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Vážení čitatelia časopisu Slovenská chirurgia,

dovoľte mi, aby som Vám v tomto prvom tohtoročnom čísle, ktoré 
je súčasne 14. ročníkom časopisu Slovenská chirurgia, poprial všetko 
najlepšie do nového roku, hlavne veľa zdravia, šťastia a pohody strávenej 
v práci alebo aj pri čítaní nášho odborného časopisu. Aj tento ročník začí-
name o niečo neskôr, ako bolo doteraz zvykom. Je to zapríčinené hlavne 

nedostatkom vhodných odborných článkov, opakovane na týchto stránkach vyzývam všetkých, 
ale hlavne väčšie klinické pracoviská, aby sa podelili so svojimi skúsenosťami alebo zaujímavými 
kazuistikami, ktoré každodenná chirurgia iste prináša. 

Smutnou udalosťou, ktorá nás postretla po tieto dni, je strata jedného z členov redakčnej 
rady časopisu, prof. MUDr. Petra Kothaja, PhD., ktorý nás opustil po ťažkej chorobe. V osobe pá-
na profesora strácame vynikajúceho odborníka, chirurga, ako aj vzácneho človeka. Bude nám 
všetkým veľmi chýbať. Česť jeho pamiatke!

Čo nám prináša súčasnosť? Na Slovensku sa rozbieha kampaň, ktorú pred desiatimi rokmi 
vo Veľkej Británii začal editor časopisu British Medical Journal, Richard Smith rubrikou pod ná-
zvom „Less is more“ („Menej je viac“), s cieľom poukazovať na riziká nadmerného indikovania 
niektorých diagnostických vyšetrení. Postupne sa v tomto periodiku začali objavovať aj celé 
články poukazujúce na tzv. „overdiagnosis“ a „overtreatment“. Spomínaný časopis naštartoval 
kampaň nazvanú „Too much medicine“. Táto kampaň mala za cieľ apelovať na lekárov, ale aj 
verejnosť a ukazovať na dôsledky nadmerného indikovania niektorých diagnostických metód 
na zdravie. Iste nezanedbateľný bol aj apel na ekonomickú zaťaženosť takejto zdravotnej sta-
rostlivosti. Veľmi významnou aktivitou z posledného obdobia je iniciatíva ABIM (American Board 
of Internal Medicine), ktorá prebieha pod názvom „Choosing Wisely“, t. j. „Vyberaj rozumne“. Na 
Slovensku s touto kampaňou prišla internistická spoločnosť, ale iste aj v chirurgii sa stretávame 
s týmito javmi, ktoré môžu ušetriť množstvo prostriedkov, ktoré by sme vedeli použiť napr. na 
obnovu technického vybavenia operačných sál a pod. Privítali by sme preto články s uvedenou 
problematikou, ako aj osobné skúsenosti našich čitateľov.

Záverom prajem všetkým čitateľom dostatočnú odbornú erudíciu získanú pri čítaní nášho 
časopisu, pevnú ruku pri písaní odborných príspevkov, ako aj veľa trpezlivosti a šťastie pri vyko-
návaní takej náročnej činnosti, akou je chirurgia.

Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
prezident Slovenskej chirurgickej spoločnosti a šéfredaktor časopisu
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Prehľadové články

Divertikulová choroba hrubého čreva – 
„chirurgické guidelines“ liečby komplikovanej 
divertikulitídy a jej následkov
Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.1, MUDr. Laura Gombošová, PhD.2, prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH3

1II. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka 
2I. interná klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice 
3I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice

Divertikulová choroba má vzrastajúcu prevalenciu. Súvisí to okrem iného hlavne so starnutím populácie, lebo výskyt ochorenia stúpa 
s vekom. Nekomplikovanú symptomatickú divertikulovú chorobu a ľahšie formy divertikulitídy lieči gastroenterológ. Ťažšie formy di-
vertikulitídy a jej následkov patria do kompetencie chirurga. Vo vyspelých krajinách sa odborníci riadia navrhnutými odporúčaniami – 
guidelines, ktoré vypracúvajú príslušní špecialisti. V prípade divertikulovej choroby to sú gastroenterológ, chirurg a klinický farmakológ.

Kľúčové slová: divertikulóza, divertikulová choroba, odporúčania liečby divertikulitídy a jej následkov 

Diverticular disease of large bowel – surgical guidelines treatment of complicated diverticulitis and its consequences

Diverticular disease (DD) has an increasing prevalence. This is due to, inter alia, especially an aging population, since the incidence of 
the disease increases with age. Symptomatic uncomplicated diverticular disease and milder forms of diverticulitis are treated by a gas-
troenterologist. Serious forms of diverticulitis and its consequences fall within the competence of the surgeon. In developed countries, 
the experts suggested time governed recommendations – guidelines drawn up by the relevant specialists. In the cases of diverticular 
disease that are gastroenterologist, surgeon and clinical pharmacologist.

Key words: diverticulosis, diverticular disease, guidelines for treatment of diverticulitis and its consequences

Slov. chir., 2017; roč. 14(1): 6–12

Úvod
Divertikulóza hrubého čreva a s ňou súvisiaca 

a rôznymi formami sa manifestujúca divertikulová 
choroba má vo svete, ale aj u nás stúpajúcu tenden-
ciu. Na liečbe sa podieľa gastroenterológ a chirurg, 
ktorí zasahujú do liečby pacienta podľa aktuálnej 
formy ochorenia. Individuálne zhodnotenie stavu 
pacienta a tomu prispôsobená adekvátna liečba 
umožňujú dosahovať akceptované výsledky liečby.

Definícia
Divertikulóza kolonu je charakterizovaná 

prítomnosťou divertikulov hrubého čreva. Ide 
väčšinou o nepravé divertikuly (pseudodivertiku-
ly), nakoľko neobsahujú všetky tri vrstvy črevnej 
steny. Vznikajú ako prolaps mukózy (alebo mu-
kózy a submukózy) cez stenu čreva v mieste jej 
oslabených miest, v blízkosti prechodu vasa recta.

Pravé divertikuly, ktorých stena má všetky tri vrst-
vy (sliznica, svalovina, seróza) sa vyskytujú častejšie 
v pravom kolon. Môžu byť vrodené alebo získané (1). 

Etiopatogenéza
Jednoznačná etiopatogenéza ochorenia nie 

je doteraz známa, jestvuje viacero teórií a hypo-
téz, ale ani jedna z nich sa doteraz jednoznačne 
nepotvrdila. Vznik divertikulov s veľkou pravde-
podobnosťou podmieňuje zvýšený intralumi-

nálny tlak. V patogenéze úlohu zohrávajú asi aj 
extracelulárne komponenty: elastín a kolagén. 

Incidencia divertikulózy vzrastá. U obyva-
teľov Európy sa divertikulóza vyskytuje najmä 
v ľavej polovici hrubého čreva, s maximom vý-
skytu v colon sigmoideum.

V Ázii a Afrike postihuje divertikulóza najmä 
pravé kolon, ale jej prevalencia v týchto regió-
noch dosahuje len 0,5 %. 

Patofyziológia
Divertikuly hrubého čreva sú výchlipky časti 

črevnej steny, v ktorých môže stagnovať stolica 
a z nej môže vzniknúť fekolit (coprolith). Poškodenie 
tenkej steny divertikula vedie, podľa hypotéz, k na-
rušeniu epitelu a bakteriálnej translokácii s násled-
ným zápalom steny divertikula – divertikulitíde. 

Bolesť pri divertikulitíde vzniká ako obranná 
reakcia organizmu, ktorej pôvod treba hľadať 
v  imunitnej bunkovej reakcii na bakteriálnu 
translokáciu. Dochádza pri tom k uvoľneniu zá-
palových mediátorov. Následne sa podráždia 
receptory senzorických nervových vláken, ktoré 
odosielajú informácie do mozgu. 

Prevalencia
Prevalencia divertikulózy sigmy a ľavého ko-

lon stúpa s vekom. Vo štvrtom decéniu dosahuje 

približne 5 %, vo veku nad 70 rokov je to viac ako 
60 %. Predpokladá sa, že približne 40 % dospelej 
populácie v západných krajinách má divertikuló-
zu. Divertikulitída s krvácaním z divertikulov patria 
medzi najčastejšie gastrointestinálne príčiny hos-
pitalizácie pacientov. Symptomatické komplikácie 
ochorenia sa vyskytnú v 10 – 30 % prípadov.

Počet hospitalizácií z dôvodu divertikulitídy 
má stúpajúci trend: 74,1/100 000 obyvateľov v roku 
2000, 91,9/100 000 obyvateľov v roku 2010. Celková 
mortalita pacientov s akútnou nekomplikovanou 
divertikulitídou je 2,5 % a komplikovanou 10 % (2).

Rizikové faktory
Za rizikové faktory evolúcie divertikulózy 

sa považujú vysoký BMI a nízka fyzická aktivita, 
vysoký príjem červeného mäsa, nízky príjem 
vlákniny v potrave, fajčenie, vek. Divertikulóza 
nezvyšuje riziko karcinómu hrubého čreva. 

Terminológia, formy divertikulovej 
choroby a ich manifestácia

Divertikul je vakovitá protrúzia steny hru-
bého čreva (divertikul, -a, m., mn. č. divertikuly, 
adj. divertikulový).

Divertikulóza je asymptomatický nález di-
vertikulov v hrubom čreve (dominantne v colon 
sigmoideum a ľavom kolone). 
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Prehľadové články

Divertikulová choroba (DD, diverticular 
disease) je definovaná ako klinicky signifikant-
ná, symptomatická divertikulóza. Divertikulová 
choroba má subtypy: 
  Symptomatická nekomplikovaná diver-

tikulová choroba (SUDD symptomatic un-
complicated diverticular disease). 

  Akútna divertikulitída nekomplikovaná 
a komplikovaná. Akútna divertikulitída môže 
byť izolovaná (s  jednou epizódou) alebo 
rekurentná. 

  Segmentálna kolitída asociovaná s di-
vertikulózou (SCAD segmental colitis 
associated with diverticulosis), chronická 
forma divertikulitídy, ktorá imituje IBD (IBD 
inflammatory bowel disease) (2).
Divertikulóza kolonu je patologicko-anato-

mický stav, ktorý sa často zistí náhodne, napr. pri 
USG, kolonoskopii, konvenčnom CT alebo MR 
vyšetrení, CT alebo MR enterografii. Tie sa realizujú 
pri pátraní po iných alebo nejasných príčinách 
rôzne sa manifestujúcich abdominálnych ťažkostí 
pacientov. Vyšetrujúci lekár ich označuje viacerý-
mi pracovnými diagnózami, zahŕňajúcimi široké 
spektrum symptómov, ako sú napr. dyspeptický 
syndróm, colon irritabile a pod. 

Divertikulóza je vo väčšine prípadov asym-
ptomatická. Ak sa klinicky prejaví, vtedy hovorí-
me o divertikulovej chorobe, ktorá môže byť 
nekomplikovaná alebo komplikovaná. 

Symptomatická nekomplikovaná forma di-
vertikulovej choroby sa najčastejšie prejavuje 
chronickými ťažkosťami, ako sú bolesti brucha 
a tzv. abdominálny diskomfort, hnačkami alebo 
zápchami (častejšie), ktoré sa vyskytujú s rôznou 
frekvenciou a  intenzitou. Ich liečba spravidla 
spočíva v úprave diétneho režimu a podávaní 
spazmoanalgetík a pri meteorizme antiflatulencií.

Príznaky symptomatickej divertikulovej cho-
roby sú podobné ako pri syndróme dráždivého 
čreva – colon irritabile, ale bolesť sa vyskytuje 
s menšou frekvenciou, no trvá dlhšie. Dôležitým 
laboratórnym parametrom je zvýšenie hodnoty 
fekálneho kalprotektínu – FK, čo býva až u 64,3 %  
pacientov so symptomatickou divertikulovou 
chorobou, pričom intenzita bolestí brucha s jeho 
hladinou signifikantne koreluje. 

Komplikovaná divertikulová choroba sa 
prejavuje atakom akútnej divertikulitídy alebo 
akútnym krvácaním z dolnej polovice dutej tru-
bice GIT (gastrointestinálneho traktu).

Akútna divertikulitída sa môže patologicko-
-anatomicky prejaviť zápalom, mikroperforáciou 
alebo abscesom, purulentnou alebo sterkorál-
nou peritonitídou. Približne u 1/3 pacientov mô-
že dôjsť k recidíve akútnej divertikulitídy. 

Patologicko-anatomickou podstatou ne-
komplikovanej akútnej divertikulitídy ľavého ko-
lonu, ktorá sa podľa literárnych údajov vyvinie 
len asi u 1/4 pacientov s divertikulózou, je zápal 
jedného alebo viacerých divertikulov, ale bez 
formovania abscesu alebo perforácie. Takmer 
vždy sa podarí zvládnuť konzervatívne a vo väč-
šine prípadov, u adekvátne poučeného a spo-
lupracujúceho pacienta, napriek neopodstat-
neným zvyklostiam, nevyžaduje hospitalizáciu. 
Recidíva akútnej nekomplikovanej divertikulitídy 
sa pohybuje v rozsahu 10 – 30 %, pričom vrchol 
dosahuje do roka po prekonaní prvého ataku. 

Najväčšie riziko nutnosti chirurgickej liečby 
býva pri prvom ataku komplikovanej divertikuli-
tídy. S predlžovaním intervalu od neho klesá aj ri-
ziko nevyhnutnej chirurgickej intervencie a po 10 
rokoch dosahuje len 3 – 4 %. Z tohto dôvodu bolo 
v roku 2006 ASCRS prehodnotené pôvodné od-
poručenie elektívnej resekcie colon sigmoideum 
po dvoch predchádzajúcich atakoch divertikulití-
dy. V súčasnosti sa odporúča prísne individuálny 
prístup na princípe „case-to-case“ bázy. 

Morbidita a mortalita pacientov s kompli-
kovanou divertikulitídou závisí od stupňa se-
psy, koincidencie pridružených ochorení, habitu 
a veku pacienta.

Divertikulová choroba sa považuje za po-
tenciálne chronické ochorenie, ktoré sa stáva 
bežnou súčasťou ambulantnej praxe praktic-
kého lekára, ambulatného chirurga a gastroen-
terológa. Cieľom liečby symptomatickej diver-
tikulovej choroby je liečba infekcie, potlačenie 
symptómov ochorenia, prevencia recidív sym-
ptómov alebo rozvoja akútnych a chronických 
komplikácií. 

Farmakologická liečba asymptomatickej 
divertikulózy nemá žiaden význam a be-
nefit. 

U malej skupiny pacientov s divertikuló-
zou môže vzniknúť tzv. segmentálna kolití-
da asociovaná s divertikulózou. Postihuje 
zvyčajne segment colon sigmoideum a colon 
descendens, bez postihnutia rekta a proximál-
neho úseku hrubého čreva. Má špecifický mak-
roskopický a mikroskopický nález. Dochádza pri 
nej k chronickej, občas recidivujúcej inflamácii 
sliznice čreva v interdivertikulárnej oblasti (teda 
nie v divertikuloch!). Jej prevalencia u pacientov 
s divertikulózou je 0, 3 – 1,3 % (2). Segmentálna 
kolitída v teréne divertikulózy sa môže manifes-
tovať bolesťami brucha, hnačkami a krvácaním 
z konečníka. Ochorenie máva benígny priebeh 
so spontánnym ústupom symptómov alebo 
po medikamentóznej liečbe 5-aminosalicylátmi 
(5-ASA), prípadne steroidmi. 

Diagnostika akútnej divertikulitídy 
a jej komplikácií

Anamnéza
Bolesti v ľavom podbrušku imitujúce obraz 

tzv. ľavostrannej appendicitídy, ktoré vznikli ná-
hle, niekedy majúce kŕčovitý charakter, inokedy 
dochádza k zastaveniu vetrov. V predchorobí 
môže pacient udávať pocit nafukovania alebo 
súbor príznakov, ktoré možno interpretovať ako 
abdominálny diskomfort. Nauzea a vomitus sa 
vyskytujú zriedka, teplota býva do 38 °C. Klinická 
prezentácia ataku akútnej divertikulitídy má ši-
roké spektrum manifestácie, počnúc mierny-
mi, bežný život limitujúcimi ťažkosťami, až po 
formáciu abscesov, perforáciu a peritonitídu 
s obrazom akútneho brucha. 

Fyzikálne vyšetrenie
Poklopová a palpačná citlivosť až bolestivosť 

v ľavom dolnom kvadrante brucha, hmatná val-
covitá patologická rezistencia v ľavom dolnom 
kvadrante, oslabená alebo chýbajúca peristaltika. 
Perioneálne dráždenie je pri komplikovanej akútnej 
divertikulitíde, purulentnej alebo sterkorálnej peri-
tonitíde. V týchto prípadoch máva pacient tachykar-
diu, teplotu a celkovú alteráciu zdravotného stavu. 

Laboratórne parametre
Elevácia leukocytov a CRP, ktorého hodnoty 

sú viac ako 50 mg/l, v prípade peritonitídy môžu 
byť trojciferné (3). 

Zobrazovacie vyšetrovacie metódy
NSB postojačky. Pri perforácii prítomnosť 

voľného vzduchu pod bránicou, meteorizmus.
RTG hrudníka. Niekedy umožní lepšie 

zobraziť voľný vzduch pod bránicou ako NSB 
postojačky.

Abdominálna USG (ultrasonografia). V ru-
kách skúseného vyšetrujúceho je excelentnou 
modalitou, pri vstupných testoch s vysokou sen-
zitivitou a špecificitou. Medzi jej limity patria: 
skúsenosť vyšetrujúceho, obezita, meteorizmus. 
Prednosťou metódy je jej opakovateľnosť, ktorá 
má veľký význam pri ambulantnej liečbe nekom-
plikovaných foriem divertikulitídy. Nevyžaduje 
podanie kontrastnej látky (per os alebo intrave-
nózne), ktoré býva v prípade polymorbidných 
pacientov, najmä s ochorením obličiek a limi-
tujúcimi hodnotami kreatinínu, neraz kontrain-
dikované. Natívne CT brucha bez i. v. podania 
kontrastnej látky znižuje validitu vyšetrenia. (C1)

CT (počítačová tomografia). CT vyšetre-
nie s kontrastnou látkou podanou per os alebo 
intravenózne (podľa aktuálneho stavu pacienta 



8

Slovenská chirurgia | 2017; 14(1) | www.solen.sk

Prehľadové články

a formy ochorenia – nekomplikovaná versus 
komplikovaná forma akútnej divertikulitídy) sa 
v súčasnosti považuje za zlatý štandard diagnos-
tiky ochorenia. V intervale možno využiť aj CT 
irigografiu s jej ďalšími diagnostickými prínosmi. 
CT vyšetrenie umožňuje aktuálne posúdenie 
steny čreva a  divertikula, resp. divertikulov, 
perikolického tuku a pri abscesoch ich rozsah 
a lokalizáciu. (B1)

Korelát medzi Hincheyho kritériami a aktu-
álnym CT nálezom zohráva vo väčšine prípadov 
komplikovanej akútnej divertikulitídy rozhoduj-
úci význam pri manažmente pacienta v zmysle 
stanovenia rozsahu a charakteru invazívnej, resp. 
semiinvazívnej liečby (pozri ďalej). 

Magnetická rezonancia (MRI). Jej hlavnou 
prednosťou je eliminácia ionizačného žiarenia 
a podania kontrastnej látky. Rutinne sa pri ak-
útnych stavoch nevyužíva. Preferuje sa u detí 
a žien v gravidite (3, 4). (B1)

Endoskopické vyšetrenia
Kolonoskopia. V štádiu akútnej divertikulitídy 

sa pre reálne riziko perforácie nerobí. Slúži skôr 
na diferenciálnu diagnostiku s hlavným cieľom 
vylúčenia kolorektálneho karcinómu. Vyšetrenie 
by malo byť realizované 6 týždňov od ataku ak-
útnej divertikulitídy, hoci v súčasnosti dostupné 
multislideové CT s vysokým stupňom rozlišovacej 
schopnosti ho takmer úplne nahrádza. (C1)

Väčšina pacientov síce nevyžaduje chirur-
gickú liečbu vôbec, ale o to viac je potrebné 
identifikovať tú podskupinu pacientov, ktorá 
môže najmä z elektívnej operácie profitovať.

Urgentnú alebo semiurgentnú operáciu 
vyžadujú pacienti s ťažkými formami akútnej 
komplikovanej divertikulitídy. V týchto prípa-
doch sa riadime zvyčajne Hincheyho kritériami, 
nálezom pri CT vyšetrení (CT s per os alebo i. v. 
aplikovanou kontrastnou látkou, prípadne CT iri-
gografia), výsledkami laboratórnych parametrov 
a klinickým stavom pacienta. Urgentná operácia 
je však potrebná zriedkavo. Platí to aj vtedy, ak je 
pri CT vyšetrení opísaný absces alebo aj pneu- 
moperitoneum, ale nález na bruchu z hľadiska 
peritoneálneho dráždenia je negatívny a paci-

ent nemá iné klinické a laboratórne parametre 
spĺňajúce kritériá sepsy. 

Svoje miesto v liečbe komplikácií akútneho 
ataku divertikulitídy majú v súčasnosti techniky 
semiinvazívneho prístupu (napr. punkcia absce-
sov pod CT alebo USG kontrolou) a minimálne 
invazívna chirurgia – laparoskopia.

Elektívne operácie pre recidivujúcu diver-
tikulitídu majú absolútne a relatívne indikácie. 

Na liečbe symptomatickej divertikulovej 
choroby a nekomplikovanej divertikulitídy sa 
podieľa v najväčšej miere gastroenterológ. 

Komplikované formy akútnej divertikulití-
dy, ale aj recidivujúca divertikulitída a jej trva-
lé následky, patria do kompetencie chirurga, 
ktorý z hľadiska indikácie operačného výkonu 
(predovšetkým elektívneho) úzko spolupracuje 
s gastroenterológom. 

Vzhľadom na to, že na Slovensku doteraz 
chýbali „guidelines“ na liečbu nekomplikova-
nej, ale aj komplikovanej divertikulovej choroby, 
uvádzame v tomto článku ich návrh, ktorý bol 
predložený a napokon schválený v decembri 
2016 na „Advisory Board“ v Bratislave. Ten sa 
konal za účasti odborníkov z gastroenterológie, 
chirurgie a účelnej farmakoterapie. To napokon 
viedlo k vypracovaniu materiálu pod názvom: 
Štandardný diagnostický a terapeutický po-
stup pre diagnostiku a liečbu divertikulovej 
choroby hrubého čreva (62. metodický list 
racionálnej farmakoterapie, ročník 19, 2016, ISSN 
1339-8415/, číslo 1-2). 

Chirurgická časť týchto štandardov sa opiera 
o konvenčnú klasifikáciu podľa Hincheyho a kol., 
1978 (5), a korelát modifikovanej Hincheyho kla-
sifikácie (6, 7) – pozri tabuľku 1 a 2. Slovenské 
štandardy nemajú podstatné rozdiely oproti 
štandardom odborných chirurgických a gastro-
enterologických spoločností v zahraničí. 

V tomto článku sa venujeme predovšetkým 
liečbe komplikovanej divertikulitídy a jej násled-
kov, ktorá patrí do kompetencie chirurga. 

Pre úplnosť uvádzame prehľadne aj princípy 
konzervatívnej liečby symptomatickej nekom-
plikovanej divertikulovej choroby a nekompli-
kovanej divertikulitídy, ktoré patria do kompe-
tencie gastroenterológa a internistu. Podrobne 
sú uvedené vo vyššie uvedených štandardoch. 

Liečba nekomplikovanej akútnej 
divertikulitídy (štádium Hinchey 0 
alebo Ia)

V tomto štádiu ochorenia je konzervatívna 
liečba oprávnená. Ak je pacient hospitalizovaný, 
liečba pozostáva z parenterálnej výživy (navode-
nie „bowel rest“) a ATB liečby, kde je preferovaná 
kombinácia ciprofloxacínu a metronidazolu, pri-
čom i. v. liečba je rovnako účinná ako perorálna. 
Aplikácia ATB (i. v. alebo per os) závisí od aktuál-
neho klinického stavu. Jej efekt je rovnaký, či po-
dávame ATB 4 alebo 7 dní. Intravenózna aplikácia 
ATB sa preferuje pri celkových príznakoch infekcie 
(teplota, elevácia zápalových markerov, lokálny 
nález na bruchu), jednoznačne sa odporúča u po-
lymorbidných a imunokompromitovaných paci-
entov, ale aj u pacientov po transplantácii na imu-
nosupresívach. Súčasťou liečby sú spazmolytiká 
(anticholinergiká) a analgetiká, ale aj nesteroid- 
né antiflogistiká. Len krátkodobá hospitalizácia je 
zvyčajne správna. 

