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Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

Dovolenky sú už dávno za nami a opäť  beží náš každodenný chi-
rurgický „stereotyp“. Nádejame  sa, že naši najbližší  si pamätajú, že sme 
sa im v lete povenovali  a my sme si túto „povinnosť“ odfajkli. Nebývame 
s nimi síce často a dlho, ale jedno je isté – my sme s nimi tiež radi. Oni 
tomu však veľmi neveria, lebo vedia, že naša droga a láska – chirurgia 

má veľkú moc. My sa na to slepo spoliehame a vôbec sa neobávame, že by sa nám rozutekali  
a my by sme možno až potom pochopili, že práve oni sú tí, ktorí nám dávajú silu znova vstať  
a za pacienta do úplného vyčerpania bojovať.

Život sa nám pri tých všetkých povinnostiach míňa ako voda a my s nemým úžasom zisťu-
jeme, že naše deti už majú tiež deti, a že len zriedka si vybrali rovnakú profesionálnu cestu ako 
my. Namieste je otázka: „Prečo?“ Až po vniknutí do ich duše a sveta, „sveta nášho dieťaťa, detí,“ 
sa napokon dozvieme, že sme sa im ako otcovia, či mamy, nevenovali až tak, ako by si zaslúžili. 
Zvykli si na to, že sme dlho v práci, nečítame im rozprávky, nepomáhame s úlohami, nepoznáme 
spoločné víkendové pobyty v relaxačných centrách, či trojdňové hodové zábavy, že po príchode 
domov premýšľame, čo náš pacient. Bývame duchom neprítomní a to dieťa vycíti. Vtedy si možno 
povie, že takto teda nie! Niekedy, ale už vo vyššom veku, keď niektorí z nás dostanú „druhú šancu“ 
vďaka deťom, ktoré môže iný na ulici považovať už za naše vnúčatá, zistíme, akú nadpozemskú 
silu má objatie a pohladenie teplou detskou rúčkou. Vtedy si uvedomíme, že sme chirurgii a teda 
pacientovi, obetovali všetko. Nie je však načim smútiť, pretože ktosi múdry povedal, že najdôle-
žitejšie v živote sú láska a práca. 

Milí kolegovia, želám Vám pevné zdravie a veľa, veľa pochopenia Vašich najbližších. Nech 
Vás aj napriek tomu, že Vás vaša práca a láska zároveň – teda chirurgia navždy opantala, ľúbia. 
A keď sa raz s ňou pre vek, či chorobu rozlúčite, nech Vás naspäť k sebe príjmu tak, ako prijal dobrý 
otec svojho syna, hoc paralela márnotratného v našom prípade skutočne neplatí.

 Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
II. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava



44

Slovenská chirurgia | 2017; 14(2-3) | www.solen.sk

Obsah/Content

Úvodné slovo / Editorial

 43 Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc. 
Úvodné slovo

Prehľadové články / Review articles

 46 MUDr. Soňa Huľová, prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MUDr. Edward Huľo, PhD., 
MUDr. Lucia Rišková 
Úloha a význam merania fibrinolytických faktorov uPA a PAI-1  
u onkochirurgických pacientov 
The role and importance of measuring fibrinolytic agents uPA and PAI-1  
in oncosurgical patients

 49 Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH 
Diagnostika a liečba kolitídy spôsobenej Clostridium difficile 
Diagnostics and treatment of colitis caused by Clostridium difficile

 53 MUDr. Izabela Bosznayová, MUDr. Rastislav Kalanin, PhD., MUDr. Katarína Buzová, 
MUDr. Tomáš Gajdzík, PhD., MPH, prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.,  
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH 
Mezenchymálne stromálne bunky v kontexte liečby ochorení pečene 
Mesenchymal stromal cells in context of treatment of liver diseases

 57 MUDr. Martina Vidová Uğurbaş, PhD., MUDr. Oleg Turkin, PhD.,  
MUDr. Róbert Sabovčík, MPH, MUDr. Teodor Kluka, PhD. 
Používanie umelých materiálov v plastickej chirurgii 
Use of alloplastic materials in plastic surgery

