané

Cholecystektómia 3 – 50 % neudané 3 – 56 % neudané

Abdominálna hysterektómia neudané neudané 25 % neudané

Amputácia rekta neudané neudané 12 – 18 % neudané

Stomatochirurgia 5 – 13 % neudané 5 – 13 % neudané



15

www.solen.sk | 2014; 11(1) | Slovenská chirurgia

Prehľadové články

U mnohých pacientov je práve bolesť dôvo-
dom, prečo podstupujú operačný výkon (naprí-
klad cholecystolitiáza, hernia intervertebrálneho 
disku). Ak pretrváva bolesť po operácii, nemusí  
ísť vždy o CPB, dôslednou anamnézou potvrdí-
me, že bolesť rovnakej kvality už predchádzala 
samotný operačný výkon (3). 

Incidencia chronickej  
pooperačnej bolesti

Údaje o incidencii chronickej bolesti po operácii 
sa rôznia (tabuľka 1). Všeobecne sa incidencia chronic-
kej bolesti po veľkých operačných výkonoch udáva 
v rozsahu 10 – 60 %. Predpokladaná incidencia silnej, 
zničujúcej CPB vzniká asi u 2 – 10 % pacientov (4). 

Pri akceptovaní týchto štatistických údajov 
by chronickou bolesťou po operácii malo po 
zohľadnení počtu operačných výkonov ročne 
trpieť viac ako 41 000 pacientov vo Veľkej Británii 
a viac ako 394 000 pacientov v USA (6). Údaje 
o incidencii CPB na Slovensku sú zatiaľ limito-
vané, je možné ich odhadovať len z počtu rea-
lizovaných operačných výkonov. 

Patofyziológia akútnej 
a chronickej pooperačnej bolesti

Operačný výkon spôsobuje podľa typu ope-
rácie poškodenie rôznych tkanív (koža, podkožie, 
svalstvo, cievna stena, kosti, šľachy, vnútorné orgá-
ny a ich puzdrá). To spôsobuje vyplavenie celého 
spektra tzv. excitačných mediátorov, ktoré stimulujú 
receptory bolesti – tzv. nociceptory. Ich zdrojom sú 
jednak bunky poškodených tkanív, bunky krvného 
obehu (trombocyty, neutrofily, lymfocyty, makrofá-
gy, mastocyty). Aj samotné poškodzované nervové 
zakončenia sú zdrojom substancie P, ktorá indukuje 
produkciu oxidu dusnatého – potentného vazodi-
latátora, rovnako však podporuje aj degranuláciu 
mastocytov, aktivujú sa imunitné bunky s násled-
ným uvoľnením mnohých algogénnych mediá-
torov, ktoré pôsobením na nociceptory aktivujú 
prenos bolestivého vzruchu dráhou bolesti do CNS. 
Tento komponent označujeme ako nociceptívna 
bolesť. V priebehu hojenia operačnej rany tvorba 
algogénnych substancií ustáva, intenzita bolesti sa 
znižuje až odznieva. Zdá sa, že za chronifikáciu bo-
lesti po operácii je zodpovedný najmä neuropatický 
komponent bolesti ako dôsledok poškodenia ner-
vov. Operačným poľom prestupujúce jemné vetvy 
senzitívnych nervov môžu byť počas operačného 
výkonu poškodzované rôznymi mechanizmami – 
prerezanie tenkých senzorických axónov, ťah alebo 
útlak senzorických axónov retraktormi, ischemizácia 
kompresiou vasa nervorum, termické poškodenie 
pri šírení tepla do okolia použitím elektrokoagu-
lácie, použitie RTG žiarenia počas operácie, alebo 

ide o kombináciu týchto faktorov spolu s pretr-
vávajúcimi nociceptívnymi stimulmi z operáciou 
poškodených tkanív. Tento predpoklad podporujú 
aj klinické výsledky, že operačné výkony spojené 
s poškodením nervov, ako napríklad amputácia 
končatiny, torakotómia, mastektómia, sú spojené 
s vysokou incidenciou chronickej bolesti a častým 
klinickým nálezom je hypoestézia (znížená citlivo-
sť) v operovanej oblasti. Rovnako aj u pacientov 
s chronickou bolesťou po operáciách pre inguinálnu 
herniu často dominujú klinické príznaky typické pre 
neuropatickú bolesť (tabuľka 2), (7).

Pri torakochirurgických výkonoch verifiko-
vala peroperačná elektromyografia pri použití 
retraktora blokádu vedenia nervového impulzu 
interkostálnym nervom o 50 – 100 % a stupeň 
poškodenia nervu koreloval s  intenzitou chro-
nickej bolesti po operácii (8). 

Klinické príznaky CPB sú rozmanité. Napríklad 
po operáciách prsníka môže ísť o fantómovú 
bolesť alebo fantómové senzácie, neuropatickú 
bolesť pri poškodení napríklad interkostobra- 
chiálneho alebo iného nervu, alebo ide o bolesť 
v jazve. Pacienti po torakotómii môžu pociťovať 
muskuloskeletálnu bolesť z resekcie rebra alebo 
útlaku rektraktormi, rovnako ako neuropatickú 
bolesť z poškodenia interkostálnych nervov alebo 
bolesť viscerálnu. Pacienti po amputáciách dol-
ných končatín udávajú fantómovú bolesť, ale tiež 
bolesť kýpťa alebo rôzne druhy fantómových sen-
zácií, ktoré sú niekedy oveľa nepríjemnejšie ako 
samotná bolesť (napríklad pocit svrbenia, pocit 
neustáleho pohybu neexistujúcej časti končatiny). 

Rizikové faktory vzniku chronickej 
pooperačnej bolesti

Definovanie rizikových faktorov je kľúčovým 
v predchádzaní vzniku každého ochorenia. Prečo 
sa u niektorých pacientov, ktorí podstúpili rov-
naký operačný výkon vyvinie po operácii chro-
nická bolesť, a u iných nie, je nejasné. Príčina je 

pravdepodobne komplexná, samozrejme súvi-
siaca s poškodením tkanív a ním navodenými 
funkčnými zmenami CNS, ale rovnako dôležité 
sa zdajú byť i psychosociálne faktory. Incidencia 
a závažnosť chronickej bolesti po operácii nie je 
priamo závislá od rozsahu operačného výkonu 
a môže sa vyvinúť aj po menších operačných zá-
krokoch (8). Rizikové faktory môžeme rozdeliť na 
faktory súvisiace s pacientom a faktory súvisiace 
s operačným výkonom (4). 

Faktory súvisiace s pacientom 
Vek. Všeobecne sa udáva, že mladší pacien-

ti, ktorí podstúpia operačný výkon majú vyššie 
riziko chronifikácie akútnej pooperačnej bolesti. 
Smith v svojej práci udáva incidenciu chronickej 
bolesti po mastektómii takto: pacientky vo veku 
30 – 49 rokov 65 %, vo veku 50 –69 rokov 40 % 
a vo vekovej skupine nad 70 rokov udáva inci-
denciu chronickej bolesti len u 26 % pacientok 
(9). Podľa Poleshuka, s každým stúpajúcim rokom 
veku klesá riziko vzniku chronickej bolesti po 
operácii prsníka pre nádor o 5 % (10). 

Podobná súvislosť medzi vekom a rizikom 
chronifikácie bolesti sa udáva aj pri operá- 
ciách inguinálnej hernie – či už laparoskopickým 
spôsobom alebo klasicky otvorenou technikou 
(11). Naopak, nedávne štúdie dokázali zníženú 
incidenciu post-torakotomickej bolesti u detí 
a adolescentov (12).

Psychosociálne faktory. Vznik CPB je 
významne ovplyvňovaný aj psychologickými, 
emocionálnymi, kognitívnymi a sociálnymi fak-
tormi. 

Neurotizmus, depresia, prehnaný strach 
a tendencia ku katastrofizácii výsledku operácie, 
prehnaná úzkosť pred operáciou a lakrimozita 
sa považujú za najrizikovejšie klinické prejavy. 
Najzávažnejšie prípady CPB rok po operácii sa 
vyskytli u pacientov s ťažkou depresiou a psy-
chickou vulnerabilitou v predoperačnom období. 

Tabuľ ka 2. Klinické príznaky neuropatickej a nociceptívnej bolesti 

Neuropatická bolesť Nociceptívna bolesť

I. Pozitívne symptómy a príznaky

Spontánna bolesť v mieste poškodenia áno áno

Tepelná hyperalgézia zriedka často

Chladová, taktilná alodýnia často zriedka

Hyperpatia často nikdy

Paroxyzmálna bolesť často zriedka

Pálivá bolesť často zriedka

Pulzujúca bolesť zriedka často

II. Negatívne symptómy a príznaky

Strata citlivosti v poškodenej oblasti áno nie

Motorický deficit v poškodenej oblasti často nie
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Strach z operácie bol spojený s vyššou in-
tenzitou bolesti, horším celkovým zotavovaním 
a s horšou kvalitou života po 6 mesiacoch po 
operácii, naopak optimizmus s priaznivejším 
zotavovaním a vyššou kvalitou života, hoci ne-
ovplyvnil výskyt chronickej bolesti (13).

Spôsoby používané pre hodnotenie jednot-
livých premenných sú modifikované rôznymi 
špecifickými situáciami. Napríklad pacient, ktorý 
podstúpil totálnu výmenu bedrového kĺbu pre 
osteoartrózu je v úplne inej životnej situácii, 
ako pacient po torakotómii pre karcinóm pľúc.

Vplyv psychosociálnych faktorov na výsle-
dok po operácii sa zdá byť významný, preto je 
možné, že správne psychologické intervencie 
v predoperačnom období sú schopné zlepšiť 
tento výsledok. 

Pohlavie. Prevalencia chronickej bolesti 
všeobecne – je vyššia u žien ako u mužov, ten-
to rozdiel sa ale s pribúdajúcim vekom znižuje 
a stráca sa vo veku 65 rokov. Viaceré štúdie doku-
mentovali vyšší výskyt CPB u žien, ako u mužov. 
Ženské pohlavie je rizikovým faktorom pre CPB 
po torakotómii a cholecystektómii. Prah bolesti 
je nižší u žien, a platí to aj pre akútnu pooperač-
nú bolesť (14, 15). Naopak Johansen nepreukázal 
vyššiu incidenciu CPB u žien (16).

Genetické faktory. Je možné, že genetická 
dispozícia prispieva k tomu, že niektorí z paci-
entov podstupujúcich rovnaký operačný výkon 
trpia chronickou pooperačnou bolesťou, kým 
ostatní nie? Táto otázka je teraz predmetom mno-
hých štúdií najmä u pacientov podstupujúcich 
operačný výkon pre úraz. Doteraz však nebol 
identifikovaný žiaden z genetických faktorov ako 
všeobecný marker upozorňujúci na riziko vzniku 
chronickej bolesti po operácii (15). Ak chronickú 
bolesť chápeme ako „bio-psycho-sociálny kom-
plex“, je potrebné zdôrazniť, že genetické me-
chanizmy ovplyvňujú rovnako aj psychologický 
a sociálny komponent prežívania bolesti. 

Bolesť pred operáciou. Viaceré štúdie potvr-
dili, že bolesť pred operáciou je rizikovým faktorom 
pre vznik CPB u pacientov operovaných pre ingui-
nálnu herniu. V kvalitne dizajnovanej štúdii Page 
zistil, že štvrtina pacientov nemala pred operáciou 
hernie bolesť v pokoji, polovica udávala miernu 
bolesť a zvyšok miernu až stredne silnú bolesť 
v pokoji. Väčšina pacientov udávala bolesť pri po-
hybe. Rok po operácii 25 % pacientov nemalo 
pokojové bolesti a iba 22 % pacientov neudávalo 
bolesti pri pohybe. 5 % pacientov uviedlo, že rok 
po operácii bola kvalita ich života horšia (6, 17). 

Štúdie zamerané na výskyt CPB po ampu-
táciách končatín potvrdili súvislosť bolesti pred 
amputáciou so zvýšeným rizikom vzniku kýp-

ťovej a fantómovej bolesti v bezprostrednom 
pooperačnom období a po 3 mesiacoch po 
operácii. Rovnako je opísaná súvislosť medzi 
bolesťou prsníka pred amputáciou a fantómo-
vou bolesťou po jeho odstránení (6, 7). Naopak, 
intenzita bolesti pred totálnou náhradou bedro-
vého kĺbu nekorelovala so vznikom CPB (18).

Pridružené ochorenia. Pacienti s niektorý-
mi idiopatickými bolestivými stavmi ako fibro-
myalgia, tenzná bolesť hlavy, migréna, syndróm 
dráždivého čreva sú náchylnejší na vznik CPB 
pravdepodobne pre nedostatočnú aktivitu en-
dogénnych inhibičných systémov.

Chirurgické rizikové faktory. Hoci ne-
bola potvrdená jednoduchá korelácia medzi 
rozsahom operačného výkonu a incidenciou 
CPB, typ operácie, a najmä chirurgická technika, 
ovplyvňuje jej výskyt.

Peters potvrdil vyššiu incidenciu CPB a cel-
kové horšie zotavovanie 6 mesiacov po operácii 
pri operačných výkonoch trvajúcich dlhšie ako 
3 hodiny, čo nie je také prekvapujúce, keď pred-
pokladáme, že pacienti podstupujúci tieto dlho-
trvajúce operácie mali asi závažnejšiu patológiu, 
vyžadujúcu radikálnejší výkon, alebo sa priebeh 
operácie komplikoval. Dlhšie trvajúca operácia 
znamená tiež dlhšie trvajúcu nociceptívnu sti-
muláciu rovnako, ako nedostatočne kontrolova-
ná silná akútna pooperačná bolesť (13). 

Incidencia CPB sa líši po rôznych typoch 
operácií prsníkov. Pohybovala sa od 53 % po 
mastektómii s rekonštrukciou pomocou implan-
tátov, 31 % po mastektómii, 22 % po zmenšova-
cej operácii prsníkov (6).

Pre operácie inguinálnej hernie nebola po-
tvrdená súvislosť medzi rozvojom CPB a rôznymi 
typmi otvorenej operácie, ale nižšia incidencia 
sa udáva po laparoskopických operáciách (11). 
Rovnako otvorená operácia žlčníka je spojená 
s vyššou incidenciou CPB v porovnaní s laparo-
skopickou operáciou (7). 

Skúsenosť chirurga môže ovplyvniť morbidi-
tu i mortalitu. Pacienti, ktorí podstúpili operačný 
výkon v centrách s menším počtom vykonáva-
ných operácií, a teda s menšími skúsenosťami, 
trpeli vyššou incidenciou CPB, ako pacienti pod-
stupujúci rovnaký operačný výkon v špecializo-
vaných centrách s väčšími skúsenosťami (19). 

Ako ovplyvní príčina operácie (diagnóza, pre 
ktorú sa operácia vykonáva) incidenciu CPB nie 
je jasné. Pri amputáciách dolných končatín nie 
je príčina amputácie dôležitá. Incidencia CPB 
po torakotómii vykonávanej pri operáciách pre 
benígne ochorenia pažeráka je vyššia, ako po 
torakotómiách pre operácie karcinómu pľúc. Pri 
operáciách hernií nie je dôležitý typ hernie (6).

Viaceré štúdie poukazujú na to, že rádiotera- 
pia a chemoterapia môžu zvýšiť riziko vzniku 
CPB (19). Podľa Poleshuka, rádioterapia, nezávisle 
od iných premenných, zvyšuje riziko chronickej 
bolesti po operáciách prsníka pre malignitu (10). 
Neurotoxicita niektorých režimov chemoterapie 
rovnako podporuje pretrvávanie chronickej bo-
lesti po operácii.

Intenzita akútnej pooperačnej 
bolesti

Viaceré štúdie potvrdili vzťah medzi silnou 
akútnou pooperačnou bolesťou a  vývojom 
CPB. Silná pooperačná bolesť po torakotómii 
je spojená s dlhotrvajúcou bolesťou a techniky 
regionálnej anestézie použité v liečbe akútnej 
pooperačnej bolesti po torakotómii významne 
znižujú incidenciu jej vzniku (20). 

Podľa Petersa je silná pooperačná bolesť 
a dĺžka trvania operácie (viac ako 3 hodiny) na-
jdôležitejším somatickým prediktorom nepri-
aznivého výsledku. Pacienti s hodnotou VAS 
≥ 40/100 mali štvrtý pooperačný deň vyššiu 
pravdepodobnosť vzniku CPB a celkové horšie 
zotavovanie 6 mesiacov po operácii. Rovnako 
pacienti s ASA II a III mali vyššiu incidenciu CPB 
6 a 12 mesiacov po operácii v porovnaní s paci-
entmi zaradenými do skupiny ASA I (13). Schug 
uvádza, že dôležitejším prediktorom rozvoja CPB 
je priemerná hodnota VAS skóre počas prvých 
siedmych dní po operácii ako maximálna hod-
nota VAS. Rovnako významná je aj dĺžka trvania 
silnej pooperačnej bolesti (3). 

Nedostatočne kontrolovaná akútna po- 
operačná bolesť je rizikovým faktorom vzniku 
CPB po operáciách inguinálnych hernií, po ope-
ráciách prsníkov pre malignitu, po cisárskych 
rezoch, po totálnych náhradách bedrových kĺ-
bov a po torakotómiách (1, 6, 10, 18). Správny 
manažment liečby akútnej pooperačnej bolesti 
má teda i preventívny význam – je súčasťou 
prevencie vzniku CPB. Ak predpokladáme, že 
intenzívna nociceptívna stimulácia pri pretrvá-
vaní nedostatočne kontrolovanej pooperačnej 
bolesti môže senzitizovať nociceptory a vyššie 
oddiely CNS zapojené do vnímania bolesti, zdá 
sa byť logické, pokúsiť sa o redukovanie inten-
zívneho toku nociceptívnych podnetov (bolesti-
vých vzruchov), najmä do oblastí zadných rohov 
miechy (ZRM). Preto analgetickými postupmi 
zameranými na „šetrenie“ týchto centrálnych 
štruktúr môžeme dosiahnuť jednak efektívnu 
kontrolu akútnej pooperačnej bolesti, ako i znížiť 
incidenciu CPB. Ak vieme, že ide o komplex-
ný dôsledok pôsobenia jednak humorálnych 
pôsobkov (mediátorov), jednak intenzívneho 



toku nervových vzruchov pri kontinuálnej no-
ciceptívnej stimulácii z operačnej rany, potom 
je logickým zdôvodnením multimodálny prístup 
v liečbe pooperačnej bolesti. Znamená to vyu-
žitie rôznych foriem regionálnej anestézie na 
zablokovanie prenosu nervových podnetov do 
ZRM (nervové vplyvy) a použitie kombinácie 
analgetík s rôznym mechanizmom účinku a tzv. 
adjuvantných analgetík (gabapentín, pregabalín, 
ketamín, magnézium a podobne) pre zablokova-
nie receptorov a iónových kanálov podieľajúcich 
sa na potencovaní prenosu bolestivých vzru-
chov do vyšších etáží CNS (humorálne vplyvy). 
Takéto anestéziologické postupy označujeme 
ako preventívne.

Prediktívne faktory intenzity 
akútnej pooperačnej bolesti 
a spotreby analgetík

Identifikácia prediktívnych faktorov akého-
koľvek ochorenia umožní použiť správny lie-
čebný postup včas. Hui so spolupracovníkmi 
v systematickej review analyzovala výsledky 48 
publikovaných prác (celkovo 23 037 dospelých 
pacientov) v snahe definovať prediktívne faktory 
intenzity akútnej pooperačnej bolesti a spotre-
by analgetík v bezprostrednom pooperačnom 
období. Zistili, že preexistujúca bolesť, anxieta 
pred operáciou, mladší vek a typ chirurgického 
výkonu sú štyri najsignifikantnejšie faktory, ktoré 
ovplyvňujú intenzitu akútnej pooperačnej boles-
ti. Nepotvrdili rozdiely v pohlaví pacientov. Typ 
operácie, mladší vek a psychologický diskomfort 
označili ako tri najdôležitejšie prediktívne faktory 
spotreby analgetík. Typ operačného výkonu bol 
teda potvrdený ako významný prediktívny faktor 
oboch sledovaných parametrov (20). 