Nie všetci pacienti s nekomplikovanou ak-
útnou divertikulitídou vyžadujú hospitalizáciu 
a hladovku. V indikovaných prípadoch je am-
bulantná liečba bezpečná a efektívna, ekono-
mická a bez výraznejšej alterácie kvality života 
pacienta. Predpokladom ambulantnej liečby 
a sledovania je celkovo dobrý stav pacienta, prí-
tomnosť peristaltiky s toleranciou per os výživy, 
minimálny fyzikálny nález na bruchu, nekompli-
kovaný USG a prípadne aj CT nález, dostupnosť 
zdravotníckeho zariadenia a možnosť opakovať 
zobrazovacie vyšetrenia. Adekvátna komuniká-
cia s pacientom a jeho primeraný mentálny sta-
tus sú pri tomto postupe conditio sine qua non. 

Tabuľ ka 1. Klasifikácia divertikulitídy podľa 
Hincheyho (1978)

Štádium Operačný nález

Štádium I 
zápal perikolického tuku alebo 
perikolický absces

Štádium II
absces v malej panve alebo 
vzdialený absces

Štádium III difúzna purulentná peritonitída

Štádium IV sterkorálna peritonitída

Tabuľ ka 2. Korelát modifikovanej Hincheyho klasifikácie a CT vyšetrenia (Wasvary a kol., 1999, 
Kaiser a kol., 2005)

Štádium Modifikovaná Hincheyho klasifikácia CT korelát

Štádium 0 ohraničený perikolický zápal a flegmóna divertikuly s/bez zhrubnutia steny čreva

Štádium I a ohraničený perikolický zápal a flegmóna 
zhrubnutá stena čreva so zápalovou reakciou 
perikolického tuku („dirty fat“) 

Štádium I b
absces < 4 cm pri zapálenom čreve 
(perikolický, retrokolický, mezokolický absces)

zmeny ako pri štádiu I a + perikolický, 
retrokolický alebo mezokolický absces

Štádium II
vnútrobrušný absces, absces v malej panve, 
retroperitoneu alebo vzdialený absces 

zmeny ako pri štádiu I a + vzdialený absces 
(medzikľučkový, panvový, retroperitoneálny) 

Štádium III difúzna purulentná peritonitída
pneumoperitoneum, lokalizovaná alebo 
generalizovaná voľná tekutina (zhrubnutie 
peritonea)

Štádium IV difúzna sterkorálna peritonitída podobné nálezy ako pri štádiu III
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V liečbe sa preferujú ATB s pokrytím aeróbnej 
(gram-negatívnej) a anaeróbnej flóry. Zhoršenie 
stavu ambulantne liečeného a sledovaného pa-
cienta vyžaduje hospitalizáciu.

V prípade hospitalizácie nie je potrebné 
pacienta s nekomplikovanou formou akútnej 
divertikulitídy uložiť na chirurgické lôžko. Môže 
byť liečený a monitorovaný na internom ale-
bo gastroenterologickom oddelení, kde robí 
vizity, resp. konzíliá chirurg, podľa aktuálneho 
klinického stavu pacienta a vyžiadania gastro-
enterológa alebo internistu. Uloženie pacienta 
mimo chirurgického oddelenia má význam aj 
z ekonomického hľadiska, nakoľko chirurgické 
lôžko býva zvyčajne najdrahšie ústavné lôžko.

Konzervatívna liečba 
nekomplikovanej divertikulitídy 
má viac ako 90 % úspešnosť. 

Pacienti po konzervatívne zvládnutom ata-
ku nekomplikovanej divertikulitídy by mali byť 
ďalej dispenzarizovaní a liečení gastroenteroló-
gom. V terapii a prevencii recidívy majú svoje 
opodstatnenie okrem lokálne pôsobiacich a do 
systémového obehu sa len minimálne vstrebá-
vajúcich antibiotík typu rifaximin (Normix) aj pro-
biotiká a vláknina v strave, hoci ich jednoznačný 
benefit nebol doteraz potvrdený. 

Efekt protizápalového lieku – mesalazínu, 
ktorý účinkuje cez aktívny metabolit 5-aminosa-
lycilovej kyseliny (5-ASA), neredukuje rekurenciu 
divertikulitídy ani potrebu chirurgickej inter-
vencie komplikovanej divertikulitídy. Navyše, 
v porovnaní s rifaximinom má systémový efekt. 

Pacientovi po prekonaní ataku akútnej diver-
tikulitídy sa odporúča cyklická liečba rifaximinom 
(Normix). Recentná otvorená pilotná „proof-of 
concept“ klinická štúdia (8) potvrdila účinnosť cyk-
lického podávania rifaximinu v prevencii recidívy 
divertikulitídy u pacientov v remisii (9). 

Rifaximin (Normix) je širokospektrálne pôso-
biace antibiotikum (na gram-pozitívne aj negatívne 
baktérie, aeróby aj anaeróby). Prakticky sa nevstre-
báva, má veľmi nízky výskyt nežiaducich účinkov, 
malý potenciál liekovej interakcie. Ide o topicky ak-
tívne antibiotikum s vysokou účinnosťou. Cyklická 
perorálna liečba rifaximinom v dávke 2 x 400 mg 
v trvaní 7 dní v mesiaci by mala trvať jeden rok od 
prvého ataku akútnej divertikulitídy (10). 

Liečba komplikovanej akútnej 
divertikulitídy

Štádiá Hinchey Ib – II
Tieto štádiá ochorenia charakterizuje formá-

cia abscesu v okolí inflamovaného divertikula 

(perikolický, retrokolický a mezokolický absces) 
alebo v anatomicky vzdialenom regióne od in-
flamovaného divertikula (napr. absces v panve, 
medzi kľučkami čreva, v retroperitoneu a pod.). 
Mortalita pacientov s takýmito abscesmi kolíše 
v rozsahu 5 – 10 %. Pacienti, ako sme už uviedli 
vyššie, vyžadujú ATB liečbu, ktorej úspešnosť 
vo väčšine prípadov závisí od veľkosti abscesu. 
Abscesy do priemeru 4 cm možno zvládnuť ATB 
liečbou, ktorá je úspešná vo viac ako 70 % prípa-
dov (11). Väčšie abscesy (> 4 cm) alebo na túto 
liečbu refraktérne abscesy do priemeru 4 cm,  
sú výzvou pre intervenčného rádiológa. 
Perkutánna punkcia pod CT alebo USG kontro-
lou akcesibilných abscesov v kombinácii s ATB 
liečbou sa v súčasnosti považuje za oprávne-
nú semiinvazívnu metódu liečby tohto štádia 
akútnej komplikovanej divertikulitídy, hoci ich 
recidívu vylúčiť nemožno. Punkciu by mal robiť 
skúsený intervenčný rádiológ, najlepšie v ko-
operácii s chirurgom (aj pre potenciálne reálne 
riziko lézie orgánov pri abscese – najčastejšie 
dutej trubice GIT). Punktát z abscesu sa vždy 
odosiela na mikrobiologické vyšetrenie za úče-
lom stanovenia citlivosti na ATB.

Malé retroperitoneálne alebo parakolické 
abscesy, ktoré nemožno bezpečne drénovať, by 
sa mali liečiť konzervatívne s denným monitorin-
gom klinických symptómov a markerov zápalu 
(CRP, Le). Veľké abscesy, nevhodné na drenáž 
a nereagujúce na konzervatívnu liečbu v prie-
behu 72 hodín, by mali byť riešené chirurgicky. 

Perkutánnou drenážou možno zvládnuť viac 
ako 80 % na konzervatívnu liečbu refraktérnych 
abscesov veľkosti ≤ 4 cm, ale celkovo len 20 – 30 %  
divertikulárnych abscesov > 4 cm, pričom  
15 – 30 % z nich takto vyliečiť nemožno a treba 
ich liečiť chirurgicky, ako súčasť resekčnej chi-
rurgie (11, 12, 13). (C1) 

Hinchey III a IV
Difúzna peritonitída (purulentná alebo ster-

korálna) vzniká ako dôsledok perforácie čreva do 
voľnej brušnej dutiny. Následný rozvoj abdominál-
nej sepsy so všetkými sprievodnými symptómami 
(bakteriémia, cirkulačná instabilita, multiorgánové 
zlyhávanie a pod.) bezprostredne ohrozuje život 
pacienta. Mortalita dosahuje takmer 15 % (14, 15). 

V štádiu Hinchey III a IV je pacient indikovaný 
na urgentný chirurgický výkon, ktorého rozsah 
a charakter je podmienený viacerými faktor-
mi: intraoperačný nález, celkový stav pacienta 
a pridružené ochorenia – komorbidita, zvyklosti 
a zameranie pracoviska, skúsenosti a stupeň 
technickej zručnosti chirurga aj v laparoskopickej 
chirurgii a pod.

Chirurgická liečba

Purulentná peritonitída (Hinchey III)
Pre toto štádium komplikovanej akútnej 

divertikulitídy sú k dispozícii viaceré, dnes plne 
akceptované možnosti chirurgickej liečby maj-
úce svoje výhody i nevýhody.
1.   Hartmannova operácia – resekcia po-

stihnutého segmentu čreva so slepým 
uzáverom kýpťa rekta a terminálnou 
kolostómiou (descendentostómiou). Jej 
výhodou je eliminácia rizika dehiscencie 
anastomózy. Nevýhodou – u viac ako 30 % 
pacientov sa nikdy kontinuita hrubého čreva 
neobnoví (komorbidita pacienta, odmieta-
nie ďalšej operácie – pacient si so stómiou 
zvykol žiť a pod.) (14).

2.   Resekcia postihnutého segmentu hru-
bého čreva s primárnou anastomózou 
s  alebo bez protektívnej derivačnej 
ileostómie alebo kolostómie. Nevýhoda: 
v prípade bez derivačnej stómie riziko de-
hiscencie anastomózy so známymi dôsled-
kami, v prípade derivačnej stómie kompliká-
cie súvisiace s jej oklúziou, ale aj odmietanie 
ďalšej operácie pacientom. Kontraindikácia 
primárnej anastomózy: hemodynamická 
instabilita a vážna komorbidita, zvyčajne 
pacientov vyššieho veku (16, 17, 18).

3.  Laparoskopická laváž a drenáž brušnej 
dutiny bez resekcie postihnutého seg-
mentu hrubého čreva. Výhoda: eliminuje 
kolostómiu, môže byť prechodným rieše-
ním pred elektívnou laparoskopickou alebo 
laparotomickou resekciou. Nevýhoda: po-
nechanie inflamovaného a perforovaného 
segmentu čreva s  fekaloidnou náložou, 
riziko sterkorálnej peritonitídy. Mala by byť 
realizovaná len v centrách s rozvinutou la-
paroskopickou chirurgiou. Vtedy ju možno 
pri purulentnej peritonitíde považovať za 
alternatívu primárnej resekcie s anastomó-
zou (19, 20, 21). (B1)
Inde sa za zlatý štandard považuje primárna 

resekcia v zmysle Hartmannovej operácie alebo 
resekcia s primárnou anastomózou s/bez deri-
vačnej stómie.

Sterkorálna peritonitída (Hinchey IV)
Metódou voľby je Hartmannova operácia. 

Resekcia s primárnou anastomózou s alebo bez 
derivačnej stómie sa však v súčasnosti okrem 
polymorbidných a imunokompromitovaných 
pacientov nepovažuje za absolútne kontrain-
dikovanú (22). Rozhodnutie o charaktere chi-
rurgickej intervencie patrí plne do kompetencie 
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operujúceho chirurga, ktorý sa rozhoduje na 
základe intraoperačného nálezu, aktuálneho 
celkového stavu pacienta, skúseností a zvyklostí 
konkrétneho pracoviska.

Laparoskopická resekčná chirurgia v štádiu 
Hinchey III a IV sa okrem zriedkavých a prísne 
selektovaných pacientov vo všeobecnosti neod-
porúča. Ak sa aj chirurg pre ňu rozhodne, musí 
mať primerane veľké skúsenosti v laparoskopic-
kej chirurgii, jeho pracovisko je špecializované 
a s vysokým počtom laparoskopických operácií 
(23, 24, 25). (C1)

Akútne krvácanie so suspektným 
origom v divertikule

Arodovaná cieva v divertikule môže byť jed-
nou z príčin krvácania z dolného úseku dutej 
trubice GIT. Viaceré štúdie potvrdili, že užívanie 
aj malých dávok aspirínu, nesteroidných anti-
reumatík (NSAID), doštičkových antiagregancií, 
antikoagulačná liečba antagonistami vitamínu 
K a nové antikoagulanciá (NOAK), ischemická 
choroba srdca, hypertenzia, cerebrovaskulárne 
ochorenia, hyperurikémia a chronická renálna in-
suficiencia, sú signifikantnými rizikovými faktormi 
krvácania z divertikulov hrubého čreva (26, 27). 

Akútne krvácanie z divertikulov hrubého 
čreva predstavuje 43 – 62 % všetkých krváca-
ní z dolného úseku dutej trubice GIT. Až 90 % 
krvácaní z divertikulov sa zastaví spontánne, 
zvyšok vyžaduje endoskopickú alebo iné formy 
intervencie (28, 29, 30). 

Kolonoskopia do 12 – 24 hodín od prijatia 
pacienta a po jeho stabilizácii je odporúčanou 
diagnostickou metódou poskytujúcou terapeu-
tický potenciál. Zdroj krvácania z hrubého čreva 
dokáže identifikovať v 48 – 90 % prípadov (31). 
Podmienkou úspešnosti je adekvátna príprava 
čreva, zvyčajne roztokmi na báze polyetyléngly-
kolu. Možnosti hemostázy „per colonoscopiam“ 
sú viaceré (klipovanie, koagulácia a pod.) (32, 33). 

V prípadoch masívneho, endoskopicky ne-
zvládnuteľného krvácania z divertikulov hrubé-
ho čreva, je plne indikovaná selektívna angiogra-
fia s embolizáciou alebo chirurgická intervencia 
s resekciou inkriminovaného segmentu čreva. 

Ako fakt treba uviesť, že pacienti s diverti-
kulitídou sú hospitalizovaní 3-krát častejšie, ako 
pacienti s krvácajúcimi divertikulami (2). 

Elektívna chirurgická liečba 
recidivujúcej divertikulitídy a jej 
komplikácií

Pacienti s recidivujúcou divertikulitídou sú 
potenciálnymi kandidátmi elektívnej chirurgie. 
Indikácie sú absolútne a relatívne.

Elektívna operácia pacienta s epizódami 
akútnej divertikulitídy by mala byť robená v in-
tervale, t. j. v bezzápalovom štádiu ochorenia 
(B1). Chirurgia divertikulitídy je mimoriadne 
náročná, najmä ak je ešte prítomná parietálna 
alebo mezokolická inflamácia. Črevo sa ťažko 
mobilizuje, ureter identifikuje a  inflamované 
resekčné okraje navzájom ťažko anastomó-
zujú. 

Absolútne indikácie
1.  Stenóza hrubého čreva ako dôsledok 

opakovaných atakov divertikulitídy. Stenóza 
s tomu zodpovedajúcimi klinickými sym-
ptómami by mala byť diagnostikovaná ko-
lonoskopicky, CT alebo MR enterografiou, 
prípadne CT irigografiou (34, 35).

2.  Fistula. Kolovaginálna fistula (zvyčajne 
u žien po hysterektómii), ktorá je charakteri-
zovaná odchodom stolice cez vagínu, chro-
nickými vaginálnymi problémami, zápalmi, 
výtokmi a bolesťou. Kolovezikálna fistula 
sa dá prekvapivo dobre diagnostikovať per 
os podaním maku a jeho sledovaním v moči 
(až 95 % senzitivita, pričom senzitivita CT 
skenu je 70 %) (36). Inými možnosťami sú 
cystoskopia a kolonoskopia, ale len s 10 % 
výťažnosťou, vyšetrenie s kontrastnou látkou 
pri CT irigografii dosahuje pozitivitu 36 %  
(37). Enterokolická fistula sa najlepšie dia-
gnostikuje CT alebo MR enteroklýzou (34, 
35, 38). (B1)

3.  Recidivujúce krvácanie v  intervale po 
predchádzajúcej úspešnej konzervatívnej 
medikamentóznej, endoskopickej alebo 
rádiologickej intervencii. 

4.  Vzdialené abscesy (najmä v malej panve) 
po neúspešnej perkutánnej drenáži (39).

5.  Nemožnosť jednoznačného vylúčenia 
malignity hrubého čreva napriek opa-
kovanej kolonoskopii s biopsiou, prípadne 
zobrazovacích rádiologických vyšetrení (40, 
41). 

Relatívne indikácie
V súčasnosti už neplatí, že pacienti po dru-

hom ataku divertikulitídy vyžadujú elektívnu 
chirurgickú liečbu v zmysle resekcie divertiku-
lami postihnutého segmentu hrubého čreva 
(najčastejšie colon sigmoideum) s anastomózou 
medzi zdravým segmentom kolonu a horným 
rektom. Počet atakov divertikulitídy pri indiko-
vaní chirurgickej intervencie nie je rozhodujúci, 
lebo recidívy divertikulitídy majú väčšinou be-
nígny priebeh a urgentnú chirurgickú liečbu 
vyžaduje < 6 % pacientov (42). (B1)

Medzi relatívne indikácie chirurgickej liečby 
patria:
1.  Perzistujúca abdominálna bolesť (43).
2.  Imunokompromitovaní pacienti, pacien-

ti na imunosupresívnej liečbe (napr. po 
transpalantácii), s chronickým renálnym 
zlyhávaním a  kolagénno-vaskulárny-
mi ochoreniami (majú 5-krát vyššie riziko 
perforácie a recidívy divertikulitídy a sig-
nifikantne vyššiu mortalitu po urgentnom 
chirurgickom výkone) (44, 45). (C1)

3.  Mladší pacienti s rizikom opakovaných 
hospitalizácií. Vek však nie je jednoznač-
ným prediktívnym faktorom komplikova-
ného priebehu divertikulitídy, operácia sa 
indikuje predovšetkým na podklade inten-
zity choroby a nie veku pacienta, preto by 
mladší nemali byť liečení inak, ako pacienti 
vo vyššom veku (46). (C1)
Relatívne indikácie chirurgickej liečby treba 

dôkladne zvážiť a pacienta pred plánovanou 
operáciou detailne informovať o benefite chi-
rurgickej liečby, ale hlavne jej potenciálnych ri-
zikách. Pacient by mal byť priamo involvovaný 
do rozhodovacieho procesu.

Elektívne operácie: laparotómia vs. 
laparoskopia

Vynikajúce výsledky elektívnej liečby diver-
tikulitídy laparoskopicky dokumentujú literárne 
údaje. Platí to najmä pre vysokovoluminózne 
centrá laparoskopickej chirurgie. Pri liečbe ne-
komplikovaných foriem recidivujúcej divertiku-
litídy poskytuje tento prístup známe benefity: 
menšie straty krvi, kratší pooperačný ileus, niž-
šiu morbiditu, kratšiu hospitalizáciu a prácene-
schopnosť, lepší kozmetický efekt (47). (B1)

Laparotómia je však naďalej akceptovanou 
formou a svoje uplatnenie nachádza najmä 
pri komplikovaných formách a dôsledkoch di-
vertikuklitídy, ako sú napr. intestinálne, kolove-
zikálne a kolovaginálne fistuly. (B1)

Dlhodobé výsledky laparoskopického prístu-
pu a laparotómie sú takmer identické (48). 

Redukciu rizika recidivujúcej divertikulitídy 
možno dosiahnuť adekvátnym rozsahom re-
sekcie divertikulózou postihnutého úseku ľavej 
polovice hrubého čreva do úrovne hornej tretiny 
rekta (49, 50). (B1)

Záver
Odporučené „guidelines“ reprezentujú ur-

čitý konsenzus ohľadom najvhodnejšej liečby 
nekomplikovaných a komplikovaných foriem 
divertikulitídy na základe doterajších známych 
poznatkov z odbornej literatúry a odborných 
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konferencií. Tie sa vo väčšine prípadov opierajú 
o princípy medicíny dôkazov (EBM – Evidence 
Based Medicine). Zároveň treba uviesť, že ďalšie 
kontrolované klinické štúdie sú nevyhnutné. 
Liečba symptomatickej nekomplikovanej diver-
tikulovej choroby a nekomplikovaných foriem 
divertikulitídy patrí do rúk gastroenterológa, 
ktorý zvyčajne vychádza z aktuálnych gastro-
enterologických „guidelines.“

Komplikovanú divertikulitídu a jej následky 
lieči chirurg. 

Napokon treba uviesť, že „guidelines“ vo vše-
obecnosti nemožno považovať za jednoznač-
né pravidlá alebo príkazy, ale len odporúčania.  
Nemajú sa teda aplikovať za každú cenu, ale 
vždy treba brať do úvahy konkrétnu a špecifickú 
klinickú situáciu práve liečeného pacienta. To 
umožňuje rozšírenie diapazónu rozhodovacieho 
procesu s plným rešpektovaním individuality 
pacienta a jeho aktuálneho zdravotného stavu, 
ale aj špecializácie, skúseností a zvyklostí da-
ného pracoviska, s cieľom naplnenia princípu 
adekvátnej liečby. Tak možno dosahovať, čo 
do morbidity a mortality pacientov, výsledky 
porovnateľné so všeobecne akceptovanými. 
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Miniinvazívne operačné výkony  
na orgánoch endokrinného systému
MUDr. Lukáš Kokorák1, doc. MUDr. Marek Šoltés, PhD.2, prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH2

1Oddelenie miniinvazívnej chirurgie a endoskopie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica 
2 I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice

Aktuálnym trendom v chirurgickej liečbe ochorení endokrinných orgánov je minimalizácia invazivity operačného výkonu pri simultánnej 
snahe o zlepšovanie výsledkov chirurgickej liečby. Indikačné kritériá sa v súčasnosti postupne rozširujú na základe doterajších skúseností, 
ktoré sumarizujú viaceré metaanalýzy. Primárnym cieľom je operovať bezpečne a efektívne, pričom do popredia sa postupne, najmä 
z hľadiska pacienta, dostáva aj estetický rozmer. Nové miniinvazívne prístupy majú svoje výhody aj limity.

Kľúčové slová: miniinvazívna chirurgia, laparoskopia, endoskopia, SILS, NOTES, robotické operácie

Minimally invasive surgical procedures on the organs of the endocrine system

Current trends in the surgical treatment of the diseases of the endocrine organs are leading towards the minimalization of the surgical 
trauma and, simultaneously, towards improvment of the results of surgical treatment. Indications are slowly broadening, based on the 
growing experience summarized by several meta-analyzes. Primary aim is to operate safely and efficiently, with increasing importance 
of the esthetical result, mainly from the patient´s perspective. Innovative minimally invasive approaches have their advantages and 
limitations.
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Úvod
Endokrinný systém tvorí sústava žliaz 

a buniek s vnútornou sekréciou, charakterizo-
vaných produkciou hormonálne aktívnych látok. 
Endokrinné žľazy i roztrúsené endokrinné bunky 
sú lokalizované v rôznych orgánových systé-
moch. Vzhľadom na široký rozsah uvedenej pro-
blematiky sa práca venuje výhradne operačným 
výkonom na štítnej žľaze, prištítnych telieskach, 
nadobličke a endokrinnej časti pankreasu. 

Rozvoj miniinvazívnej chirurgie umožnil vý-
znamný posun chirurgických operačných prístu-
pov aj v oblasti endokrinochirurgie. Štandardné 
laparoskopické operačné výkony boli vďaka po-
stupne sa zlepšujúcemu technickému vybaveniu 
pozvoľne rozšírené o endoskopické miniinvazív-
ne operačné výkony na krku, retroperitoneálne 
prístupy, SILS postupy, NOTES techniky a robo-
ticky asistované výkony, ktoré v súčasnosti, a to 
aj vďaka 3-D zobrazeniu, predstavujú príťažlivú, 
hoci finančne mimoriadne náročnú terapeutickú 
alternatívu.

Miniinvazívne operačné výkony na 
štítnej žľaze

Prvou snahou o redukciu invazivity, vychá-
dzajúcou z  konvenčnej tyroidektómie, bola 
minimálne invazívna tyroidektómia (MIT), 
resp. minimálne invazívna ne-endoskopická 
tyroidektómia (MINET), ktorej podstatou je 
redukcia kožnej incízie v porovnaní s klasickou 

operáciou. Chirurgický prístup je lokalizovaný 
proximálnejšie ako je štandardný Kocherov rez, 
s cieľom jednoduchšej vizualizácie horného pólu 
laloka štítnej žľazy. Limitovaná je len kožná incí-
zia, podkožné štruktúry – platyzma a predné krč-
né svaly sú uvoľnené technikou tupej preparácie 
s vytvorením rozsiahlych muskulárnych lalokov. 
Prištítne telieska a nervus laryngeus reccurens 
(NLR) majú byť počas výkonu vizuálne identifiko-
vané. Výhody takéhoto prístupu spočívajú v bez-
pečnosti, nižšej finančnej náročnosti a menšej 
náročnosti na výučbu, nakoľko sa len minimálne 
odlišuje od konvenčnej tyroidektómie (1).