 60 MUDr. Hedviga Ivanková, doc. MUDr. Marek Šoltés, PhD. 
Aktuálne možnosti ovplyvnenia pooperačnej bolesti  
po laparoskopických operáciách 
Current possibillities of postoperative pain management after  
laparoscopic procedures



45

www.solen.sk | 2017; 14(2-3) | Slovenská chirurgia

Obsah/Content

Ďakujeme za podporu tohto čísla Slovenskej chirurgie

Pôvodné práce / Original articles

 66 Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc., MUDr. Stanislav Dolák,  
MUDr. Ivan Medžo, MUDr. Martin Huťan, PhD., MUDr. Lukáš Mičulík 
Ileus ako prvá manifestácia obturujúceho karcinómu ľavého kolonu 
Ileus as the first manifestation of obstructing left colon cancer

 72 MUDr. Andrej Jurkovič, RNDr. Mária Vašková, MUDr. Katarína Naďová, PhD., MPH 
Výskyt multirezistentných pôvodcov izolovaných  
na chirurgickom oddelení 
Incidence multi-drug resistant isolated on the department of surgery

Kazuistiky / Case reports

 76 MUDr. Róbert Kilík, PhD., MUDr. Peter Zavacký, PhD., MPH,  
MUDr. Alena Balčíková, MUDr. Erik Tóth, MUDr. Lukáš Sukovský,  
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH 
Raritné spontánne vytvorenie bilioenterickej fistuly u pacientky  
s open abdomen liečeným pomocou VAC terapie – kazuistika 
Rare spontaneous formation of bilioenteric fistula in a patient with an open 
abdomen treated by VAC therapy – a case report

 82 MUDr. Martina Zavacká, PhD., MUDr. Jana Pobehová, PhD.,  
MUDr. Mária Kubíková, PhD., MUDr. Stanislav Saladiak 
Chirurgická liečba aneuryzmy abdominálnej aorty „per magna“  
u 86 -ročnej pacientky 
Surgical treatment of abdominal aneurysm aorta „per magna“  
in a 86-year-old patient

 85 MUDr. Katarína Buzová, prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH 
Metaplastický karcinóm prsníka – kazuistika 
Metaplastic carcinoma of breast – case report

 88 Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc., MUDr. Martin Huťan, PhD.,  
MUDr. Ivan Medžo, doc. MUDr. Ján Škultéty, CSc., MUDr. Jaroslav Sekáč, PhD., 
MUDr. Vladimír Dudáš, MUDr. Peter Bluska 
Apendicitída v kýpti apendixu – rarita a realita zároveň 
Stump appendicitis: rarity and reality at the same time



46

Slovenská chirurgia | 2017; 14(2-3) | www.solen.sk

Prehľadové články

Úloha a význam merania fibrinolytických 
faktorov uPA a PAI-1 u onkochirurgických 
pacientov
MUDr. Soňa Huľová1,2, prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.1, MUDr. Edward Huľo, PhD.2, MUDr. Lucia Rišková3

1I. chirurgická klinika UNLP a LF UPJŠ Košice  
2Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie VNsP Levoča 
3Chirurgické oddelenie NsP Považská Bystrica