Liečba chronickej bolesti po 
operácii

Liečba chronickej bolesti po operácii je 
dlhotrvajúca, komplikovaná a často finančne 
náročná. Na základe typu operačného výkonu, 
klinického vyšetrenia pacienta, vyhodnotenia 
viacerých skórovacích systémov (LANSS Pain 
Scale, McGill Pain Questionaire, Neuropathic 
Pain Questionaire, Quantitative Sensory Testing), 
ako i výsledkov pomocných vyšetrení sa snaží-
me určiť patofyziologickú príčinu bolesti – či je 
okrem nociceptívnej bolesti prítomný aj neuro-
patický komponent, prejavujúci sa ako pálivá, vy-
streľujúca ostrá bolesť v mieste operačnej rany, 
pričom môžu byť prítomné poruchy citlivosti 
v zmysle zníženej citlivosti (hypoestézia), alebo 
naopak zvýšenej citlivosti až bolestivosti už pri 
minimálnom taktilnom podnete. Liečba je často 

multimodálna – okrem klasických analgetík vy-
užívame v liečbe neuropatickej bolesti aj tricyk-
lické antidepresíva (amitriptylín), antikonvulzíva 
– najčastejšie zo skupiny blokátorov vápnikových 
kanálov (gabapentín, pregabalín), magnézium, 
ketamín, realizujeme bloky periférnych nervov 
a topické aplikácie kapsaicínu. 

Záver 
Liečba CPB je vzhľadom na častý výskyt neu- 

ropatického komponentu veľmi komplikovaná. 
Preto je potrebné venovať jej prevencii náležitú 
pozornosť. Mnohé z definovaných rizikových 
faktorov však ovplyvniteľné nie sú (vek, pohlavie, 
genetika a podobne), preto je potrebné, tak zo 
strany operatéra ako i anestéziológa, zamerať 
sa na prevenciu ovplyvniteľných rizikových fak-
torov. Z pohľadu chirurga sa uvádzajú najmä 
miniinvazívne techniky a tzv. „intraoperačný pain 
management nervov“. Z pohľadu anestéziológa 
je potrebné venovať náležitú pozornosť správ-
nej liečbe akútnej bolesti po operácii. Nielen, 
že zmierni utrpenie pacienta a odstráni jeden 
z významných zdrojov stresu v perioperačnom 
období, správny manažment liečby akútnej po-
operačnej bolesti je zároveň jedným z faktorov 
prevencie jej chronifikácie. 

Napriek tomu, že v súčasnosti máme k dis-
pozícii dostatočné spektrum opioidných aj ne-
opioidných analgetík, poznáme rôzne aplikačné 
cesty ich podania – infiltrujeme operačné rany, 
využívame rôzne techniky regionálnej anesté-
zie, liečba pooperačnej bolesti zďaleka nie je 
optimálna. Ukazuje sa, že problémom je predo-
všetkým organizácia liečby bolesti, spolupráca 
a komunikácia operatérov s anestéziológmi a in-
tenzivistami – lekármi a sestrami pooperačných 
oddelení. Riešením je vytvorenie školeného tímu 
– Acute Pain Servisu (Servisu akútnej bolesti) – 
v každej nemocnici, vypracovanie protokolov 
pooperačnej analgézie na základe výsledkov 
randomizovaných štúdií a ich používanie v kaž- 
dodennej praxi. 
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Naše skúsenosti s ošetrením roztrhnutia veľkého 
prsného svalu
MUDr. Jozef Kubašovský1, MUDr. Roman Totkovič1, MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.2, MUDr. Tomáš Ševčík1, 
MUDr. Ján Perduk1

1Ortopedické oddelenie, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica 
2Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica

Autori prezentujú svoje skúsenosti s ošetrením roztrhnutia veľkého prsného svalu u pacientov Ortopedického oddelenia Nemocnice 
Košice-Šaca, a. s. za 5-ročné obdobie od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2012. Uvádzajú historické fakty o tomto vzácnom type poranenia, nutnosť 
cielenej anamnézy, primeraného primárneho vyšetrenia, indikácie na doplňujúce zobrazovacie metódy. Pri správnej diagnostike zdôraz-
ňujú aj vo svojom súbore primeranú chirurgickú liečbu s minimalizáciou trvalých následkov po poranení.

Kľúčové slová: veľký prsný sval, roztrhnutie, diagnostika, liečba.

Our experience with the treatement of the rupture of pectoralis major muscle

The authors present their experience with the treatment of a pectoralis major muscle rupture in patients of the Orthopaedic Department 
of Košice-Šaca Hospital a.s. during the five-year period since January 1, 2008 to December 31, 2012. They state historical facts about 
this rare type of an injury,the necessity of targeted medical history, the necessity of an appropriate primary examination, as well as the 
indications for additional imaging techniques. In their work, along with accurate diagnosis they also emphasize the appropriate surgical 
treatement with the minimalization of permanent effects after the injury.

Key words: pectoralis major musculus, rupture, diagnostics, treatment.
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Úvod
Aktivitou vedúcou k  roztrhnutiu veľké-

ho prsného svalu – ruptúra pectoralis major 
musculus (PMM) sú činnosti spojené s ma-
ximálnou kontrakciou svalu. K  roztrhnutiu 
dochádza pri dvíhaní vo vonkajšej rotácii 
a extenzii v poranenej končatine. Frekvencia 
výskytu nie je presne štatisticky známa. Pri 
nedostatočných znalostiach vyšetrujúceho 
o mechanizme úrazu, anamnéze, klinickom 
obraze poranenia môže byť poranenie preh-
liadnuté. Pri podozrení na tento typ poranenia 
sú indikované doplňujúce zobrazovacie vyše-
trenia ako RTG, USG a MRI, ktoré pomáhajú 
aj pri plánovaní primeraného chirurgického 
ošetrenia. V odbornej literatúre každoročne 
počet publikovaných prípadov a odporúča-
ných operačných riešení stúpa.

Historický prehľad
Prvý prípad roztrhnutia PMM publikoval 

v roku 1822 Patissier z Paríža. Úraz utrpel chla-
pec dvíhajúci ťažký kus mäsa na hák. Podľa 
dostupných historických údajov krátko po 
úraze zomrel, pravdepodobne na sepsu po in-
fikovaní hematómu po roztrhnutí. Druhý prí-
pad publikoval v 1861 roku Letenneur a v 1881 
Weinlechner opísal 2 prípady u detí (1, 2). 
Do roku 1970 boli zmienky o roztrhnutí PMM 
veľmi sporadické a poranenie bolo považo-

vané za raritné. Hayes v roku 1950 v literatúre 
od 1822 do 1946 roku zozbieral 22 prípadov 
roztrhnutí PMM. McEntire a kol., v 1972 roku 
identifikovali 56 publikovaných prípadov (2, 3).

Výskyt
Roztrhnutie PMM je zriedkavé poranenie, 

ale v poslednom dvadsaťročí minulého sto-
ročia počet publikovaných prípadov výrazne 
stúpol. Tomčovčík a kol., v prehľade literatúry 
vyzbierali 447 prípadov od prvej zmienky 
o tomto poranení v 1822 (3). Etiologicky sa 
rozdeľujú na pracovné úrazy, náhodné úrazy 
a športové aktivity (4). V anamnéze v minulosti 
prevládali hlavne pracovné a motocyklové 
úrazy u vekovo starších pacientov (1, 2, 5, 6).

Súčasné súbory pacientov majú uvádza-
ný ako mechanizmus úrazu prevažne šport 

u vekovo mladšej skupiny pacientov. Výrazne 
najčastejšou aktivitou je tlak na lavičke počas 
cvičenia v posilňovni a kulturistike – „bench 
press exercise“. Z ďalších aktivít sú to kon-
taktné športy ako rugby, americký futbal, 
zápasenie, box a vodné športy (1, 2, 5, 6, 7). 
Sporadicky sa v  literatúre udáva ako šport 
s výskytom roztrhnutia PMM aj hokej (1, 8, 
9). Pozoruhodný je výskyt roztrhnutia PMM 
u vojakov. Autori z USA opísali 7 prípadov 
roztrhnutia za 2 roky (10). V skupine pracov-
ných úrazov je publikovaný súbor pacientov – 
jazdcov na býčom ródeu z Kanady, za obdobie 
15 rokov registrovali 9 prípadov roztrhnutia 
PMM (4).

Väčšina pacientov je vo vekovej skupine 
20 – 39 rokov (1). Reálny počet prípadov je 
vzhľadom na častú možnosť prehliadnutia 

Tabuľ ka 1. Modifikovaná Teitjenova klasifikácia roztrhnutia veľkého prsného svalu s udaním per-
centa frekvencie výskytu jednotlivých podskupín (1, 3)

I. typ – kontúzia,natiahnutie

II. typ – čiastočné roztrhnutie

III. typ – kompletné roztrhnutie III. A. – roztrhnutie odstupu svalu 1 %

III. B. – roztrhnutie bruška svalu 1 %

III. C. – roztrhnutie svalovošľachové 27 %

III. D. – avulzia šľachy 65 %

III. E. – kostná avulzia inzercie šľachy 5 %

III. F. – roztrhnutie samotnej šľachy 1 %
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neznámy (3, 5, 7). Počet prípadov v súčasnosti 
stúpa pod vplyvom rastu sily u športovcov 
a zvyšovaniu rýchlosti pri motošportoch (5). 
Možnou príčinou zvyšovania frekvencie roz-
trhnutia PMM je aj zvýšenie počtu amatér-
skych športovcov nepripravených na záťaž 
(11). Príčinou častého prehliadnutia sú menšie 
skúsenosti lekára prvého kontaktu, raritný 
výskyt a chýbanie jednoznačných klinických 
príznakov v čase okamžite po úraze, pri prvot-
nom vyšetrení (6, 12). Niektorí autori udávajú, 
že viac ako 50 % pacientov s roztrhnutím PMM 
môže byť nesprávne diagnostikovaných (3, 5).

Klasifikácia
Teitjen (1980) rozdelil roztrhnutie PMM do 

3 základných skupín a  III. typ kompletného 
roztrhnutia na 4 podskupiny (1). Bak a kol. 
(2000) doplnili podskupiny III. typu –  E, F (2), 
(tabuľka 1).

Náš materiál
V 5-ročnom období od 1. 1. 2008 do 31. 

12. 2012 bolo na Ortopedickom oddelení  
1. súkromnej nemocnice Košice-Šaca, a. s., 
operovaných 99 pacientov so šľachovým po-
ranením. Roztrhnutie PMM bola diagnostiko-
vané a operované u 5 pacientov. U 1 pacienta 
išlo o roztrhnutie PMM typ Teitjen III E, ostatní 
4 pacienti mali Teitjen typ III D.

Mechanizmus bol u 4 pacientov typický 
–  tlak na lavičke pri posilňovaní, jeden pacient 
udával ako mechanizmus súboj v extraligo-
vom zápase v hokeji.

Ošetrenie bolo u 3 pacientov do 3 týžd-
ňov od úrazu, s priemerom 11 dní, u pacienta 
s typom Teitjen III E bolo definitívne ošetrenie 
po 56 dňoch od úrazu pre prehliadnutie pri 
primárnom vyšetrení v mieste bydliska. U pi-
ateho pacienta bolo poranenie prehliadnuté 
na ambulancii klinického pracoviska a neskôr 
aj na chirurgickej ambulancii polikliniky. Tento 
pacient bol rok od úrazu vyšetrený na am-
bulancii ortopedického oddelenia Šaca a po 
oboznámení pacienta s primeranou liečbou 
bol rok od úrazu operovaný pomocou šľachy 
autograftu – hamstringu  (tabuľka 2). 

Diagnóza roztrhnutia PMM bola stanove-
ná na základe objektívneho vyšetrenia (ob-
rázok 1). Doplňujúce vyšetrovacie metódy 
– RTG vyšetrenie bolo vykonané u všetkých 
pacientov, s pozitívnym nálezom u pacienta 
s typom Teitjen III E. Magnetická rezonancia 
bola predoperačne realizovaná u 2 pacientov.

Pacient s kostnou léziou bol ošetrený reví-
ziou a osteosyntézou kortikálnymi skrutkami 

zavedenými cez fragment do miesta úponu 
bikortikálne. Pooperačne naložená snímateľná 
ortéza na 4 týždne a po zložení doliečený 
rehabilitáciou do plne funkčnej úpravy stavu. 
Rok od primárnej operácie po rtg kontrole 
odstránený materiál.

Traja pacienti s  léziou Teitjen typ D boli 
ošetrení sutúrou úponu PMM ku kosti v ob-
lasti crista tuberculi majoris humeru nevstre-
bateľným materiálom (obrázok 2 a 3). 

Pacient s prehliadnutým poranením mal 
léziu ošetrenú pomocou autograftu – šľachy 
m. semitendinosus.

Pooperačne bola odporučená rehabilitá-
cia podľa schémy „Galland/Kirby pectoralis 
major repair post-surgical rehabilitation pro-
tocol“ (11).

Rehabilitačný protokol je rozdelený do 7 
blokov s určeným typom cvičenia a cieľom 
rehabilitácie. Prvé dva mesiace sú 4 bloky po 
2 týždňoch, potom 3 bloky s odporučením 
na 2 mesiace. Ortéza je odporúčaná do 6 
týždňov od operácie, aj počas fixácie ramena 
ortézou je odporúčané cvičenie lakťa, zá-
pästia, neskôr pendulum cvičenia ramena. 

Plný rozsah aktívne a aktívne asistovane po 
2 mesiacoch od operácie. Návrat ku všetkým 
predúrazovým aktivitám je odporúčaný v ob-
dobí 4. – 6. mesiaca od operácie, kontaktný 
šport po ukončení 6. mesiaca.

Pacientov sme kontrolovali v pravidelných 
intervaloch od OP (obrázok 4).

Predoperačne a pooperačne boli pacienti 
vyšetrení dotazníkom DASH (Disabilitles of 
the Arm, Shoulder and Hand), (12). Dotazník 
zohľadňuje funkčné obmedzenia a subjektív-
ne ťažkosti v oblasti hornej končatiny, ramena 
a ruky. Z výsledkov uvedených v tabuľke 3 je 
zrejmé, že pooperačne došlo k výraznému 
zlepšeniu funkcie a subjektívnych ťažkostí 
operovaných pacientov (tabuľka 3).

Diskusia
Roztrhnutie PMM je raritné poranenie. 

V súčasnosti je v odbornej literatúre spájané 
so športovou aktivitou u vekovo mladšej sku-
piny športovcov (1, 2, 3). Viacerí autori zdôraz-
ňujú spojenie tohto typu poranenia s užíva-

Tabuľ ka 2. Súbor pacientov operovaných pre roztrhnutie PMM na ortopedickom oddelení

Pacient Anamnéza Úraz  OP Teitjen Spôsob OP

T . O. 16-ročný bench press 56 dní Teitjen III E osteosyntéza

M. L. 19-ročný bench press 21 dní Teitjen III D Fastin, orthocord

B. M. 30-ročný bench press 7 dní Teitjen III D orthocord

B. D. 26-ročný hokej – súboj 7 dní Teitjen III D orhtocord

Z. F. 25-ročný bench press 1 rok Teitjen III D Hamstring, orthocord

Obrázok 1. Strata prednej axilárnej kontúry Obrázok 2. Peroperačný nález kompletného 
roztrhnutia

Obrázok 3. Peroperačná fixácia šľachy ku kosti Obrázok 4. Pooperačný funkčný výsledok, 
obnovenie axilárnej kontúry
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ním anabolických steroidov u poranených 
športovcov (1, 2, 5, 6, 13, 14, 15). Diagnostika 
poranenia a prevencia prehliadnutia je dô-
kladná anamnéza na zistenie mechanizmu 
vzniku ťažkostí, pre ktoré pacient vyhľadal 
lekárske vyšetrenie. Cielená anamnéza na 
užívanie anabolických steroidov, prítomnosť 
svalovej únavy alebo „mikrotráum“ v pred-
chorobí pomôže pri stanovení diagnózy (1). 
Najčastejším nálezom pri akútnom úraze je 
opuch a  zakrvácanie v  poranenej oblasti. 
Tieto príznaky sa objavia okamžite po úraze 
alebo do 48 hodín po úraze. Opuch môže 
pretrvávať až 3 týždne, krvná podliatina môže 
pretrvávať až 6 týždňov do úplnej resorpcie. 
Bolestivosť pri palpácii v oblasti proximálne-
ho brachia a pri hybnosti ramena všetkými 
smermi je častý príznak. Významný príznak 
roztrhnutia PMM je strata prednej axilárnej 
kontúry na poranenej strane. Tento príznak 
je zrejmejší pri abdukcii v ramene (obrázok 1).

Pri prehliadnutom poranení je možná aj 
retrakcia kože v oblasti roztrhnutia spôsobená 
zrastami. Dôkladné fyzikálne vyšetrenie je na-
jdôležitejšia časť diagnostiky ruptúry PMM (1).

Z doplňujúcich vyšetrovacích metód na 
presné stanovenie typu a lokalizáciu roztrh-
nutia sú indikované RTG vyšetrenie, USG a MRI 
vyšetrenie. RTG môže odhaliť kostnú avulziu 
u Teitjen typu III E, umožňuje vylúčiť iné po-
ranenie v oblasti ramena, na kvalitnej snímke 
môže byť identifikovaná aj strata axilárnej 
kontúry na mäkkých častiach (1, 2, 5).

USG je efektívna a menej finančne ná-
ročná metóda na identifikáciu roztrhnutia, je 
vhodné pri vyšetrení porovnanie s druhou 
neporanenou stranou, identifikuje aj prítom-
ný hematóm (1, 3 ,8). MRI je vysoko výťažná 
metóda na rozlíšenie kompletného alebo par-
ciálneho roztrhnutia, lokalizáciu roztrhnutia, 
identifikáciu časti svalu, ktorá je poškodená, 
stanovenie rozsahu retrakcie šľachy (1, 2, 3, 
5, 10, 16).

Po stanovení diagnózy je dôležité roz-
hodnutie o primeranej liečbe – konzervatív-
nej alebo operačnej. Konzervatívna liečba je 
indikovaná len v prípade starších pacientov, 

nekompletných roztrhnutí a pri roztrhnutí 
svalového bruška. Operačná liečba je indiko-
vaná u mladých pacientov s akútnym poško-
dením, avšak aj odložené operačné riešenie 
pri prehliadnutých léziách je indikované (17). 
Možnosti operačnej liečby sú ošetrenie po-
mocou sutúry do „lôžka“ na ramennej kosti 
(bone trough repair), použitie „kotvy“ (su-
ture anchor repair) a použitie „kortikálneho 
gombíka“ (cortical button repair), (17, 18, 19). 
Jednotlivé metódy rekonštrukcie po roztrh-
nutí PMM boli obsahom biomechanických 
analýz, pri ktorých sa porovnávala pevnosť 
jednotlivých spôsobov ošetrenia s pevnosťou 
intaktnej šľachy. Výsledok bol pri jednotli-
vých spôsoboch ošetrenia identický (19). Iní 
autori pri biomechanickom porovnaní svoje 
poznatky uzavreli s konštatovaním pevnejšej 
fixácie pomocou sutúry do lôžka na ramennej 
kosti oproti použitiu kotvy (18). Talianski autori 
nezistili signifikatný rozdiel vo výsledkoch po 
troch udaných metódach ošetrenia. Výsledky 
po operačnej liečbe boli zreteľne lepšie ako 
v skupine neoperovaných pacientov. Autori 
konštatujú, že spôsob fixácie je závislý od 
skúseností a vedomostí operatéra a jeho pre-
ferencie jednej z možnosti fixácie (17).

Najčastejšou možnou pooperačnou kom-
plikáciou vyskytujúcou sa po ošetrení roz-
trhnutia PMM je infekcia. Pozorná preparácia 
a šetrenie mäkkých častí, primerané uzavretie 
operačného prístupu minimalizuje možnosť 
vzniku tejto komplikácie (17). Ďalšími možný-
mi pooperačnými komplikáciami sú: reruptúra 
šľachy, pooperačný hematóm vyžadujúci eva-
kuáciu, heterotopické osifikácie a zlomenina 
ramennej kosti v mieste fixácie šľachy (17).

V prípade chronických – prehliadnutých 
prípadov roztrhnutia PMM sa v literatúre udá-
va množstvo možností rekonštrukcie – au-
tograftom alebo allograftom. Bolo opísané 
použitie ligamentum pately, šľachy hamstrin-
gov, Achilovej šľachy, štepu z fascie lata (17).