Zásadný pokrok v miniinvazívnej chirurgii 
štítnej žľazy priniesol profesor Paolo Miccoli (Pisa, 
Taliansko), ktorý vyvinul a spopularizoval mi-
niinvazívnu videoasistovanú tyroidektómiu 
(MIVAT). Tá má v súčasnosti pomerne presne 
definované indikačné kritériá, pričom len 10 – 30 
% pacientov je vhodných na MIVAT. Primárnou 
limitáciou je objem štítnej žľazy, druhou stále 
mimoriadne kontroverzný postoj k takémuto 
riešeniu malignít štítnej žľazy. Z funkčného hľa-
diska musia byť všetci pacienti pred operáciou 
v eutyreóznom stave. Vhodné indikácie zahŕ-
ňajú tyroidálny uzol s priemerom menej ako 
35 mm (onkologické dôvody – pokiaľ defini-
tívne histopatologické vyšetrenie odhalí dife-
rencovaný karcinóm, mal by byť ešte v štádiu 
T1, resp. 2), polynodózna struma s objemom 
do 100 ml (technické limitácie – zmysluplná 

možnosť vykonať operáciu minimálne invazív-
ne), diferencovaný karcinóm v štádiu T1, resp. 
T2, RET-onkogénna mutácia (profylaktická ty-
roidektómia), na pracoviskách s dostatočnými 
skúsenosťami aj Graves-Basedowova choroba, 
tyroiditída, výkony u pacientov po predchádzaj-
úcej cervikálnej rádioterapii. Ku kontraindikáciám 
MIVAT patrí predchádzajúci chirurgický výkon 
na krku, veľká polynodózna struma, diferenco-
vaný karcinóm s priemerom nad 2 cm (onko-
logické príčiny – snaha selektovať štádium T1, 
T2) a lokálne pokročilý karcinóm – metastázy 
v lymfatických uzlinách alebo lokálna infiltrácia, 
ako aj medulárny karcinóm. Miccoli a kol. pub-
likovali výsledky u 2 415 pacientov, ktorí pod-
stúpili MIVAT, pričom u 825 pacientov (34,3 %)  
bol indikáciou malígny novotvar, pričom až 
u  800 pacientov išlo o  papilárny karcinóm. 
Totálna tyroidektómia (TTE) bola vykonaná 
u 1 788 pacientov (74,1 %), hemityroidektómia 
u 564 operovaných (23,4 %). Lymfadenektómia 
centrálneho kompartmentu bola realizovaná 
u 31 pacientov (1,3 %). Priemerný operačný čas 
dosiahol 41 ± 14 minút. Po 7,5-ročnom sledovaní 
528 pacientov, ktorí podstúpili MIVAT s nízkym 
alebo stredným rizikom papilárneho karcinómu, 
došlo k vyliečeniu u 85 % (test tyreoglobulínom), 
čo je porovnateľné s 80 % u pacientov, ktorí pod-
stúpili konvenčnú tyroidektómiu (2). Radfordova 
metaanalýza uvádza, že zatiaľ nebol dokázaný 
rozdiel v  miere pooperačnej hypokalciémie 
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a parézy návratného hrtanového nervu (NLR) 
u pacientov po MIVAT v porovnaní s pacientmi, 
ktorí podstúpili konvenčnú tyroidektómiu (3).

Relatívne málo známy operačný postup 
označovaný ako VANS (video assisted neck 
surgery) je definovaný prístupom z prednej 
hrudnej steny, zo subklavikulárnej pozície por-
tov, pričom operačný priestor je vytvorený 
pomocou dvoch Kirschnerových drôtov, ktoré 
ventrálne elevujú štruktúry nad štítnou žľazou. 
Diskutabilnou výhodou je absencia potreby 
insuflácie CO2, a tým eliminácia možných kom-
plikácií s ňou spojených (4).

Roboticky asistovaná tyroidektómia 
(RAT) bola prvýkrát publikovaná v roku 2009, 
využívajúc axilárny prístup k štítnej žľaze. Incízia 
v axilárnej jamke sa vykonáva v dĺžke 5 – 7 cm. 
Súčasnými indikáciami na robotickú tyroidektó-
miu sú uzol do 20 mm v priemere, objem laloka 
do 20 ml, unilaterálna nodifikácia štítnej žľazy, 
nie obézny pacient. Potenciálne výhody pred-
stavujú: dokonalý kozmetický efekt (krčná oblasť 
bez jazvy), možnosť výbornej vizualizácie (3D 
obraz v HD kvalite) a  identifikácie kľúčových 
štruktúr (potenciálne ideálne podmienky na 
preparáciu vzhľadom na voľnosť pohybu robo-
tických rúk). Rekonvalescencia a dĺžka poope-
račnej hospitalizácie sa zdá byť rovnaká ako pri 
endoskopickej, resp. minimálne invazívnej tyro-
idektómii. Prospektívna randomizovaná štúdia 
hodnotila MIVAT a RAT u 62 pacientov (MIVAT 
podstúpilo 30 pacientov, RAT 32 pacientov). 
Operačný čas bol pri MIVAT (71,6 min.) v po-
rovnaní s RAT (120,4 min.) štatisticky významne 
kratší. Poranenie NLR nastalo v jednom prípade 
u oboch skupín a dokumentovaný bol jeden 
hematóm v skupine RAT. Dĺžka hospitalizácie 
bola u RAT (1,85 dňa) v porovnaní s MIVAT (1,15 
dňa) signifikantne dlhšia (5).

Endoskopické miniinvazívne výkony na štít-
nej žľaze je možné podľa prístupu klasifikovať 
ako cervikálne a extracervikálne. Cervikálny 
endoskopický prístup sa ďalej delí na predný 
a laterálny, s vytvorením operačného priestoru 
insufláciou CO2, za použitia identického inštru-
mentária tak pri prednom, ako aj pri laterálnom 
prístupe. NA prístup k štítnej žľaze extracervi-
kálne endoskopicky sú v súčasnej tyroidálnej 
chirurgii známe chirurgické prístupy z axily, prs-
níkov a prístup cez ústnu dutinu – sublinguál-
ne. Pri axilárnom prístupe sú tri 5 mm incízie 
umiestnené pod prednou axilárnou čiarou a chi-
rurg postupuje epifasciálne po fascii musculus 
pectoralis a preráža platyzmu. Operačné pole 
sa otvorí insufláciou CO2. Prsníkový prístup 
pozostáva z podkožného a subplatyzmálneho 

prístupu. Používa sa 15 mm incízia na a medzi 
prsnými bradavkami; insuflácia CO2 na vytvo-
renie operačného priestoru. Rozlišuje sa axilo 
bilaterálny prsníkový prístup ABBA (axillar bilateral 
breast approach) a s pridaním axilárnej incízie 
k dosiahnutiu lepšej vizualizácie štítnej žľazy 
bilaterálny prsníkový prístup BABA (bilateral axillo 
breast approach). Transorálny sublinguálny 
prístup (TSP), ako derivát NOTES techník, bol 
prvýkrát uskutočnený v roku 2009 u 53-ročné-
ho pacienta. V strednej čiare sublinguálne, na 
spodine dutiny ústnej pri papile Whartonovho 
vývodu, sa pod palpačnou kontrolou zavádza 
optika subplatyzmálne ponad jazylku, insufluje 
sa CO2 a v laterálnych oblastiach orálneho ves-
tibula po stranách sa premandibulárne zakla-
dajú pracovné porty, so zreteľom na priebeh 
mentálneho nervu, ktorý musí byť ušetrený. 
Postupuje sa v predných krčných vrstvách, kde 
je bezcievne prostredie. Indikáciou je nodózna 
struma s objemom do 30 – 40 ml a priemerom 
nodozity do 20 mm. Endoskopické tyroidektó-
mie sú považované za bezpečné operácie pre 
solitárne uzly menšie ako 30 mm v priemere, 
s objemom do 20 ml.

Pri endoskopických operačných výkonoch 
na štítnej žľaze je preparát je extrahovaný cez 
horizontálnu incíziu v strednej čiare nad jugu-
lom, v prípade extracervikálneho prístupu cez 
incíziu v axile, respektíve cez periareolárnu incí-
ziu v prípade prsného prístupu, či transorálne 
pri TSP. Tieto metódy sú charakteristické vyšší-
mi finančnými nákladmi a dlhším operačným 
časom. Metódy z extracervikálneho prístupu 
sú v súčasnosti najviac využívané v ázijských 
krajinách (1). V  porovnaní s  inými prístupmi 
sa nezdajú byť zaťažené signifikantne vyšším 
výskytom parézy NLR a hypokalciémie (6), ani 
komplikáciami z krvácania (7). Podľa Yoonovej 
štúdie (30 pacientov, axilárny prístup) sa traja 
pacienti (10,0 %) sťažovali na mierne paresté-
zie a 2 pacienti (6,7 %) na nepríjemné pocity 
v súvislosti s prehĺtaním 4 mesiace po operácii. 
Všetci operovaní boli spokojní s kozmetickým 
výsledkom (8).

Miniinvazívne operačné výkony  
na prištítnych telieskach (PT)

Minimálne invazívna paratyroidektó-
mia (MIP – minimally invasive parathyro- 
idectomy) vyžaduje dokonalú predoperačnú 
lokalizáciu patologicky zmeneného PT. Pacienti 
so známou hyperpláziou viacerých PT nie sú vo 
všeobecnosti indikovaní na MIP. Pokiaľ je takýto 
nález zistený počas MIP, mala by byť konverto-
vaná na konvenčnú paratyroidektómiu. Kožný 

rez je malý, typicky 2 až 4 cm, pričom ho možno 
viesť centrálne alebo bočne. Bočný prístup po-
skytuje priamu expozíciu oblasti PT. Rez sa vedie 
pozdĺž kožného záhybu, tesne pred prednou 
hranou m. sternocleidomastoideus. Delbridge 
porovnáva MIP a konvenčnú paratyroidektó-
miu. MIP bola úspešná (normokalciémia) v 42 
prípadoch z 50 (84 %). U siedmych pacientov 
došlo ku konverzii, jeden mal perzistujúcu ele-
váciu hodnoty parathormónu a traja parézu NLR. 
Konvenčná paratyroidektómia bola úspešná 
u 147 zo 150 pacientov (98 %). U jedného ope-
rovaného došlo k paréze NLR (9).

Miniinvazívna rádionavigovaná para-
tyroidektómia (minimally invasive radio-
guided paratyroidectomy – MIRP) využíva 
schopnosť nádorov prištítnych teliesok ku-
mulovať 99mTc značený izotop, ktorý je vstre-
kovaný pred operáciou a umožňuje ručnou 
gama sondou identifikovať PT s jeho zvýšeným 
vychytávaním. Výhodou je ľahšia lokalizácia 
patologicky zmeneného PT, nevýhodu je dlhší 
operačný čas. Problémom môže byť multi-
glandulárne ochorenie, kde sa presnosť skenu 
znižuje v dôsledku vychytávania rádioizotopu 
všetkými patologicky zmenenými PT. Flynnova 
štúdia hodnotí pacientov s pHPT (primárny 
hyperparatyroidizmus), ktorí podstúpili MIRP. 
Štúdie sa zúčastnilo 36 pacientov s pHPT a 3 pa-
cienti s recidivujúcim hyperparatyroidizmom. 
Hyperkalciémia bola upravená u všetkých 39 
pacientov. U 32 (z 36) pacientov bol verifikova-
ný adenóm jedného PT a u každého pacienta 
s recidivujúcim hyperparatyroidizmom bolo 
identifikované jedno patologické PT. Zdrojom 
perzistujúceho elevovaného PTH bolo v  jed-
nom prípade druhé PT, a hyperplázia v druhom 
prípade (10).

Priekopníkom miniinvazívnej video-asis-
tovanej paratyroidektómie – MIVAP je talian-
sky profesor Paolo Miccoli. Podstata a prístup je 
obdobou MIVAT. Publikoval multicentrickú štúdiu 
so súborom 123 pacientov z Talianska, Nemecka, 
Spojených štátov a Turecka. Predoperačne bolo 
realizované lokalizačné vyšetrenie patologic-
kého PT, pričom všetci pacienti mali vylúčené 
multiglandulárne ochorenie, malignitu štítnej 
žľazy, strumu a žiaden pacient nemal v minulosti 
operáciu krku ani nepodstúpil ožarovanie krčnej 
oblasti. Všetci pacienti mali pHPT a boli prostred-
níctvom MIVAP úspešne vyliečení. Konverzia na 
konvenčnú paratyroidektómiu sa vyskytla u 11 % 
pacientov, u dvoch operovaných bola verifikova-
ná paréza NLR. Priemerný operačný čas bol 55 
minút (smerodajnú odchýlku autor neuvádza), 
s mediánom hospitalizácie 1,5 dňa (11).
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Počas endoskopickej paratyroidektómie 
je operačný priestor medzi platyzmou a svalmi 
vytvorený prostredníctvom insuflácie CO2 pri 
nízkom tlaku (5 – 8 mm/Hg). Čo sa týka umiest-
nenia portov, existujú viaceré varianty tejto tech-
niky. Henry odporúča všetky tri porty lokalizovať 
pozdĺž predného okraja m. sternocleidomasto-
ideus na ipsilaterálnej strane adenómu, čím sa 
znižuje nutnosť neustálej insuflácie (11). Dulucq 
opísal vynikajúce výsledky s umiestnením endo-
skopu na jednej strane a ďalších dvoch portov na 
protiľahlých stranách krku (11). Gauger zdokume-
noval súbor, v ktorom bolo vyšetrených 100 cho-
rých s pHPT. Endoskopická paratyroidektómia 
bola indikovaná u pacientov bez koexistencie 
strumy, bez predchádzajúcej krčnej operácie 
a/alebo ožarovania, po vylúčení paratyroidálnej 
hyperplázie a iných anatomických či medicín-
skych kontraindikácií (veľkosť PT nad 3 cm). Len 
24 % pacientov spĺňalo indikačné kritériá a pod-
stúpilo endoskopickú paratyroidektómiu; ostatní 
absolvovali konvenčnú operáciu. Signifikantný 
rozdiel medzi dĺžkou operačného času alebo veľ-
kosťou adenómu nebol medzi endoskopickou 
a klasickou paratyroidektómiou zistený. Štyria 
pacienti vyžadovali konverziu, dvaja operovaní 
mali parézu NLR a jeden perzistujúcu HPT (12).

Podstata a prístup roboticky asistovanej 
paratyroidektómie sú identické ako pri RAT. 
Pri roboticky asistovanej paratyroidektómii sa 
uprednostňuje transaxilárny prístup (11).

Miniinvazívne operačné výkony  
na nadobličkách (NO)

V  súčasnosti je u  väčšiny pacientov 
metódou prvej voľby v  operačnej liečbe 
ochorení NO laparoskopická epinefrek-
tómia (LAE). V  minulosti boli nádory väč-
šie ako 6 cm, teda tie, u  ktorých je 25 %  
riziko malignity, kontraindikáciou laparoskopic-
kej operácie. V súčasnosti už veľkosť nádoru nie 
je rozhodujúca, avšak vykonanie úspešnej LAE je 
v prípade tumorov presahujúcich 10 cm menej 
pravdepodobné. V roku 2015 bola uverejnená 
prospektívna nerandomizovaná štúdia usku-
točnená v Číne, ktorá porovnávala výsledky LAE 
a OAE (open adrenalectomy), pričom indikáciou 
na operáciu bol feochromocytóm (FO) väčší ako 
6 cm. V oboch skupinách bolo rovnaké percento 
komplikácií aj recidívy ochorenia (13). European 
Society of Endocrine Surgeons odporúča lapa-
roskopický prístup v prípade I. a II. štádia nádo-
rov (do 10 cm). Ďalším zohľadneným faktorom 
je anamnéza operácií a zápalových ochorení 
v brušnej dutine a retroperitoneu. Recidíva be-
nígneho ochorenia v NO po predchádzajúcom 

laparoskopickom výkone nie je kontraindikáciou 
na laparoskopickú reoperáciu.

Počas LAE hrozí masívne krvácanie z dolnej 
dutej žily (VCI), pečene, sleziny a renálnej vé-
ny. Možné pľúcne komplikácie zahŕňajú pneu- 
motorax, pooperačný fluidotorax, pneumó-
niu či empyém. Kardiovaskulárne komplikácie 
sa týkajú najmä výkyvov krvného tlaku počas 
operácie pre FO a tromboembolickej choroby. 
Endokrinologické komplikácie prestavuje rôzny 
stupeň pooperačnej hypofunkcie. K infekčným 
komplikáciám môže dôjsť v  lôžku NO, ako aj 
v brušnej stene. Nešetrná manipulácia s pankrea- 
som môže vyvolať pankreatitídu, jeho prípadné 
poranenie vznik pankreatickej fistuly.

Laparoskopická epinefrektómia môže 
byť realizovaná v  polohe na boku alebo na 
chrbte. Pri laterálnom prístupe (v polohe na 
boku) je pacient uložený na operačnom stole 
v semilaterálnej polohe, pričom jeho chrbtica 
zviera s vodorovnou rovinou uhol 50 – 60°. Bok 
je vypodložený a telo pacienta je „zalomené“ na 
prechode dolných končatín a trupu (v oblasti 
10. rebra) pohybom operačného stola. Predný 
prístup (v polohe na chrbte) je výhodný pri bila-
terálnom operačnom výkone a taktiež v prípade 
nádorov väčších ako 6 cm. Poloha pacienta je na 
chrbte s vypodloženou operovanou stranou. 
Umiestnenie pracovných portov je variabilné. 
Pri laparoskopickej SILS operácii môže byť 
port umiestnený transumbilikálne, čo je síce 
kozmeticky veľmi výhodné a poskytuje prístup 
k obom NO, avšak operácia je technicky náročná. 
Preto mnohí autori odporúčajú jeho umiestne-
nie na spojnici pupka a rebrového oblúka. SILS 
port sa zavádza z 2 cm laparotómie, pričom je 
možné pridať pomocný 5 mm port pri operácii 
na pravej strane na retrakciu pečene. Vzhľadom 
na krátkodobé skúsenosti s týmto prístupom, 
ktorý je technicky náročný, je zatiaľ dôležitá prís-
na selekcia pacientov vhodných na SILS – malé 
lézie, nízky BMI (14). Hirasawa a kol., zverejnili 
porovnávaciu štúdiu SILS verzus konvenčná LAE. 
Ich súbor zahŕňal 70 pacientov operovaných 
SILS technikou a 140 pacientov operovaných 
konvenčne laparoskopicky. Pacienti mali BMI 
do 30, veľkosť tumoru bola do 5 cm. Neboli 
zaznamenané signifikantné rozdiely vo výsled-
koch operačnej liečby a pacienti po SILS boli 
v priemere hospitalizovaní kratšie. Technika SILS 
bola aj preto hodnotená ako rovnocenná s LAE 
u vybranej skupiny pacientov (15).

Zadná retroperitoneoskopická adre-
nalektómia (posterior retroperitoneosco-
pic adrenalectomy – PRA) poskytuje priamy 
prístup k nadobličke s minimálnou nutnosťou 

preparácie a retrakcie okolitých štruktúr, čím 
sa skracuje operačný čas. Prístup je výhodný 
najmä u pacientov, u ktorých sa predpokladajú 
rozsiahle brušné adhézie (vzniknuté pozápalovo 
ev. pooperačne). Ďalším pozitívom PRA je mož-
nosť bilaterálneho výkonu bez nutnosti zmeny 
polohy pacienta peroperačne a absencia zrastov. 
Nevýhodou tejto techniky je malé operačné 
pole, ktoré limituje veľkosť lézií vhodných na 
PRA (maximálne 6 cm) a možná problematická 
desuflácia retroperitonea u obéznych pacien-
tov. Počas výkonu je pacient uložený v polo-
he na bruchu, pričom hrudník a brucho má 
podložené Wilsonovým rámom, ktorý dovolí 
vnútrobrušným orgánom dislokáciu ventrálnym 
smerom, a tým zníži tlak na retroperitoneum. 
Stôl je fixovaný v „jack-knife“ pozícii. V roku 2012 
bola v BJS uverejnená metaanalýza 22 štúdií, 
ktoré porovnávali PRA verzus LAE. Nebol zistený 
rozdiel medzi dĺžkou trvania operácie, krvnými 
stratami, pooperačnými komplikáciami a časom 
potrebným na realimentáciu pacienta (16).

Indikačné kritériá a jednotlivé kroky robotic-
ky asistovanej adrenalektómie (RAA) sú zhodné 
s LAE. Retrospektívna komparatívna štúdia, do 
ktorej bolo zaradených 60 pacientov, porovná-
vala konvenčnú LAE (30 pacientov) a RAA (30 
pacientov). V robotickej skupine bol preukáza-
ný dlhší operačný čas – v priemere o 30 minút 
a menšie krvné straty – v priemere o 25 ml.  
Morbidita a dĺžka hospitalizácie boli v oboch 
skupinách rovnaké (17). RAA SILS a SILS LAE 
porovnáva Argahamiho štúdia. Súbor zahŕňal 
16 pacientov operovaných roboticky a 16 lapa-
roskopicky. Operačný čas bol v priemere 183 ± 
33 minút pri robotickom a 173 ± 40 minút pri 
laparoskopickom výkone. V každej skupine sa 
vyskytla 1 konverzia. V robotickej skupine bola 
v priemere polovičná spotreba analgetík počas 
prvých 24 hodín a hospitalizácia bola v priemere 
o deň kratšia, čo zredukovalo náklady na nemoc-
ničnú starostlivosť o 16 %. Cena robotického 
operačného výkonu bola však o 950 $ vyššia (18).

Nadobličku šetriace operácie delíme na 
parciálnu epinefrektómiu (PAE) pri unilaterálnej 
lézii a na subtotálnu epinefrektómiu (SAE) pri 
bilaterálnej lézii. Indikácia je zatiaľ pri väčšine 
ochorení NO sporná. Rutinnou je pri uni- alebo 
bilaterálnom náleze feochromocytómu v rámci 
syndrómu MEN II (mnohopočetná endokrinná 
neoplázia) a Von Hippel Lindau syndrómu, keďže 
tu je riziko malígneho FO nízke. Sporadický FO, 
ako aj FO pri iných hereditárnych syndrómoch 
majú vyššie event. neznáme riziko malignity, 
preto je preferovaná epinefrektómia. Indikácia 
NO šetriacich výkonov pre funkčné alebo 
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afunkčné adenómy kôry by mala byť opatrná – 
ponechané tkanivo môže byť funkčne výrazne 
kompromitované, čím NO šetriaci výkon stráca 
zmysel (19).

Miniinvazívne operačné výkony  
na pankrease

Laparoskopické operácie na pankrease sú vo 
všeobecnosti považované za pokročilé laparo-
skopické výkony, ktoré by mali byť vykonávané 
iba na špecializovaných pracoviskách. Skúsenosti 
s laparoskopickými operáciami na pankrease sú 
aj v celosvetovom meradle zatiaľ obmedzené 
a väčšina publikovaných prác referuje limito-
vané skúsenosti s krátkodobými výsledkami. 
Najobávanejšou peroperačnou komplikáciou 
je poranenie veľkých ciev, a to v. lienalis pri jej 
vtoku do v. mesenterica superior, prípadne  
a. lienalis. Menej nebezpečnou komplikáciou je 
krvácanie zo spodiny enukleovaného nádoru, 
kde je riziko, že pri agresívnej elektrokoagulačnej 
hemostáze bude poškodený aj ductus Wirsungi, 
pričom toto poranenie často nie je počas operá-
cie rozpoznané. Ak pretrváva pankreatická fistula 
bez tendencie k hojeniu, často je nutná distálna 
pankreatektómia.

Indikáciou na laparoskopickú enukleá-
ciu je najčastejšie inzulinóm. Pacient je ope-
rovaný väčšinou v polohe na chrbte. Porty sú 
umiestnené tak, že kamera je supraumbilikálne, 
pracovné porty sprava a zľava v medioklavikulár-
nej čiare a v oblasti pod processus xiphoideus. 
Inzulinóm sa zväčša prejavuje ako prominujúci 
útvar, prípadne sa jeho lokalizácia určí pomocou 
laparoskopickej USG sondy. Pri postupnej enuk-
leácii inzulinómu je nutné dbať na intaktnosť 
ductus pancreaticus major Wirsungi. Dôležitým 
faktorom je precízna hemostáza lôžka po enuk-
leácii. Štúdia Fernándeza-Cruza hodnotí 30 pa-
cientov, ktorí podstúpili operáciu pankreasu 
pre nefunkčný NET (neuroendokrinný tumor). 
Priemerný vek pacientov bol 56,5 (44 – 83) rokov 
a iba 13 pacientov malo nádor menší ako 3 cm. 
Lymfadenektómia bola vykonaná u každého 
pacienta (20).

Laparoskopická distálna pankreatek-
tómia je indikovaná vtedy, ak je nádor uložený 
v tele alebo chvoste pankreasu a nie je ho možné 
odstrániť enukleáciou. Distálna pankreatektómia 
je možná s en bloc resekciou sleziny, alebo ako 
slezinu záchovávajúca laparoskopická distál-
na pankreatektómia, ktorá je vhodná, pokiaľ 
je to onkologicky prijateľné. Laparoskopická 
distálna pankreatektómia so zachovaním slezi-
ny je technicky veľmi náročný operačný výkon 
indikovaný u pacientov s benígnym ochorením 

pankreasu. Môže sa vykonať zachovaním lie-
nálnych ciev, prípadne prostredníctvom výživy 
sleziny cez vasa gastrica brevia (21, 22).

Laparoskopická centrálna pankreatek-
tómia sa vykonáva pri endokrinných nádoroch 
krčka pankreasu, ktoré nie je možné odstrániť 
enukleáciou. Výkon vyžaduje anastomózu distál-
ne ponechanej časti pankreasu (tela a chvosta) 
do exkludovanej Roux-Y kľučky jejuna. Operáciu 
vykonáva v celosvetovom meradle iba obmed-
zený počet chirurgov (23).

Roboticky asistované resekcie pankrea-
su predstavujú v súčasnosti relatívne zriedkavé 
operačné výkony. Giulianotti referuje centrál-
nu robotickú pankreatektómiu u troch paci-
entov s benígnym tumorom v tele pankreasu. 
Priemerný operačný čas bol 320 (270 – 380) min-
út, priemerná krvná strata 233 (100 – 400) ml. 
Nebola zaznamenaná žiadna mortalita, u jed-
ného pacienta sa vyvinula pooperačná pankre-
atická fistula, ktorá sa zvládla konzervatívne (24). 
Abood hodnotí súbor 9 pacientov s priemerným 
vekom 64 (18 – 75) rokov, pričom indikácie boli: 
v piatich prípadoch benígna cystická neoplázia 
a v štyroch prípadoch NET. Priemerný operač-
ný čas bol 425 (305 – 506) minút, krvná strata 
priemerne 190 (50 – 350) ml, konverzia bola 
nevyhnutná v 11,1 %. Medián veľkosti tumoru 
bol 3 (1,9 – 6,0) cm; vo všetkých prípadoch bola 
potvrdená R0 resekcia. Priemerná dĺžka hospi-
talizácie bola 10 (7 – 19) dní. Pankreatické fistuly 
boli zaznamenané v 22,2 % – t. j. u dvoch ope-
rovaných (25). Kórejskí autori publikovali prípad 
46-ročnej ženy s benígnym tumorom v oblasti 
tela pankreasu. Pacientka podstúpila distálnu 
pankreatektómiu pomocou da Vinci chirurgické-
ho robotického systému so zachovaním sleziny. 
Pooperačný priebeh bol bez komplikácií. Trvanie 
hospitalizácie bolo 5 dní. Pooperačné sledovanie 
2 týždne po operácii ukázalo minimálne nahro-
madenie tekutiny v operačnom poli a žiadny 
dôkaz infarktu sleziny (26).

Laparoskopická duodenohemipankrea- 
tektómia (LDHP) je mimoriadne náročný chi-
rurgický výkon. Celosvetovo sa v  súčasnosti 
vykonáva iba vo vysokošpecializovaných zdra-
votníckych zariadeniach a v posledných rokoch 
zaznamenala rastúci počet výkonov. Od roku 
1997 do roku 2011 bolo publikovaných 341 LDHP 
a od roku 2012 po prvý jún 2013 405 LDHP (lite-
rárne rešerše z PubMed z článkov napísaných 
v angličtine obsahujúcich päť alebo viac LDHP). 
Spolu bolo vykonaných totálne laparoskopicky 
(TL) 386 výkonov (51,7 %), roboticky asistova-
ne (RA) 234 (31,3 %), laparoskopicky asistovane 
(LA) 121 (16,2 %) a rukou asistovane (HA – hand 

assisted) 5 (0,8 %). TA mala kratší operačný čas, 
nižšiu stratu krvi a nižší výskyt pankreatickej fistuly 
(v porovnaní s LA a RA). LA mala kratší operačný 
čas (v porovnaní s RA), ale vyššiu krvnú stratu 
a taktiež výskyt pankreatickej fistuly (v porovnaní 
s TA a RA). Konverzia na konvenčnú DHP nastala 
v 64 prípadoch (9,1 %). Priemerný operačný čas 
bol 464,3 min. (338 – 710) s odhadovanou krvnou 
stratou 320,7 ml (74 – 642) a s výskytom pankrea- 
tickej fistuly vo 22,6 % (4,5 – 52,3). Priemerná 
dĺžka hospitalizácie bola 13,6 dní (7 – 23) s geo- 
grafickou variabilitou (21,9 dní v Európe, 13 dní 
v Ázii a 9,4 dní v USA). Operačná mortalita bola 
v 1,9 % včítane jedného úmrtia počas operácie. 
Histopatologicky bol dokázaný duktálny ade-
nokarcinóm v 30,6 %, iné malígne typy nádorov 
v 51,7 % a benígne nádory/ ochorenia v 17,5 %. 
Priemerný počet lymfatických uzlín bol 14,4 (7 
– 32) a pozitívny resekčný okraj bol v 4,4 % (27).

Záver
Rýchle tempo vedeckého a technického 

pokroku sa odráža vo všetkých oblastiach živo-
ta, medicínu nevynímajúc, a aj do chirurgickej 
praxe sa zavádzajú inovatívne postupy. Snaha 
o minimalizáciu operačnej traumy so sebou 
okrem iného prináša sociálno-ekonomické be-
nefity pre spoločnosť v podobe rýchlej rekon-
valescencie pacienta a jeho skoršieho návratu 
do práce. Problematike miniinvazívnych operač-
ných výkonov na orgánoch endokrinného sys-
tému v súčasnosti ešte do značnej miery chýba 
štandardizácia často variabilných operačných 
prístupov, ako aj valídne údaje o ich efektivite vo 
vzájomnom porovnaní. Napriek tomu sa ich po-
zvoľnou aplikáciou v každodennej klinickej praxi 
postupne darí vymedzovať priestor ich využitia.
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Manažment pooperačnej bolesti
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Liečba pooperačnej bolesti patrí k neoddeliteľnej súčasti každého pooperačného obdobia. Jej vhodne zvládnutý manažment výrazne 
ovplyvňuje celkový priebeh rekonvalescencie a následnej rehabilitácie každého pacienta. Rozvinutá pooperačná bolesť vyvoláva v or-
ganizme rôzne zmeny funkcie jednotlivých orgánových systémov a aj nevhodné dávkovanie farmák, najmä opiátového radu, môže mať 
v liečebnom procese výrazné nežiaduce účinky na zdravotný stav pacienta. Úspešná liečba pooperačnej bolesti vyžaduje individuálny 
prístup ku každému pacientovi s prihliadnutím na jeho zdravotné špecifiká.

Kľúčové slová: pooperačná bolesť, zmeny orgánových systémov, nociceptor, opiátové receptory, liečba pooperačnej bolesti

Management of postoperative pain

Treatment of postoperative pain belongs to an inevitable part of each postoperative period. Its suitably handled managment significantly 
determines both whole convalescence process and the subsequent recovery of the individual patient. An advanced postoperative pain 
evokes various changes in the particular organ systems, and an inadequate dosage, maily of the opium-based drugs, can substantially 
enhace undisered side-effects in the health status of the patient. Thus, a successful postoperative pain treatment requires an individual 
approach to each patient with respect to its health specifications.

Key words: postoperative pain, changes of organ systems, nociceptor, opiate receptors, treatment of postoperative pain
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Úvod
Strach z  pooperačnej bolesti patrí 

k  najčastejším obavám pacientov pred 
operačnými výkonmi. Napriek tomu, že 
pooperačná analgézia má svoje štandardné 
postupy, nie vždy je uspokojivo zvládnutý jej 
manažment. Viac ako 80 % pacientov, ktorí 
sa podrobili chirurgickému zákroku, pociťujú 
akútnu pooperačnú bolesť a približne 75 % 
s pooperačnou bolesťou ju uvádzajú ako mier-
nu, silnú, alebo mimoriadne silnú (1). Výsledky 
ukazujú, že menej ako polovica operovaných 
pacientov udáva primeraný ústup pooperačnej 
bolesti. Nedostatočne liečená pooperačná 
bolesť potenciuje reakciu organizmu zmenou 
funkcií jednotlivých orgánových systémov. 
Zvyšuje sa napätie kostrového svalstva a s tým 
spojená zvýšená spotreba kyslíka a produk-
cia laktátu vo svaloch. Stimuláciou sympatiku 
dochádza k tachykardii, zníženému srdcovému 
výdaju, zvýšenej srdcovej práci a k zvýšenej 
spotrebe kyslíka myokardom. Taktiež jeho 
účinkom sa znižuje tonus hladkého svalstva 
gastrointestinálneho a uropoetického traktu. 
Dochádza k stimulácii hypotalamu (os hypota-
lamus – hypofýza – nadobličky) a s tým súvisiaca 
zvýšená produkcia katecholamínov a katabo- 
lických hormónov. Výsledkom tohto účinku je 
zvýšená hladina glykémie, ketolátok, laktátu, 
retencia vody a sodíka. Zvyšuje sa katabolizmus 
a organizmus uvoľňuje metabolické substráty zo 
svojich zásob (2, 3, 4, 5, 6). 

Intenzita pooperačnej bolesti a jej 
etiológia

Každý operačný výkon prináša so se-
bou bolesť rôznej intenzity. Zle zvládnutá 
pooperačná bolesť, okrem negatívneho pô-
sobenia na jednotlivé orgánové systémy, môže 
spôsobiť aj psychické poruchy, ako úzkosť, 
strach, nespavosť a s tým súvisiacu spomalenú 
rekonvalescenciu (3, 4, 6).

Intenzitu a  trvanie pooperačnej bolesti 
ovplyvňuje niekoľko faktorov:
  druh a trvanie operačného výkonu
  predoperačná príprava pacienta
  psychický a fyzický stav pacienta
  druh anestézie
  tlmenie bolesti perioperačne a pooperačne
  výskyt chirurgických komplikácií
  pooperačná starostlivosť

Svetová zdravotnícka organizácia definuje 
bolesť ako nepríjemnú senzorickú a emocionál-
nu skúsenosť spojenú s akútnym alebo poten-
ciálnym poškodením tkanív, alebo je opisovaná 
výrazmi takéhoto poškodenia. Bolesť je vždy 
subjektívna.

Napriek mnohým výskumom, mechaniz-
mus vzniku bolesti nie je doteraz celkom známy. 
Predpokladá sa, že voľné nervové zakončenia 
dráždia niektoré chemické látky vznikajúce vo 
všetkých tkanivách organizmu, ktoré pôsobením 
rôznych podnetov poškodzujú tkanivo bunky. 
Bolesť vzniká podráždením receptora bolesti 
(nociceptora) chemickými látkami (5, 7, 8). Týchto 

chemických látok môže byť veľké množstvo, ale 
súčasné poznatky naznačujú, že univerzálnym 
stimulátorom bolesti je bradykinín (5, 8, 9, 10). 
Tento peptid vyvoláva vazodilatáciu, zvýšenie 
priepustnosti kapilár, spôsobuje konstrikciu 
hladkého svalstva a stimuluje receptory bolesti. 
Bolesť nemusí vzniknúť pri každom podráždení 
receptorov. Objavuje sa vtedy, keď informácie 
o bolesti sa presunú cez spinálnu miechu do 
mozgu, ktorý analyzuje jednotlivé stimuly. 
Množstvo bolestivých stimulov potrebných na 
vyvolanie pocitu bolesti sa nazýva individuálny 
prah bolesti (6, 8, 10).

Bolesť môžeme klasifikovať podľa dĺžky 
trvania a  mechanizmu vzniku. Podľa dĺžky 
trvania rozlišujeme bolesť akútnu a chronickú 
(5, 8, 11). Akútna bolesť vzniká poškodením tka-
niva úrazom, alebo ochorením. Trvá niekoľko 
dní až týždňov. Signalizuje organizmu tkanivové 
poškodenie. Chronická bolesť trvá dlhšie, ako 
je pre daný typ postihnutého orgánu či tkaniva 
bežné. Trvá aj po tom, ako už odoznel normálny 
proces hojenia. Jej trvanie zvyčajne presahuje 
čas 3 až 6-tich mesiacov. Podľa mechanizmu 
vzniku rozlišujeme bolesť nociceptívnu, neuro-
patickú a psychogénnu (5, 8, 12). Nociceptívna 
bolesť vzniká stimuláciou nociceptívnych (sen-
zorických) nervových zakončení v tkanivách. 
Neuropatická bolesť vzniká pri funkčnom, 
alebo štruktúrnom poškodení periférneho 
nervu, alebo časti centrálnej nervovej sústavy. 
Psychogénna bolesť nesúvisí s poškodením 
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tkanív, ide o  poruchu spracovania neboles-
tivých aferentných informácií. Táto bolesť je 
často súčasťou psychického ochorenia.

Anestéziológ hrá významnú úlohu 
v  bezproblémovej a  rýchlej pooperačnej 
rekonvalescencii pacienta hlavne v tom, že volí 
minimálne invazívnu analgéziu na potlačenie 
bolesti a úzko spolupracuje s chirurgmi, chirur-
gickými sestrami a fyzioterapeutmi na zredu-
kovaní operačného rizika a  bolesti. Na op-
timálne zvládnutie manažmentu pooperačnej 
analgézie je z hľadiska anestéziológa potrebné 
predpokladať intenzitu pooperačnej bolesti. Za 
týmto účelom sa určilo rozdelenie operačných 
výkonov podľa intenzity pooperačnej bolesti 
a použitie príslušných analgetík, ako je uvedené 
v tabuľke 1.

Opioidné analgetiká a spôsob ich 
účinku

Opioidné liečivá tvoria širokú skupinu 
látok, ktoré sú pôvodom alebo chemickou 
štruktúrou príbuzné alkaloidom ópia (5, 13). 
Opioidy sa podľa pôvodu delia na prírodné 
alkaloidy, semisyntetické a syntetické deriváty. 
Výskumom sa potvrdila prítomnosť špecifických 
opioidných receptorov v mozgu a na periférii. 
Ďalšie detailnejšie štúdie ukázali prítomnosť 
troch základných typov opioidných receptorov 
µ, κ, δ, pričom sa charakterizovali aj ich gény na 
bunkovej, molekulárnej a farmakologickej úrovni 
(5, 14, 15). Funkcie uvedených receptorov a ich 
subtypov v organizme sú zhrnuté v tabuľke 2. 
Opioidné látky sa na ne viažu s rôznou afinitou 
a práve typická kombinácia účinku na jednot-
livých receptoroch určuje farmakologický profil 
každého analgetika (16). Po aktivácii opioidných 
receptorov prebieha viacero paralelných reakcií 
na molekulárnej úrovni (5, 15, 17). Dochádza 
k stabilizácii membrány a k zníženiu vstupu 
vápnika do nervových zakončení cez iónové 
kanály. Redukuje sa tvorba cyklického adenozín-
monofosfátu z adenozíntrifosfátu, znižuje sa 
spontánna depolarizácia neurónov a udržuje 
bunková membrána v hyperpolarizovanom sta-
ve. K hyperpolarizácii bunky prispieva aj aktivácia 
draslíkových kanálov na presun K+ iónov.

Podľa afinity k jednotlivým opiátovým re-
ceptorom rozdeľujeme klinicky využívané opiá-
tové analgetiká na:
  agonistov µ receptorov (morfín, petidín, pi-

ritramid, fentanyl, sufentanyl, alfentanyl)
  agonistov/antagonistov (pentazocín, nabulfín)
  parciálnych agonistov (buprenorfín) 

Látky s morfínu podobným účinkom ovplyv-
ňujú široké spektrum fyziologických funkcií. 

Vyvolávajú analgéziu, ovplyvňujú náladu, kar-
diovaskulárny, respiračný, gastrointestinálny 
systém a  tiež neuroendokrinné funkcie (18). 
Pri čiastočných agonistoch a látkach so zmieša-
ným účinkom agonista/antagonista bolo cieľom 
znížiť návykový potenciál, respiračnú depresiu 
a ďalšie nežiaduce účinky (19). Látky z druhej sku-
piny (agonisty/antagonisty) vyvolávajú hlavne 
spinálnu analgéziu účinkom na κ receptory, ale 
na µ receptory pôsobia antagonisticky. K naj-
častejšie používaným opiátovým analgetikám 
v pooperačnej analgézii patria agonisty µ re-
ceptorov (5, 18, 19).

Dávkovanie opiodných analgetík 
a ich kombinácie s neopioidnými 
analgetikami

Väčšina opioidných analgetík sa dobre vstre-
báva po orálnom aj parenterálnom podaní. Po 

perorálnom podaní, aj napriek rýchlej absorp-
cii z gastrointestinálneho traktu, sa ich účinok 
znižuje intenzívnou metabolickou premenou 
počas prvej pasáže pečeňou (5). Všetky opioidy 
sa po absorpcii viažu na plazmatické bielkoviny. 
Liečivá, ktoré sa intenzívne viažu na bielkoviny 
plazmy, ako napr. nesteroidné protizápalové 
látky (NSAID), môžu vytesňovať z väzby opioidné 
analgetiká a tak zvyšovať ich účinok. Po opako-
vaných podaniach vysokolipofilných látok (napr. 
fentanyl) môže dochádzať k ich kumulácii v tuko-
vom tkanive (5). Opioidné analgetiká s voľnými 
hydroxylovými skupinami v molekule (morfín, 
pentazocín, kodeín, buprenorfín) sa metaboli-
zujú konjugáciou s kyselinou glukurónovou na 
polárne metabolity vylučované obličkami (5). 

Nevhodným dávkovaním opioidov sa po-
tencujú ich nežiaduce účinky, čo má vplyv na 
celý pooperačný priebeh. Preto si treba uvedo-

Tabuľ ka 1. Rozdelenie operačných výkonov podľa intenzity pooperačnej bolesti

Predpokladaná 
pooperačná bolesť

Operačné výkony Schéma pooperačnej analgézie

Malá

artroskopie, endoskopické urologické 
výkony, malé gynekologické výkony, 
povrchové kožné operácie, malé výkony 
v ORL

neopiátové analgetiká + NSAIDa, 
alebo slabé opioidy (tramadol)

Stredná
inquinálne hernie, hysterektómie, ablácia 
prsníkov, operácie strumy, operácie 
platničiek

neopiátové analgetiká + slabý opiát 
+ NSAID

Veľká

otvorené torakotómie, brušné výkony 
v epigastriu, totálne endoprotézy 
kolenného a bedrového kĺbu, nefrektómie, 
operácie skolióz

neopiátové analgetiká alebo NSAID 
+ silné opiáty (morfín, petidin, 
piritramid, fentanyl, sufentanyl)

a = nesteroidná protizápalová látka

Tabuľ ka 2. Opioidné receptory a ich funkcie v organizme

Fenomén Receptora Agonistický účinok
Analgézia spinálna µ > δ, κ analgetický
Analgézia supraspinálna µ > δ, κ analgetický
Fyzická závislosť µ1, µ2, δ potreba zvyšovania dávok
Psychická závislosť µ1, µ2 eufória 
Sedatívny účinok κ –
Antidepresívny účinok δ –
Psychomimetický efekt κ halucinácie, dysfória
Tolerancia µ, δ zníženie účinnosti 
Respiračné funkcie µ2 depresia dýchania 
Vazodilatácia µ3 –
Mióza µ2, κ –
Gastrointestinálny systém µ > κ zníženie motility 
Príjem potravy neznámy zvýšenie apetítu 
Diuréza κ inhibícia
Regulácia neurohormonálnych funkcií 
Rastový hormón µ, δ zvýšenie 
Antidiuretický hormón µ 

κ
stimulácia  
inhibícia

Prolaktín µ zvýšenie
Regulácia neopiodnej neurotransmisie 
Acetylcholín µ inhibícia
Dopamín µ, δ inhibícia
a = Opioidné receptory a ich subtypy (5, 14, 15)



20

Slovenská chirurgia | 2017; 14(1) | www.solen.sk

Prehľadové články

miť, že dávkovanie týchto liekov je prísne indivi-
duálne v závislosti od veku, telesnej hmotnosti, 
celkového zdravotného stavu, ako aj plánova-
ného operačného výkonu a predpokladanej 
intenzity pooperačnej bolesti (8). Medzi najzá-
važnejšie nežiaduce účinky (18, 19) patrí porucha 
mechaniky dýchania až útlmu dýchania, ďalej sú 
to kardiovaskulárne príznaky ako tachykardia, 
bradykardia, rôzne arytmie, poruchy krvného 
tlaku v zmysle hypo- a hypertenzie. K ďalším 
nežiaducim účinkom patrí svalová rigidita, sva-
lový tremor až kŕče. Častou komplikáciou mô-
žu byť bolesti hlavy, závraty, nauzea a vomitus. 
Pomerne často sa vyskytujú problémy s mo-
čením (retencia, alebo inkontinencia) a konsti-
pácia. Veľmi podstatným nežiaducim účinkom 
je zníženie motility gastrointestinálneho traktu, 
ktorý môže výrazne skomplikovať pooperačný 
priebeh brušných operácií. 

Pri liečbe pooperačnej bolesti opioidnými 
analgetikami je dôležité poznať ich kontraindi-
kácie. Medzi najzávažnejšie patria precitlivelosť, 
vnútrolebečná hypertenzia, kraniocerebrálne 
poranenie bez umelej pľúcnej ventilácie, por-
fýria a terapia inhibítormi monoaminooxidázy 
(6). Rovnako sa venuje zvýšená pozornosť pri 
podávaní opiátov u  geriatrických pacientov 
a pacientov so zníženou funkciou štítnej žľazy 
a poruchami obličiek.

Okrem afinity k jednotlivým opiátovým re-
ceptorom rozdeľujeme opiáty podľa ich účinku 
na slabé a silné (5, 8, 20). Výhodou slabých opiá-
tových analgetík je, že nespôsobujú útlm dýcha-
nia a neznižujú motilitu gastrointestinálneho 
traktu. Nevýhodou je stropový efekt a malá 
účinnosť na silnú akútnu bolesť. Naproti tomu 
silné analgetiká sú omnoho účinnejšie pri liečbe 
silnej akútnej bolesti a sú bez stropového efektu. 
Majú však  množstvo nežiaducich účinkov, ako 
už bolo uvedené predtým.

Nežiaduce účinky opioidných analgetík 
možno minimalizovať ich kombináciou s neopi-
oidnými analgetikami a adjuvantnými liečivami, 
ktoré znižujú spotrebu opiátov. Neopioidné 
analgetiká, ako aj NSAID, prevažne účinkujú 
cez blokáciu enzýmov participujúcich na syn-
téze účinných látok z  kyseliny arašidonovej 
(21). Sú to enzýmy cyklooxygenáza a lipooxy-

genáza. Z hľadiska liečby bolesti je zaujímavá 
predovšetkym cyklooxygenáza, vďaka ktorej 
prebieha syntéza prostanoidov – prosta-
glandínov a tromboxánov. Miestom pôsobenia 
neopioidných analgetík sú periférne tkanivá, 
ako aj CNS. Na periférii účinkujú blokovaním 
syntézy prostanoidov, zatiaľ čo v CNS je pô-
sobenie mnohých z nich komplexnejšie (21). 
Pooperačná analgézia kombináciou opiátov 
a neopioidných analgetík vyžaduje dôkladnú 
znalosť mechanizmov ich účinku, vhodnosti ich 
kombinácií, dávkovania a iných dôležitých kli- 
nických a farmakologických vlastností. V tabuľke 3  
sú uvedené príklady vhodných a nevhodných 
kombinácií.

Záver
Existuje celý rad predoperačných, 

intraoperačných a pooperačných intervencií 
a  strategických postupov na zredukovanie 
a  efektívne zvládnutie pooperačnej bolesti. 
Za týmto účelom sa už vypracovali praktické 
návody s  cieľom zabezpečiť, v  závislosti od 
jednotlivých prípadov, účinnejší a bezpečnejší 
manažment pooperačnej bolesti u detí a do-
spelých (22). Klinická prax však ukazuje, že 
manažment pooperačnej bolesti má byť prísne 
individuálny a zahŕňať potreby každého ope- 
rovaného pacienta. Kritériá na liečbu akútnej 
pooperačnej bolesti spĺňajú najmä silné opiá-
tové analgetiká (agonisty µ receptorov), ktoré 
sú bez stropového efektu, ale pri nevhodnom 
dávkovaní majú aj veľké množstvo nežiaducich 
účinkov. Na elimináciu týchto nežiaducich 
účinkov je potrebné znížiť ich dávkovanie na 
minimálnu možnú dávku pri nezmenenom anal- 
getickom potenciáli. Toto je možné dosiahnuť 
vhodnou kombináciou s neopioidnými anal-
getikami. Vzhľadom na skutočnosť, že samotná 
bolesť je subjektívny pocit a každý pacient má 
individuálny prah bolesti, optimálne zvládnutie 
liečby pooperačnej bolesti nastoľuje stále nové 
výzvy.
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Pain 2016;17(2):131–157.