Pooperačné doliečenie – rehabilitácia 
vyžaduje dodržiavanie odporučených po-
stupov, postupný návrat funkcie ramena. 
Rekonštrukcia ako akútnych, tak aj chronic-

kých lézií vyžaduje 6-týždňovú fixáciu rame-
na, neskôr podľa schémy postupné zvyšova-
nie rozsahu hybnosti a zaťaženia ramenného 
kĺbu. V  závislosti od skúseností operatéra 
a pracoviska možná nie zásadná modifikácia 
protokolu (20). Pravidlom je polročné vyne-
chanie kontaktného športu.

Záver
Roztrhnutie veľkého prsného svalu nie 

je časté poranenie. Práve jeho zriedkavosť 
môže byť príčinou prehliadnutia tohto pora-
nenia a vzniku trvalých následkov v skupine 
s najčastejším výskytom poranenia – u mla-
dých športovcov. Nutnosť cielenej anamnézy 
– mechanizmu úrazu, užívania anabolických 
steroidov, mikrotráum, svalovej únavy vedie 
vyšetrujúceho na chirurgickej ambulancii 
k dôslednému fyzikálnemu vyšetreniu a pri 
doplnení o zobrazovanie metódy (RTG, USG, 
MRI) aj k stanoveniu správnej diagnózy. Podľa 
skúseností pracoviska je po objektivizácii 
roztrhnutia rozhodnutie o spôsobe liečby. 
Pri indikácii na operáciu je výber spôsobu 
rekonštrukcie závislý od skúseností a vedo-
mostí operatéra špecializujúceho sa na tento 
typ operácie. Po operačnej revízii je na dosi-
ahnutie výborných a vyhovujúcich výsledkov 
nutné adekvátne doliečenie rehabilitáciou. 
Prezentácia prípadov tohto typu poranenia 
v chirurgickej verejnosti, prezentácia nových 
možností diagnostiky, operatívy, rehabilitácie 
umožní pokles frekvencie prehliadnutých prí-
padov a signifikantne zlepší výsledky liečby. 
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Tlačová správa

Boleli vás niekedy nohy po celodennom sedení či státí v práci 
alebo len tak, bez zjavnej príčiny? Ak áno, s veľkou pravdepodobno-
sťou sa hlásia o slovo práve vaše žily. Aj keď ste na svojich nohách 
nespozorovali žiadne iné príznaky, ako sú napríklad viditeľné modré 
žilky, patríte do skupiny viac ako 20 % pacientov, u ktorých sa prejavilo 
prvé štádium chronického žilového ochorenia, ľudovo nazývaného 
i kŕčové žily. 

Bolesť nôh, tŕpnutie, kŕče, nepokojné, unavené, ťažké a opuchnuté 
nohy. Aj to sú príznaky chronického žilového ochorenia, ktoré väčšina 
ľudí podceňuje a nevenuje im pozornosť. Ak sa tieto rané príznaky 
neliečia, postupne sa na koži objavujú viditeľné zmeny – metličky, 
kŕčové žily, opuchy, ktoré sa pri dlhodobom prehliadaní môžu zmeniť 
až na vred predkolenia. Nepodceňujte to, že nohy „iba trochu“ bolia. 
Navštívte lekára, pretože ochorenie môže prerásť do závažnejších štádií 
s nemenej závažnými následkami.

CHŽO je chronické progredujúce zápalové ochorenie, a preto 
je pre pacientov ním trpiacich dôležitá včasná a správna diagnóza 
a liečba. Podľa závažnosti prejavov rozlišujeme šesť štádií CHŽO. Ak 
sa začne komplexná liečba pacientov už hneď na začiatku v prvých 
štádiách (C0-C2), predíde vzniku závažných poškodení končatín vredmi, 
trombóze a embólii. Komplexná liečba znamená úpravu životosprávy, 
systematické užívanie protizápalových liekov, používanie elastických 
pančúch. V prípadoch, keď sa zistí opačné prúdenie žilovej krvi (reflux), 
napríklad po poškodení žilových chlopní zápalom, je potrebná zavčasu 
indikovaná angiochirurgická liečba.

Liečba CHŽO
Konzervatívna liečba podľa najnovších odporúčaní, t. j. liečba 

liekom (nie výživovým doplnkom) od počiatočných štádií ochorenia. 

Neodmysliteľnou súčasťou konzervatívnej liečby je kompresívna panču-
cha. Konzervatívnu liečbu pacientovi odporúča v prvom rade praktický 
lekár, prípadne angiológ alebo cievny chirurg. 

Súčasná chirurgická a intervenčná liečba. „Moderná skleroterapia 
sa vykonáva penou a pod ultrasonografickou kontrolou na podklade pred-
chádzajúceho mapingu žilného riečiska. Z chirurgických riešení dominujú 
endovenózne techniky. Aktuálne sú dostupné štandardizované protokoly pre 
laserovú a ešte pokročilejšiu rádiofrekvenčnú abláciu varixov. Operácia sa 
vykoná bez celkovej anestézy, bez rezu, bez stehov a pacient odchádza jednu 
hodinu po operačnom výkone. Okamžite mobilizovaný pacient je garanciou 
minimálnych pooperačných komplikácií. Predpokladom úspešného výkonu 
je certifikované pracovisko, alebo certifikovaný operatér,” priblížil metódu je certifikované pracovisko, alebo certifikovaný operatér,” priblížil metódu je certifikované pracovisko, alebo certifikovaný operatér,”
liečby MUDr. Žernovický. 

Analgetiká alebo výživové doplnky, po ktorých pri spomínaných 
stavoch niekedy siahame, problém nevyriešia, pocit bolesti a prejavy 
ochorenia iba potlačia, čím sa zvyšuje riziko vzniku komplikácií spoje-
ných s rozširujúcim sa zápalom žíl.

Dni zdravých žíl opäť v slovenských mestách
Pojazdná ambulancia s mottom „Počúvaj svoje nohy, kým nie je 

neskoro“ vyrazí po minuloročnom úspechu do slovenských miest opäť. 
S cieľom zvýšiť povedomie predovšetkým o raných štádiách ochore-
nia, prevencii a dôležitosti včasnej diagnostiky členovia menovaných 
odborných lekárskych spoločností navštívia v roku 2014 s pojazdnou 
ambulanciou 30 miest Slovenska. Praktický lekár a angiológ vyšetria 
záujemcom nohy a poskytnú konzultácie. 

Viac informácií o chronickom žilovom ochorení nájdete na webovej 
stránke www.opuchnutenohy.sk, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie 
širokej verejnosti o tejto problematike. 

Je to vážne, zapaľujú sa nám lýtka!
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Kazuistiky

Idiopatická segmentálna infarzácia veľkého 
omenta v kombinácii s akútnou apendicitídou 
ako raritná príčina náhlej príhody brušnej
MUDr. Alexander Hudák, MUDr. Lucia Lakyová, PhD., Ing. MUDr. Otto Brandebur, prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirugická klinika LF UPJŠ, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice

Idiopatická segmentálna infarzácia veľkého omenta je ojedinelá príčina akútnych bolestí brucha. Jej etiológia doposiaľ nie je jednoznačne vysvetlená 
a klinický obraz je často podobný akútnej apendicitíde. Výskyt spoločne s akútnou apendicitídou bol opísaný veľmi zriedkavo. 43-ročný pacient 
bol prijatý na I. chirurgickú kliniku LF UJPŠ a UNLP pre bolesti v pravej polovici brucha. Vykonané sonografické vyšetrenie apendikálnu oblasť 
nezobrazilo, no pre vzostup zápalových parametrov a klinický obraz svedčiaci o akútnej apendicitíde bol pacient operovaný. Peroperačne bola 
nájdená infarzovaná časť omentum majus veľkosti 10 x 6 cm, ktorá bola resekovaná a bola vykonaná aj apendektómia. Histologický nález dokázal 
nekrotické zmeny veľkého omenta a katarálnu apendicitídu. Koincidencia segmentálnej infarzácie veľkého omenta s katarálnou apendicitídou 
je veľmi raritná príčina náhlej príhody brušnej s výskytom menej ako 0,1 % pacientov operovaných pre náhlu príhodu brušnú. 

Kľúčové slová: omentum, infarzácia, apendicitída.

Idiopathic segmental infarction of greater omentum in combination with acute appendicitis as a rare cause of acute abdomen

Idiopatic segmental infarction of greater omentum is an unusual cause of acute abdominal pain. Ethiology of this condition is not clearly elu-
cidated and it´s clinical appearance often resembles acute appendicitis. There are some casereports describing coincidnece of both diagnosis. 
43-year old male patient presented to I. surgical clinic of UNLP with right sided acute abdominal pain. Sonographic examination didn´t clearly 
show the apendical area but there was an increase of inflamatory markers and worsenig of pain localised to the right lower quadrant of 
the abdomen. Patient therefore underwent operation with the finding of infarcted part of greater omentum in size of 10 x 6 cm which was 
resected and appendicectomy was performed. Histological findings were necrotic changes of greater omentum and catharal appendicitis. 
Coincidence of segmental infarction of greater omentum and acute appendicitis is a rare cause of acute abdominal pain. Incidence is 
less then 0,1 % of patients who underwent an operation because of acute abdomen. 

Key words: omentum, infarction, appendicitis.
Slov. chir., 2014; roč. 11(1): 24–25

Úvod
Idiopatická segmentálna infarzácia je zriedkavá 

príčina akútnych bolestí brucha u dospelých a de-
tí. Jej etiológia doposiaľ nie je celkom objasnená. 
Rozlišujeme primárnu a sekundárnu formu, ktoré aj 
napriek možnosti využitia pokročilých zobrazovacích 
metód zostávajú často diagnostikované až v priebe-
hu operácie. V terapii sa uplatňujú operačné postupy 
či už z laparotomického, alebo laparoskopického 
prístupu a pri predoperačne známej diagnóze je 
možný aj konzervatívny prístup. Vo väčšine prípa-
dov dochádza k plnému zotaveniu. V kazuistike 
uvádzame prípad mladého muža so segmentál-
nou infarzáciou veľkého omenta operovaného pre 
podozrenie na akútnu apendicitídu. Po vykonaní 
parciálnej resekcie zmeneného veľkého omenta 
a apendektómie bol záver histologického vyšetrenia 
katarálna apendicitída a čerstvá nekróza tukového 
tkaniva s areálmi prekrvácania vo veľkom omente.

Kazuistika 
43-ročný bol pacient prijatý na I. chirurgickú 

kliniku pre tupé bolesti brucha trvajúce 6 hodín. 
Bolesť lokalizoval do pravého hypochondria až 
mezogastria s vyžarovaním pod pravú lopatku, 

nezvracal, nauzeu ani teplotu nemal. Problémy 
so stolicou a močením negoval, hoci v minulosti 
mal obličkové kamene, ktoré spontánne vymočil. 
Toho času subjektívne udával bolesti iného charak-
teru. Úraz negoval, vážnejšie chorý ani operovaný 
nebol, lieky pravidelne ani momentálne neužíval. 

Pri fyzikálnom vyšetrení bol pacient kardio-
-pulmonálne kompenzovaný, afebrilný, normotenz-
ný, s tlakom 120/80 mm Hg a sínusovým rytmom 
s frekvenciou 72 úderov za minútu. V klinickom 
náleze dominovala bolesť v pravom hypochon-
driu až mezogastriu s vyžarovaním pod pravú 
lopatku. Vykonané bolo ultrazvukové vyšetrenie, 
pri ktorom bola opísaná výrazná plynová náplň 
hrubého čreva prekrývajúca miestami ostatné 
orgány dutiny brušnej. Appendix vermiformis sa 
nezobrazil a v apendikálnej oblasti, ani celkovo 
v dutine brušnej v prehľadnom rozsahu nebola 
pozorovaná voľná tekutina. Žlčník bol nezväčšený, 
stena tenkostenná, v lúmene bez evidentných kon-
krementov. Žlčové cesty boli bez dilatácie. Ostatný 
nález pri ultrazvukovom vyšetrení brušnej dutiny 
bez zjavnej patológie. 

V laboratórnom náleze pri prijatí bola hraničná 
leukocytóza 10,03 x 109/l a mierne elevované hod-

noty CRP 14,18 mg/l, ostatné vyšetrované bioche-
mické a hematologické parametre boli v norme.

Vykonané urologické vyšetrenie bolo vzhľa-
dom na momentálne bolesti negatívne. Pre 
lokalizovanie bolesti do hypochondria a podo-
zrenie na ulkus gastroduodena bolo realizované 
gastroskopické vyšetrenie s biopsiou a nálezom 
gastroezofageálnej refluxnej choroby. Začatá 
bola liečba blokátormi protónovej pumpy.

Pre pretrvávanie bolesti s odstupom 6 hodín bolo 
opätovne realizované USG vyšetrenie, ktoré zobrazilo 
drobnú cholecystolitiázu (do 2 mm), no appendix 
vermiformis nebol vizualizovaný. V súlade s predošlým 
vyšetrením, bez voľnej tekutiny v dutine brušnej a ca-

Obrázok 1. Resekované infarzované omentum
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vum Douglasi. Napriek konzervatívnej terapii sa stav 
pacienta nezlepšoval, pri opakovanom laboratórnom 
vyšetrení dochádza k vzostupu zápalových parame-
trov, leukocytóza 11,18 x 109/l a C-reaktívny proteín 
61,28 mg/l. Pacient s časovým odstupom lokalizoval 
bolesti skôr do pravého mezogastria až podbrušia, 
čo favorizovalo podozrenie na akútnu apendicitídu. 

Operácia začala laparoskopicky, no pre prítom-
nosť sanguinolentnej tekutiny v dutine brušnej 
a hemoragicky zmenenej časti omenta bola ope-
rácia konvertovaná na laparotómiu. Vykonaná bola 
dôsledná revízia dutiny brušnej s nálezom parciálne 
hemoragicky zmeneného veľkého omenta. Tiež 
bola vykonaná parciálna resekcia veľkého omen-
ta a lege artis apendektómia. Pacient bol poope-
račne bez komplikácií, drén bol odstránený na 3. 
pooperačný deň a pacient bol na 6. pooperačný 
deň prepustený. 

Záverom histologického vyšetrenia bola akútna 
katarálna apendicitída a čerstvá nekróza tukového 
tkaniva s areálmi prekrvácania a ložiskovo s reaktívnou 
akútnou zápalovou celulizáciou časti veľkého omenta. 

Diskusia 
Idiopatická segmentálna infarzácia veľkého 

omenta (Idiopatic segmental infarction of greater 
omentum – ISIGO) je raritná príčina bolesti brucha, 
často imitujúca inú etiologickú jednotku. Incidencia 
ISIGO bola odhadovaná na približne 0,1 % všetkých 
laparotómií vykonaných pre náhle príhody bruš-
né (1). V literatúre bolo doteraz opísaných približne 
400 prípadov (2). Objavuje sa v akomkoľvek veku 
s maximom v štvrtej a piatej dekáde (3). Okolo 15 % 
pacientov tvoria deti (4). Majorita pacientov pouka-
zuje na bolesť v pravej časti brucha (90 %) s častejším 
postihnutím mužov s pomerom k ženám 2 : 1 (5).

Prvýkrát túto jednotku opísal Bush v roku 1896 
ako hemorágiu do veľkého omenta (6). Vyskytuje 
sa ako následok torzie veľkého omenta, ale aj ako 
samostatná jednotka. Rozlišujeme dve formy infar-
zácie bez torzie: sekundárna infarzácia a idiopatická 
segmentálna infarzácia. Sekundárna forma sa vysky-
tuje napríklad pri systémových vaskulitídach, hyper-
koagulačných stavoch, polycytémii a pankreatitíde 
(7, 8). Etiológia primárnej infarzácie podobne ako 
primárnej torzie nie je jasná. Medzi predisponujúce 
faktory zaraďujeme obezitu, traumu, predchádzajúci 
chirurgický výkon, prudký nárast vnútrobrušného 
tlaku a hyperkoagulačný stav (9). 

Hoci etiológia ochorenia môže byť rôzna, príznaky 
a priebeh sú pri oboch formách rovnaké. Postihnutá 
môže byť ktorákoľvek časť omenta (2). Segment omen-
ta sa edematózne zmení a preplní krvou. Dochádza 
k hemoragickej extravazácii do intersticiálneho tkaniva 
a formácii trombov v omentálnych vénach. V rozličnom 
stupni dochádza k infiltrácii zápalovými bunkami. Ak 

proces pokračuje, prechádza do gangrény infarzo-
vaného segmentu. Rozvíja sa aseptická peritonitída 
so serosanguinolentným výpotkom v dutine brušnej 
(8). Histologický vzhľad sa líši v závislosti od vyvolávaj-
úceho inzultu a jeho trvania. Hemoragickú infarzáciu 
s nekrózou tukového tkaniva nasleduje infiltrácia lym-
focytmi, histiocytmi a neskôr fibroblastami, čo má za 
následok fibrózu a jazvenie (10).

Klinicky je najvýraznejším príznakom akútna bo-
lesť brucha. Gastrointestinálne príznaky ako nauzea, 
zvracanie alebo hnačka nie sú obvyklé. Telesná tep-
lota býva vo fyziologickom rozmedzí alebo mierne 
zvýšená (9). V závislosti od lokalizácie infarzácie môžu 
symptómy imitovať akútnu apendicitídu, cholecysti-
tídu, peptický ulkus, divertikulitídu či gynekologické 
ochorenia. Typický ultrazvukový nález zahŕňa mierne 
hyperechogénnu nekompresibilnú léziu v mieste 
maximálnej citlivosti. Veľmi nápomocné je v dife-
renciálno-diagnostickom procese CT vyšetrenie. 

V súčasnosti nie je jednoznačná zhoda ohľadom 
terapeutického postupu. Niektorí autori uprednost-
ňujú konzervatívny postup so sledovaním klinického 
stavu, analgézou, protizápalovou medikáciou, anti-
biotickou profylaxiou a optimálnym manažmentom 
tekutín (2). Dôležité je pravidelné prehodnocova-
nie stavu pacienta. Symptómy pri konzervatínom 
postupe pretrvávajú v priemere 13,5 dňa (7). Hoci 
segmentálna infarzácia je obyčajne stav, ktorý sa 
môže aj spontánne vyhojiť, ale môže aj dôjsť k vzniku 
adhézií, infikovaniu nekróz a rozvoju abscesového lo-
žiska až sepsy (9, 11). Nesprávny je konzervatívny po-
stup pri raritnej kombinácii segmentálnej infarzácie  
omenta s iným ochorením, napríklad akútnou apen-
dicitídou, ktoré vyžaduje operačný výkon. 

Iná skupina autorov favorizuje operačný prístup 
s dôrazom na laparoskopické potvrdenie diagnózy 
a resekciu postihnutého úseku omenta s možnosťou 
dokonalej revízie abdominálnej dutiny. Chirurgická 
explorácia je povinná u pacientov s nejasným rá-
diologickým nálezom alebo pri zhoršovaní sa klinic-
kého stavu pacienta. Argumentom pre chirurgické 
riešenie je potenciálne urýchlenie úľavy od symptó-
mov a možnosť včasnej emisie pacienta skôr ako pri 
konzervatívnej terapii (1, 12, 13 ).

Sporná je aj otázka vykonávania sprievodnej 
apendektómie pri nájdení infarzovaného omenta. 
V prípade pararektálneho rezu o tom nebolo veľa 
pochybností, no v čase, keď sa dostáva do popredia 
laparoskopický prístup je tento postup niektorými 
autormi spochybňovaný aj vzhľadom na možné 
pooperačné komplikácie striktne neindikovanej 
apendektómie a možným súdnym dohrám (8).