Tabuľ ka 3. Vhodné a nevhodné kombinácie analgetík

Vhodné kombinácie Nevhodné kombinácie
Paracetamol + slabý opioid 
NSAID + slabý opioid 
Paracetamol + silný opioid 
NSAID + silný opioid 
Metamizol + silný opioid (viscerálna bolesť)

Kombinácie NSAIDa medzi sebou 
Silný a slabý opioid 
Opioidy v rôznych formách podávania 
(výnimka pri liečbe chronickej bolesti)

a = Nesteroidná protizápalová látka (nepodávať pacientom nad 65 rokov)

MUDr. Katarína Kneppová 
OAIM UNB, Nemocnica Staré Mesto 
Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava 
katka.kneppova@gmail.com
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Nová možnosť liečby diabetes mellitus 
enkapsuláciou pankreatických ostrovčekov 
MUDr. Katarína Buzová, prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH, MUDr. Pavol Harbuľák, MUDr. Jozef Brezina, 
MUDr. Izabela Bosznayová 
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Epidémia diabetu (DM) predstavuje jedno z najvážnejších zdravotných, sociálnych i ekonomických rizík súčasnosti. DM sa vo všeobecnosti 
rozdeľuje na 4 skupiny: DM 1. typu, DM 2. typu, gestačný DM a špecifické typy DM. Najväčšia pozornosť sa venuje diabetikom 1. typu. 
Diabetes mellitus 1. typu je autoimunitné ochorenie, pri ktorom organizmus človeka nie je schopný samostatne produkovať dostatočné 
množstvo inzulínu, čím dochádza k narušeniu prirodzenej schopnosti organizmu regulovať hladinu glykémie v krvi. Pacienti s týmto 
typom diabetu sú preto celoživotne odkázaní na podávanie náhradného inzulínu. Pretrvávajúca nerovnováha glykémie v krvi u nich 
týmto vedie k závažným zdravotným komplikáciám a môže viesť až k ich smrti. Novou nádejou diabetikov 1. typu sa s veľkou perspek-
tívou v poslednom čase ukazuje liečba enkapsulovanými Langerhansovými ostrovčekmi (LI), ktorá by sa neskoršie mohla využiť aj pri 
ostatných typoch DM. 

Kľúčové slová: diabetes mellitus 1. typ, enkapsulácia pankreatických ostrovčekov, tolerancia imunitného systému

New treatment options for diabetes mellitus encapsulation of pancreatic islets

Epidemy of diabetes mellitus represents currently one of the most serious health, social and economic risks. DM is generally divided into 
4 groups: DM type 1, DM type 2, gestational DM and specific types of DM. The most attentionis given to patients with DM type 1. Diabetes 
mellitus type 1 is autoimmune disease, in which human organism is not able to produce enough insulin, which leads to disruption of 
naturalability of organism to regulate level of glycemia in blood. Patients with this type of diabetes are therefore reliant on administering 
there placement insulin. Persistent imbalance of blood glucose levels in these patients causes serious health complications and may lead 
to their death. New hope for patients with DM type 1 arises in form of therapy by encapsulated islets of Langerhans (LI), which could be 
later used for other types of DM as well. 

Key words: type 1 diabetes mellitus, encapsulation of pancreatic islets, tolerant immune system
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Úvod 
DM sa spája s  pojmom Langerhansove 

ostrovčeky. Tieto ostrovčeky sú roztrúsené po 
celom pankrease, najviac v jeho chvoste a pred-
stavujú 1 − 2 % z celkovej hmotnosti podžalúd-
kovej žľazy. Skladajú sa z viacerých typov buniek. 
Bunky B tvoria približne 60 % a sú zdrojom in-
zulínu. Absolútny alebo relatívny nedostatok 
tohto hormónu má za následok ochorenie dia-
betes mellitus, spojené s dlhodobými vážnymi 
zdravotnými komplikáciami. DM 1. typu je au-
toimúnne ochorenie, ktoré vzniká na podklade 
deštrukcie týchto beta buniek. Výsledkom je 
nedostatočné vylučovanie inzulínu, hypergly-
kémia a vznik chronických komplikácií ako je 
diabetická angiopatia, retinopatia, nefropatia, 
neuropatia, ischémia srdca, CNS (1), dolných kon-
čatín (2) a mnohé ďalšie pridružené ochorenia. 
Diabetický pacient si preto vyžaduje komplexnú 
starostlivosť a interdisciplinárny prístup. 

Možnosti liečby DM1
Konzervatívna terapia DM1 sa riadi dodržia-

vaním diabetickej diéty a podávaním hormónu 
inzulínu, ktorý sa v špecifických prípadoch po-

užíva aj pri liečbe DM2. Po zvieracích a ľudských 
inzulínoch je dnes dostupných niekoľko nových 
generácií inzulínu a inzulínových analógov. Na 
Slovensku sa v súčasnosti používajú výlučne 100 
IU/ml humánne inzulíny a inzulínové analógy. 
Podľa kinetiky účinku ich delíme na: prandiál-
ne a bazálne inzulíny (stredne dlho účinkujúce, 
dlhoúčinkujúce, mixované inzulíny). 

Popri vývoji nových liečiv napreduje aj 
výskum na liečbu diabetu (3). V  súčasnosti 
výskum pracuje v niekoľkých oblastiach:

1. Transplantácia pankreasu – kde sa 
po úspešnom chirurgickom prevedení začne 
koncentrácia glukózy v krvi upravovať hneď 
po vaskularizácii štepu a rovnako sa postup-
ne upravuje i koncentrácia HbA1c, dochádza 
k navodeniu euglykémie, fyziologickej hodnoty 
glukagónu a vlastnej produkcii Glu pečeňou. Pri 
dobrej funkcii štepu tento stav môže pretrvať 
aj 10 rokov, nevýhodou však zostáva potreba 
užívania imunosupresie (4). 

2. Transplantácia Langerhansových ost-
rovčekov – má výhodu v takmer neinvazívnom 
prístupe pri Tx, najčastejšie perkutánne pod USG 
alebo RTG kontrolou aplikáciou cez vena portae, 

avšak s nutnosťou doplnenia imunosupresívnej 
liečby (5). 

3. Využitie kmeňových buniek – ,,prero-
benie” kmeňových buniek pacienta na bunky 
produkujúce inzulín. Je niekoľko typov kmeňo-
vých buniek, ktoré pri presne definovanom po-
stupe dediferenciácie, transdiferenciácie alebo 
diferenciácie môžu vytvárať tzv. inzulín produ-
kujúce bunky (IPC) alebo iniciovať regeneráciu 
samotných Langerhansových ostrovčekov (LI), 
čo bolo dokázané i na niekoľkých zvieracích 
modeloch a výsledok potláčal nielen akútne 
stavy vyvolané ochorením, ale aj chronické 
komplikácie. Nevýhodou môže byť podľa niek-
torých štúdií fakt, že veľká diferenciačná schop-
nosť mezenchiálnych kmeňových buniek môže 
byť spojená s cytogenetickými abnormalitami 
a vznikom malignít (6).

4. Transplantácia enkapsulovaných 
Langerhansových ostrovčekov – je význam-
ná v tom, že beta bunky sa pred transplantáciou 
obalia = enkapsulujú do polymérnej membrány 
z biomateriálu, ktorá ich ochráni pred imunitným 
systémom – perikapsulárnou fibrotizáciou, zápa-
lovou odpoveďou, hypoxiou, a to bez nutnosti 
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následnej imunosupresívnej liečby na rozdiel 
od predošlých spomenutých metód. Polymérny 
materiál vyzerá ako sieť s okami určitej veľkosti, 
ktoré prepustia inzulín, živiny, kyslík, glukózu cez 
membránu, ale neprepustia cez ňu protilátky 
a bunky imunitného systému (7).

História
Ako rok prvého transplantovaného ostrovče-

ka sa v historických análoch uvádza rok 1894, 
keď sa britský lekár Dr. Williams pokúsil vyliečiť 
mladého diabetika vstreknutím zmesi pankrea- 
tických buniek získaných z oviec subkutánne. 
Liečba nefungovala, pacient upadol do diabe-
tickej kómy a o dva dni zomrel. Odvtedy boli 
pokusy transplantovať pankreatické štepy spolu 
s obličkou, pankreas s duodenom a pankreas 
samostatne. V poslednom pokuse štepy vyka-
zovali funkčnosť – inzulínovú nezávislosť, nie 
však viac ako 1 rok, a to za nutnosti podávania 
silnej imunomodulačnej liečby (8). V  súčas-
nosti je základom liečby DM1 podávanie exo-
génneho inzulínu. Nádejou bola transplantácia 
Langerhansových ostrovčekov od roku 1999, 
v ktorej sa podľa Collaborative islets transplant 
registry podarilo udržať 3-ročnú inzulínovú ne-
závislosť u 44 % transplantovaných pacientov, 
avšak ako pri iných druhoch transplantácie or-
gánov, opäť s nutnosťou posttransplantačnej 
imunosupresívnej liečby. Táto liečba je pre paci-
enta doživotná, aby nedošlo k rejekcii štepu a má 
na svedomí aj veľa nežiaducich účinkov. Ďalšou 
možnosťou teda bolo navrhnúť transplantát oše-
trený povrchovou vrstvou, ktorá by chránila pred 
obrannou reakciou imunitného systému a bez 
nutnosti podpornej imunosupresie. V súčas-
nosti sú preto štúdie zamerané na testovanie 
a vylepšovanie materiálov biokompatibilných 
hydrogélov na imunoizoláciu – enkapsuláciu 
Langerhansových ostrovčekov, aby predišli 
nežiaducej biologickej odpovedi imunitného 
systému (9).

Materiál a metódy
Edmonton protokol (z roku 1999) prispel 

celosvetovo k rozvoju transplantačných pro-
gramov a k zlepšeniu prístupnosti tkanív na 
transplantačné štúdie. Na enkapsuláciu pan-
kreatických ostrovčekov boli doteraz skúmané 
a použité tkanivá pankreasu z mŕtvych darcov, 
laboratórnych zvierat – hlodavce (myši, pot-
kany), ošípané, primáty (makaky), pripravené 
centrifugáciou a purifikáciou získanej disperzie 
pankreasu, testované boli i  ľudské ostrovčeky 
a skúša sa tiež využitie pluripotentných kmeňo-
vých buniek (hPSCs). Aj keď je optimálne vykoná-

vať experimentálny výskum priamo z ľudských 
ostrovčekov, obmedzená dostupnosť tohto 
tkaniva uprednostňuje zvieracie modely (10). 
Klinické transplantácie enkapsulovaných ost-
rovčekov sú ovplyvňované radou premenných 
zahŕňajúcich: neobmedzený zdroj ostrovčekov 
(buniek produkujúcich inzulín), ich dobrú živo-
taschopnosť a funkčnosť, biokompatibilitu a bio-
tolerabilitu imunitného systému, vhodné miesto 
implantácie, zabezpečenie živín po izolácii ost-
rovčekov s vyhnutím sa metabolickému vyčer-
paniu a bunkovej smrti. Po fyzikálnochemickej 
stránke musia byť dostatočne stabilné, vhodnej 
veľkosti, permeabilné pre živiny, kyslík, glukózu, 
inzulín a odolné voči imunitnému systému (11). 
Pri enkapsulácii sa testovali tri enkapsulačné 
systémy: nanokapsuly na polyetylénglykolo-
vej báze, mikrokapsuly na alginátovom základe 
a makrokapsuly (12, 17). Najčastejšie skúmanou 
metódou je zapuzdrenie izolovaných pankreatic-
kých ostrovčekov do alginátových mikrokapsúl 
pripravovaných polyelektrolytovou komplexáci-
ou (13). V zvieracom modeli boli takto uprave-
né ostrovčeky implantované intraperitoneálne 
laboratórnym myšiam, u ktorých sa predtým 
indukoval diabetes podávaním streptozocínu 
a následne sa 6 mesiacov monitorovali hladiny 
C-peptidu a glykemické profily (14, 20).

Princíp enkapsulácie pankreatických 
ostrovčekov 

Mikrokapsula predstavuje médium na imo-
bilizáciu rôznych materiálov semipermeabilnej 
membrány tvorenej z polymérov, čo sa vo veľkej 
miere využíva jednak na imunoizoláciu buniek 
transplantovaných do organizmu s  úlohou 
chrániť enkapsulované bunky pred imunit-
ným systémom a udržať zároveň ich funkcie 
a sekrečnú aktivitu. Vlastnosti mikrokapsúl sú 
závislé od materiálu, z ktorých sú pripravované 
a od procesu enkapsulácie. Základom tvorby 
hydrogélových mikrokapsúl je polyelektrolytová 
komplexácia na báze elektrostatických interakcií, 
čiže vytvorenie polyelektrolytového komplexu 
z polykatiónu a polyaniónu. Polyelektrolytové 
mikrokapsuly sú tvorené komplexáciou za po-
užitia alginátu sodného s Ca 2+, sulfátu celuló-
zy a poly(metylén-ko-guanidín) hydrochloridu 
(PMCG) (15). Roztok polyaniónu obsahujúci dis-
perziu pankreatických ostrovčekov kvapká do 
roztoku polykatiónu a preteká cez špeciálny 
viacslučkový reaktor, ktorý vytvorí uniformné 
zaobalené mikrokapsuly už za pár desiatok 
minút (16). Mikrokapsuly boli už testované na 
diabetických myšiach. Tieto testy boli iniciované 
s úspechom aj pri transplantačných pokusoch 

mikrokapsúl do primátov, kde dokázali PMCG 
mikrokapsuly viac ako 4 mesiace vykazovať do-
statočnú biokompatibilitu. Predklinická validá-
cia PMCG mikrokapsúl bola však prerušená pre 
negatívny výsledok v kompletnej ľudskej krvi. 
Tie ukázali, že PMCG mikrokapsuly stimulujú 
ľudský imunitný systém – spúšťajú aktiváciu 
komplementu, leukocytov, aj zápalové cytokíny, 
vyvolávajú fibrotickú reakciu (15).

Problematika enkapsulácie LI 
Prežívanie a funkčnosť enkapsulovaných 

ostrovčekov ovplyvňuje: 
Biokompatibilita enkapsulačného ma-

teriálu. Prežívanie zapuzdrených LI závisí od čo 
najvhodnejšie zvoleného enkapsulačného ma-
teriálu, aby sa predišlo imunitnej reakcii, ktorá je 
príčinou zlyhania štepu. Inkompatibilita kapsuly 
vedie k perivaskulárnemu fibrotickému obrasta-
niu, aktivácii makrofágov a fibroblastov a tým 
k nekróze ostrovčeka. Nedostatok biokompatibi-
lity možno pripísať nedostatočnej čistote a tvaru 
enkapsulačného materiálu, preto sa požaduje 
vysokočistý alginát bez polyfenolov, endotoxínov 
a reziduálnych proteínov. Taktiež nepravidelnosti 
v tvare kapsuly vedú k fibrotizácii ostrovčeka, 
čo sa znižuje pomocou želatinácie iónov Ba2+ 
namiesto Ca2+ počas procesu zapuzdrovania. 
Potiahnutie kapsuly polyetylénglykolom prispieva 
k zníženiu rizika fibrózy ešte viac. 

Fibrotizácia ostrovčekov a zápalová od-
poveď. Správne zapuzdrený systém by mal byť 
chránený pred veľkými bunkami a protilátkami, 
ale môže byť náchylný na malé molekuly ako 
chemokíny/cytokíny, oxid dusnatý. Tieto malé 
molekuly produkujú LI samy o sebe, tie unikajú 
cez póry kapsuly a vyvolávajú tak chemotaxiu 
a aktiváciu makrofágov. Zníženie priepustnos-
ti kapsuly by malo zabrániť prechodu týchto 
malých molekúl, ale mohlo by to ovplyvniť aj 
prestup živín a inzulínu. 

Hypoxia. Počas procesu izolácie LI dochád-
za k postizolačnej hypoxii a v bezprostrednom 
období po transplantácii, kým dôjde znovu 
k revaskularizácii, môže dôjsť k reperfúznemu 
poškodeniu a bunkovej smrti. Mikrokapsuly majú 
vplyv i na proces revaskularizácie. Zabrániť dlho-
dobej hypoxii podľa štúdií pomáha ošetrenie 
alginátových mikroguličiek naložených v rasto-
vom faktore, ktorý podporuje neovaskularizáciu 
(7, 18, 19, 20).

Záver
Výskum v oblasti liečby diabetu napreduje 

posledné roky stále rýchlejšie perspektívnym 
smerom. Enkapsulácia Langerhansových ost-
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rovčekov predstavuje prevratné riešenie najmä 
pre diabetikov 1. typu, ktorí sú odkázaní na celo-
životný prísun exogénneho inzulínu, ale v bud-
úcnosti by mohla byť v niektorých prípadoch 
riešením aj pre DM2. Prínosom tejto metódy má 
byť vynechanie imunosupresívnej liečby, ktorá 
so sebou prináša mnoho nežiaducich účinkov. 
Stratégia enkapsulácie je už dobre zavedená, 
ale mikrokapsuly, ktoré by spĺňali všetky nutné 
požiadavky sa stále vyvíjajú. Ideálne kapsuly 
by sa transplantovali pacientovi jednorazovo 
a doživotne by dokázali udržiavať euglykémiu 
s minimálnym rizikom možných pridružených 
komplikácií. Na dosiahnutie tohto cieľa je pre-
to nutné nájsť najvhodnejší zdroj dostatočne 
funkčne kvalitných buniek na  transplantá-
ciu, použiť správny biokompatibilný materiál 
na enkapsuláciu, zvoliť správnu veľkosť danej 
kapsuly (nanokopasuly, mikrokapsuly, Encaptra-
makrokapsuly), vybrať miesto na ich implantá-
ciu, zabezpečiť dostatočnú výživu, predísť ich 
hypoxii, zabrániť fibrotizácii implantovaných 
ostrovčekov a zápalovej reakcii organizmu. K do-
siahnutiu spomenutých cieľov a optimálnych 
výsledkov napomáha ďalší stále prebiehajúci 
vedecký výskum a klinické testy.
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Nová odborná spoločnosť  
– Slovenská spoločnosť pre cievny prístup

Problematika cievnych prístupov na hemodialýzu má multidisciplinárny charakter, zaoberajú sa ňou nefrológovia, cievni chirurgovia a rönt-
genológovia. Slovenská spoločnosť pre cievny prístup vznikla na jeseň roku 2016 s cieľom združovať lekárov, sestry, rádiologických pracovníkov 
a technikov, ktorí sa zaoberajú touto problematikou. Počet dialyzovaných pacientov narastá, stúpa ich priemerný vek, a tak stúpa i počet kom-
plikácií a potrieb vytvárať nové a nové cievne prístupy. Kvalita a dostupnosť kvalitných odborníkov pre všetky slovenské dialyzačného centrá 
a všetkých pacientov sa stáva našou prioritou. 18. januára 2017 sa konalo prvé stretnutie novozvoleného Výboru Slovenskej spoločnosti pre cievny 
prístup – SSpCP, ktorý si zvolil predsedu, podpredsedu a vedeckého sekretára spoločnosti. Zriadená bola webová stránka, určená pre lekárov, 
pacientov i laickú verejnosť: www.cievnypristup.sk. Na elektronickú komunikáciu bola vytvorená e-mailová adresa: cievnypristup@gmail.com. 

Dôležitou pre činnosť a rozvoj spoločnosti je jej propagácia. Výbor sa uzniesol, že v roku 2017 sa bude spoločnosť propagovať v rámci akcií 
materských odborných spoločnosti a neskôr v roku 2018 je v pláne organizovanie vlastného podujatia. Priebežne budeme informovať o odbor-
ných podujatiach doma i v zahraničí.

Ak sa zaujímate o problematiku cievnych prístupov, radi vás uvítame v našej spoločnosti.
Prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD., MUDr. Róbert Roland
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Futbalové úrazy u amatérskych a rekreačných 
futbalistov. Výskyt a prevencia
MUDr. Jozef Kubašovský, MUDr. Peter Polan, PhD., MUDr. Tomáš Ševčík, MUDr. Kristína Fecková
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca, a. s. 1. súkromná nemocnica,  
člen skupiny AGEL, FIFA medical centre of excellence

Autori vo svojom príspevku prezentujú poznatky z futbalovo vyspelých krajín o výskyte úrazov u amatérskych a rekreačných futbalistov. 
Prezentujú rozdelenie podľa lokalizácie úrazu, postu zraneného hráča, typu poranenia, závažnosti poranenia. V kapitole o prevencii 
sústreďujú pozornosť hlavne na celosvetovo rozšírenú rozcvičku pred tréningom a súťažným zápasom „FIFA 11+“, ako jedno zo základ-
ných preventívnych opatrení u amatérskych futbalistov. 

Kľúčové slová: futbal, úraz, amatér, FIFA 11+

Football injuries by amateur and weekend football players. Occurence and prevention

The authors present their knowledge from football developed countries about occurence of injuries by amateur and weekend football 
players in their article. They present the grouping according to localisation of injury, position of injured player, kind of injury, seriousness 
of injury. They focus their attention mainly on worldspread warm-up before the training and competitive match FIFA 11+ in the chapter 
prevention, as one of the main preventive precaution by amateur football players.

Key words: football, soccer, injury, amateur, FIFA 11+
Slov. chir., 2017; roč. 14(1): 24–27

Úvod
Futbal, v anglo-americkej terminológii „so-

ccer“, je najobľúbenejšia a najrozšírenejšia kolek-
tívna hra na svete. Aj napriek stále sa rozvíjajúcej 
štatistike, vyhodnocovaniu všetkých aspektov 
tejto športovej aktivity nie je možné určiť presný 
počet hráčov futbalu, presný počet úrazov počas 
futbalových stretnutí. Približný počet je možné 
len odhadnúť. Odhady sú aktuálne hlavne v ob-
lasti amatérskeho a rekreačného futbalu, kde 
niektorí účastníci nie sú registrovaní v databáze 
jednotlivých futbalových federácií. Podobne je 
možné konštatovať, že štatistika úrazovosti je 
veľmi presná v profesionálnom futbale a u futba-
listov v detskom veku a dospievajúcich. Najväčšia 
skupina nadšencov pre futbal – amatérskych 
a rekreačných futbalistov stojí (a trochu aj be-
há) na okraji záujmu. Problémom môže byť aj 
samotná definícia amatérskeho futbalistu. Pre 
zaujímavosť, v publikácii „FIFA Amateur defini-
tion“ z roku 1956 sa futbalisti delia na amatérov, 
nie-amatérov a profesionálov. Amatérski futbalis-
ti mali hradené len cestovné, a len u niektorých 
hráčov boli hradené aj náklady na výstroj a po-
istenie počas športovej aktivity (1). V publikácii 
o 50 rokov neskôr, zo zasadania „FIFA Executive 
Committe“ v 2005 roku bol amatér charakteri-
zovaný ako hráč, ktorý športuje len pre radosť 
alebo má šport ako hobby, bez materiálnych 
výhod a ktorý nikdy nevyžaduje odmenu okrem 
vyrovnania vynaložených výdavkov. V zásade 
nemá podpísanú zmluvu s klubom, v ktorom 
je registrovaný. Sociálny aspekt účasti v živo-

te športového kolektívu ako aj podpora jeho 
zdravia, kondície, hrajú najdôležitejšiu úlohu 
u amatérskeho športovca. Výdavky spôsobené 
účasťou na zápasoch alebo tréningoch (naprí-
klad cestovné, hotel, poistenie) a výdavky na 
športový výstroj môžu byť hradené bez ohroze-
nia štatútu amatéra (2). Dnešná situácia je určite 
odlišná, závislá od zvykov a pravidiel v jednot-
livých krajinách. 

Podľa prezentácie zo Španielska z roku 2014 
je vo svete aktívnych 200 000 profesionálov 
a 265 miliónov registrovaných amatérskych fut-
balistov (3). Predpokladá sa, že podobný počet 
je aj rekreačných futbalistov vo svete, ktorí nie 
sú registrovaní v žiadnej futbalovej federácii (3). 
Cieľom prezentácií venovaných problematike 
úrazov v amatérskom a rekreačnom futbale je 
na príkladoch z futbalovo rozvinutých krajín 
informovať o  výskyte, závažnosti, príčinách 
a prevencii úrazov, ktoré môžu sprevádzať aj 
amatérsku futbalovú aktivitu.

Výskyt
Autori z Grécka Tsiganos a kolektív vo svojej 

práci o úrazoch v gréckom amatérskom futbale 
definovali futbalový úraz ako „úraz spôsobujúci 
zdravotné ťažkosti, diskomfort spojený s fut-
balom (získaný počas predsezónnej prípravy, 
tréningu alebo súťažného zápasu), ktorý limituje 
športovca najmenej 1 deň po dni, v ktorom úraz 
vznikol. Športovec, futbalista je zranený dovtedy, 
kým je opäť schopný sa plne zúčastniť na zápase 
a/alebo tréningu“ (4). V tejto téme je aktuálna 

a zaujímavá definícia kolektívu Chomjak a spol., 
ktorí definujú ťažké, závažné úrazy. Tieto úrazy 
sú spojené „s ťažkosťami trvajúcimi viac ako 4 
týždne, absenciou, vynechaním športu, sú spoje-
né s vážnym poškodením muskuloskeletálneho 
systému, ako sú zlomeniny, luxácie kĺbov alebo 
vážne poškodenia vnútorných orgánov“ (5).

Výskyt úrazov u amatérskych a rekreačných 
futbalistov je možné hodnotiť podľa prezentá-
cií z futbalovo vyspelých krajín ako sú Česko, 
Grécko, Holandsko a Španielsko. Holandskí autori 
aj definovali aktivitu amatérskych futbalistov, 
ktorí majú vo väčšine tímov 2 až 3 tréningy a 1 
súťažný zápas za týždeň (6). Podľa prvého autora 
tohto článku, ako lekára futbalového tímu 3. 
slovenskej súťaže, to zodpovedá aj pomerom 
na Slovensku.

V Grécku dramaticky stúpol počet hráčov 
futbalu po Európskom šampionáte v roku 2004, 
keď domáci tím získal prvenstvo. V roku 2007 
Grécka futbalová federácia registrovala 5 182 
amatérskych tímov s registrovanými 500 000 
hráčmi. Štatistika úrazovosti za 5 rokov registruje 
1 745 úrazov (4).

Holandskí autori v roku 2013 konštatujú 1,2 
milióna futbalistov ako členov Kráľovskej holand-
skej futbalovej federácie, pričom 45 % z tohto 
počtu sú dospelí futbalisti. „Vonkajší“ futbal je 
aktivitou 2 660 klubov v Holandsku a je naj-
častejšou príčinou úrazov v počte asi 620 000, čo 
predstavuje 18 % všetkých športových úrazov (6).

Z futbalovej veľmoci Španielska je prezen-
tácia z Madridu z roku 2014, ktorá vyhodnotila 
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úrazovosť v súbore 134 570 amatérskych futba-
listov (3). Práca zo Zaragozy (2015) skonštatovala, 
že v období 2012 – 2013 bolo vo futbale 96 % 
účastníkov mužského pohlavia, iba 4 % žien, 
väčšina bola v školskom veku (80 %) alebo ama-
térskych a rekreačných futbalistov (7).

Výskyt  – lokalizácia úrazov podľa jednotli-
vých regiónov je v sledovaniach autorov z rôz-
nych krajín takmer identická. Najčastejšie je po-
ranená panva a dolné končatiny (68  – 78,6 %), 
v ostatných lokalizáciách sú mierne odchýlky 
(tabuľka 1) (3, 4, 5, 6, 7). 

Ďalším sledovaným aspektom pri úraze 
u amatérskych futbalistov bola pozícia zrane-
ného hráča a typ úrazu. Najčastejšou pozíciou 
u zranených bola pozícia stredopoliara (27 – 
41 %), najmenej ohrození úrazom sú brankári 
(8 – 21,8 %) (tabuľka 2) (3, 4, 5, 7). Pri sledovaní 
typu úrazu malo výraznú prevahu natiahnutie 
svalstva, kĺbov (76 – 85 %) (4, 5, 7).

Dôležitou charakteristikou futbalového úra-
zu je aj dĺžka liečby – vynechaný čas na športovú 
aktivitu. Závažný a tým aj vyžadujúci nutnosť 
ďalšieho sledovania výskytu je podiel poranení 
cez 4 týždne, ktorý predstavuje od 20 do 47 % 
(tabuľka 3) (3, 4, 6, 8).

Rizikové faktory závažných úrazov
Riziko úrazu pri futbale je multifaktoriálne. 

Rizikové faktory závažných úrazov u futbalových 
amatérskych alebo rekreačných futbalistov defi-
novalo viac autorov. Rozdeľujú rizikové faktory na 
vnútorné (intrinsic) a vonkajšie (extrinsic).

Vnútorné faktory sú fyzické a psychologické 
charakteristiky osobnosti: kĺbová nestabilita alebo 
predošlé úrazy v poranenej lokalizácii. Dôležitým 
vnútorným faktorom je vek, mladší športovci 
majú vyššiu pravdepodobnosť natiahnutia kĺbov, 
pomliaždenia, starší majú predispozíciu, predpo-
klad k natiahnutiam svalov, léziám väzov kolena 

a členka, léziám meniskov. Rizikovým faktorom 
s dosahom na rizikovosť úrazu je aj nesprávna 
rehabilitácia po prvotnom úraze (5, 9). Medzi vn-
útorné rizikové faktory zaraďujeme aj psycholo-
gické a psychosociálne aspekty (10). 

Hráči s pozitívnou anamnézou predošlého 
zranenia sú ohrození 2 až 3-krát vyšším rizikom na 
poranenie identickej lokalizácie v ďalšej sezóne (10).

Medzi vonkajšie faktory patria pokračovanie 
v hre napriek zraneniu, neprimeraná liečba, krát-
ky čas na rehabilitáciu, intenzita nasadenia počas 
tréningu alebo súťažného zápasu (10). Závažné sú 
nedostatky v podmienkach športovania, počasie 
počas súťaženia, nedostatky športového výstroja 
a dodržiavania pravidiel, vylúčenie agresívnych 
účastníkov a nedostatočné potrestanie porušení 
pravidiel, faulov rozhodcami (5, 9). Športovci, futba-
listi, ktorí prekonali úraz a mali nekompletné, nedo-
statočné lekárske vyšetrenie, liečbu a rehabilitáciu, 
majú vyššiu pravdepodobnosť ďalšieho úrazu (9, 11).

Tabuľ ka 3. Závažnosť úrazu – návrat do športovej aktivity (3, 4, 6, 8)

Zdroj 
Rok publikácie 

Obdobie sledovania, 
krajina

Počet hráčov 
Vek

Počet 
úrazov 

Dĺžka liečby (v dňoch, týždňoch)

1 – 3 dni 4 – 7 dní 1 – 4 týždne cez 4 týždne

1. Tsiganos et al.  
Biology of exercise, 2007

5 rokov 
Grécko

301 1 745 15 % 23 % 33 % 29 %

2. Engebretsen at al. 
AJSM, 2008

1 sezóna 
Nórsko

769 508 24 % 21 % 35 % 20 %

3. Van Beijstervelt et al.  
Clinical Journal of  Sports 
Medicine, 2013 

1 sezóna 
2009 – 2010 
Holandsko

456 
18 – 40 rokov

424 – – – 30 %

4. Herrero H et al. 
AJSM, 2014 

1 sezóna 
2010 – 2011 

134 570  
18 – 55 rokov

15 243 19 % 17 % 17 % 47 %

Tabuľ ka 2. Pozícia hráča s úrazom, typ poranenia – úrazu (3, 4, 5, 7)

Zdroj 
Post (pozícia) Typ poranenia – úrazu

Brankár Obranca Stredopoliar Útočník Natiahnutie Zlomeniny Kontúzie

1. Chomjak et al. 2000 10,8 % 28,9 % 41,7 % 18,6 % 686 úrazov, závažných 113 z toho 
76 %

 
16 %

 
8 %

2. Tsiganos et al. 2007 21 % 25 % 27 % 27 % 85 % – –

3. Herrero et al. 2014 8 % 33 % 34 % 25 % – – –

4. Esteban-Zubero et al. 2015 – – – – 76,7 % 12,1 % 11,2 %

Tabuľ ka 1. Zdroj, obdobie sledovania, krajina sledovania, počet sledovaných hráčov, vek, počet úrazov, lokalizácia úrazov (3, 4, 5, 6, 7)

Zdroj 
Rok publikácie 

Obdobie sledovania, 
krajina

Počet hráčov 
Vek

Počet 
úrazov

DK 
Panva

HK Hlava a krk Trup

1. Chomjak et al.  
AJSM, 2000

1 rok 
Česko

398 
14 – 42 rokov

686 68 % 18 % 5 % 9 %

2. Tsiganos et al. 
Biology of exercise, 2007

5 rokov 
Grécko

301 1 745 78 % – – –

3. Van Beijstervelt et al. 
Clinical Journal of  
Sports Medicine, 2013 

1 sezóna 
2009 – 2010 
Holandsko

456 
18 – 40 rokov 
Priemerný vek 24,8 roka

424 68,6 % – – –

4. Herrero H et al. 
AJSM, 2014 

1 sezóna 
2010 – 2011 

134 570  
18 – 55 rokov 

15 243 69,8 % 10,7 % 8,6 % 10,9 %

5. Esteban-Zubero et al. 
Shafa Ortho J, 2015 

1 sezóna 
2012 – 2013 
Španielsko

308 
5 – 29 rokov

339 78,6 % 6,8 % 8,4 % 6,2 %
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Psychický a psychosociálny stres výrazne 
zvyšuje riziko úrazu (10).

Dôležitým faktorom je aj kontakt s proti-
hráčom, pričom kontakt je predominantnou 
príčinou úrazov pri futbale. Nekontrolovaná 
agresia s nedostatočnou futbalovou šikovnosťou 
je predispozícia na vznik vážneho úrazu (9, 10, 
12). V práci o porovnaní úrazového rizika medzi 
holandskými amatérskymi a profesionálnymi 
futbalistami bol štatisticky dokázaný vyšší výskyt 
závažných poranení u amatérov (13). 

Zo závažných poranení, ktoré vyžadujú 
niekedy aj niekoľko mesiacov trvajúcu liečbu, 
je pre amatérsky ale aj profesionálny futbal ty-
pická zlomenina predkolenia. Tieto zlomeniny 
sú niekedy v literatúre definované ako „zlome-
nina futbalistu“ (14, 15). Autori z Írska za obdobie 
4 rokov vyhodnotili 50 zlomenín predkolenia 
u amatérskych futbalistov (14), škótski autori 
za 5-ročné obdobie 24 zlomenín predkolenia, 
pričom amatérski futbalisti mali prevahu oproti 
profesionálom 21 ku 3 (16). V etiológii zlomenín 
v oboch prácach je priame násilie, kopnutie 
v súboji s protihráčom. Zlomeniny sú klasifiko-
vané ako „nízko energetické“, väčšinou priečne 
alebo krátke šikmé, zatvorené (14, 15). Pri ne-
komplikovanom priebehu liečby je prognóza 
zhojenia dobrá, avšak podľa výsledkov len 50 % 
futbalistov sa po zlomenine predkolenia dosta-
ne na výkonnostnú športovú úroveň ako pred 
úrazom (14, 15). 

Prevencia futbalových úrazov. 
Historické poznámky k prevencii 
futbalových úrazov

Prvú vedeckú prácu o úrazovej prevencii 
vo futbale prezentoval v roku 1983 v periodiku 
American Journal Sports Medicine pod názvom 
„Prevencia futbalových úrazov“ Jan Ekstrand 
a kolektív. Autori v článku publikovali signifikant-
né zníženie počtu úrazov po sedemdielnom pre-
ventívnom programe (16, 17). V ďalších rokoch 

sa práce o prevencii objavovali len sporadicky. 
Tropp s kolektívom (1985) predstavili program 
balančných cvičení v prevencii poranení člen-
ka. Autori prezentovali pozitívny preventívny 
efekt ortéz, proprioceptívnych a extrémnych 
silových tréningov na prevenciu úrazov člen-
ka, kolena a svalovej skupiny hamstringov (16). 
Neskôr až Carafa a kolektív (1996) prezentovali 
proprioceptívny program na prevenciu pora-
nenia skrížených väzov u poloprofesionálnych 
a amatérskych futbalistov (16). Aj vzhľadom na ti-
eto skutočnosti už v roku 1994 Medzinárodná 
futbalová federácia (FIFA) založila „Medical 
Assessement and Research Centre (F-MARC), 
voľne preložené „FIFA – Medicínske hodnotiace 
a výskumné centrum“. Úlohou centra je tvorba 
a šírenie vedeckých poznatkov o rôznych ob-
lastiach úrazov pri futbale, znižovanie počtu 
úrazov a prezentácia futbalu ako zdraviu pro-
spešnej aktivity pre amatérov, neprofesionálov 
(17). V roku 2000 Heidt a kolektív sledovali výskyt 
poranení u dievčat v kontrolnej skupine futba-
listiek a skupiny 42 futbalistiek pripravovaných 
akceleračným preventívnym programom. 

V tom istom roku vypracovala F-MARC prvú 
štúdiu o prevencii úrazov vo futbale. V 2003 
prezentovala F-MARC program „11“, program 
prevencie úrazov u amatérskych hráčov.

Program je zložený z 10 cvičení, sústreďuje 
sa na statickú a dynamickú stabilitu, svalovú 
silu, zdôrazňuje fair play. Môže byť splnený do 
10 – 15 minút a nevyžaduje okrem lopty iné 
pomôcky (18).

Účinnosť programu FIFA „11“ bola sledova-
ná Švajčiarskou národnou futbalovou federá-
ciou v celoštátnej kampani. V roku 2008 malo 
Švajčiarsko 226  000 registrovaných a  okolo 
600 000 amatérov, príležitostných futbalistov. 
Všetci tréneri amatérskych mužstiev v počte 
5 549 boli inštruovaní o metóde rozcvičenia 
počas tréningov a zápasoch pred zavedením 
FIFA „11“ rozcvičky do praxe. V roku 2008 80 % 
trénerov program poznalo a 57 % aj používalo 
v praxi pri mužstve (19). V porovnaní mužstiev 
s praxou rozcvičky FIFA „11“ oproti mužstvám 
s klasickou rozcvičkou bol pokles úrazovosti po-

čas tréningov o 25,3 %, pokles úrazovosti počas 
súťažných zápasov o 11,5 % (19).

Program F-MARC ďalej rozvíjala od roku 
2006 ako program „FIFA 11+“ a do štúdií účin-
nosti bol zavedený v 2008 (obrázok 1).

Program „FIFA 11+“
Program „FIFA 11+“ je kompletný program 

rozcvičky na zníženie úrazovosti medzi mužský-
mi a ženskými futbalistami vo veku od 14 rokov 
a starších. Tímy, ktoré využívajú program v roz-
cvičke aspoň 2-krát týždenne a pred súťažným 
zápasom, mali podľa štúdií pokles úrazovosti 
o 30 – 50 % (20).

Program „FIFA 11+“ začína bežeckými cvi-
čeniami, v závere aktivuje kardiovaskulárny sys-
tém a obsahuje špecifické preventívne cvičenia 
zamerané na istotu a silu končatín, rovnováhu 
a obratnosť, v každej z troch úrovni s rastúcou 
náročnosťou v spôsobe a náročnosti cvičenia (18). 

Program „FIFA 11+“ má tri časti, spolu 15 
cvičení, ktoré môžu byť uplatnené postupne 
na začiatku každého tréningu. Kľúčový bod 
programu je použitie správnej techniky počas 
cvičení (18, 20).

Program FIFA začala rozširovať v roku 2009 
u svojich 209 členov (18). Zdôrazňuje sa popri za-
vedení do praxe aj aktívna komunikácia trénerov 
pri vysvetľovaní účinnosti pri úrazovej prevencii. 
FIFA do zavedenia programu zainteresovala aj 
slávnych hráčov a trénerov vo funkcii „FIFA 11+ 
ambasador“ (18). Účinnosť programu „FIFA 11+“ 
v prevencii nekontaktných úrazov bola sledova-
ná viacerými autormi v rôznych krajinách.

Jones (2015) vyhodnotil aplikáciu v  USA 
a Kanade, kde je odhadom asi 27 miliónov re-
kreačných a amatérskych futbalistov. Výhodou 
„FIFA 11+“ je krátky čas odporúčaných cvičení, 
20 minút, minimálne množstvo potrebných 
pomôcok – kužele,  lopta a minimálna účasť 
trénera alebo iného člena realizačného tímu. 
Napriek tomu, že bol vypracovaný ako špecifický 
futbalový program, je možné ho aplikovať, po-
užiť aj v iných športoch. Ako príklad je využite 
programu „FIFA 11+“ v elitných basketbalových 
kluboch (21).

Obrázok 1. Logo programu FIFA 11+ Obrázok 2. Ilustračné fotografie z futbalových zápasov (zdroj: FK Vyšné Opátske)
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Prehľadové články

Práca autorov z Kolumbie a Fínska (2014) pri 
hodnotení systematických prehľadov o aplikácii 
programu udáva, že 4 prehľadové štúdie pou-
kazujú na signifikantnú redukciu rizika úrazu, od 
30 % do 70 %, 2 prehľadové štúdie nezistili sig-
nifikantný efekt (22). Silvers-Granelli a kol. (2015) 
hodnotili výsledky u 31 mužstiev (675 hráčov) 
s aplikáciou „FIFA 11+“ a kontrolnej skupiny 34 
mužstiev (850 hráčov) s klasickou rozcvičkou. 
„FIFA 11+“ program signifikantne redukoval vý-
skyt úrazov o 46,1 % a znížil aj trvanie liečby, 
trvanie vynechanej športovej aktivity o 28,6 % 
(23). Austrálsky autor v práci o poraneniach ham-
stringov podobne zdôrazňuje význam rozcvičky 
„FIFA 11+“ v prevencii nekontaktných úrazov 
u amatérskych futbalistov (24). 

Záver
Úrazy u amatérskych a rekreačných futba-

listov nie sú v centre záujmu zainteresovaných 
napriek faktu, že týchto športovcov je nepomer-
ne viac ako profesionálov, „hviezd futbalového 
neba“. Pozornosť si zaslúžia aj títo športovci. 
V práci autorov zo Španielska o faktoroch špor-
tových úrazov u amatérov (2014) je zdôraznený 
význam epidemiologických štúdií na vypraco-
vanie preventívnych opatrení, liečby, rehabili-
tácie po úraze a prevencie trvalých následkov 
po úraze (25). Prevencia obsahuje opatrenia 
s účinkom na vnútorné ako aj vonkajšie riziko-
vé faktory. Dôležitou je adekvátna zdravotná 
starostlivosť, primárne ošetrenie a rehabilitácia. 
Dodržiavanie pravidiel a vylúčenie agresivity je 
významným faktorom znižujúcim frekvenciu 
úrazov. Prínos programu „FIFA 11+“ do prevencie 
nekontaktných úrazov u amatérskych futbalistov 
deklarovali početní autori pri vyhodnotení úra-

zovosti amatérskych mužstiev. Zavedenie tohto 
programu aj na Slovensku by viedlo k zníženiu 
počtu úrazov a tým aj komfortnejšiemu prežíva-
niu svojho hobby u amatérskych a rekreačných 
futbalistov. 
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Zomrel prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.
Slov. chir., 2017; roč. 14(1): 28

S  hlbokým zármut-
kom oznamujeme širokej 
chirurgickej verejnosti, že 
dňa 25. apríla 2017 zomrel 
v Banskej Bystrici vo veku 
65 rokov popredný slo-
venský chirurg prof. MUDr. 
Peter Kothaj, CSc.

Narodil sa 5. októbra 1951 v  Bratislave. 
Štúdium na Lekárskej fakulte UK ukončil v roku 
1976. Doktorandské štúdium absolvoval v roku 
1992, o štyri roky neskôr habilitoval a získal titul 
docent. V roku 2003 sa stal profesorom chirurgie. 
Po skončení štúdia pôsobil na chirurgickom od-
delení NsP v Brezne ako sekundárny lekár (1976 
– 1979). Od roku 1979 pracoval ma chirurgickom 
oddelení banskobystrickej nemocnice. Po jej 
transformácii na FNsP F. D. Roosevelta zastával 
od roku 1991 funkciu prednostu chirurgickej 
kliniky. Od roku 1993 bol vedúcim Vysunutého 
výučbového strediska SZU v Banskej Bystrici. 
V roku 2004 sa stal vedúcim Katedry gastroente-
rologickej chirurgie Lekárskej fakulty Slovenskej 
zdravotníckej univerzity. Počas svojho pôsobenia 
na Chirurgickej klinike SZU v Banskej Bystrici 
zaviedol kompletné spektrum laparoskopických 
a torakoskopických výkonov.

Jeho vedecká činnosť bola nasmerovaná 
predovšetkým na klinický výskum, zameraný 
na význam radikálnej lymfadenektómie a pro-
blematiku karcinómu pankreasu a pečene. Pod 
jeho vedením zaviedlo do praxe chirurgické pra-

covisko v Banskej Bystrici ako prvé na Slovensku 
viaceré typy operačných výkonov, napr. laparo-
skopickú adrenalektómiu, laparoskopickú kar-
diomyotómiu a laparoskopickú resekciu žalúdka. 
Prof. MUDr. P. Kothaj, CSc. absolvoval viaceré 
zahraničné študijné pobyty na renomovaných 
pracoviskách, napr. v Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center, New York, USA (1989), Grant 
Medical Center, Columbus, Ohio, USA (1989), 
Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA (1991), 
Concord Hospital, Syndney, Australia (1995).

V  rokoch 1990 – 1994 bol prezidentom 
Regionálnej lekárskej komory v Banskej Bystrici. 
V období rokov 1997 – 2014 zastával funkciu pre-
zidenta Slovenskej chirurgickej spoločnosti a od 
roku 2014 až doposiaľ bol 1. viceprezidentom 
SCHS. Počas celého svojho pôsobenia vo výbore 
SCHS udržiaval aj po rozdelení Česko-Slovenska 
bezprostredné, veľmi priateľské vzťahy s českými 
chirurgmi a Českou chirurgickou spoločnosťou. 
Bol Čestným členom Českej chirurgickej spoloč-
nosti (od 2000) a Čestným členom Chorvátskej 
chirurgickej spoločnosti (od 2010).

Profesor MUDr. Peter Kothaj, CSc., sa s veľ-
kým záujmom venoval dejinám slovenskej 
chirurgie. Dlho bol šéfredaktorom časopisu 
Slovenská chirurgia, bol členom viacerých pro-
fesijných domácich i zahraničných spoločností. 
Bohatá bola jeho vedecko-publikačná činnosť 
– bol autorom a spoluautorom mnohých odbor-
ných publikácií, vedeckých prác publikovaných 
v domácich i zahraničných časopisoch. Jeho 

najznámejšie monografie sú: Chirurgická lieč-
ba rakoviny pankreasu (1996), Momenty z dejín 
slovenskej chirurgie (1999), Operácie na pečeni 
(2007). Za 30 rokov (1984 – 2013) publikoval spolu 
204 publikácií (z toho 10 knižných monografií 
a 194 vedeckých prác v časopisoch), 28 vedec-
kých prác publikovaných v zahraničí, 182 pred-
nášok, z toho 41 v zahraničí.

Za jeho dlhoročný prínos pre rozvoj chirur-
gie mu boli udelené viaceré ocenenia: Zlatá me-
daila Slovenskej lekárskej spoločnosti za zásluhy 
o rozvoj medicíny na Slovensku (2011), Cena 
predsedu Banskobystrického samosprávneho 
kraja za rozvoj chirurgie v BBsK a výchovu no-
vých odborníkov (2011), Cena primátora mesta 
Banská Bystrica za výrazný prínos pre slovenskú 
medicínu v oblasti chirurgie, vedeckú, výskum-
nú, pedagogickú a publikačnú činnosť (2012) 
a Petřivalského cena za rozvoj chirurgie udelená 
Českou chirurgickou spoločnosťou na kongrese 
v Brne (2012).

Pán profesor MUDr. P. Kothaj, CSc., bol vy-
nikajúcim odborníkom, chirurgom, ale i člove-
kom – skromným, pracovitým, empatickým, 
vždy ochotným pomôcť. Bude nám všetkým 
veľmi chýbať.

Česť jeho pamiatke!

Za výbor SCHS 
prim. MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD. 