Záver
Idiopatická segmentálna infarzácia veľkého 

omenta je raritná príčina akútnych bolestí brucha, 

a preto sa často zabúda zaradiť do diferenciálnej 
diagnostiky abdominálnych bolestí. Ešte zriedkavejšia 
je jej kombinácia s akútnou apendicitídou alebo 
iným intraabdominálnym procesom, ktorého prí-
znaky môže infarzácia imitovať. Možnosti diagnostiky 
a rozhodnutia sa pre terapeutický postup výrazne 
uľahčujú moderné zobrazovacie metódy ako je 
ultrazvukové, ale hlavne CT vyšetrenie. Aj napriek 
možnosti pokročilých zobrazovacích techník sa na 
toto ochorenie predoperačne nemyslí a diagnosti-
kuje sa často až peroperačne. Myslieť na túto príčinu 
bolestí brucha by sa malo obzvlášť pri netypických 
bolestiach brucha, keď všetky iné príčiny boli vylúče-
né. Komplikácie konzervatívneho prístupu sú raritné 
a hlavnou nevýhodou konzervatívneho postupu 
zostáva samotná hospitalizácia pacienta so zvýše-
ným používaním analgetík (14). Odpoveď na otázku, 
či vykonávať apendektómiu pri náleze infarzovaného 
omenta nie je zatiaľ jednoznačne zodpovedaná. 
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Causae mortis po niektorých chirurgických 
výkonoch v rámci miniinvazívnej chirurgie
MUDr. Zuzana Červená¹, MUDr. Vojtech Macko¹, prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.²,  
doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.² 
¹Súdno-lekárske pracovisko ÚDZS, Martin 
²Chirurgická klinika JLF UK a UNM, Martin

Autori opisujú dve kazuistiky pacientov operovaných v rámci miniinvazívnej chirurgie. V prvom prípade išlo o pacienta, ktorý podstúpil 
plánovanú operáciu pre veľkú paraezofageálnu herniu, pričom v bezprostrednom pooperačnom období došlo u neho k vykrvácaniu a exitu. 
V druhom prípade išlo o pacienta s karcinómom sigmy riešeného laparoskopicky. Pri peroperačnom uvoľňovaní adhézií po apendektómii  
na kontralaterálnej strane, došlo k nepoznanej peroperačnej iatrogénnej perforácii ilea s následnou difúznou peritonitídou, septickým 
šokom a exitom. Na základe súdno-lekárskych pitiev boli stanovené causae mortis v obidvoch prípadoch s príslušným vyhodnotením. 

Kľúčové slová: paraezofageálna hernia, karcinóm sigmy, hemoragický šok, peritonitída.

Causae mortis after some surgical procedures within the miniinvasive surgery

Authors describe two pacients cases being operated within the miniinvasive surgery. In the first case the pacient had passed the planned 
operation of serious paraoesophageal hernia but in a short postoperative period occured extreme bleeding which led to death. In the 
second case the pacient had suffered of the sigma carcinoma which was solved by laparoscopy. During the releasing of postappendec-
tomy adhesions on contralateral side, in the begining of the operation an unknown iatrogenic perforation of the small intestine occured 
followed up by diffuse peritonitis, septic shock and death. In both cases the autopsy was done and considering all necropsy findings the 
causes of death with particular evaluation were defined.
Key words: paraoesophageal hernia, cancer of sigma, haemorrhagic shock, peritonitis.

Slov. chir., 2014; roč. 11(1): 26–28

Úvod
Rozvoj miniinvazívnej chirurgie je bezpo-

chyby obrovským prínosom v liečbe chirurgic-
kých pacientov v rukách skúseného chirurga. 
Laparoskopická chirurgia v porovnaní s klasický-
mi operačnými výkonmi kladie na operujúceho 
chirurga zvýšené nároky, spôsobené najmä sen-
zoricko-motorickými limitáciami, ktoré vyplývajú 
z používaných technológií (dvojdimenzionálny 
obraz, obmedzenie periférneho videnia, spros-
tredkovaný hmatový vnem, limitovaná voľnosť 
inštrumentov) (1). Ako v rámci klasickej chirurgie, 
tak aj v rámci miniinvazívnej chirurgie, je stále 
možnosť výskytu peroperačných komplikácií, 
ktoré je potrebné zvládnuť. Každý chirurg, ktorý 
vykonáva miniinvazívnu chirurgiu, musí s rozva-
hou posúdiť peroperačné komplikácie a vedieť, 
kedy je potrebná konverzia. Konverzia sa nepo-
važuje za prehru operatéra, ale za jeho rozvahu 
a uvážlivosť v záujme pacienta. V kazuistikách 
uvádzame prípady dvoch pacientov, ktorí pod-
stúpili laparoskopickú intervenciu. Jeden paci-
ent bol operovaný pre paraezofageálnu herniu 
a druhý pre adenokarcinóm sigmy. V obidvoch 
prípadoch malo ísť o  relatívne jednoduché 
operačné výkony, ktoré však skončili exitom. 
V prvom prípade išlo o technické nezvládnutie 
operácie, ktoré malo za následok exsanguináciu 

s ireverzibilným šokom. V druhom prípade išlo 
o resekciu adenokarcinómu sigmy, ktorá bo-
la technicky zvládnutá, avšak pred samotnou 
resekciou karcinómu operatér ešte uvoľňoval 
zrasty na kontralaterálnej strane po predošlej 
apendektómii. Pri uvoľňovaní zrastov došlo 
k perforácii terminálneho ilea, ktorú perope-
račne operatér nerozpoznal. Takúto možnú 
komplikáciu s perforáciou tenkého čreva pri 
uvoľňovaní adheziolýz zaznamenali už aj iní 
autori (2). Postupne sa vyvinula purulentná pe-
ritonitída, ktorá bola laparoskopicky riešená dva 
dni po operácii. Napriek tomu došlo k rozvoju 
septického šoku s následným exitom. Na základe 
súdno-lekárskych pitiev autori analyzujú príčiny 
úmrtia. V prvom prípade išlo o technické nedo-
statky operácie, v druhom prípade o nesprávnu 
stratégiu a taktiku operačného postupu. Tieto 
prípady sme konzultovali s odborníkmi a znal-
cami z odboru chirurgia, ktorí sú aj spoluautormi 
tejto publikácie.

Kazuistika č. 1
49-ročný pacient bol prijatý na chirurgické 

oddelenie nemenovanej nemocnice k elek-
tívnej operácii s diagnózou paraezofageálna 
hernia permagna. Z anamnézy vyplýva, že asi 
pol roka udával pocit nafukovania a tlaku v ža-

lúdku, bez pyrózy. Kontrastné RTG vyšetrenie 
brucha preukázalo 2/3 žalúdka v hrudnej dutine. 
Predoperačné vyšetrenia boli v norme. 

Operačný výkon: hernioplastica et fundo-
plicatio sec. Nissen-Rosetti per laparoscopiam 
bol technicky náročný, predĺžený na 4 hodiny 
a 50 minút. Po operácii bol pacient odovzdaný 
na chirurgickú JIS v stabilizovanom stave s mini-
málnymi odpadmi v drénoch. V krátkom čase po 
operácii bol pacient hypotenzný, bez bolestí, pulz 
120/min., TK 80/60 torr. O 2 hodiny a 35 minút od 
operácie došlo u pacienta k náhlej strate vedomia, 
hypotenzii, bradykardii, lapavému dýchaniu, do 
piatich minút začatá KPR trvajúca 30 minút skon-
čila neúspešne a bol konštatovaný exitus letalis. 

Výpis z operačného protokolu: Po založení 
kapnoperitonea a zavedení optiky i operačných 
portov a po elevácii ľavého laloku pečene a ob-
nažení pravého krus bránice a vrcholu hiatu 
bola zistená asi polovica žalúdka vsunutého cez 
hiatus oesophageus do mediastina. Postupné 
vťahovanie žalúdka do brušnej dutiny, uvoľňo-
vanie zrastov s okolím na vrchole vaku hernie. 
Pre ťažkosti pri hľadaní steny pažeráka bola za-
vedená NGS ako pomôcka pri orientácii v ope-
račnom poli. Postupné zdĺhavé prerušovanie 
zrastov a uvoľňovanie pažeráka a fundu žalúdka, 
následne prepracovávanie sa popod žalúdok 
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a ezofagus na ľavú stranu a obnaženie junkcie 
okrajov bránice dorzálne i ventrálne. V okne za 
pažerákom uvoľnený fundus žalúdka pripravený 
na plikáciu. Pre veľkosť bránky bránicovej hernie 
– 8 cm, šírka 4 až 5 cm nie je možné robiť plastiku 
len v dorzálnej časti, kde bolo postupné nalože-
nie plikačných stehov so zošitím fundu žalúdka 
cirkulárne na kardiu a distálnu časť pažeráka 
(4 stehy o šírke plikačnej manžety 3,5 – 4 cm). 
Vo ventrálnej časti bránky hernie opakované 
nakladanie stehov a postupné sťahovanie krur 
bránice s uzavretím na priemer asi 3 až 4 cm. 
Založenie Redonovho drénu do subhepatálnej 
oblasti a pod oblasť preparácie pažeráka, kde je 
malé množstvo krvavej tekutiny. 

Pitevný nález: V pravej pohrudnicovej duti-
ne 600 ml krvi (z toho 150 ml tekutej a 450 ml 
koagulovanej krvi), v ľavej pohrudnicovej dutine 
500 ml krvi (z toho 200 ml tekutej a 300 ml ko-
agulovanej krvi). Krv je zatečená v kostofrenic-
kých uhloch, na báze pravého pľúcneho krídla 
je výrazné zakrvácanie. Oblasť abdominálnej 

časti pažeráka a priľahlej časti žalúdka je masív-
ne zakrvácaná, pričom cievy v tomto mieste sú 
kolabované až nehodnotiteľné. Zadné mediasti-
num je výrazne zakrvácané. V brušnej dutine sa 
nachádza 1 690 ml krvi (z toho 1 100 ml tekutej 
krvi a 590 ml koagulovanej krvi). V oblasti fun-
doplikácie sú uvoľnené stehy a časť žalúdka je 
mierne vysunutá nahor cez hiatus oesophageus. 
Celá oblasť kardie je výrazne zakrvácaná. V okolí 
sleziny je zatečená krv a na spodine ľavého lalo-
ka pečene je drobné subkapsulárne krvácanie. 
Obličky sú šokové, brušná aorta, ako aj všetky 
jej hlavné vetvy sú neporušené, dolná dutá žila, 
prívodné intraabdominálne žilové vetvy a vena 
portae sú bez iatrogénneho poškodenia. 

Diagnostický záver z pitvy: Posthemoragický 
šok – exsanguinácia s vykrvácaním do brušnej 
a hrudnej dutiny z operačného poľa.

Kazuistika č. 2
68-ročný pacient bol hospitalizovaný v roku 

2013 na nemenovanom chirurgickom oddelení 

za účelom elektívnej operácie pre histologicky 
verifikovaný adenokarcinóm sigmy (T1 NX M0) 
a adenóm rekta.

Diagnostický záver pri prijatí: Zhubný nádor 
colon sigmoideum, CHICHS, primárna artériová 
hypertenzia, diabetes mellitus 2. typu, vredová 
lézia žalúdka rok 2009, stav po flebotrombóze 
predkolenia a ileofemorálnej trombóze vľavo 
6/2013, stav po apendektómii rok 1986, stav po 
operácii ingvinálnej hernie vľavo rok 1976. 

Operačný výkon: Resectio recti per lapa-
roscopiam sec. Dixon LAP LAR.

Opis operácie: Po zavedení kapnoperito-
nea paraumbilikálne vpravo prerušenie zrastov 
omenta k prednej brušnej stene, zavedené pra-
covné porty. Najskôr preparácia 20 cm terminál-
neho ilea, ktoré je v zrastoch po predchádzajúcej 
apendektómii, čo predĺžilo výkon minimálne 
o 45 minút, následne preparácia a prerušenie  
a. mesenterica inferior, potom preparácia rek-
ta aj s mezorektom presakrálne až 5 cm pod 
tumor, staplovanie rekta, následne skeletizácia 

Obrázok 4. Zakrvácané zadné mediastinum

Obrázok 1. Hemoperitoneum Obrázok 2. Koagulum v okolí žalúdka

Obrázok 3. Krvácanie do mediastina
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sigmy, ktorá má známky divertikulov a extrak-
cia tumoru pri ochrane vrecúškom z minila-
parotómie do 4 cm nad symfýzou. Naloženie 
anvilu č. 33 po resekcii. Keďže tumor nebol 
nájdený, pokračovanie v  resekcii ešte 7 cm, 
kde je tumor už nájdený. Vykonaná resekcia 
sigmy a proximálnej časti rekta podľa Dixona.

Po privezení pacienta na OAIM z operačnej 
sály, pacient bol napojený na UPV. Krytia ope-
račných rán boli nepretečené, vyvedené dva 
Tygon-Redony, ktoré odsávajú primerané množ-
stvá serosanguinolentnej tekutiny, periféria bola 
chladnejšia s dobre hmatateľnými pulzáciami. 
Takmer po 48 hodinách od začiatku operácie 
bola zaznamenaná sekrécia tenkočrevného 
obsahu do Tygonov. Pacient bol afebrilný, dý-
chanie mierne sťažené, močenie len s pomocou 
diuretík, chladná periféria, sivastý kolorit kože, 
ktorá je spotená vlhkým potom, spojivky ble-
dé, brucho výrazne meteoristické, laboratórne 
vysoké hodnoty Hb, retencia N-látok prerenál-
ne, vyššie hodnoty troponínu, vysoké zápalové 
markery. Postupne dochádza k progresii sepsy 
s príznakmi multiorgánového zlyhávania. Na 
základe toho bola indikovaná operačná revízia, 
ktorá bola vykonaná do 51 hodín od začiatku 
plánovanej operácie.

Operačný výkon: Ileostomia per laparosco-
piam.

Opis reoperácie: Relaparoskopia pôvodnými 
otvormi, v dutine brušnej je odizolovaná časť 
omenta od brušnej steny, do nej ide drén s ob-
sahom tenkého čreva. Po uvoľnení je verifiko-
vaná fistula z perforácie tenkého čreva v mieste 
pôvodnej adheziolýzy. Po odsatí obsahu bolo 
miesto perforácie vyšité ako axiálna ileostómia 
v dvoch vrstvách. Následne bola vykonaná re-
vízia oboch subfrénií a odsatie zatečeného ten-
kočrevného obsahu, toaleta, založenie drénov, 
desuflácia, sutúra rán, ATB trojkombinácia.

Po ukončení reoperácie je pacient šoko-
vý a i napriek komplexnej resuscitačnej liečbe 
dochádza k septickému šoku. Po 68 hodinách 

od začiatku prvej operácie bol konštatovaný 
exitus letalis. 

Pitevný nález: V  pravom hypogastriu je 
ileostómia s prázdnym vrecúškom. Drény sú 
zavedené v pravom i ľavom mezogastriu a hy-
pogastriu. Zistený edém pľúc, akútna dilatácia 
pravej srdcovej komory, peritonitída s povlakmi 
žltého hustého hnisu, ktorý sa nachádza v bruš-
nej dutine a na povrchu niektorých orgánov, 
septická slezina.

Diagnostický záver: Septicko-toxický šok 
pri akútnej difúznej peritonitíde podmienenej 
nerozpoznanou iatrogénnou perforáciou ilea 
pri prvotnej operácii. 

Stav po laparoskopickej resekcii rekta podľa 
Dixona pre karcinóm sigmy a adenóm rekta.

Stav po laparoskopickej ileostómii pre iatro-
génne peroperačné poranenie ilea.

Diskusia
Komentár k prvému prípadu: Laparo-

skopická operácia paraezofageálnej hernie mô-
že byť sprevádzaná rôznymi peroperačnými 
komplikáciami, z ktorých najvýznamnejšie je 
poranenie ciev s následným krvácaním (3). 

V prvej kazuistike došlo v liečbe pacienta 
hneď k niekoľkým závažným pochybeniam. 
Prolongovaný výkon s nedostatočnou perope-
račnou hemostázou bez zmienky o konzultácii 
s prednostom oddelenia. Nedostatočná per-
operačná a pooperačná substitúcia krvných strát 
a nedostatočné drénovanie hrudnej a brušnej 
dutiny (použitie tenkých drénov). V dôsledku 
týchto skutočností došlo k posthemoragickému 
šoku a k exsanguinácii s exitom.

Komentár k druhému prípadu: Pacient 
bol operovaný pre karcinóm sigmy laparoskopic-
ky. Operácia bola predĺžená na 245 minút. Z toho 
prerušovanie zrastov v pravom hypogastriu tr-
valo 45 minút, čo malo za následok nepoznanú 
iatrogénnu peroperačnú perforáciu terminálnej 
časti ilea, ktorá bola príčinou difúznej perito-
nitídy so septickým šokom. Keďže u pacienta 

išlo o karcinóm sigmy, úsilie operatéra malo byť 
zamerané na jeho primárne riešenie od začiat-
ku operácie. Ak zrasty boli prekážkou prístupu, 
prichádzala do úvahy konverzia.

Záver
Cieľom publikácie nie je obviňovať, ale pou-

kázať na úskalia a pochybenia pri chirurgickom 
riešení uvedených prípadov za účelom pouče-
nia. Obidve kauzy skončili exitom v dôsledku 
iatrogénneho poškodenia počas miniinvazív-
neho chirurgického výkonu. Na základe súdno-
-lekárskych pitiev boli stanovené causae mortis, 
ktoré sú varovaním pri podobných chirurgických 
intervenciách. Naša chirurgická literatúra dis-
ponuje dvomi významnými publikáciami: prof. 
MUDr. E. Polák – Causae mortis v chirurgii (4) 
a prof. MUDr. P. Pafko – Causae mortis v chirurgii 
na přelomu tisíciletí (5), ktoré sú stále vysoko 
aktuálne. Potreba kritického zhodnotenia vlast-
nej práce chirurga je dôležitou súčasťou jeho 
činnosti a celoživotnej erudície (6). 
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Theodor Billroth, Theresa Heller a prvá úspešná 
resekcia žalúdka
h. doc. MUDr. Juraj Strmeň, CSc., FAOI
Oddelenie dlhodobo chorých, NsP Ilava

V zmysle klasického „Historia − magistra vitae“ a podľa francúzskeho filozofa Georges Lecomte „nepoznáme vedu, pokiaľ nepoznáme 
jej históriu“, si dovoľujem bližšie informovať o chirurgovi, ktorý je navždy zapísaný v análoch ars et scientia divina, a o jeho nesmrteľnej 
pacientke Therese Heller. 

Kľúčové slová: Theodor Billroth, resekcia žalúdka, Theresa Heller, resekát žalúdka. 

Theodor Billroth and Theresa Heller

According to the classic „Historia - magistra vitae“ and from the French philosopher Georges Lecomte „we do not know science if we do 
not know its history,“ I would like to discuss in more detail the surgeon who is forever written in the annals of ars et scientia divina and 
his immortal patient, Theresa Heller. 

Key words: Theodor Billroth, resection of the stomach, Theresa Heller, specimen of the stomach. 
Slov. chir., 2014; roč. 11(1): 29–32

Prvá úspešná resekcia žalúdka, ktorú vykonal 
Billroth v roku 1881, bola výrazom zmeny mo-
delu chirurgie a celej medicíny, ktorá v tej dobe 
práve prebiehala. Táto operácia bola považovaná 
za najodvážnejší a impozantný počin v chirurgii, 
možno porovnateľný s prvou transplantáciou 
srdca o 80 rokov neskôr. Billroth bol tým správ-
nym mužom, ktorý bol v pravý čas na správnom 
mieste. Totiž oba predchádzajúce pokusy, ktoré 
boli uskutočnené pred dvoma rokmi Jules-Émile 
Péan v Paríži (pacient mu zomrel 5 dní po operá-
cii) a rok pred ním, teda v r. 1880 Poliak Ludwig 
Rydygier v Chełmne (pacient zomrel v priebehu 
24 hodín), boli neúspešné. Obaja operatéri však 
mali s operáciou experimentálne skúsenosti. 
Na ich počesť je modifikácia resekcie B I epony-
micky identická s operáciou sec. Péan-Rydygier. 
Správa o operácii sa šírila veľmi rýchlo, rovnaká 
operácia bola v krátkom čase vykonaná na ďal-
ších šiestich pracoviskách (1). Billrothov operačný 
úspech nebol len šťastnou náhodou, išlo o vyvr-
cholenie dlhoročnej, veľmi precíznej a vedeckej 
prípravy. Veď roky čakal na ideálneho pacienta, 
na ktorom by mohol operáciu realizovať. 