2. viceprezident SCHS
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Cost-effectiveness of ultrasonographic screening 
for developmental hip dysplasia in new-borns 
compared to the cost of DDH surgical treatment
MUDr. Ahmad Gharaibeh, PhD., MPH1,2, MUDr. Ahmad Kamal, FRCS3, MUDr. Štefan Štolfa, PhD.2,  

MUDr. Marek Lacko, PhD.2, MUDr. Ahmed Al Wadiya2, MUDr. Mostafa H. Ababneh1

1Orthopaedics and trauma teaching department, Princess Basma Teaching Hospital, Irbid, Jordan 
2Department of Orthopaedics and Traumatology of Locomotory Apparatus, Faculty of Medicine, Pavol Jozef Šafárik 
University and University Hospital of L. Pasteur in Košice, Slovakia 
3Private Orthopaedic clinic, Irbid, Jordan

Background: To measure the expected cost of National screening programme of developmental dysplasia of hips (DDH) in Irbid city and 
compare it with the cost of operative treatment of D.D.H. and the conservative treatment at the orthopaedic department and clinics in 
a Teaching Hospital (Irbid city) and in the private medical sector for missed cases during the year 2009. 
Methods: This is a cross sectional study of the screening D.D.H. expected cost for each neonate and the case records of children with 
D.D.H. who were treated and operated at the orthopaedic departments and clinics of the Teaching Hospital and the private medical 
sector during the year 2009.
Results: The total number of neonates was 15970 in Irbid city, the cost of conservative treatment in governmental hospitals was 68633.76 
EUR and in private sector clinics was 152880 EUR. The cost of operative treatment in governmental hospitals was 17769.08 EUR and in pri-
vate sector clinics was 7560 EUR. The calculated cost of full National screening program of DDH in Irbid city 20.35 EUR x 15970 neonates = 
324989.5 EUR. The ultrasound screening costs were 5.82 times higher than the treatment costs without screening costs in operated cases.
Conclusions: It is not economically justified to introduce a national ultrasound screening for developmental dysplasia of the hip in 
neonates in Jordan, but it is important to keep in mind that the fees of the governmental hospitals charges (conservative and surgical) 
are quite low as the treatment costs are supplemented by the government. In this study the late cost effectiveness and psychological 
effects are recognized. 

Key words: cost effectiveness, USG, D.D.H, prevalence, surgical treatment of D.D.H.

Nákladová efektivita ultrazvukového skríningu vývojovej dysplázie bedrového kĺbu (DDH) u novorodencov  
v porovnaní s nákladmi na chirurgickú liečbu DDH

Objektívne: Meranie očakávaných finančných nákladov Národného programu skríningu DDH (Developmental Dysplasia of Hips) v meste 
Irbid a jeho porovnanie s finančnými nákladmi operačnej a konzervatívnej liečby nezachytených prípadov DDH (Developmental Dysplasia 
of Hips), ktoré boli neskôr liečené v štátnej nemocnici a v súkromnom sektore.
Metóda: Je to krížové porovnanie očakávaných finančných nákladov medzi USG skríningom všetkých novorodencov a záznamov pa-
cientov s DDH (Developmental Dysplasia of Hips) – nezachytených prípadov liečených operačne a konzervatívne v štátnej nemocnici 
a súkromnom sektore v r. 2009 v meste Irbid.
Výsledky: V r. 2009 sa narodilo v meste Irbid 15 970 novorodencov. Cena konzervatívnej liečby v štátnej nemocnici bola spolu 68 633,76 
EUR a v privátnych klinikách bola 152 880 EUR. Cena operačnej liečby v štátnej nemocnici bola 17 769,08 EUR a v privátnom sektore  
7 560 EUR. Kalkulované náklady na Národný program skríningu DDH (Developmental Dysplasia of Hips) v meste Irbid sú 324 989,5 EUR 
(počet narodených detí 15 970 vynásobený cenou skríningu jedného dieťaťa 20,35 EUR). Z uvedeného vyplýva, že cena USG skríningu 
DDH (Developmental Dysplasia of Hips) v meste Irbid je 5,82-krát vyššia ako liečba nezachytených prípadov DDH (Developmental Dys-
plasia of Hips).
Záver: Z uvedených výsledkov vyplýva, že USG skríning DDH (Developmental Dysplasia of Hips) novorodencov v Jordánsku nie je eko-
nomicky výhodný, avšak na druhej strane sa nedá porovnať ekonomický a psychologický efekt DDH (Developmental Dysplasia of Hips). 
Napriek tomu odporúčam plošný USG skríning DDH (Developmental Dysplasia of Hips) alebo aspoň USG skríning DDH (Developmental 
Dysplasia of Hips) pre rizikové skupiny.

Kľúčové slová: ekonomická efektivita, sonografia, DDH (Developmental Dysplasia of Hips), prevaha, chirurgická liečba, výskyt, epide-
miológia

Slov. chir., 2017; roč. 14(1): 29–33
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Introduction
In 1937 Marino Ortolani described and fully 

explained the significance of the sign that bears 
his name. Ortolani had observed that, by ab-
ducting the hips of a newborn or infant, it was 
sometimes possible to seat a dislocated hip in 
the acetabulum using a flexed-hip abduction 
manoeuvre. During this manoeuvre, there was 
a sign that was perceptible to the touch, and 
often to the ear. Ortolani therefore realised that 
the manoeuvre enabled identification of a ma-
nually reducible dislocated hip (1, 2, 3).

Later, in 1962, Barlow described Ortolani’s ma-
noeuvre in English, translating the Italian term 
“scatto” with the word “click”, and adding a further 
manoeuvre capable of indicating “dislocatability” 
in a newborn or infant hip. Barl ow’s contribution 
was the ability to identify pre-dislocation, which 
extended significantly the usefulness of these 
clinical manoeuvres (2, 3).

Since that time, all newborn screening pro-
grams have been based on the Ortolani-Barlow 
manoeuvres, even though their actual effectiveness 
is difficult to establish because results depend to 
a large extent on the organisation of the healthca-
re environment and above all on the skill of the 
clinicians who examine the newborns screened 
However, because not all hips affected by so-called 
developmental dysplasia of the hip (DDH) are de-
tectable by clinical manoeuvres, imaging techniques 
are required to identify as early as possible hip dis-
location-inducing dysplasia of the acetabulum (4).

This was appreciated as long ago as 1932 
when Putti described how the anteropos-
terior (AP) radiograph of the pelvis could be 
used to warn of probable future dislocation. 
Unfortunately, the significant cartilaginous not 
appear in X-ray (5, 6, 7).

Neonatal screening for development dysplasia 
of the hip (DDH) has been the subject of much 
debate and confusion, and there are still some con-
troversial areas. Although routine clinical neonatal 
screening has been introduced in the 50s (Ortolani, 
1937, Barlow, 1962), the radiographic screening in 
the 70s (Andren and van Rosen, 1958, Faure ,́ 1984) 
and US screening in the 80s (Graf, 1980), many 
points have still to be defined (8, 9, 10).

Material and methods

Purpose
The purpose of the present study is to cal-

culate the cost-effectiveness of ultrasonogra-
phy for screening method for detecting DDH in 
Jordan to operative and conservative treatment 
for missed cases.

Literature review
The literature shows that early diagnosis in the 

first months is the best for normal hip develop-
ment. DDH was the leading of the reported abnor-
mality among newborns in governmental hospitals 
in Jordan during 1995 (11). The study in U.K. shows 
targeted ultrasound screening programs for infants 
with hip instability or risk factors have been critici-
zed, they are more practical for most centres and 
should be accompanied by clinical screening in the 
community up to walking age. Universal screening 
with ultrasound is probably the most effective way 
of detecting the condition (12). The study in U.K. 
shows A “missed” case of (DDH) can be a disaster 
for the patient and the outcome may be poor 
(13). The study in U.K. shows that successful scree- 
ning leads to simpler, less expensive treatment and 
better outcomes, with all the attendant benefits 
to patients and their families (14). The study in 
Germany shows ultrasound screening seems to 
prevent many, but not all, operations for develop-
mental hip dysplasia. Rates of in timely screening 
(before 6 weeks of age) (15). The study in Norway 
shows that a DDH screening program requires 
high sensitivity and one should preferably aim at 
screening babies at risk. In Norway a centralisation 
to larger hospitals may therefore be necessary (16).

In the study that underwent in Croatia in 2001 
they found that the treatment costs without ultra-
sound screening were 1.6 times higher than the 
screening costs. Hospital treatment costs for 165 
patients needing endoprosthesis would cover the 
total screening program in the whole country and 
it is economically justified to introduce ultrasound 
screening for developmental dysplasia of the 
hip in neonates (17). In the study in Norway 1995 
showed that a strategy of screening all girls and 
boys with risk factors for DDH may be the most 
cost-effective approach (18). A study in Germany 
in 2008 shows that USG of hips led to earlier diag-
nosis and treatment of DDH and it’s economic ef-
fectiveness (19). A study in the USA and Europe on 
white neonates during 2009 shows that USG se-

lective screening with recognised risk factors and 
those with abnormal physical examination would 
be cost-effective for most countries (20). A study 
in UK and Ireland shows that using of ultrasono- 
graphy in the management of neonates with 
D.D.H. (314 patients) is unlikely to impose an in-
creased cost burden compared to 315 patients 
who where managed by clinical exams and may 
reduce costs to health services and families (21). 
A study in Turkey in 2008 on 3541 infants found 
that clinical examinations does not reliably detect 
ultrasonographically defined D.D.H. in those who 
has been screened for this disease (22).

Research Question
Cost effectiveness of ultrasonographic and 

physical examination-based screening of DDH 
for all new-born in Jordan. 

Methodology
Cross sectional descriptive study to answer 

the research questions about the cost of national 
screening program of DDH in Irbid city for deve-
lopmental dysplasia of the Hip (DDH) to the cost 
of conservative treatment and surgical treatment 
for Developmental Dysplasia of the Hip (DDH) in 
late diagnosed cases at a teaching referral hospital 
in the north of Jordan, with 204 beds and the 

Table 1. Number of neonates in hospitals 
during year 2009 in Irbid city

Hospital name Number  
of meonates

Badiaa Hospital 8417

K.A.U. Hospital 1139

Rahbat Wardieh Hospital 725

Catholic Hospital 1048

Qawasmeh Hospital 1105

Takhassusi Hospital 1877

Ebn Al-Nafees Hospital 717

Najah Hospital 942

Total 15970

Table 2. Operations done in Princess Basma governmental teaching Hospital during year 2009

Name of operation Number of operations Price in EUR Total price

Salter operation 27 123.56 3336.12

D.V.O. operation 10 123.56 1235.6

Open reduction of hip dislocated joint and 
casuloraphy

29 123.56 3583.24

Application of Hip spica 42 101.6 4267.2

Tenotomy 07 65 455

Removal of metal after healed Salter operation 16 123.56 1976.96

Removal of metal after healed D.V.O. operation 12 123.56 1482.72

Total 143 16336.84
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private sector with 7 private Hospitals and 11 
private orthopaedic clinics. Population of study 
was all new-born who came for check up to the 
outpatient departments and clinics or operated 
in these hospitals during the year 2009. Data co-
llected from the hospitals records, outpatient 
departments and private clinics records.

Assumptions
The cost of national screening program of 

DDH it is cheaper than surgical treatment and 
reduce the negative effects of social and finan-
cial background, mental and physical fitness of 
the handicaps.

Results
The group of study was chosen from all 

governmental and private hospitals present 
in Irbid. The total number of neonates was 
15970, 8417 from Badiaa hospital, 7553 were 
from private sector as, 1139 from King Abdullah 
University Hospital, 725 from Rahbat Wardieh 
Hospital, 1048 from Catholic hospital, 1105 
from Qawasmeh Hospital, 1877 from Takhassusi 
Hospital , 942 from Najah Hospital and 717 from 
Ebn Al-Nafees Hospital (table 1, figure 1).

The cost of conservative treatment in go-
vernmental hospitals was 54.995 EUR per case 
multiplied by the number of the cases were 
1248 = 68633.76 EUR were Booking visit wi-
thout transfer to orthopaedic clinic were 3.3 
EUR, Booking visit with transfer from the family 
medicine doctor or GP to orthopaedic clinic 
were 1.65 EUR, Average appointments were 6.7 
x 0.55 EUR = 3.685 EUR, Average X-Ray were 5.3 
x 2.2 EUR = 11.66 EUR, Ultra Sound cost was 5.5 
EUR x 4 = 22 EUR and Pavlik Harness cost was 
8 x 2 = 16 EUR.

The cost of conservative treatment in the 
private sector clinics was 208 EUR per case 
multiplied by the number of cases cost was 735 
= 152880 EUR cost was Booking visit to ortho-
paedic clinic were 15 EUR, Average appointment 
cost was 6.7 x 10 EUR = 67 EUR, Average X-Ray 
cost was 3.5 x 10 EUR = 35 EUR, Ultra Sound cost 
was 5 x 15 EUR = 75 EUR and Pavlik Harness cost 
was 8 x 2 = 16 EUR.

The total number of operations done in the 
year 2009 at Princess Basma hospital were 143 
cases (Salter operation 27 operations and their 
cost was 65 EUR x 27 = 1755 EUR, Derotation 
Varus Osteotomy (D.V.O) 10 operations, 10 ope-
rations x 65 EUR = 650 EUR, Open reduction of 
dislocated hip joint and capsuloraphy 29 ope-
rations, 29 x 65 EUR = 1885 EUR, Application of 
Hip spica 42 operations and there cost were 42 

Table 3. Operations which done in private Hospitals during year 2009

Name of operation Number of operations Price in EUR Total price

Salter operation 12 650 7800

D.V.O. operation 04 600 2400

Open reduction and casuloraphy 09 600 5400

Application of Hip spica 17 300 5100

Tenotomy 11 48 528

Removal of metal after healed Salter operation 14 220 3080

Removal of metal after healed D.V.O. operation 03 220 660

Total 70 24968

Figure 1. Number of neonates in hospitals during year 2009 in Irbid city

Badiaa Hospital K.A.U. Hospital Rahbat Wardieh Hospital Catholic Hospital

Qawasmeh Hospital Takhassusi Hospital Ebn Al-Nafees Hospital Najah Hospital

Figure 2. Number of operations in governmental hospital

Salter operation D.V.O. operation

Open reduction of hip dislocated joint and casuloraphy Application of Hip spica

Tenotomy Removal of metal after healed Salter operation

Removal of metal after healed D.V.O. operation
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x 65 EUR = 2730 EUR, Tenotomy operations were 
7 and their cost were 7 operations x 65 EUR = 
455 EUR. Removal of metal after healed Salter 
operation was 16 and their cost were 16 x 65 
EUR = 1040 EUR, Removal of metal after healed 
D.V.O. operation were 12 and their cost were 12 
x 65 EUR = 780 EUR) (table 2, figure 2).

The cost of operative treatment in govern-
mental hospitals was 123.56 EUR per case, multi-
plied by the number of cases were 16336.84 EUR 
except Application of Hip spica and Tenotomy, 
was Average hospitalization were 3.2 days and 
their cost was 3.2 x 3 EUR = 9.6 EUR, medical 
supervision cost was 1.65 and their cost was 1.65 
x 3.2 = 5.28 EUR, average blood transfusion were 
1.1 (250 cc) = 0 EUR, and Medical Consultation 
cost 1.65 EUR, Average X-Ray cost was 7.6 
and their cost was 7.6 x 2.2 EUR = 16.72 EUR, 
Chaperon costs 1.5 EUR per day and costs 1.5x 
3.2 days = 4.8 EUR Any Operation under General 
Anaesthesia costs 65 EUR.

The cost of medications was for Paracetamol 
Syrup one Bottle 0.24 EUR, Paracetamol 
Suppositories 0.015 EUR x 5 = 0.075, and 
Cefazolin vial 0.48 EUR x 3.2 Days x Q 8 hours 
= 4.608. 

The cost of laboratory investigations was for 
C.B.C average of 2.1 x 2 EUR = 4.2, Urine analysis 2 
EUR and for Cross matching and blood grouping 
1 EUR. The cost of booking visit without transfer 
from family medicine doctor to orthopaedic 
clinic is 3.3 EUR.

Finally Average appointment preoperative 
and postoperative 9.3 x 0.55 EUR = 5.115 EUR.

The total number of operations done in year 
2009 in private sector hospitals were 70 cases 
(Salter operation 12 and their cost were 12 x 224 
EUR = 2688 EUR and the total cost of hospita-
lization was 650 EUR x 12 = 7800 EUR , D.V.O 4 
operations x 168 EUR = 672 EUR and the total 
cost of hospitalization was 600 EUR x 4 = 2400 
EUR, Open reduction of dislocated hip joint and 
capsuloraphy 9 operations, 9 x 168 EUR = 1512 
EUR and the total cost of hospitalization is 600 
EUR x 9 = 5400 EUR, Application of Hip spica 17 
operations and their cost was 17 x 48 EUR = 816 
EUR and the total cost of hospitalization was 300 
EUR x 17 = 5100 EUR. Tenotomy operations were 
11 and their cost was 11 operations x 48 EUR 
= 528 EUR including the previous operations, 
Removal of metal after healed Salter operation 
were 14 operations and their cost was 14 x 100 
EUR = 200 EUR and the total cost of hospitali-
zation is 220 EUR x 14 = 3080 EUR. Removal of 
metal after healed D.V.O. operation were 3 and 
their cost was 3 x 100 EUR = 300 EUR and the 

total cost of hospitalization was 220 EUR x 3 = 
660 EUR.

The cost of operative treatment in private 
sector hospitals was 70 cases x 208 EUR the cost 
of conservative treatment = 14560 EUR + 24968 
EUR the cost of operative treatment = 39528 
EUR (table 3, figure 3). The total cost of D.D.H 
treatment in Irbid city is 277378.6 EUR.

Data analysis
The cost of screening in governmental se-

ctor of each child is 20.35 EUR and in private 
sector of each child is 80 EUR. The cost of full 
National screening programme of DDH in Irbid 
city 20.35 EUR x 15970 neonates = 324989.5 EUR, 
to cost of operative D.D.H treatment is 55864.84 
EUR.

324989.5 EUR – 55864.84 EUR = 269124.66 
EUR is the real cost of National screening pro-
gramme of DDH on Irbid city per year. In the 
other hand we must mention the missed cases 
in ultrasonography screening.

Discussion
Buxtona, Dogruel and Nelitz found that uni-

versal screening with ultrasound is probably 
the most effective way of detecting the D.D.H 
(12, 19, 22) and Eastwood elicit A “missed” case 
of (DDH) can be a disaster for the patient and 
the outcome may be poor. (13) and Conybeare 
said that successful screening leads to simpler, 
less expensive treatment and better outcomes, 
with all the attendant benefits to patients and 

their families (14) on the other hand Kries et al 
showed that ultrasound screening seems to pre-
vent many, but not all, operations for develop- 
mental hip dysplasia (15), Desprechins said that, 
is unlikely to impose an increased cost burden 
of USG (21), but Geitung et al. said that a DDH 
screening program requires high sensitivity and 
one should preferably aim at screening babies 
at risk (16). Bralic et al. found that the treatment 
costs without ultrasound screening were 1.6 
times higher than the screening costs. (14). 
Finally Rosendahl and Desprechins showed that 
a strategy of screening all girls and boys with risk 
factors for DDH may be the most cost-effective 
approach (18, 20).

In our study the ultrasound screening costs 
were 5.82 times higher than the treatment costs 
in Irbid city, but the cost which were calculated 
were based on very old prices in governmental 
hospital (Princess Basma Hospital). 

There were other costs like mothers affected 
patients sick leave during hospitalizations with 
their affected kids and at home treatment and 
the affect on national economy and late costs 
of osteoarthritis resulting D.D.H. in childhood for 
endoprosthesis, prolonged several sick leaves 
for affected patients in elderly and supports 
handicaps like special equipments.

On the other hand the negative psychologi-
cal effect and trauma of handicaps is the most 
important element in D.D.H. patients, which are 
economically uncountable. But a strategy of 
screening all girls and boys with risk factors for 

Figure 3. Operations which done in private Hospitals during year 2009

Salter operation D.V.O. operation

Open reduction and casuloraphy Application of Hip spica

Tenotomy Removal of metal after healed Salter operation

Removal of metal after healed D.V.O. operation
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D.D.H. may be the most cost-effective approach 
in our conditions (18, 20). 

Conclusion
It is not economically justified to introduce 

a national ultrasound screening for develop-
mental dysplasia D.D.H. of the hip in neonates in 
Jordan, but it is important to keep in mind that 
the fees of the governmental hospitals charges 
(conservative and surgical) are quite low as the 
treatment costs are supplemented by the gover-
nment. In this study the late cost effectiveness 
and psychological effects are recognized. Finally 
we suggest doing screening for neonates at risk 
e.g. Breach presentation, first born, family history 
and planovalgus etc.
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Uzavretie lúmenu konečníka – závažná 
komplikácia pri Longovej operácii hemoroidov 
MUDr. Vít Pribula, MUDr. Radoslav Krajničák, PhD., MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.
Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca, a. s. 1. súkromná nemocnica

Hemoroidopexia podľa Longa pomocou staplera je rozšírený operačný výkon, ktorý si našiel široké uplatnenie na mnohých pracoviskách 
vďaka minimálnej pooperačnej bolestivosti, rýchlej rekonvalescencii a prijateľnému percentu recidív. S narastajúcim počtom operácií 
sa v literatúre opísali závažné komplikácie spojené s týmto výkonom, medzi ktoré patria krvácanie, rektovaginálna fistula, stenóza 
konečníka, dehiscencia anastomózy a uzáver lúmenu konečníka staplerom. V našom článku informujeme o poslednej komplikácii, 
ktorá sa vyskytla na našom pracovisku u 49-ročného pacienta s hemoroidmi tretieho stupňa. Táto komplikácia sa spája buď s chybným 
zavedením staplera a následným uzatvorením mimo tabačnicového stehu, hlavne pri mohutnej a voľnej mukóze, alebo neadekvátnym 
naložením tabačnicového stehu.

Kľúčové slová: hemoroidy, Longo, komplikácie, stapler

Rectal lumen closure – severe complication of Longo procedure

Hemorrhoidopexy by Longo with stapler is common therapeutic procedure and is widely used at many departments due to minimal 
postoperative analgesia, quick recovery and acceptable recurrence rate. With increased rate of procedures serious complications has 
been described in literature including rectovaginal fistula, rectal stenosis, anastomosis dehiscence and rectal lumen closure by stapler. 
In our article we present the latter complication which occurred at our department in 49 year old patient with third grade hemorrhoids. 
This complication is associated either with incorrect stapler insertion or misplaced purse-string suture.

Key words: hemorrhoids, Longo, complications, stapler
Slov. chir., 2017; roč. 14(1): 34–35

Úvod
Hemoroideálna choroba je bežným problé-

mom populácie. Odhaduje sa, že 5 % populácie 
trpí symptómami súvisiacimi s hemoroidmi a 50 %  
populácie staršej ako 50 rokov má pozitívnu 
anamnézu na symptómy súvisiacimi s hemoroi- 
deálnou chorobou (1). Klasická hemoroidektó-
mia je aj v súčasnosti frekventovane používa-
nou metódou a naďalej veľmi obľúbenou. Je 
efektívna, pomerne bezpečná a lacná. Je však 
spojená s vyššou pooperačnou bolestivosťou 
a môže ovplyvňovať mechanizmy análnej kon-
tinencie (2). Preto boli navrhnuté a zavádzané 
mnohé nové spôsoby chirurgickej liečby he-
moroideálnej choroby, medzi nimi i staplerová 
hemoroidopexia (3). Táto metóda je založená 
na transanálnej staplerovej resekcii slizničného 
prstenca v rekte s cieľom vykonať lifting sliz-
nice a zreštaurovať anatomické a fyziologické 
pomery sliznice postihnutej hemoroideálnym 
ochorením. Zároveň dochádza k prerušeniu he-
moroideálnych artérií, čím sa zmenší venózna 
náplň, čo má za následok zmenšenie samotných 
hemoroidov. Redukcia bolesti je daná tým, že 
perianálne nie je žiadna rana, nakoľko staplingo-
vá línia je minimálne 3 – 4 cm nad linea dentata, 
kde sú senzitívne receptory ojedinele. Podľa 
systematických prehľadov je staplerová hemo-
roidopexia bezpečnou technikou na liečbu he-

moroideálnej choroby, ale má vyššie percento 
recidív a následných operácií v porovnaní s kla-
sickou hemoroidektómiou (4). Celkový pomer 
komplikácií sa pohybuje od 3,3 do 81 % (5).

V našom článku chceme upozorniť na zried-
kavo sa vyskytujúcu komplikáciu, a to uzáver 
lúmenu rekta pri staplerovej hemoroidopexii ako 
následok technickej chyby zavádzania staplera.

Kazuistika
Išlo o 49-ročného pacienta mužského po-

hlavia. V  osobnej anamnéze bola prítomná 
Bechterevova choroba a refluxná ezofagitída 
na konzervatívnej liečbe. Pre dlhoročné ťažkosti 
s hemoroidmi v zmysle krvácania a bolestí bol 
vyšetrený klinicky a endoskopicky s nálezom 
hemoroidov tretieho stupňa. Pre neúspešnú 
konzervatívnu liečbu a  pre výrazný prolaps 
hemoroidov bola indikovaná staplerová he-
moroidopexia. Po predoperačnej príprave 
a podaní antibiotickej profylaxie bol v celkovej 
anestézii v litotomickej polohe realizovaný ope-
račný výkon. Po naložení tabačnicového stehu 
vo výške 4 cm nad linea dentata bol zavede-
ný stapler Proximate PPH03 priemeru 33 mm  
firmy Ethicon. Po uzavretí a odstaplovaní staplera 
bola štandardne vykonaná kontrola prstenca, 
ktorý bol inkompletný. Pri kontrole staplingo-
vej línie bol konštatovaný kompletný uzáver 

lúmenu rekta, pričom staplingová línia vied-
la semicirkulárne na zadnej stene. Pomocou 
harmonického skalpela bola staplingová línia 
excidovaná, čím sa otvoril a ozrejmil lúmen. 
Vzniknutý slizničný defekt bol zošitý dlhodobo 
vstrebateľným materiálom. Dva prolabujúce 
hemoroidy boli exstirpované podľa Fergusona. 
Na záver bolo lokálne aplikované hemostypti-
kum, u nás štandardne používaný Spongostan 
Anal (fi ETHICON). Pooperačne boli pacientovi 
ordinované antibiotiká, a to cefalosporín tretej 
generácie a metronidazol. Druhý pooperačný 
deň boli zaznamenané subfebrility, avšak pri 
klinicky dobrom stave pacienta. Pacient bol od 
druhého pooperačného dňa postupne zaťa-
žovaný stravou v sekvencii čaj, tekutá strava, 
kašovitá strava a na piaty deň bez subjektívnych 
a objektívnych ťažkostí prepustený domov. Pri 
kontrole na 14. deň pacient udával občasné 
mierne bolesti konečníka pri stolici s minimál-
nou prímesou krvi. Po 11 mesiacoch od operácie 
je pacient bez akýchkoľvek ťažkostí týkajúcich sa 
hemoroideálnej choroby. 

Diskusia
Staplerová hemoroidopexia je rozšírenou 

a obľúbenou metódou liečby hemoroideálnej 
choroby uprednostňovanou v druhom až štvr-
tom štádiu. Oproti klasickej hemoroidektómii 
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vyniká predovšetkým redukciou bolestivosti 
v bezprostrednom pooperačnom období (6). 
Avšak cena staplera, možnosť závažných kom-
plikácií, vyššie percento recidív než pri klasickej 
hemoroidektómii, by mali viesť k  indikovaniu 
tohto postupu predovšetkým u pacientov s cir-
kulárnym prolapsom hemoroidov s troma a via-
cerými pokročilými vnútornými hemoroidmi (7). 

Tento operačný výkon sa vo veľkej miere 
využíva i na našom chirurgickom pracovisku od 
roku 2006, keď sme u nás vykonali prvú operáciu 
a k 31. 1. 2017 bolo zrealizovaných 326 staplero-
vých operácií u pacientov s hemoroideálnou 
chorobou. Klasickou metódou bolo odoperova-
ných za rovnaké obdobie 240 pacientov, prevaž-
ne metódou podľa Fergusona. Keďže ani jedna 
operačná metóda nie je univerzálna, zavádzame 
do praxe aj laserovú operáciu hemoroidov, kde 
je však súbor ešte veľmi malý (7 pacientov). 

Z celkového súboru pacientov so staple-
rovou hemoroidopexiou sme zaznamenali 5 
závažných komplikácií, ktoré si vyžiadali chi-
rurgickú intervenciu, z toho 4 v pooperačnom 
období. Traja pacienti boli revidovaní pre krváca-
nie, jeden pacient pre dehiscenciu anastomózy 
a posledný pacient, ktorý je predmetom našej 
kazuistiky, bol revidovaný bezprostredne po 
staplingu. 

Uzáver lúmenu rekta bol opísaný viacerými 
autormi (8, 9, 10, 11, 12). Spoločným menova-
teľom je chybné naloženie tabačnicového stehu 
alebo uzavretie staplera v slepom recese voľnej 
a nadmerne pohyblivej sliznice konečníka (13)  
(obrázok 1). 

Chybným naložením tabačnicového stehu je 
i vynechávanie širokých intervalov pri nakladaní 
stehu, čo môže mať za následok podvlečenie sta-
plera a jeho uzavretie navonok od dotiahnutého 
tabačnicového stehu s následným uzavretím lú-
menu. Tento mechanizmus bol v našom prípade 
nepravdepodobný, nakoľko jednotlivé intervaly 
tabačnicového stehu neboli širšie ako 1 cm. V obi-
dvoch prípadoch dôjde k čiastočnému alebo 
úplnému uzavretiu lúmenu rekta (obrázok 2).

Prevenciou tejto komplikácie je starostlivé 
naloženie tohto stehu a pozorné zavádzanie 
staplera so stálou zrakovou prípadne i digitálnou 
kontrolou. Po odstaplovaní je nutné skontrolovať 
celistvosť prstenca a vizualizovať alebo aj inda-
gačne skontrolovať staplingovú líniu a lúmen 
rekta. Takto dokážeme okamžite diagnostikovať 
túto závažnú komplikáciu a následne ju riešiť, 
nakoľko neskorá diagnostika môže mať kata-
strofálne následky. U žien je vhodné aj perope-
račné vaginálne vyšetrenie, aby sme predišli 
poškodeniu rektovaginálneho septa so vznikom 
rektovaginálnej fistuly. 

Pri zistení nekompletného uzavretia je 
možná dilatácia (13), pri kompletnom uzavretí 
je nutné operačné riešenie. Po bezprostrednom 
rozpoznaní komplikácie je potrebná excízia sta-
plingovej línie a korekcia vzniknutého defektu. 
Boli opísané prípady s nutnosťou zavedenia 
kolostómie, v literatúre je zaznamenané aj úmr-
tie pacienta (12). Originálny spôsob operácie 
opísal Giannini (14), ktorý u pacienta s komplet-
ným uzáverom lúmenu rekta pri staplerovej 
hemoroidopexii s následne zavedenou axiálnou 
sigmostómiou obnovil lúmen s odstupom času 
pomocou staplera zavedením hlavičky staplera 
cez rektotómiu z laparotomického prístupu a sa-
motného staplera cez naslepo uzavreté rektum. 

Záver
Staplerová hemoroidopexia je obľúbenou 

alternatívnou metódou klasickej hemoroidektó-
mie v liečbe hemoroideálnej choroby. Má svoje 
limity a ich nedodržiavanie môže viesť k sklama-
niu pacienta i chirurga. Je nutné mať na zreteli, 
že táto metóda nie je dostatočne efektívna na 
liečbu vonkajších hemoroidov a mala by byť 
rezervovaná na liečbu prolabujúcich vnútorných 
hemoroidov. Nespornou výhodou oproti kon-
venčnej, klasickej hemoroidektómii je menšia 
pooperačná bolestivosť, ktorá je pre pacienta 
kruciálnym momentom. Musí však akceptovať 
riziko častejšej recidívy ochorenia spájaného 
s touto metódou a možnosť závažných (i keď 
zriedkavých) komplikácií. 
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Obrázok 1. Stapler umiestnený mimo tabačni-
cového stehu

Obrázok 2. Úplné uzavretie lúmenu rekta
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Gastrointestinálne krvácanie ako prvý prejav 
gastrointestinálneho stromálneho nádoru 
duodena – kazuistika
MUDr. Martin Novotný, MPH1, MUDr. Ivan Kováč, PhD.1, MUDr. Peter Švajdler2, MUDr. Marián Kudláč1,  
doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.1
1II. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice 
2Oddelenie patológie UN L. Pasteura, Košice 

Gastrointestinálne stromálne nádory (GIST) sú definované ako potenciálne malígne nádory, ktoré vychádzajú z mezenchymálnych 
buniek. Pre tieto nádory je charakteristický výskyt v celom gastrointestinálnom trakte. Najčastejšie sú však lokalizované v žalúdku 
a v tenkom čreve. V patogenéze zohráva dôležitú úlohu mutácia génu pre receptor tyrozín-kinázy (KIT) a mutácia génu pre receptor 
doštičkového rastového faktora alfa (PDGFRα). Dyspepsia, strata hmotnosti a gastrointestinálne krvácanie sú opisované ako prvotné 
symptómy, avšak ochorenie zostáva vo väčšine prípadov dlho asymptomatické. Malígny potenciál nádoru je daný stupňom proliferačnej 
aktivity a veľkosťou novotvaru. Chirurgická liečba predstavuje jedinú kurabilnú liečbu. Biologická liečba inhibítormi tyrozínovej-kiná-
zy (imatinib) je plne indikovaná pri nemožnom úplnom odstránení nádoru, pri recidíve, ako aj pri metastatickom postihnutí. V našej 
kazuistike je opísaný prípad 72-ročného pacienta hospitalizovaného na II. chirurgickej klinike UPJŠ LF a UNLP Košice pre krvácanie do 
gastrointestinálneho traktu (GIT).

Kľúčové slová: gastrointestinálne stromálne nádory, gastrointestinálne krvácanie, inhibítory tyrozínkinázy

Gastrointestinal stromal tumor (GIST) of duodenum manifested as gastrointestinal bleeding – case report

Gastrointestinal stromal tumor (GIST) is considered as potentially malignant neoplasm and is most common mesenchymal tumor of 
digestive tract. The most common sites for GIST to occur are stomach and small intestine. The proliferation of GIST is most commonly 
driven by gain-of-function mutations in the receptor of tyrosine kinase (KIT) or platelet-derived growth factor receptor α (PDGFRα). The 
most common presenting symptoms are gastrointestinal bleeding, abdominal fullness and weight loss. However most of patients stay 
asymptomatic. Proliferation activity and size of tumor are important for level of malignity. Surgical treatment considered to be only 
curable treatment for patient. In case of recurrence or metastatic cancer biological treatment with tyrosine kinase inhibitors (imatinib) 
should be used. We described case of 72 years old patient with gastrointestinal bleeding hospitalised at the Second Department of 
Surgery, Pavol Jozef Šafarik University, Faculty of Medicine and Louis Pasteur University Hospital Košice.

Key words: gastrointestinal stromal tumors, gastrointestinal bleeding, tyrosinekinase inhibitor
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Úvod
Gastrointestinálne stromálne nádory (GIST) 

sú najčastejšie mezenchymálne nádory gastro-
intestinálneho traktu (GIT). Niektoré štúdie po-
ukazujú na fakt, že GIST a intersticiálne Cajalove 
bunky v myenterickom plexe GIT sú histogene-
ticky odvodené z jednej pluripotentnej kmeňo-
vej bunky. Incidencia je opisovaná 1 prípad na 
100 000 obyvateľov za rok (1). GIST sú najčastej-
šie lokalizované v žalúdku a v tenkom čreve, 
menej často je opisovaný ich výskyt v hrubom 
čreve a v konečníku. Avšak môžu sa vyskytovať 
aj v mäkkých tkanivách brušnej dutiny, v týchto 
lokalizáciách ide však častejšie ako o primárny 
GIST o metastázu GIST z tráviacej trubice (2). 
Tento typ nádoru postihuje ľudí v ktoromkoľvek 
veku, najčastejšie je to však v piatom a šiestom 
decéniu života (1).

V súčasnosti je každý GIST považovaný za 
potenciálne malígny a to v závislosti od veľkosti 

nádoru a proliferačnej aktivity jeho buniek. Na 
základe týchto kritérií sú nádory rozdeľované 
do štyroch skupín (2). V patogenéze zohráva 
dôležitú úlohu mutácia génu pre receptor tyro- 
zín-kinázy (KIT) a mutácia génu pre receptor do- 
štičkového rastového faktora alfa (PDGFRα) (3).

Morfologicky je najčastejším typom GIST 
vretenobunkový novotvar (60 – 70 %), následne 
epiteloidnobunkový typ (20 – 30 %) a napokon 
zmiešaný typ (menej ako 5 %) (1, 2). Štandardná 
histológia by mala byť doplnená imunohisto-
chemickým vyšetrením, pričom dôležitým fe-
notypovým znakom GIST je expresia antigénu 
CD117 a CD34 (2, 4).

GIST majú často dlho asymptomatický 
priebeh. Mnohokrát sú náhodným nálezom pri 
endoskopickom vyšetrení. Ako hlavné prízna-
ky ochorenia pri symptomatickom priebehu 
sú opisované abdominálny diskomfort, bolesť 
v závislosti od lokalizácie lézie, hmatná rezisten-

cia, nauzea a vracanie, črevná nepriechodnosť 
a krvácanie z GIT  (5).

Definitívna diagnóza je teda vo väčšine prí-
padov stanovená až patológom po histologic-
kej/imunohistochemickej analýze. V klinickej 
praxi má dôležité postavenie na stanovenie 
diagnózy endoskopia, endoskopická ultraso-
nografia (EUS) a ďalšie zobrazovacie metódy 
vrátane počítačovej tomografie (CT) v rôznych 
modalitách (1).

Úplná chirurgická resekcia predstavuje je-
dinú potenciálne kurabilnú metódu liečby (1). 
Niektoré štúdie poukazujú až na 40 % šancu reci-
dívy ochorenia po primárnej resekcii (6). V týchto 
prípadoch, ako aj v prípadoch, keď primárna re-
sekcia patologického ložiska nie je možná, je plne 
indikovaná biologická liečba inhibítormi KIT (5). 
Z primárne neresekabilných nádorov sa pri dobrej 
liečebnej odpovedi môžu stať nádory resekabilné 
a kombinácia chirurgickej a onkologickej liečby v ko-
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nečnom dôsledku zvyšuje dobu prežívania (4, 5).  
Liečba inhibítormi KIT (imatinib) je indikovaná aj 
pri metastatickom postihnutí (7).

Kazuistika
72-ročný pacient bol hospitalizovaný na II. 

chirurgickej klinike UPJŠ LF a UNLP v Košiciach 
dňa 14. 2. 2016 o 00.34 hodine pre krvácanie 
z gastrointestinálneho traktu. Pri príjme pacienta 
bol zaznamenaný anamnestický údaj o prítom-
nosti opakovaných riedkych stolíc a o krvácaní 
z konečníka. Bolesť brucha, či dyspeptické ťaž-
kosti boli pacientom negované. Pri vyšetrení na 
chirurgickej ambulancii bol pacient kardiopulmo-
nálne kompenzovaný, normotenzný a eupnoický. 
Lokálny nález na abdomene nepoukazoval na 
rozvoj náhlej príhody brušnej. Vyšetrením pa-
cienta per rectum bola verifikovaná prítomnosť 
krvi, bez prímesí. Išlo o polymorbídneho pacienta. 
Z anamnestických údajov bol dôležitý záznam 
o resekcii nádoru colon sigmoideum pre entero-
rágiu. Následnú onkologickú liečbu neabsolvoval 
pre kardiologickú kontraindikáciu. Pacient bol pri 
príjme mierne anemický. Vzhľadom na eleváciu 
kardiošpecifických enzýmov (KŠE) a pokračujúce-
mu krvácaniu bol pacient preložený na jednotku 
intenzívnej starostlivosti (JIS) II. chirurgickej kliniky. 
Opakovane bolo realizované konziliárne vyšetre-
nie lekárom vnútorného lekárstva, ktorý elevá-
ciu KŠE zhodnotil ako chronickú, nedosahujúcu 
dvojnásobok normy, a teda nebol vyžadovaný 
preklad pacienta na internú kliniku. Pacientovi 
bola podávaná kompletná hemostyptická lieč-
ba. Anémia postupne progredovala, preto boli 
podané transfúzie krvi. Aktívne krvácanie po-
stupne ustávalo, pacient bol hemodynamicky 
kompenzovaný, čo umožnilo vznik časového 
okna potrebného na komplexnú diagnostiku 
gastrointestinálneho krvácania. Postupne bolo 
realizované usg vyšetrenie abdomenu, kolo-
noskopické aj gastroskopické vyšetrenia, avšak 
bez zistenia zdroja krvácania. Kolonoskopicky 
nebola potvrdená recidíva pôvodného nádoro-
vého ochorenia. Až CT vyšetrenie opísalo susp. 
TU masu v oblasti duodena, resp. divertikul, čo 
bolo indikáciou na CT enterografiu. Výsledok CT 
enterografie presne opisuje výrazne enhansujúcu 
solídnu léziu vychádzajúcu z kranioventrálneho 
aspektu steny D3 duodena. Na základe tohto 
nálezu bola indikovaná operačná revízia. Bola re-
alizovaná mediálna laparotómia. V dutine brušnej 
boli prítomné zrasty po predchádzajúcich operá-
ciách. Postupne bola ozrejmená oblasť duodena 
a skutočne v zhode s CT nálezom bol verifikovaný 
v oblasti D3 duodena tumor, ktorý vychádzal zo 
steny a bol pravdepodobnou príčinou krvácania 

(obrázok 1). Resekcia bola vykonaná stapplerom 
(obrázok 2 a 3) a rýchle histologické vyšetrenie 
potvrdilo kompletnú resekciu s  negatívnym 
okrajom, išlo o GIST (obrázok 4). Iná patológia 
v dutine brušnej nebola prítomná. Pacientovi bola 
zavedená nasogastrická sonda a tiež bola zadré-
novaná dutina brušná. Po operácii bol pacient 
hospitalizovaný na JIS. Po piatich dňoch realimen-
tovaný, následne preložený na štandardné odde-
lenie a 9. pooperačný deň v stabilizovanom stave 
prepustený domov bez ťažkostí, bez známok 
krvácania. Výsledkom definitívnej histologickej 
verifikácie bola potvrdená diagnóza GIST s nízkym 
stupňom mitotickej aktivity a veľmi nízkym rizi-
kom malignizácie (obrázok 5 a 6). Definitívnou 
histológiou bola tiež potvrdená úplná resekcia 
nádoru. Aj následné kontroly boli bez krvácania 
a bez gastrointestinálnych ťažkostí. Pacient je 
naďalej sledovaný onkológom.

Diskusia
GIST predstavujú najfrekventovanejšie nádo-

ry GIT mezenchymálneho pôvodu. Najčastejšia 
lokalizácia týchto nádorov je v žalúdku a v ten-
kom čreve, ale môžu sa vyskytovať aj v rekte, 

či ezofágu (5). Zriedkavo sa vyskytujú aj mimo 
tráviaci trakt, a to v omente, v mezentériu a v re-
troperitoneu. Takéto nádory sú nazývané extra-
-gastrointestinálne stromálne nádory (E-GIST) 
(7). 

Krvácanie do GIT prejavujúce sa hematemé-
zou, či prítomnosťou melény sú opisované ako 
najčastejšie príznaky (8). GIST sú označované 
ako potenciálne malígne nádory, čo závisí od 
veľkosti novotvaru a mitotickej aktivity (2). Až  
v 15 – 50 % prípadov dochádza k metastatic-
kému rozsevu ochorenia (3). Tieto nádory me-
tastázujú do pečene a peritonea, metastázy do 
kostí, pľúc a mozgu sú zriedkavé (5). V literatúre 
je opisovaný aj prípad metastázy rektálneho 
GIST-u do oblasti penisu (4).

Jedinou kurabilnou liečbou nemetastatické-
ho GIST je liečbe chirurgická. Indikácie na chirur-
gickú intervenciu spĺňajú všetky symptomatické 

Obrázok 1. GIST v oblasti D3 duodena Obrázok 2. Staplerova línia po resekcii nádoru

Obrázok 3. Resekát GIST duodena Obrázok 4. Histologicky ide o klasickú vreteno-
bunkovú proliferáciu s minimálnou mitotickou 
aktivitou (1 mitóza na 50 HPF), bez nekróz, bez 
známok krvácania

Obrázok 5. Tumor vyrastá v muscularis propria 
a je dobre ohraničený

Obrázok 6. Imunohistochemicky je prítomná 
difúzna a silná cytoplazmatická a membránová 
pozitivita CD117
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GIST, všetky vysokorizikové GIST, ktorých veľkosť 
nedosahuje 2 cm, aj keď sú asymptomatické, 
asymptomatické GIST do 2 cm lokalizované mi-
mo žalúdka a všetky GIST, ktorých veľkosť je viac 
ako 2 cm. Prísnu dispenzarizáciu bez chirurgickej 
intervencie je možné zvoliť ako metódu liečby 
len v prípade prítomnosti GIST do veľkosti 1 cm 
v žalúdku a neprítomnosti rizikových faktorov (1).

Chirurgická resekcia a následná adjuvantná 
terapia inhibítormi KIT je metódou voľby v niek-
torých prípadoch. Pred zavedením inhibítorov 
KIT do praxe bol medián prežívania pacientov 
s  pokročilým GIST len 10 – 18 mesiacov (3). 
Imatinib ako inhibítor PDGFRα a KIT je opisovaný 
ako liek prvej voľby pri výskyte neresekabilných 
a metastatických gastrointestinálnych stromál-
nych nádorov (5).

Prognóza pacientov s GIST závisí od viace-
rých faktorov. Dôležitými faktormi sú: veľkosť  
nádoru, lokalizácia nádoru, MTS, mitotická ak-
tivita a prítomnosť respektíve neprítomnosť 
rizikových faktorov.

Záver
V  našej kazuistike je opisovaný prípad 

pacienta s  gastrointestinálnym stromálnym 
nádorom v oblasti duodena, ktorého prvým 
klinickým prejavom bolo gastrointestinálne kr-
vácanie. Po včasnej diagnostike bola realizova-
ná chirurgická intervencia s úplnou resekciou 
novotvaru. Ukazuje sa, že čo najradikálnejšie 
odstránenie nádoru je základom liečby pre 
GIST. Onkologický dispenzár je nevyhnutnou 
súčasťou ďalšej liečby. V prípade neresekabilných 
lézií, recidívy ochorenia, či MTS postihnutia sa 
v liečbe uplatňuje kombinovaný chirurgicko-
onkologický prístup. 
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Ste členom Slovenskej chirurgickej spoločnosti 
a neprišlo vám tento rok ani jedno číslo časopisu 
Slovenská chirurgia?

Zmenili sa niektoré z vašich kontaktných údajov 
a potrebujete ich aktualizovať?
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Časopis Slovenská chirurgia chodí všetkým členom Slovenskej chirurgickej spoločnosti zdarma 
v rámci uhradeného členského príspevku SCHS. Pri objednávaní časopisu zdarma, ako člen SCHS, prosím 
priložte kópiu dokladu o zaplatení členského príspevku Slovenskej chirurgickej spoločnosti na aktuálny rok.
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Knižná novinka

Práve 
v predaji!

Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., 
Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., a kolektív

Knižná publikácia Všeobecná onkológia 
je v súčasnosti najmodernejšia monografi a 
o onkologických ochoreniach. Knihu zostavili 
doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., a prof. MUDr. 
Dalibor Ondruš, DrSc., na ktorej sa spolupodieľali 
aj ďalší autori z Onkologického ústavu 
sv. Alžbety i z iných slovenských 
špecializovaných pracovísk.

Je určená nielen pre lekárov, medikov 
či doktorandov, ale aj prírodovedcov 
a ostatnú zainteresovanú vedeckú pospolitosť. 
Špecialistom onkológom poskytuje úvod 
k ďalšiemu prehlbovaniu vlastnej odbornej 
problematiky. Poslúži aj ako učebnica pre 
študentov.

Všeobecná onkológia sa venuje kapitolám 
z epidemiológie, prevencie či skríningu malignít, 
zobrazovacím metódam, laboratórnym 
vyšetreniam v onkológii, princípom liečby 
nádorov, ale zaujíma sa aj o nové pokroky vo 
výžive onkologických pacientov, ich kvalitu 
života alebo alternatívny spôsob onkologickej 
liečby pacientov.

Onkológia ako odbor však v sebe pojíma 
také široké spektrum onkologických 
špecializácií, že zostavovatelia knižnej publikácie 
doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., prof. MUDr. 
Dalibor Ondruš, DrSc., a kolektív sa rozhodli 
tento projekt rozšíriť aj o špeciálnu časť.

Špeciálna onkológia bude predstavovať 
komplexný pohľad na vybrané malignity, 
od epidemiológie, histopatológie, diagnostiky 
až po rôzne možnosti liečby jednotlivých 
onkologických ochorení.
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PODPORTE 
MANAŽMENT 
HOJENIA DEKUBITOV 
U VAŠICH PACIENTOV

Cubitan je vysokoproteínová výživa  
obohatená o arginín špeciálne  
vyvinutá pre pacientov s dekubitmi
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Cubitan – jediný sipping na trhu špeciálne určený  
pre pacientov s dekubitmi 1: 

 Znižuje časovú náročnosť ošetrovateľskej starostlivosti 2
 Zvyšuje kvalitu života pacientov 2
 Znižuje celkové náklady na starostlivosť o dekubity 3

Využite Cubitan u Vašich pacientov s dekubitmi.
Odporučte im Cubitan 2x denne.
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Potravina na osobitné výživové účely – dietetická potravina na osobitné medicínske účely. Spôsob používania a ďalšie informácie  
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