Pôvod a štúdium
Christian Albert Theodor Billroth (celý život 

ho volali Theodor) sa ako prvý z piatich synov 
narodil 26. apríla 1829 v rybárskej obci Bergen, 
v centre ostrova Rügen na severonemeckom po-
breží Baltického mora, v tom čase patriaci Prusku. 
Jeho otec Carl Theodor, ktorý mal švédskych 
predkov, bol luteránsky kňaz (2). Matka Johanna 
Christina mala babičku Francúzku. Rodina žila 
na ulici Klosterstrasse, ktorá bola neskôr preme-
novaná na Billrothstrasse. Po troch rokoch od 

narodenia Theodora sa rodina presťahovala do 
Reinbergu. Otec zomiera na TBC, keď má Theodor 
5 rokov, následne sa sťahujú k starému otcovi do 
Greiswaldu, kde Theodor chodí do gymnázia. 
Tu inklinoval k hudbe a pravdepodobne z tohto 
dôvodu nebol výborný žiak a potreboval doučo-
vanie. Nebol nadaný na jazyky a matematiku, 
nebol bystrý, hovoril pomaly (3). Ako malý chlapec 
sa musel učiť francúzske básne a piesne. Možno 
to prispelo k jeho takmer vrodenej averzii voči 
francúzskym veciam, ktorá sa až neskôr zmiernila, 
ale ktorá ho zároveň prinútila, aby sa v roku 1870 
dobrovoľne prihlásil do nemeckej armády. 

Matka a dvaja rodinní priatelia, profesori me-
dicíny v Greifswalde − chirurg Wilhelm Baum 
a farmakológ Philip Magnus Seifert − presved-
čili Theodora, aby nešiel študovať hudbu, ale 
sa venoval medicíne. A  tak sa s  neochotou 
v Greifswalde stal medikom. Prvý semester sa to-
tálne venoval hudbe a klavíru. Pri istej príležitosti 
dokonca sprevádzal svetoznámu švédsku divu 
Jenny Lind. Hudba zostala jeho vášňou a zdro-
jom energie počas celého života a pomohla mu 
v časoch, keď pomerne často trpieval depresiami. 
Opakovane zvykol konštatovať: „Možno som 
ženatý s medicínou, ale hudba bude vždy mojou 
milenkou“ (4). Keď bol prof. Baum menovaný za 
prednostu chirurgie v Göttingene, Theodor ho 
samozrejme nasledoval. Tu nastal naozaj zlom 
v jeho myslení, od tej chvíle študoval a pracoval 
s obrovskou energiou a sebadisciplínou, bez 
toho, aby musel obetovať svoju vášeň pre hudbu. 
V Göttingene bol pod inšpirujúcim vplyvom 
nielen Wilhelma Bauma, jeho prvého učiteľa 
chirurgie, ale aj Rudolfa Wagnera, profesora fy-
ziológie. Tento ho naučil používať mikroskop, 

zdôraznil mu význam embryológie, histopatoló-
gie a fyziológie a vyvolal v Billrothovi odhodlanie 
začleniť do chirurgie aj vedu. Neskôr vyhlásil, 
že akoby zázrakom v Göttingene veda zmenila 
jeho postoj k životu. Baum, ktorý bol horlivým 
cestovateľom a často trávil veľa času v Taliansku, 
inšpiroval Billrotha v jeho láske k umeniu a ku 
kráse. V Göttingene sa Theodor stretol s veľmi 
muzikálnym Georgom Meissnerom (po ktorom 
boli pomenované hmatové telieska v koži a sub-
mukózny črevný plexus), s ktorým rozvinul celo-
životnú korešpondenciu. V tom čase zomierala 
jeho matka na tuberkulózu. Len vďaka pokračuj-
úcej podpore babičky bol schopný pokračovať 
v lekárskom štúdiu. Theodorovou veľkou ambí-
ciou bolo získanie diplomu z najprestížnejšej uni-
verzity, ktorou bola podľa jeho názoru Berlínska 
univerzita, kde práve študoval v poslednom roč-
níku. Počas štúdia v Berlíne bol ohromený mno-
hými pedagógmi, ako napríklad chirurgom von 
Langenbeckom, doktorom Schönleinom, pato-
lógom Rokitanským, neurológom Rombergom 
a mnohými ďalšími. Čítal a vstrebával vedomosti 
z obrovského množstva kvalitných učebníc, ktoré 
mal k dispozícii. Pod vedením Ludwiga Traubeho 
(vide eponymum spatium semilunare Traubei) 
pripravoval svoju diplomovú prácu, v ktorej spra-
coval svoj pôvodný vedecky materiál; namiesto 
kopírovania výsledkov práce iných, ako to robilo 
mnoho jeho súčasníkov. Tešil sa z písania svo-
jej diplomovej práce, v ktorej opisoval účinky 
vagotómie na pľúca a ktorú napísal v latinčine 
(„De natura et causa pulmonum affectionis  
quae nerve utroque vago dissecto exoritur“) (5). 
Tesne pred poslednou skúškou vykonal svoju  
prvú operáciu − mladá pastierka trpela niekoľko 
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dní inkarcerovanou inquinálnou herniou, ktorú 
neúspešne konzervatívne liečil jej lekár. Billroth 
inštinktívne vedel, že jej jediná šanca na prežitie je 
operácia, ktorú aj úspešne vykonal. Pacientka bo-
hužiaľ o niekoľko hodín zomrela. Pri pitve, ktorú 
sám vykonal, nezistil pochybenie v jeho postupe. 
Tridsiateho septembra 1852 získal v Berlíne dok-
torát medicíny. Po povinnej vojenskej službe na 
jeseň 1853 odišiel do Viedne, aby absolvoval kur-
zy v dermatológii u Ferdinanda von Hebra, v pa-
tológii u Augusta Wilhelma Eduarda Theodora 
Henschela a v internej medicíne u Johanna von 
Oppolzera. V tú istú jeseň sa pokúsil rozbehnúť 
vlastnú prax ako rodinný lekár v Berlíne, čo mu 
ale nevyšlo, pretože 2 mesiace nemal ani jedného 
pacienta, ktorý by mal záujem o jeho pomoc. 
Náhodou stretol starého priateľa Dr. Focka, ktorý 
bol asistentom u slávneho Bernharda Rudolfa 
Konrada von Langenbecka. Fock mu odporučil 
voľné pracovné miesto v berlínskej nemocnici 
Charité, kam si Billroth podal žiadosť a bol prija-
tý. Považoval sa za šťastlivca, keď získal pozíciu 
na klinike pod von Langenbeckom, ktorý bol 
považovaný za najlepšieho chirurga svojich čias. 
Tu tiež spoznal niektorých slávnych ľudí tej doby, 
ako Johanna Friedricha Meckela, Albrechta von 
Graefeho a Maxa Wilmsa. Táto pozícia sa ukáza-
la byť ďalším medzníkom v Billrothovej kariére. 
Vrátil sa k práci s veľkým nadšením ako v jeho 
klinickej praxi, trávil veľa hodín pri mikroskope, čo 
malo za následok, že sa stal uznávanou autoritou 
v oblasti histológie a patológie, ktoré sa stali 
súčasťou jeho chirurgickej praxe. Neskôr povedal, 
že počas života strávil presne toľko času za mikro-
skopom, ako pri operačnom stole (6). V roku 1856 
bol menovaný za súkromného docenta chirurgie 
a patologickej anatómie. Keďže nevedel, v ktorej 
disciplíne nakoniec zakotví, požiadal súčasne 
o voľné miesto aj na patológii v Berlíne. Bol či-
astočne sklamaný, keď nedostal požadované 
umiestnenie, ale keď zistil, že súťažil s Rudolfom 
Virchowom, netrápilo ho to (7). V skutočnosti to 
považoval za znamenie, že sa má venovať chi-
rurgii. Počas svojho pobytu v Berlíne napísal 11 
štúdií, takmer všetky z normálnej a patologickej 
histológie. Prvá jeho monografia sa týkala poly-
pov. Počas tohto, preňho dôležitého obdobia, 
odmietol profesúru patológie v Heidelbergu 
a v Greifswalde, pretože hľadal vhodnú chirurgic-
kú pozíciu. Niekoľko prvých žiadostí mu zamietli, 
ale vedel, že má za sebou prax asistenta u vplyv-
ného van Langenbecka. V roku 1858 sa oženil 
s Christel Michaelis, dcérou súdneho lekára. V tej 
dobe bolo povinné pre všetkých asistentov, aby 
bývali v nemocnici. Theodor získal od svojho 
šéfa špeciálne povolenie, že môže bývať mimo 

nemocnice (8). V roku 1859 sa uvoľnilo miesto 
prednostu chirurgie v Zürichu, kam si Billroth 
poslal žiadosť. Tentoraz bol plný nádeje, aj keď 
mohol byť neúspešný, pretože prednosť mal spo-
čiatku Nussbaum. Avšak tlak z Mníchova prinútil 
Nussbauma odstúpiť a menovaný bol Billroth. 

Pobyt v Zürichu 
Billroth mal len 31 rokov, keď prišiel do Zürichu 

a stal sa prednostom kliniky. V tom čase bol naj-
mladším šéfom chirurgického pracoviska v Európe. 
Práve tu získal svoje rozsiahle chirurgické skúsenosti 
a uskutočnil svoje predstavy o chirurgickej od-
bornej príprave. V čase pôsobenia na univerzite 
v Zürichu (1860 − 1867) publikoval jeho klasické 
dielo „Die Allgemeine Chirurgische Pathologie 
und Therapie“ (1863). Išlo o súbor prednášok, ktoré 
napísal ešte ako privátny docent. Kniha sa stala 
klasikou, mala 16 vydaní, 11 počas jeho života. Bola 
preložená do mnohých jazykov, ako angličtina, 
francúzština, taliančina, ruština, dokonca aj do ja-
pončiny. Uvádza sa, že popularita tejto publikácie 
mala veľký vplyv na jeho neskoršom menovaní za 
šéfa 2. chirurgickej kliniky viedenskej univerzity v r. 
1867. V Zürichu zaviedol bilančný koncept, publiko-
vanie všetkých výsledkov, dobrých aj zlých, ktoré 
automaticky viedli k otvorenej diskusii o morbidi-
te, mortalite a technikách spôsobujúcich pokrok 
v selekcii pacientov. Jednoznačne najpôsobivejšou 
bola dokumentácia všetkej jeho chirurgickej práce, 
ktorú do tej doby vykonal, nazvaná „Chirurgische 
Klinik Zürich 1860 − 1867“, uverejnená v roku 1869, 
a ktorá bola kompletným a poctivým auditom 
jeho chirurgickej práce. Táto publikácia bola hneď 
obdivovaná celým chirurgickým svetom. Tá istá 
štúdia v kombinácii s jeho neskoršou viedenskou 
skúsenosťou bola opäť vydaná v roku 1879. 

Billroth strávil v Zürichu 7 rokov, počas kto-
rých mal aspoň 3-krát ponuku stať sa šéfom chi-
rurgie na iných pracoviskách. Avšak jeho milujúci 
študenti ho vždy prehovorili, aby zostal, za čo si 
ho vďačne uctili procesiou s fakľami. Tu bol pod 
menším tlakom, v uvoľnenejšej atmosfére a opäť 
sa mohol venovať hudbe. Pokračoval v štúdiu 
violy, stal sa členom strunového kvarteta, navšte-
voval koncerty, dokonca bol dvakrát hosťujúcim 
dirigentom a tiež pri mnohých príležitostiach 
hosťujúcim hudobným kritikom v  miestnej 
tlači. V tomto období (1865) prišiel do Zürichu 
koncertovať výnimočný Johannes Brahms, na 
ktorého koncerte sa zúčastnil aj Billroth. Veľmi 
sa mu páčila Brahmsova hudba, a preto ho po-
zval v nasledujúci večer zopakovať koncert ako 
hosť u neho doma. Títo dvaja muži, hoci boli 
odlišného pôvodu, temperamentu a osobnosti, 
sa stali blízkymi priateľmi na celý život. Hoci 

Billroth pochádzal z ďaleko intelektuálnejšie-
ho prostredia, obaja vychádzali veľmi dobre, aj 
keď nejaké spory a hádky sa neskôr predsa len 
vyskytli. Celoživotne spolu korešpondovali, na-
písali si navzájom 331 listov (9). Brahms mal veľký 
rešpekt pred Billrothovou schopnosťou hodnotiť 
hudbu a jeho výberom hudby. Ako starý mláde-
nec sa tiež presťahoval do Viedne, kde obaja − aj 
s Eduardom Hanslickom (narodil sa v Prahe), 
v tých časoch známym hudobným kritikom, 
vytvorili vysoko talentované trio – Billroth hral 
II. husle a violu − nemožno nespomenúť, že bol 
aj vynikajúci klavirista! Zvykol mu posielať svoje 
skladby na kritické posúdeniu ešte predtým, 
ako ich publikoval. Tiež pri mnohých príleži-
tostiach interpretoval výbery zo svojho diela 
v Billrothovom viedenskom Biedermeierovom 
dome na Alserstrasse skôr, ako ich počula ve-
rejnosť. Brahms dokonca venoval Billrothovi dve 
skladby (opus 51, kvarteta C-mol a A-mol) (9). 
Aj Billroth skomponoval niekoľko skladieb, ale 
bol s nimi taký nespokojný, že väčšinu z nich 
v neskorších rokoch zlikvidoval. Jeho veľkým 
priateľom bol aj Johann Strauss (10). 

Viedeň 
Keď profesor Schuh vo Viedni odišiel do 

dôchodku, Billroth s  istými obavami požiadal 
o  jeho miesto. Na šťastie pre Billrotha a pre 
Viedeň, bol vymenovaný za vedúceho 2. chirur-
gickej kliniky, čím sa stal vedúcim chirurgickej kli-
niky viedenskej „Allgemeines Krankenhaus“. Bolo 
to prekvapujúce, pretože Billroth bol Nemec 
a v tom čase vládlo medzi obidvoma krajinami 
otvorene nepriateľstvo. Billroth organizoval svoju 
kliniku ako poľný maršál. Prilákal tých najlep-
ších asistentov a získal čo najviac podpory zo 
strany svojich nových kolegov. Okrem toho sa 
stal rakúskym občanom. Mal zvláštny spôsob 
výučby: snažil sa inšpirovať svojich podriadených 
k riešeniu problémov samostatne, než aby ich 
didakticky vyučoval. On sám skúmal, vyvíjal a vy-
nachádzal, ale zároveň inšpiroval svojich žiakov 
k originalite a schopnosti samostatne konať. 
Podporoval živé diskusie so svojimi mladšími 
kolegami a niekedy im dal aj príležitosť vymeniť 
svoju rolu asistenta za rolu učiteľa a naopak, ako 
už predtým v Zürichu. Niekedy po týchto vedec-
kých diskusiách jedli, pili a vychutnávali si hudbu 
až dlho do noci. Jeho asistenti ho zbožňovali 
ako otca a on ich často nazýval „svojimi synmi“. 

Resekcia žalúdka a Theresa Heller 
Billrotha navštívilo mnoho lekárov zo zahra-

ničia. Konzultovali s ním mnohí bohatí a slávni 
ľudia v Európe, a to natoľko, že sa často sťažoval 
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na nedostatok odpočinku a slobody. Jeho naj-
slávnejším momentom bol 29. január 1881, keď 
úspešne vykonal resekciu nádoru v distálnom 
žalúdku. Hoci vykonal úspešnú sutúru žalúdka 
po resekcii fistuly v roku 1877 (11), čim dokázal, 
že jeho technika a materiály by mohli odolať 
žalúdočnej šťave, nebol prvý v histórii, kto sa po-
kúsil o pylorektómiu, pretože táto operácia bola 
vykonaná už pred ním (vide supra). Z dnešného 
hľadiska by sme mohli za neúspech v oboch 
predošlých operáciách viniť catgut. Billroth a jeho 
asistenti viac rokov pripravovali a študovali mož-
nosti pylorektómie na psoch. Gussenbauer a von 
Winiwarter si uvedomili možnosť resekcie pylo-
rickeho karcinómu u pacientov z Rokitanského 
rozsiahleho pitevného materiálu. Vo viac ako  
61 000 pitevných protokoloch našli 903 prípadov 
tohto karcinómu, z čoho viac ako jedna tretina  
nemala metastázy. Preto resekcia a vyliečenie sa 
zdali teoreticky reálne (12). Nakoniec 43-ročná 
pacientka Theresa Heller, ktorá sa stala svetozná-
mou kvôli operácii, ktorú podstúpila (14), mala 
3-mesačnú anamnézu pokazeného žalúdka so 
zvracaním po jedle, váhovým úbytkom a celko- 
vou slabosťou. Bola matkou ôsmich žijúcich deti  
z 10 tehotenstiev. Jej pozitívnym nálezom na 
bruchu bola palpačná rezistencia vpravo hore  
od pupka, veľkosti kôstky. Operačný výkon bol 
vykonaný v chloroformovej anestézii, ktorú podá- 
val skúsený Dr. Barbieri (11, 13). Prv, než pacientka 
prišla na sálu, bol jej žalúdok vypláchnutý po-
mocou gumenej hadice, až pokiaľ nevytekal zo 
žalúdka číry obsah. Prevádzková teplota na sále 
bola udržiavaná na 25 ° C a boli použité upravené 
Listerove dezinfekčné opatrenia, bez karbolové-
ho spreja. Operatér zvolil prístup z priečnej, 11 cm 
incízie nad hmatnou rezistenciou, skeletizoval 
žalúdok na veľkej kurvatúre v dĺžke 14 cm a 10 cm 

na strane malej kurvatúry a následne resekoval 
tumor len s 1 cm lemom na oboch stranách. 
Kompletne uzavrel pahýľ žalúdka zo strany veľkej 
kurvatúry 21 Lembertovými stehmi. V oblasti ma-
lej kurvatúry ponechal otvor. Pahýľ žalúdka bol 
taký mobilný, že umožnil anastomózu s pahýľom 
duodéna, s použitím 33 hodvábnych stehov. 
Všetky stehy boli z karbolizovaného hodvábu, 
ktorý vymyslel asistent Vincenz Czerny (naro-
dil sa v Trutnove). Pri operácii si Billroth všimol 
a súčasne odstránil niekoľko patologických lym-
fatických uzlín. Nádor bol mikroskopicky klasifiko-
vaný ako alveolárny koloidný karcinóm s pozitív-
nymi uzlinami. Kompletný výkon trval 1,5 hodiny 
a hovorí sa, že bol predĺžený pomalším podáva-
ním anestézy. Billroth opísal operačný nález ako 
Ca. stricturans ventriculi. Theresa Heller dostala 
jedlo už v prvý pooperačný deň. Postupne sa jej 
stav zlepšoval, výborne sa zotavila, okrem malé-
ho nepohodlia zo sakrálnej preležaniny, ktorú 
však mala už v deň operácie. Tešila sa, že sa mohla 
zase normálne najesť, prepustená z nemocnice 
bola na 22. deň po operácii. Billroth si bol veľmi 
dobre vedomý významu tejto operácie, preto 
o tomto historickom momente informoval Dr. 
Wittelshofera, vydavateľa Wiener Medizinische 
Wochenschrift. Záležitosť bola detailne publiko-
vaná 7 dní po operácii a rýchlo sa šírila po celom 
svete (15). Pacientka prežila tri dobré mesiace, 
než sa jej ochorenie znova objavilo. Zomrela 

štyri mesiace po operácii na celkové vyčerpanie. 
Pri pitve boli zistené peritoneálne implantáty 
s množstvom retroperitoneálnych uzlín, žalúdok 
bol nezmenený. Pitva bola vykonaná v dome 
pacientky, žalúdok odstránil patológ Dr. Zemann 
kvôli podrobnému preskúmaniu (11). Preparát 
(obrázok 1) je stále vystavený v Josephinum, 
v Múzeu histórie medicíny vo Viedni, ktoré sa 
nachádza v budove starej všeobecnej nemoc-
nice (zverejnené s láskavosťou riaditeľky múzea 
p. Dr. Ruth Koblizek). 

Ďalšie Billrothove prvenstvá, ktoré nie sú až  
také známe, sú resekcia Ca ezofagu v r. 1872, prvá  
totálna laryngektómia v r. 1873, taktiež bol medzi 
prvými, ktorí resekovali Ca rekta v r. 1876 – týchto 
operácií vykonal 33. Založil a čiastočne dotoval 
Rudolphinerhaus, čo bola vzdelávacia inštitúcia 
pre zdravotné sestry, ktorá existuje dodnes. 
Billroth bol veľmi kritický pre veľké množstvo ne-
dostatočne vzdelaných ľudí, vrátane Židov z vý-
chodnej Európy prichádzajúcich do Viedne, ktorí 
sem chodili za vzdelaním na stáže ako lekári, ale 
aj ako chirurgovia. To bol aj dôvod, že bol občas 
nazývaný antisemitom, čo nebola pravda. Jeho 
chirurgický odkaz pokračoval v jeho žiakoch, 
aspoň 9 z jeho asistentov sa stalo profesormi 
a šéfmi oddelení na veľkých klinikách v Európe. 
Traja najznámejší boli Vincenz Czerny, Johann 
von Mikulicz-Radecki (tiež bol talentovaný klavi-
rista a Brahmsov priateľ) a Anton von Eiselberg. 

Obrázok 2. Autor článku pri hrobe T. Billrotha vo ViedniObrázok 1. Resekát žalúdka Theresy Heller (Bilder-
sammlung, Sammlungen und Geschichte der Medi-
zin, MedUni Wien / Collection of Pictures, Collecti-
ons and History of Medicine, MedUni Vienna)

Poznámka: Resekát odfotografovaný s láskavým do-
volením pani Dr. Ruth Koblizek, riaditeľky Múzea his-
tórie medicíny vo Viedni – Josephinum.
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Ku koncu života 
V roku 1887 dostal ťažkú pneumóniu spre-

vádzanú zlyhávaním srdca. Nikdy sa z  toho 
nespamätal a trpel aj postupným ubúdaním 
fyzických síl. Často trpel depresiami, a  tak 
sústredil svoju pozornosť viac na filozofiu, psy-
chológiu, etiku a sociologické problémy. Počas 
letnej dovolenky oddychoval vo svojom dome 
v St. Gilgen v Nemecku a v zime na Jadrane 
v hoteli v Abbazzii v Taliansku (teraz Opatija 
v Chorvátsku). Zvyčajne sa vracal do Viedne 
výborne odpočinutý. Zatiaľ čo jeho zdravotný 
stav kolísal, rok 1892 bol jeho jubilejný 25. rok vo 
Viedni. Okrem iného na svojom pracovnom stole 
mal stále zarámovanú fotografiu Brahmsa, zbož-
ňoval Goetheho a pracoval na hudobnej teórii. 
Monografia na túto tému („Wer ist musikalisch?“) 
bola dokončená a publikovaná po jeho smrti je-
ho priateľom E. Hanslickom v r. 1894 (16). Mesiac 
pred smrťou plánoval odchod do dôchodku, 
počas ktorého dúfal, že položí prvú tehlu ako 
základ pre novu chirurgickú kliniku. Na poslednej 
dovolenke v Abbazzii začiatkom roku 1894 trpel 
dýchacími ťažkosťami a arytmiou. Digitalis, ktorý 

roky používal, už zrejme nepomáhal. Našťastie 
manželka bola pri jeho posteli, keď zomrel náhle 
6. februára 1894. Viedeň plakala a trúchlila. Bol 
pochovaný s najvyššími poctami, akoby bol kráľ, 
na centrálnom cintoríne vo Viedni (obrázok 2). 
Asi 150 m od jeho hrobu je pochovaný aj jeho 
priateľ Johannes Brahms, v lokalite ostatných 
titanov svetovej hudby Beethovena, Schuberta, 
Straussovcov, pri soche Mozarta (jeho hrob nie 
je známy) et caetera. Je povznášajúce a neza-
budnuteľné pobudnúť aspoň chvíľu medzi nimi. 
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Jaromír Astl:

CHIRURGICKÁ LÉČBA NEMOCÍ ŠTÍTNÉ ŽLÁZY, 
2. ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ 
Onemocnění štítné žlázy jsou nejčastější skupinou endokrinopatií, jejich výskyt v populaci narůstá tak, že v posled-
ních 20 letech téměř dostihuje prevalenci diabetu. Odhaduje se, že choroby štítné žlázy vyžadující léčbu postihují 
nejméně 5 % populace České republiky, přičemž u žen středního a vyššího věku je to již 10 až15 %. Počet nemocných 
vyžadujících operaci štítné žlázy je dnes několikanásobně vyšší, než tomu bylo před pouhými dvěma dekádami.
Autor publikace, prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc., patří dnes k špičce otorinolaryngologie nejen v ČR, ale v celé střední 
Evropě. Jeho zkušenosti s operativou štítné žlázy jsou založeny na mnoha tisících zákroků, včetně těch nejsložitějších 
případů, které mu posílají kolegové z celé České republiky. To vše, spolu s mimořádným talentem pro srozumitel-
ný výklad, bylo základem úspěchu prvního vydání jeho knihy „Chirurgická léčba nemocí štítné žlázy“ (Maxdorf Jes-
senius 2007). O druhém vydání lze bez nadsázky říci, že obsahuje ty nejaktuálnější informace na úrovni roku 2013.
Kniha je určena především otorinolaryngologům, chirurgům a endokrinologům.

Maxdorf 2013, edice Jessenius, ISBN: 978-80-7345-376-3, 254 s.

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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Justus Ohage – autor prvej cholecystektómie  
na západnej pologuli
prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
II. chirurgická klinika LF SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

V záujme rozšírenia poznatkov o významných chirurgických osobnostiach, ktorých životopisy sú málo známe, hoci sú zaujímavé, prinášame 
článok o chirurgovi, ktorý ako prvý vykonal cholecystektómiu na západnej pologuli. Dr. Justus Ohage, ktorého život sa preťal so životmi 
takých osobností ako sú prezident Abraham Lincoln, Buffalo Bill či zakladateľ Mayo Clinic – William W. Mayo, si našu pozornosť zaslúži.

Kľúčové slová: prvá cholecystektómia v Amerike, Justus Ohage.

Justus Ohage – author of the first cholecystectomy in the Western Hemisphere

Concerning to improve knowledge about important surgical personalities, whose biographies are not so known in spite of that they are 
interesting, we bring the article about surgeon, who performed the first cholecystectomy in the western hemisphere. Dr. Justus Ohage, 
whose life has crossed paths with the lives of personalities such as president Abraham Lincoln, Buffalo Bill and founder of Mayo Clinic – 
William W. Mayo, is worthy of our interest.

Key words: first cholecystectomy in America, Justus Ohage.
Slov. chir., 2014; roč. 11(1): 33–34

Dňa 15. júla 2014 uplynie už 133 rokov od 
prvej cholecystektómie, ktorú vykonal Dr. Karl 
Langenbuch v Lazarus-Krankenhaus v Berlíne. 
Kým o tomto priekopníkovi chirurgie vieme 
v Európe pomerne dosť, o tom, kto vykonal 
prvú cholecystektómiu na západnej pologuli 
sa vie pomerne málo. 

Profesor D. J. Deziel (profesor chirurgie na 
Rush University v Chicagu) predniesol na kongre-
se SAGES 2006 v Dallase, a neskôr aj publikoval 
v Surgical Endoscopy (č. 1/2008), zaujímavý príbeh 
o pre nás málo známom chirurgovi, ktorý stojí za 
to si prečítať. Článok mal názov The journey of the 
surgeon-hero a uvádzame ho v skrátenej podobe.

Justus Ohage sa narodil v  Hannoveri 
v Nemecku v roku 1849. Jeho otec bol lekárom 
aj jeho starý otec bol lekárom. Keď mal 14 rokov 
spolu s dvomi spolužiakmi z roztopašnosti zbili 
svojho učiteľa, a keďže sa zľakli trestu, náhle 
naskočili v prístave na zaoceánsku loď idúcu 
do Spojených štátov amerických a odplávali 
z Európy. Bolo to v roku 1864.

V USA pristáli uprostred občianskej vojny 
Juh proti Severu. Justus Ogahe vstúpil do dob-
rovoľníckeho zboru New Yersey Volunteer Infantry 
a stal sa najmladším dokumentovaným voja-
kom v americkej armáde. Počas tiahnutia na 
Appomatox, krátko predtým, ako tam bol generál 
Lee obkľúčený, boli Ohageho dvaja mladí priate-
lia a spolužiaci zabití a pochovaní vo vojenskom 
hrobe. Sám Ohage bol ťažko zranený, mal zlo-
meninu lebky a skončil v armádnej nemocni-
ci v City Point vo Virgínii. V tom čase tam bol 
prezident Abraham Lincoln, a keď sa dopočul 

o chlapcovej odvahe, vošiel na oddelenie, kde 
chlapec ležal, potriasol mu rukou, poďakoval mu 
a poprial bezpečný návrat domov k rodičom.

Ohage poslúchol Lincolnovu radu a vrátil sa 
domov do Hannoveru, kde pokračoval v štúdi-
ách a pracoval určitý čas na otcovej lekárskej 
klinike. Ale neodolal pokušeniu dobrodružstva. 
Prihlásil sa ako námorník na loď. Po absolvovaní 
niekoľkých transatlantických plavieb sa vydal na 
americký divoký západ.

Pracoval ako zdravotnícky asistent v posádke 
Topeka Atchinson Railroad, ktorá stavala želez-

nicu do Santa Fé. Tu sa stretol s  legendárnym 
Wiliamom F. Codym, známym ako Buffalo Bill. 
William Cody bol o 3 roky starší ako Ohage a pri 
železnici bol zamestnaný ako zásobovač mäsom. 
Ohage sa k nemu na čas pripojil ako profesionál-
ny lovec bizónov. Počas 8 mesiacov zabili spolu 
viac ako 4 200 bizónov.

Niekoľko ďalších rokov sa Ohage živil poľov-
níctvom a rybárstvom v Missouri. Keď si našetril 
dostatok peňazí na väčšiu kúpu, nekúpil si ani 
novú pušku Winchestrovku, ani konečne vlast-
ného koňa, ale piano! Začal sa učiť hrať hudbu 
a ukázalo sa, že je z neho celkom dobrý muzikant.

Raz ako tak poľoval pozdĺž rieky Missouri, 
stretol ďalšieho mladého poľovníka Toma 
Ensora, študenta medicíny. Niečo sa muselo 
v Ohagem zlomiť, pretože o necelý rok si zobral 
za ženu Tomovu sestru Augustu Jane a začal 
študovať medicínu na novozriadenej University 
of Missouri v meste Columbia. Bola to dvojročná 
škola a prvá štátom podporovaná škola západne 
od rieky Mississippi. Na škole Ohage vyslovene 
exceloval a bol promovaný ako najlepší študent.

Po promócii sa vrátil do Európy a pokračoval 
v lekárskom tréningu. V tomto období sa stretol 
s mnohými známymi lekármi a jeho učiteľmi boli 
takí velikáni ako anatóm Robert Virchow, chirurg 
Bernard Langenbeck a Frederich Esmarch.

Keď mal Justus Ohage 33 rokov, vrátil sa 
do Spojených štátov, usadil sa v meste St. Paul 
v štáte Minnesota a začal vykonávať svoju le-
kársku prax. Mesto St. Paul rýchlo rástlo a stalo 
sa bránou na severozápad USA. Rýchlo si získal 
vynikajúcu reputáciu ako lekár a zručný chirurg. 
Dokonca aj Dr. William Worell Mayo, zakla-

Obrázok 1. Dr. Justus Ohage (1849 – 1935)
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dateľ neskôr slávnej Mayo Clinic, poslal svo-
jich mladých synov lekárov Charlesa a Williama 
z Rochestru do mesta St. Paul, aby sledovali 
Ohageho operácie. V liste písanom Ohageho 
synom (tiež chirurgom s rovnakým menom), 
potom ako Dr. Ohage zomrel, sa píše, ako Dr. 
Charles Mayo často spomínal, ako s bratom sle-
dovali operácie Dr. Ohageho a ako veľa sa od 
neho naučili.

A práve v tomto čase dosiahol Dr. Justus 
Ohage vrchol svojej životnej cesty. Dňa 23. 
septembra 1886 vykonal prvú cholecystek-
tómiu v Spojených štátoch amerických a na 
celej západnej pologuli. Stalo sa to len 4 roky 
po tom, ako prvú cholecystektómiu na svete 
vykonal v Berlíne Dr. Carl Langenbuch. V tom 
čase bola diagnóza cholelitiázy nesmierne ťažká 
a liečba takmer žiadna. Pacient trpel niekoľko 
rokov bolesťami, neskôr zápalmi a žltačkou a na-
pokon zomrel. Medikamentózna liečba bola ne-
úspešná a chirurgickú liečbu lekárska spoločnosť 
zavrhovala. Vykonávala sa len cholecystostómia 
(otvorenie a vyšitie žlčníka navonok), aj to bolo 
opísaných len 50 operácií na svete s mortalitou 
viac ako 20 %, bez presných údajov.

Dr. Ohage mal s týmito pacientmi problémy. 
Mnoho pacientov za ním chodilo so žlčníkovými 
kameňmi, no nikdy predtým nikto nič s nimi 
nerobil. Poznal pionierske práce európskych chi-
rurgov a vedel, že žlčník môže byť odstránený, 
aj vedel ako, a tak začal experimentovať. Začal 
vyberať žlčník mŕtvym zvieratám. Krok za krok sa 
učil techniku operácie, vytvoril si vlastný postup 
operácie, až si bol istý svojím postupom. Ale 

jeho kolegovia boli skeptickí. Bol varovaný, že ak 
bude pacienta operovať a ten zomrie, že bude 
obžalovaný a postavený pred súd.

Napriek tomu dňa 23. 9. 1886 sa odhod-
lal operovať mladú 33-ročnú ženu a odstrániť 
jej zdurený zapálený žlčník. Operáciu vykonal 
v St. Joseph´s Hospital, operoval v éterovej nar-
kóze a so všetkými antiseptickými opatreniami. 
Na operáciu sa pozeralo viac lekárov, ktorí mu 
pri tom asistovali. Odstránený žlčník obsahoval 
135 kameňov. Pacientka sa uzdravila a dožila 
sa zdravá 80 rokov. Bola to deviata zazname-
naná cholecystektómia na svete a z nich ôsma 
úspešná. O 4 dni neskôr predstavil odstránený 
žlčník na schôdzi lekárov Ramsey County Medical 
Society, zožal uznanie a neskôr bol dvakrát zvo-
lený za prezidenta tejto spoločnosti a dokonca 
prezidenta Minnesota Medical Society. Štát 
Minnesota bol prvým štátom USA, ktorý vyža-
doval, aby sa lekári pri svojej praxi preukazovali 
dôkazom o vzdelaní a vykonali licenčné skúšky. 
Dr. Ohage sa stal predsedom tejto skúšobnej 
licenčnej komisie.

V  roku 1899, keď mal Ohage 50 rokov, 
znovu sa v jeho živote niečo zásadné zmenilo 
a odpovedal na novú výzvu. Úplne sa vzdal 
svojej lukratívnej chirurgickej praxe a prijal sla-
bo platenú prácu zdravotného komisára mesta 
St. Paul. V tomto svojom novom prevtelení sa 
celkom odovzdal problémom verejného zdra-
votníctva. Zaviedol povinnú kontrolu potravín 
a mlieka a dal odstrániť veľa tuberkulóznych kráv. 
Zaviedol povinné očkovanie školákov. Trval na 
prísne hygienickom vynášaní odpadkov z mesta 

a viedol kampaň za zdravší vzduch v meste, proti 
jeho znečisteniu priemyselnými závodmi. Za to 
však získal aj veľký počet odporcov a nepriateľov, 
hlavne politických.

Jeden z jeho výdobytkov bola aj záchra-
na ostrova v strede rieky Mississippi, ktorý 
si predtým kúpil. Dr. Ohage mal veľa lákavých 
finančných ponúk na odpredaj ostrova pre 
priemyselné a developerské účely, odolal im 
však, a za vlastné peniaze vybudoval na ost-
rove verejné kúpele a detské ihriská. Spravil z 
ostrova kompletnú rekreačnú oblasť a napokon 
takto zariadený ostrov bezodplatne venoval 
mestu St. Paul. Ostrov nazývaný Harriet Island 
je v súčasnosti verejným parkom. V parku, ktorý 
sa teraz volá Ohage Great Lawn (Ohageho veľký 
trávnik), je aj pomník Dr. Ohageho s nápisom, 
kde sú zaznamenané jeho slová: „V zdraví ľudí 
je sila národa“.

V  roku 1904 počas svetovej výstavy 
v St. Louis bolo mesto St. Paul vyhlásené za 
najzdravšie mesto na svete a Dr. Ohage bol 
ocenený za zásluhy o tento fakt. Jeho refor-
my boli následne uvedené do praxe v mno-
hých mestách sveta. Dr. Justus Ohage zomrel 
v St. Paul v roku 1935 ako 86-ročný.

prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
II. chirurgická klinika LF SZU
FNsP F. D. Roosevelta
Námestie L. Svobodu 1, Banská Bystrica
pkothaj@nspbb.sk

Mária Hatoková a kolektív

SPREVÁDZANIE CHORÝCH A ZOMIERAJÚCICH 
Dobrovoľníctvo v nemocniciach a paliatívnych zariadeniach
Kniha je určená pre príbuzných a priateľov ťažko chorých a zomierajúcich, pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov, 
psychológov, duchovných, sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov. Jej cieľom je ponúknuť základné informácie 
o fyzických, psychických, sociálnych a duchovných charakteristikách ťažko chorých a zomierajúcich. Je o spôsobe, ako 
sa k nim priblížiť cez informácie znižujúce strach z choroby a zomierania, aby sme sa mohli stať ich sprevádzajúcimi. 
Kniha chce byť sprievodcom a podporou pre tých, čo sa o chorých a zomierajúcich starajú. Zostavil ju tím dlhodobo 
pracujúci v Onkologickom ústave sv. Alžbety a v oblasti paliatívnej starostlivosti. 

Kniha je dostupná v kníhkupectvách a na internete, napr. www.martinus.sk. 2013; 244 s, pevná väzba. www.martinus.sk
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Významné životné jubileum profesora Šefránka
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážená odborná lekárska obec,
dovoľte, aby sme upriamili vašu pozornosť na významnú udalosť týchto dní. Radi by sme všetkým pripomenuli, že 11. januára 2014 sa 
významného životného jubilea dožil jeden z významných predstaviteľov modernej a samostatnej cievnej chirurgie na Slovensku, pán 
profesor MUDr. Vladimír Šefránek, PhD. 
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Pán profesor MUDr. Vladimír Šefránek, PhD., sa na-
rodil 11. januára 1944 v Martine. Jeho celý život je ná-
sledne spojený s Bratislavou, kde žije a pôsobí dodnes. 
Profesor Šefránek promoval na LF UK v Bratislave v ro-
ku 1966 a svoju chirurgickú púť začal na Chirurgickom 
oddelení NsP Bezručova pod dohľadom prednostu 
MUDr. Júliusa Slabécia. Po troch počiatočných rokoch 
smerovali jeho kroky na II. chirurgickú kliniku Fakultnej 
nemocnice na Partizánskej ulici v Bratislave, ktorá 
v tom období predstavovala skutočný chirurgický 
vrchol na Slovensku. Tu postupne napredoval pod 
dohľadom prednostu kliniky akademika Karola Šišku 
a neskôr pod vedením prof. MUDr. Ivana Šimkovica, 
DrSc. Od roku 1979 sa jeho pôsobisko zmenilo na 
špecializovaný ústav zameraný na ochorenia kardio-
vaskulárneho systému (ÚKVCH – Ústav kardiovasku-
lárnych chorôb), čo upriamilo jeho kroky smerom 
k „jeho životnej profesionálnej práci a láske“ – cievnej 
chirurgii. Počas pôsobenia na „Partizánskej ulici“ prešiel 
všetkými chirurgickými pracovnými pozíciami od 
staršieho sekundárneho lekára, ordinára pre cievnu 
chirurgiu, až po primára oddelenia cievnej chirurgie. 
V roku 1988 získava vedecký titul PhD. Po „presťaho-
vaní“ Ústavu kardiovaskulárnych chorôb pod Krásnu 
Hôrku v Bratislave, a aj zmene jeho názvu na Národný 
ústav srdcových a cievnych chorôb, sa od roku 1997 
stáva prednostom Kliniky cievnej chirurgie a vedúcim 
Katedry cievnej chirurgie Lekárskej fakulty Slovenskej 
zdravotníckej univerzity v Bratislave, pričom v týchto 
funkciách pôsobí úspešne dodnes. V roku 1998 sa 
habilitoval na docenta chirurgie (LF UK, Bratislava) 
a v roku 2003 bol inaugurovaný na profesora chirurgie 
(LF UPJŠ, Košice). Od roku 1997 do roku 2005 pôsobil 
ako hlavný odborník MZ SR pre cievnu chirurgiu. Je 
členom množstva významných slovenských aj za-
hraničných odborných spoločností, z najdôležitejších 
uvedieme Slovenskú lekársku spoločnosť a v rámci nej 
Slovenskú spoločnosť cievnej chirurgie, kde je od roku 
2001 až doposiaľ jej prezidentom. Z najvýznamnejších 
zahraničných spomenieme, že je členom Európskej 
spoločnosti cievnej chirurgie (ESVS), pričom v rokoch 
2007 – 2011 bol národným zástupcom SR vo výbore 
tejto spoločnosti.

Pán profesor zasvätil celý svoj „odborný život“ 
cievnej chirurgii, vzdelávaniu a výchove budúcich ge-
nerácií chirurgov a cievnych chirurgov na Slovensku, 
za čo mu patrí naša vďaka a úcta. Počas svojho pôso-
benia v bratislavských odborných kruhoch venoval 
viac ako 30 rokov kontinuálnej pregraduálnej peda-
gogickej činnosti v odbore chirurgia na Lekárskej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a viac ako 
25 rokov kontinuálnej postgraduálnej a pregraduál- 

nej pedagogickej činnosti v rámci Slovenskej zdra-
votníckej univerzity v Bratislave. Jeho rukami a pod 
jeho odborným dohľadom vyrástla prakticky celá 
v súčasnosti profesionálne aktívna cievno-chirurgická 
obec na Slovensku, pričom musíme spomenúť, že 
jeho žiaci sa veľmi dobre uplatnili aj v zahraničí. 

Je autorom 12 monografií a kapitol v monogra-
fiách na Slovensku a v zahraničí, pričom v roku 1986 
a 1997 bol ako autor ocenený Cenou chirurgickej 
spoločnosti za najlepšiu publikáciu. Je autorom 
takmer 400 prednášok na významných slovenských 
i zahraničných odborných kongresoch a konferen-
ciách a autorom, respektíve spoluautorom takmer 
120 odborných publikácií v domácich a zahranič-
ných odborných periodikách. Pod jeho odborným 
vedením „vyrástlo“ 10 úspešných doktorandov a 7 
primárov. Nemožno nespomenúť početnú oponent-
skú, recenznú a lektorskú činnosť pre svojich kolegov 
z chirurgických kruhov. 

Pracovisko, kde pôsobí do dnešných dní, vybu-
doval spolu so spolupracovníkmi po organizačnej, 
personálnej aj materiálnej stránke prakticky od svo-
jich začiatkov až do súčasného stavu, keď je všeobec-
ne uznávané ako popredné pracovisko v odbore. A aj 
táto skutočnosť ho zaraďuje do postavenia jedného 
z významných spoluzakladateľov modernej a samo-
statnej cievnej chirurgie na Slovensku. Výsledkom je-
ho profesionálneho snaženia bolo etablovanie prvej 
samostatnej kliniky v odbore cievna chirurgia, a to 
Kliniky cievnej chirurgie NÚSCH, a. s. v Bratislave, ktorá 
v súčasnosti vykonáva funkciu referenčného praco-
viska pre Slovenskú republiku, poskytuje konzultačné 
služby a rieši komplikovaných pacientov v celoslo-
venskom kontexte. Vďaka postupne sa zlepšujúcim 

výsledkom preventívnej a liečebnej činnosti, pred-
náškovej a publikačnej činnosti pracovisko získalo 
v súčasnosti kredit uznávaného cievno-chirurgického 
pracoviska, ktoré znesie prísne medzinárodné kritériá. 

Klinika je, alebo bola, zapojená do medzinárod-
nej vedecko-výskumnej spolupráce: Mount Sinai 
University Hospital, New York, USA; Chirurgická kli-
nika Univerzitnej nemocnice Aarhus, Henri Mondor 
Hôpital Créteil, Paris, Francúzsko; Klinika vaskulárnej 
chirurgie Univerzitnej nemocnice, Leuven, Belgicko; 
Klinika cievnej a hrudníkovej chirurgie Univerzitnej 
nemocnice, Ulm, Nemecko; Klinika kardiovaskulárnej 
chirurgie Semmelweissovej univerzity, Budapešť, 
Maďarsko; Klinika cievnej chirurgie Univerzity Viedeň, 
AKH, Rakúsko; I. chirurgická a radiologická klinika 
University Palackého, Olomouc, ČR; Klinika kardiovas-
kulární chirurgie Nemocnice na Homolce, Praha, ČR; 
IKEM, Praha; Chirurgická klinika Fakultní nemocnice, 
Plzeň, ČR a iné.

Ako spoluzakladateľ modernej cievnej chirur-
gie zaviedol a postupne implementoval množstvo 
nových diagnostických a terapeutických postupov 
v cievnej chirurgii na území SR, čím postupne pozdvi-
hol úroveň cievnej chirurgie na Slovensku na dnešnú 
úroveň. V spolupráci s intervenčnými vaskulárnymi 
rádiológmi v NÚSCH, a. s. v Bratislave sa podieľal 
na rozpracovaní intervenčných liečebných metód 
a na ich širšom zavedení v klinickej praxi, a to najmä 
v liečbe periférnych obliterujúcich ochorení končatín, 
supraaortových vetiev aorty, splanchnických a re-
nálnych artérií. Pod jeho vedením sa na Slovensku 
vykonali v roku 1999 prvé endovaskulárne výkony 
v liečbe aneuryziem abdominálnej aorty.

Záverom tohto stručného prehľadu odborný-
mi a profesionálnymi aktivitami by sme radi pánovi 
profesorovi v mene celej odbornej verejnosti, ob-
zvlášť v mene všetkých cievnych chirurgov a jeho 
nasledovníkov, zaželali k jeho krásnemu životnému 
jubileu v prvom rade pevné zdravie. Hneď vzápätí 
dostatok elánu a motivácie do jeho ďalšej odbornej 
práce a v neposlednom rade veľmi dôležitú pohodu 
a šťastie v rodinnom živote. 

Vážený pán profesor, milý Vlado, 
Omnia bona tibi ad multos annos optamus!

MUDr. Ján Tomka, PhD.
MUDr. Roman Slyško, PhD.

MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc. 
a všetci spolupracovníci Kliniky cievnej chirurgie, NÚSCH, 
a. s., v Bratislave a všetci členovia výboru Slovenskej spo-
ločnosti cievnej chirurgie SLS.
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Nová kniha: História anestéziológie a intenzívnej 
medicíny na Slovensku
„História anestéziológie a intenzívnej medicíny na Slovensku“ od autorov doc. MUDr. Jozefa Firmenta, PhD.,  
MUDr. Štefana Trenklera, PhD., MUDr. Ondreja Bohuša, PhD. a MUDr. Milana Onderčanina, PhD., vydavateľ: 
Knihy Hanzluvka, Košice, 2013, ISBN: 978-80-89546-10-1, počet strán 486.

Slov. chir., 2014; roč. 11(1): 36–38

História modernej chirurgie začína zavede-
ním anestézie a asepsy do chirurgickej činnosti 
v polovici 19. storočia. O začiatkoch zavádzania 
anestézie a operácií v narkóze na chirurgických 
pracoviskách na Slovensku je venovaná knižná 
publikácia významných predstaviteľov anesté-
ziológie a intenzívnej medicíny na Slovensku 
doc. MUDr. Jozefa Firmenta, PhD., MUDr. Štefana 
Trenklera, PhD., MUDr. Ondreja Bohuša, PhD. 
a MUDr. Milana Onderčanina, PhD.: História 
anestéziológie a  intenzívnej medicíny na 
Slovensku.

Kniha začína oslovením „Vážení čitatelia“, 
v ktorom autori uvádzajú, že ich snahou bolo 
zdokumentovať údaje o zrode a budovaní svoj-
ho odboru od prvých začiatkov až po súčasnosť, 
po stránke personálnej, technickej, legislatívnej 
a organizačnej, pre súčasnosť aj budúce gene-
rácie tak, aby kniha bola zdrojom pre históriu 
medicíny v odbore anestéziológie a intenzívnej 
medicíny na Slovensku. 

Prvá kapitola Úvod do histórie slovenskej 
anestéziológie a intenzívnej medicíny v subkapi-
tolách opisuje vznik nemocníc na Slovensku 
a rozvoj chirurgie na Slovensku. Je tu zmienka 
o verejne prezentovanej éterovej narkóze vyko-
nanej W. Mortonom 16. októbra 1864 v Bostone 
a o éterovej narkóze, ktorú aplikoval člen radu 
Milosrdných bratov Celestyn Opitz 7. 2. 1847 
v  dnešnej nemocnici na Františku v  Prahe. 
Konštatuje sa tu, že nutnosťou ďalšieho pokroku 
chirurgických disciplín bola anestézia, ktorá vzi-
šla z chirurgie, a bola jej neoddeliteľnou súčas-
ťou. Anestézia v ďalšom období dopomáhala 
k rozvoju a diferenciácii chirurgie. Nemocnice 
na Slovensku, kláštorné, mestské, župné a štát-
ne, na prelome 19. a 20. storočia sa zameriavali 
prevažne na liečbu interných ochorení a  len 
čiastočne vykonávali menšie chirurgické výkony 
a neboli prispôsobené na poskytovanie chirur-
gickej starostlivosti. Na Slovensku v 19. storo-
čí vzniklo len jedno nemocničné chirurgické 
oddelenie v Krajinskej nemocnici v Bratislave, 
kde sa vykonali roku 1891 prvé dva úspešné 
cisárske rezy na Slovensku a roku 1903 bola prvá 
appendektómia, ale otázka spôsobu anestézie 

zostáva nezodpovedaná pre neexistenciu ope-
račných záznamov. Konštatuje sa tu, že pokroky 
v chirurgických odboroch, a hlavne v chirurgii, si 
nevyhnutne vyžadovali rozvoj anestézie. Tieto 
disciplíny sa vzájomne prelínajú, závisia jedna 
od druhej. Anestézia vznikla v lone chirurgie, 
ale jej osamostatňovanie nebolo ľahké a bez-
problémové.

V subkapitole Obdobie medzi dvoma sve-
tovými vojnami a prvé zmienky o anestézii, sa 
uvádza, že rozmach anestéziológie a anestézio-
logických techník, objavenie množstva nových 
anestetík a formách používaných v anestézio-
lógii si vyžiadalo celosvetové zjednocovanie 
a štandardizáciu technickej a prístrojovej ter-
minológie, ako aj anestetických postupov. Po 
prvej svetovej vojne bola založená Univerzita 
Komenského v Bratislave a 21. septembra 1919 
vznikla jej Lekárska fakulta. Prvým prednostom 
chirurgickej kliniky sa stal profesor Stanislav 
Kostlivý, ktorý založil slovenskú chirurgickú školu 
a z jeho žiakov sa v nasledujúcich rokoch stali 
primári chirurgických oddelení na Slovensku 
a zabezpečili rozvoj chirurgie a s ním aj anesté-
ziológie. Výrazne sa rozšírila paleta chirurgic-
kých výkonov, ktoré sa museli robiť v celkovej 
anestézii, ktorej spôsob, a kto ju podával, nie 

je dokumentovaný. Autori uvádzajú, že ešte aj 
začiatok 20. storočia pre väčšinu chirurgických 
pracovísk je dobou predarchívnou. 

Uvádzajú, že v Liptovskom Mikuláši sa za-
chovali operačné knihy od roku 1932 a pri druhej 
cholecystektómii v Liptovskom Mikuláši 8. júla 
1933 bola prvý raz použitá celková anestézia 
éterom. Recenzent túto subkapitolu dopĺňa úda-
jom, že na I. chirurgickej klinike UN L. Pasteura 
v Košiciach sú veľmi dobre zachovalé operačné 
knihy od roku 1919, ktoré založil MUDr. Jozef 
Uram – riaditeľ Štátnej nemocnice v Košiciach 
a primár jej chirurgického oddelenia. V ope-
račnej knihe sú aj údaje o použitej látke k anesté-
zii, ale bez uvedenia, kto anestéziu podával. Prvá 
operácia appendectomia v narkóze chlorofor-
mom sa uskutočnila 15. apríla 1919 u 15-ročného 
dievčaťa, 7. mája 1919 u pacientky pre volvulus 
bola vykonaná laparotómia v éterovej narkó-
ze, 22. augusta 1919 vykonaná resekcia žalúdka 
a GEA pre ulcus ca ventriculi v éterovej narkó-
ze. Rok 1934 autori považujú za prvý písomne 
dokumentovaný začiatok existencie slovenskej 
anestéziológie, odvolávajúc sa na prácu s ane-
stéziologickou tematikou „Předběžné sdělení 
o intravenózni narkóze Evipanem“, ktorú uverej-
nil MUDr. Karol Šiška asistent II. chirurgickej klini-
ky prof. Diviša v Časopise lékařu českých. Medzi 
dvoma svetovými vojnami v ČSR sa vykonávali 
prevažne lokálne a lumbálne anestézie, ktoré 
sa uprednostňovali pred celkovou anestéziou, 
pretože ešte neexistovali odborne školení an-
estéziológovia a anestézia sa zverovala laickým 
osobám alebo najmladším lekárom.  

V subkapitole Obdobie rokov 1945 – 1960, sa 
uvádza úzke spojenie českej a slovenskej medicí-
ny. Vo Vojenskej nemocnici v Prahe-Sřešoviciach 
bolo 1. januára 1948 zriadené anestéziologické 
oddelenie a za jeho prednostu bol ustanovený 
plk. MUDr. Lev Spinadel, ktorý anestéziologic-
kú odbornosť a erudíciu získal počas pobytu 
v Anglicku. Bolo to prvé anestéziologické od-
delenie v ČSR. MUDr. Spinadel bol zakladateľom 
anestéziologického odboru v Čechách a na svo-
jom oddelení sa venoval aj postgraduálnemu vz-
delávaniu civilných lekárov. V rámci chirurgickej  
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katedry Ústavu pre doškoľovanie lekárov v Prahe, 
MUDr. Spinadel bol školiteľom pre odbor an-
estéziológia a organizoval špecializačné kurzy 
v anestéziológii, ktorých sa zúčastnili aj lekári zo 
Slovenska. Významnú úlohu pre anestéziu na 
Slovensku zohral MUDr. Pavol Šteiner, ktorý sa 
po II. svetovej vojne vrátil z Anglicka. V roku 1946 
bol krátky čas primárom chirurgického oddelenia 
v Košiciach a potom v Martine a vedúcim Katedry 
chirurgie Slovenského ústavu pre doškoľovanie 
lekárov v Trenčíne. V druhej polovici päťdesiatych 
rokov 20. storočia väčšina vedúcich chirurgických 
kliník v Čechách aj na Slovensku dospela k názo-
ru, že pre anestéziu treba z kolektívu chirurgov 
vyčleniť osobitného lekára, ktorý by absolvoval 
študijné pobyty v anestéziológii v zahraničí a na 
niektorých pracoviskách sa to aj uskutočnilo. 
V subkapitole Obdobie rokov 1961 – 1970, sa uvá-
dza, že rok 1963 bol prelomovým rokom, keď 13 
absolventov predatestačného sústredenia urobilo 
kvalifikačnú atestáciu a začínajú sa napĺňať funkč-
né miesta ústavných anestéziológov. Okolo roku 
1960 začali vznikať prvé neposteľové oddelenia, 
v druhej polovici šesťdesiatych rokov posteľové 
oddelenia. Štátna zdravotná správa legitimizovala 
zriaďovanie resuscitačných oddelení. Prvé po-
steľové oddelenie anestéziológie a resuscitácie 
v Československu vzniklo v Košiciach v roku 1966. 
Zvýšil sa počet lekárov, ktorí absolvovali základ-
ný kurz v anestéziológii. Negatívne pôsobil rok 
1968, keď počet atestovaných anestéziológov 
emigroval. 

V subkapitole Obdobie rokov 1970 – 1990, 
autori uvádzajú, že v sedemdesiatych rokoch 
sa v USA začína rozvíjať urgentná medicína 
ako medziodborová disciplína, ktorá sa za- 
oberá akútnymi stavmi akéhokoľvek pôvodu vo 
všetkých vekových skupinách. Významným pre 
jej vznik bolo spracovanie a celosvetové prijatie 
metodiky kardiopulmonálnej resuscitácie, ktorá 
bola prijatá aj u nás a zavedená do klinickej praxe 
v roku 1974. V druhej polovici sedemdesiatych 
a začiatkom osemdesiatych rokov sa začali zria-
ďovať stanice záchrannej služby (SZS) a rýchlej 
záchrannej služby (RZP). Školenie budúcich se-
stier a príprava lekárov iných odborností, ktorí 
v začiatkoch vykonávali pohotovostné služby, 
spočívala na anestéziológoch. Narastajúce úlo-
hy pre RZP, materiálne a personálne vybave-
nie SZS postupne viedlo k odčleneniu RZP od 
ARO. Počet sestier aj lekárov pracujúcich v troch 
zložkách ARO – anestézia, resuscitácia a RZP, 
ich spoločenské uplatnenie a možnosť komu-
nikácie viedol v roku 1974 k založeniu komisie 
sestier, ktorá sa potom zmenila na sekciu sestier. 
Zaviedlo sa pomaturitné špecializačné školenie 

sestier v odbore anestéziológia. V roku 1986 
ako na jedinej lekárskej fakulte na Slovensku sa 
začlenila do učebných osnov ako samostatný 
predmet anestéziológia. V subkapitole Obdobie 
po „nežnej revolúcii“, sa poukazuje na možnosť 
lepšej komunikácie s vyspelými krajinami, kde 
vývoj anestéziologickej činnosti mal podstat-
ný náskok pred Slovenskom, osobne navštíviť 
pracoviská v zahraničí a vidieť spôsob ich prá-
ce. V tomto období sa osamostatňovali stanice 
rýchlej lekárskej, respektíve zdravotníckej po-
moci, vznikali ambulancie pre liečbu bolesti 
a ambulancie pre predanestetické vyšetrenie. 
Do praxe sa dostali nové lieky a zaviedli sa no-
vé anestéziologické prístroje s monitorovaním 
anestetických plynov s možnosťou podávať mi-
nimálne množstvo anestetík. Významný pokrok 
nastal v oblasti intenzívnej medicíny. Všetka 
pozornosť sa venuje bezpečnosti pacientov vo 
vzťahu k anestéziologickým a intenzivistickým 
postupom. 

Ďalšia časť prvej kapitoly je venovaná or-
ganizačnému zabezpečeniu anestéziologickej 
služby. Autori uvádzajú, že chirurgovia si stále 
viac uvedomovali potrebu odborne vykonanej 
anestézie a zabezpečenie pacienta v priebehu 
operácie a aj v bezprostrednom pooperačnom 
období. 8. decembra 1951 na výborovej schôd-
zi Čsl. chirurgickej spoločnosti bola poverená 
docentka Pastorová, aby sa ujala v rámci chirur-
gickej spoločnosti založenia Komisie pre ane-
stéziológiu. Ministerstvom zdravotníctva ČSR, 
vyhláškou z roku 1952, bol odbor anestéziológie 
a resuscitácie štátom uznaným lekárskym od-
borom. Poukazuje sa tu na Metodický pokyn 
MZ z roku 1972 o diferencovanej starostlivosti. 
Pre resuscitačnú starostlivosť sa mali posteľové 
oddelenia zriaďovať v nemocniciach III., a podľa 
potrieb a možnosti, aj II. typu. Boli menovaní 
hlavní, krajskí a okresní odborníci pre anesté-
ziológiu. Poukazuje sa tu na vznik Spoločnosti 
anestéziológie pri reorganizácii Čsl. lekárskej 
spoločnosti J. E. Purkyně a vlastné národné vý-
bory v rámci federácie. Druhá kapitola opisuje 
vznik Komisie pre anestéziológiu Čsl. chirurgickej 
spoločnosti 8. decembra 1951. Na jej ustanovujú-
cej schôdzi 16. mája 1952 v Olomouci za jej pred-
sedníčku bola zvolená MUDr. Jana Pastorová a za 
podpredsedu pre Slovensko MUDr. Ján Fizély. 
V roku 1953 boli vymenovaní na Slovensku prví 
krajskí odborníci pre anestéziológiu. Uvádza sa 
tu vznik Anestéziologickej komisie slovenskej od-
bočky Čsl. chirurgickej spoločnosti J. E. Purkyně 
a jej ustanovujúca schôdza 6. decembra 1960 
v Bratislave (v knihe sa nesprávne uvádza, že 
v Košiciach), na ktorej bol za predsedu zvolený 

MUDr. Rudolf Klima. 7. decembra 1961 vznikla 
Slovenská odbočka anestéziologickej sekcie 
Čsl. lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně a na jej 
ustanovujúcej schôdzi za predsedu bol zvolený 
MUDr. Milan Buroš. Je tu opísaná aktívna činnosť 
sekcie aj odbočky počas ich pôsobenia. V ďalšej 
časti druhej kapitoly sa venuje Slovenskej spo-
ločnosti anestéziológie a resuscitácie – SSAR 
v rokoch 1969 – 1990, ktorej zakladajúca schôdza 
sa konala 28. februára 1969 a jej predsedom bol 
zvolený doc. MUDr. T. Kadlic. Činnosť SSAR je 
podrobne opísaná podľa volebných období, od 
prvého – roky 1969 – 1973 až po piate 1985 – 
1990 s uvedením mien predsedu, podpredsedov 
a členov výboru. Uvádzajú sa tu všetky aktivity 
v rámci rozvíjania a zdokonaľovania odboru an-
estéziológie a resuscitácie.

Vzniku, práci a symbolom Slovenskej spo-
ločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny 
(SSAIM) je venovaný záver druhej kapitoly. Táto 
spoločnosť mohla vstúpiť do európskych aj sve-
tových organizácií v anestéziológii a intenzívnej 
medicíne. Opisujú sa tu kongresové podujatia 
SSAIM s medzinárodnou účasťou významných 
predstaviteľov odboru i úradujúcich prezidentov 
európskych a svetových spoločností anesté-
ziológie a intenzívnej medicíny, ako aj aktívna 
účasť našich členov spoločnosti v činnosti me-
dzinárodných organizácií. Uvádza sa tu, že od 
roku 1999 sa konajú Zimné fóra SSAIM – ako 
komorné podujatia odborno-relaxačné, za-
merané na bilaterálne kontakty s európskymi 
i zámorskými odbornými anestéziologickými 
spoločnosťami. Významnou pre SSAIM je sku-
točnosť, že na konci roka 2012 vyšlo prvé číslo 
časopisu Anestéziológia a intenzívna medicína. 
Konštatujú, že v rámci odboru sa vychovali špič-
koví odborníci a na LF Slovenska sa zriadili kliniky 
a katedry AIM pre pregraduálne a postgraduálne 
vzdelávanie. SSAIM na pamiatku zakladateľa mo-
dernej slovenskej anestéziológie a intenzívnej 
medicíny každoročne udeľuje Pamätnú medai-
lu Tomáša Kadlica. Je tu uvedená chronológia 
výročných kongresov a aktivít SSAIM v rokoch 
1993 – 2011, spolu 19, a chronológia zimných 
fór SSAIM v rokoch 1999 –2011 konaných na 
Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách, spolu 15, 
s uvedením hlavných tém a mien zahraničných 
hostí. 

Tretia kapitola je venovaná histórii anestézi-
ologických pracovísk na Slovensku usporiadaná 
a zredigovaná v spolupráci s autormi z jednotli-
vých pracovísk. Je tu pomerne podrobne opísa-
ná história od vzniku až po súčasnosť všetkých 
anestéziologických pracovísk na Slovensku 
podľa územnosprávneho členenia. Bratislava 
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Mesto + Malacky, Trnavský, Trenčiansky, 
Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický a Prešovský 
kraj, Košice Mesto, Košický kraj (bez Košíc), ktoré 
sú v nemocniciach univerzitných, fakultných, 
štátnych, rezortných, v špecializovaných a od-
borných ústavoch aj v nemocniciach, ktoré sa 
transformovali alebo zanikli. Pri jednotlivých pra-
coviskách sa uvádzajú meno a dáta narodenia 
ich primárov alebo prednostov s obdobím ich 
pôsobenia, mená a doba pôsobenia vedúcich 
sestier, mena lekárov a pracovníkov, materiálno-
-technické a prístrojové vybavenie, ako aj rozsah 
a kvantita činnosti pracoviska. V publikácii sa 
venuje pozornosť histórii detskej anestéziológie 
a intenzívnej medicíny na Slovensku. Venuje 
sa tu pozornosť aj histórii prednemocničnej – 
urgentnej starostlivosti v Bratislave, v Košiciach 

a ostatných regiónoch, leteckej záchrannej služ-
be, legislatíve a ďalšiemu vývoju tejto starost-
livosti. V závere publikácie sú uvedené mená 
osobností slovenskej anestéziológie a intenzív-
nej medicíny s curriculum vitae osobnej aj profe-
sionálnej v počte 112 v abecednom poradí. Je tu 
kapitola venovaná histórii anestetík inhalačných, 
intravenóznych, opioidov, svalových relaxancií, 
lokálnych anestetík a krátka stať „detí a anesteti-
ká“. Uvádza sa tu história anestéziológie a inten-
zívnej medicíny v tabuľkách od doby okolo 1400 
pred Kr. po rok 1996. Posledná kapitola Myšlienky 
na záver uvádza zamyslenia veľmi cenné a je 
vhodným zakončením publikácie. 

Jednoznačne možno povedať, že autorské-
mu kolektívu so spoluautormi z jednotlivých 
pracovísk sa podarilo vytvoriť kvalitnú a cennú 

knižnú publikáciu s bohatou obrazovou doku-
mentáciou. Kniha je v peknej reprezentatívnej 
úprave s pevnou väzbou, ktorá dobre prezentuje 
aj vydavateľa. Publikácia poslúži všetkým pra-
covníkom odboru anestéziológie a intenzívnej 
medicíny každej generácie – pre staršiu bude 
spomienkou, pre mladšiu ponaučením. Radi si ju 
určite prečítajú aj chirurgovia a lekári ostatných 
medicínskych odborov, ale aj študenti medicíny 
pri rozhodovaní o výbere svojho odboru.

prof. MUDr. Július Vajó, DrSc., 
emeritný profesor
II. chirurgickej kliniky LF UPJŠ 
Rastislavova 43, 040 01 Košice

Nová kniha: PRINCÍPY CHIRURGIE III.
Koncom roka 2013 uzrela svetlo sveta kniha PRINCÍPY CHIRURGIE III. pod editorským vedením prof. MUDr. Juraja Pechana, CSc. 
a koeditorov: prof. MUDr. Svetozára Haruštiaka, CSc., prof. MUDr. Petra Kothaja, CSc., prof. MUDr. Júliusa Vajóa, DrSc. a prof. 
MUDr. Jaroslava Simana, PhD. Celkový počet odborných prispievateľov bol úctyhodný – 85 zo Slovenskej a Českej republiky. Dielo 
má 1 098 strán, tlač: Prima Print, a. s., Trávniky, Bratislava. Technické prevedenie a tlač je na vynikajúcej úrovni, podobne ako aj 
predošlé dva diely. Veľmi záslužnú prácu predviedli aj odborný redaktor prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc. a zodpovedná redak-
torka PhDr. Helena Bernadičová.
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Po obsahovej stránke vo všeobecnej časti sú 
kapitoly o miniinvazívnej a robotickej chirurgii 
a tiež o onkochirurgii. Náplň hlavných kapitol 
tvorí chirurgia ezofagu (strany 25 – 112), chirur-
gia brucha (strany 113 – 854) a detská chirurgia 
(strany 857 – 1079).

V prvej kapitole Chirurgia pažeráka, ktorú 
zostavil prof. Haruštiak, sa podrobne pojed-
náva o divertikulách, poruchách motility a re-
fluxnej chorobe pažeráka, hiátových herniách, 
Barretovom pažeráku a o benígnych a malígnych 
nádoroch pažeráka. Detailne je opísaná operač-
ná technika resekcie pažeráka transtorakálna, 
transhiatálna a ezofagektómia bez torakotómie 
a miniinvazívna ezofagektómia pri nádoroch 
pažeráka a iných ochoreniach. Významný je tiež 
opis stratégie a taktiky pri iatrogénnej a spon-
tánnej perforácii pažeráka.

Kapitola Chirurgia brucha, ktorú zostavil prof. 
Pechan, predstavuje najrozsiahlejšiu kapitolu pu-
blikácie (strana 113 – 854). Chirurgia tráviacej rúry 
a parenchymatóznych orgánov brucha je hlavná 
náplň práce každého chirurga, či v teréne, alebo 
v univerzitných nemocniciach. Preto aj rozsah 
tejto kapitoly zodpovedá vážnosti tejto proble-
matiky. Kapitola pojednáva v úvode o herniách, 

o najčastejších náhlych príhodách brušných 
a o krvácaní do tráviaceho traktu. Podrobne sú 
opísané chirurgické ochorenia a rozpracovaná 
chirurgia žalúdka, tenkého a hrubého čreva až 
po konečník. Tu všade našla uplatnenie mimo 
klasickej chirurgie aj laparoskopická chirurgia. 
Významné podkapitoly tvoria tiež chirurgia 
pečene, žlčníka a  žlčových ciest, pankreasu 
a neuroendokrinné nádory. Ďalšie podkapitoly 
tvoria ochorenia sleziny, štítnej a prištítnej žľazy 
a retroperitonea.

Samostatnú kapitolu tvorí Detská chirurgia, 
kde u chorôb pažeráka dominujú atrézie, koró-
zie ezofágu a náhrady ezofágu. V rámci gastro-
enterochirurgie veľká pozornosť je venovaná 
špecifikám detskej chirurgie a vrodeným chy-
bám, ako sú: gastroschíza, omfalokéla, vrodená 
hypertrofická pylorostenóza, atrézia a stenóza 
duodéna, jejunoilea, mekóniový ileus, črevné 
malrotácie, atrézie a stenózy hrubého čreva, 
Morbus Hirschprung a anorektálne malformácie.

Zvláštnu pozornosť si zasluhuje krvácanie 
do tráviaceho traktu u novorodencov, dojčiat 
a detí. Ďalej sú to ochorenia pečene, žlčových 
ciest, pankreasu, sleziny a nadobličky. Trauma 
brucha hrá u detí významnú úlohu, hlavne keď 

ide o poranenia sleziny, pečene, pankreasu, ob-
ličky a tráviacej rúry.

V rámci detskej chirurgie je pozornosť ve-
novaná onkochirurgii GIT-u, brušných orgánov 
a retroperitonea. Zároveň opisujú aj vrodené 
ochorenia periférneho cievneho systému u detí, 
ako sú hemangiómy, venózne a artério-venózne 
malformácie. Poslednú časť tejto kapitoly tvorí 
miniinvazívna chirurgia v oblasti brucha u detí.

Záverom možno konštatovať, že všetky kapi-
toly a podkapitoly v Princípoch chirurgie III. boli 
napísané na vysokej odbornej úrovni a na úrovni 
súčasného poznania a vedy. Kniha je poučná 
a užitočná pre každého chirurga a vedie k správ-
nej liečebno-preventívnej orientácii v prospech 
pacienta. Kniha bude prínosom pre celú širokú 
chirurgickú spoločnosť, mladých chirurgov a tiež 
širšiu lekársku verejnosť, ako aj pre študentov 
medicíny.

Želám jej tiež šťastnú a užitočnú cestu.

prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
Chirurgická klinika JLF UK a MFN
Kollárova 2, 036 59 Martin
mazuchj@zoznam.sk
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Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Glaxo Group Limited, Greenford, Spojené kráľovstvo. 
Zloženie: Fraxiparine: Vápenatá soľ nadroparínu 9 500 anti-Xa IU Ph. Eur. v 1 ml roztoku. Fraxiparine Forte: Vápenatá soľ nadroparínu 19 000 anti-Xa IU Ph. Eur. v 1 ml roztoku. Pomocné látky: zriedená kyselina chlorovodíková alebo 
roztok hydroxidu vápenatého na úpravu pH (5 - 7,5), voda na injekciu. Lieková forma: injekčný roztok. Farmakoterapeutická skupina: Antikoagulans, antitrombotikum. ATC kód: B01AB06. Indikácie: Fraxiparine: Prevencia tromboem-
bolickej choroby: najmä vo všeobecnej chirurgii alebo ortopédii, u vysokorizikových pacientov s internými ochoreniami (pri respiračnom zlyhaní a/alebo respiračnej infekcii a/alebo kardiálnom zlyhaní), ako aj hospitalizovaných na jednotke 
intenzívnej starostlivosti, liečba tromboembolickej choroby, prevencia zrážania krvi počas hemodialýzy, liečba nestabilnej anginy pectoris a non-Q infarktu myokardu. Fraxiparine Forte: Liečba tromboembolickej choroby. Dávkovanie: 
Fraxiparine: DospelíDospelí: Dospelí: Dospelí Prevencia tromboembolickej choroby: všeobecná chirurgia - 0,3 ml subkutánne 2-4 hodiny pred operáciou a potom raz denne najmenej 7 dní; ortopédia – prvá dávka 12 hodín pred operáciou a druhá dávka 12 hodín po 
skončení operácie podľa telesnej hmotnosti, pokračovať raz denne najmenej 10 dní. V každom prípade je potrebné podávať Fraxiparine počas celého rizikového obdobia, najmenej do prepustenia pacienta do ambulantnej starostlivosti. Liečba 
tromboembolickej choroby: 2x denne (každých 12 hodín) po dobu 10 dní. Veľkosť dávky sa upravuje podľa telesnej hmotnosti pacienta tak, aby bola cieľová dávka 86 anti-Xa IU/ kg telesnej hmotnosti.  Prevencia zrážania krvi počas hemodialýzy: 
dávka je individuálna pre každého pacienta, obvykle sa podáva v jednej dávke do arteriálnej linky na začiatku každého cyklu. U pacientov bez zvýšeného rizika krvácania: pod 50 kg 0,3  ml, 50-69 kg 0,4 ml, nad 70 kg 0,6 ml, u pacientov 
s vyšším rizikom krvácania polovičná dávka. Liečba nestabilnej anginy pectoris a non-Q infarktu myokardu: podáva sa 2x denne (každých 12 hodín) s kyselinou acetylosalicylovou v dávke do 325 mg denne. Zvyčajná dĺžka liečby je 6 dní. Úvodná 
dávka sa podáva formou bolusovej intravenóznej injekcie a pokračuje sa subkutánne v dávke 86 IU anti Xa/kg. Deti a dospievajúciDeti a dospievajúci: neodporúča sa používať u pacientov mladších ako 18 rokov. Porucha funkcie obličiek: U pacientov s miernou 
poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≥ 50 ml/min) nie je potrebné znížiť dávku. U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≥ 30 ml/min a < 50 ml/min) je potrebné znížiť dávku nadroparínu o 25 
až 33 %. U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) v prevencii tromboembolickej choroby je potrebné znížiť dávku nadroparínu o 25 až 33 %. U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek pri 
liečbe tromboembolickej choroby, nestabilnej angíny pektoris a non-Q infarktu myokardu je Fraxiparine kontraindikovaný. Fraxiparine Forte: Liečba tromboembolickej choroby: DospelíDospelí: subkutánne raz denne obyčajne počas 10 dní. Veľkosť Dospelí: subkutánne raz denne obyčajne počas 10 dní. Veľkosť Dospelí
dávky sa upravuje podľa telesnej hmotnosti pacienta tak, aby bola cieľová dávka 171 anti-Xa IU/ kg telesnej hmotnosti. Deti a dospievajúciDeti a dospievajúci: neodporúča sa používať u pacientov mladších ako 18 rokov. Porucha funkcie obličiek: U pacientov s    
miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek je potrebné znížiť dávku nadroparínu o 25 %. Nadroparín je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek. Spôsob podávania: Subkutánna injekcia sa obyčajne 
podáva do pravej alebo ľavej strany brušnej steny, ale ako alternatívne miesto sa môže použiť stehno. Nie je určený na intramuskulárne podávanie. Kontraindikácie: Precitlivelosť na nadroparín alebo pomocné látky, anamnéza trombocy-
topénie počas liečby nadroparínom, aktívne krvácanie alebo vyššie riziko krvácania v súvislosti s koagulačnými poruchami s výnimkou diseminovanej intravaskulárnej koagulácie nevyvolanej heparínom, orgánová lézia s rizikom krvácania 
(napr. aktívny peptický vred), hemoragická cievna mozgová príhoda, akútna infekčná endokarditída, závažná porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) u pacientov liečených nadroparínom kvôli tromboembolickej chorobe, 
nestabilnej angíne pektoris alebo non-Q infarktu myokardu. Liekovky na viacnásobné použitie obsahujú benzylalkohol a preto sa nesmú použiť u detí do 3 rokov. Lokoregionálna anestézia pri elektívnych operačných zákrokoch je kontrain-
dikovaná v prípade terapeutického podávania LMWH. Osobitné upozornenia: Vzhľadom na možnosť vzniku trombocytopénie vyvolanej heparínom je počas celej liečby nadroparínom potrebné sledovať počet trombocytov. Opatrnosť pri 
podávaní nadroparínu je potrebná v nasledujúcich situáciách: zlyhanie pečene, závažná arteriálna hypertenzia, anamnéza vredovej choroby alebo iných orgánových lézií, chorioretinálne cievne poruchy, v období po operáciách mozgu, miechy 
alebo oka, porucha funkcie obličiek. Kryt ihly naplnenej injekčnej striekačky obsahuje vysušenú prírodnú latexovú gumu, ktorá môže vyvolať alergické reakcie u jedincov citlivých na latex. Interakcie: Nadroparín sa musí opatrne podávať 
pacientom užívajúcim perorálne antikoagulanciá, kortikosteroidy a dextrány. Pri profylaxii alebo liečbe venóznej tromboembolickej choroby a pri prevencii zrážania krvi počas dialýzy sa neodporúča súčasné podávanie kyseliny acetylsalicylovej, 
iných salicylátov, nesteroidných antiflogistík a antiagregancií, pretože môže byť spojené s vyšším rizikom krvácania. Ak nie je možné vyhnúť sa uvedeným kombináciám, pacientov je potrebné pozorne sledovať a robiť príslušné laboratórne 
vyšetrenia. Gravidita a laktácia: Použitie nadroparínu počas gravidity sa odporúča iba vtedy, ak prínos liečby je vyšší ako jej možné riziká. Použitie nadroparínu počas dojčenia sa neodporúča. Nežiaduce účinky: veľmi časté: prejavy krvá-
cania na rôznych miestach (vrátane prípadov spinálneho hematómu), malý hematóm v mieste vpichu, niekedy tuhé uzlíky, ktoré obyčajne vymiznú po niekoľkých dňoch; časté:  zvýšenie transamináz, obyčajne prechodné, reakcia v mieste 
vpichu; zriedkavé: trombocytopénia,trombocytóza, vyrážka, urtikária, erytém, pruritus, kalcinóza v mieste vpichu; veľmi zriedkavé:  eozinofília, reverzibilná po ukončení liečby, reakcie z precitlivenosti (vrátane angioedému a kožných reakcií), 
anafylaktoidná reakcia, reverzibilná hyperkaliémia v dôsledku útlmu tvorby aldosterónu, priapizmus, nekróza kože, zvyčajne sa vyskytuje v mieste vpichu. Balenie: Fraxiparine: s obsahom 2 alebo 10 naplnených striekačiek: 0,2 ml, 0,3 ml, 
0,4 ml bez stupnice, 0,6 ml, 0,8 ml, 1,0 ml so stupnicou. Fraxiparine Forte: s obsahom 2 alebo 10 naplnených striekačiek: 0,6 ml, 0,8 ml, 1,0 ml. Uchovávanie: pri teplote do 25° C. Neuchovávajte v mrazničke ani v chladničke, pretože studené 
injekcie môžu byť bolestivé. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Dátum poslednej revízie textu: 04/2013. Pred predpisovaním sa oboznámte s úplnou informáciou o lieku.
Podrobnejšie informácie dostupné na požiadanie: GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2, tel.: 02/4826 1111, fax: 02/4826 1110, www.gsk.sk 
Kontakt pre prípad hlásenia nežiaducich účinkov: 0911 421 045, sk-safety@gsk.com
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