Proces rozsevu nádorových buniek nie je spôsobený ich samotným nekontrolovateľným delením. Nádorová bunka sa odčlení  a migruje 
z miesta svojho pôvodu, degraduje komponenty extracelulárnej matrix, invaduje do endotelu krvných a lymfatických ciev, a následne 
sa usídľuje vo vzdialených lokalizáciách. Nádorovo-riadená remodelácia tkanív zahŕňa cievnu novotvorbu, dezmopláziu (stimulovanú 
proliferáciu fibroblastov) a depozíciu extracelulárnej matrix v bezprostrednom okolí nádoru. Fibrinolytický systém, ktorý pozostáva zo 
serínových proteáz plazmínu a uPA, serpínových inhibítorov α2-antiplazmínu, PAI-1 (inhibítor aktivátora plazminogénu 1), PAI-2 (inhibítor 
aktivátora plazminogénu 2), a uPA receptoru (uPAR), má kauzatívnu úlohu v degradácii bazálnej membrány a extracelulárnej matrix, 
ako aj v nádorovej neoangiogenéze. Bola potvrdená negatívna prediktívna hodnota zvýšených hodnôt uPA a PAI-1 pri viacerých malíg-
nych ochoreniach. U pacientov s včasným karcinómom prsníka s negatívnymi lymfatickými uzlinami majú vysoké hladiny uPA a PAI-1 
v nádorovom tkanive významnejšiu predpovednú hodnotu ako konvenčné nádorové markery, a ich stanovenie sa oficiálne odporúča 
na identifikáciu vysokorizikovej skupiny pacientov, ktorá benefituje z adjuvantnej systémovej liečby. Mnoho autorov sa v posledných 
rokoch zaoberá významom uPA a PAI-1 pri jednotlivých malignitách, a zároveň prebiehajú klinické skúšania syntetických inhibítorov 
fibrinolýzy v liečbe rôznych nádorových chorôb. 

Kľúčové slová: uPA, PAI-1, rakovina, prognóza, liečba 

The role and importance of measuring fibrinolytic agents uPA and PAI-1 in oncosurgical patients

The process of tumor cells spreading is not caused solely by their uncontrolled proliferation. The tumor cell is detached and migrates 
from its origin, degrades extracellular matrix components, invades the endothelium of the blood and lymphatic vessels, and then 
settles in remote locations. Tumor-directed tissue remodeling involves neovascularisation, desmoplasia (stimulated proliferation of 
fibroblasts) and deposition of the extracellular matrix in the vicinity of the tumor. Fibrinolytic system consisting of serine proteases 
plasmin and urokinase plasminogen activator (uPA), serpin inhibitors alpha-2-antiplasmine, plasminogen activator inhibitors 1 and 2 
(PAI-1, PAI-2), and uPA receptor (uPAR), plays a causative role in degradation of basal membrane and extracellular matrix as well as new 
vessel formation. Negative predictive value of elevated uPA and PAI-1 was proved in several types of malignancies. In patients with 
early breast cancer with negative lymph nodes, high levels of uPA and PAI-1 in tumor tissue show stronger prognostic value compared 
to conventional tumor markers, and their determination is officially recommended for the identification of a high-risk group of patients 
benefiting from adjuvant systemic therapy. Recently, many authors have been discussing the importance of uPA and PAI-1 in various 
tumor types, moreover several synthetic fibrinolytic inhibitors are already involved in clinical trials as possible future treatment agents.

Key words: uPA, PAI-1, cancer, prognosis, treatment 
Slov. chir., 2017; roč. 14(2-3): 46–48

Úvod
Fibrinolytický proces je potrebný na de-

gradáciu krvného trombu vzniknutého koagu-
lačnou cestou, za účelom obnovenia prietoku 
v krvnom riečisku. Hlavným činiteľom pri vzni-
ku fibrín degradačných produktov je proteáza 
plazmín, ktorá vzniká z neaktívneho zymogénu 
plazminogénu, a intenzita tejto premeny závisí 
od pôsobenia aktivátorov a inhibítorov fibrino-
lýzy. Najdôležitejšími aktivátormi sú tkanivový 
aktivátor plazminogénu (tPA) a urokinázový 
aktivátor plazminogénu (uPA), v menšej mie-
re jeho aktiváciu spôsobujú aj ďalšie proteázy, 
prekalikreín, vysokomolekulárny kininogén či 

koagulačný faktor XII. TPA je uvoľňovaný z po-
škodených endotelových buniek a jeho akti-
vitu potencuje väzba na fibrín (kofaktorová 
funkcia fibrínu). UPA je proteáza, ktorá má na 
rozdiel od väčšiny proteolytických enzýmov 
značne limitovanú substrátovú špecificitu. 
Okrem plazminogénu pôsobí na fibronektín, 
alfa-2-integrín, hepatocytový rastový faktor, uPA 
receptor (uPAR) a vlastnú molekulu uPA (1). Jeho 
funkciu sprostredkuje vysokoafinitná väzba na 
membránový receptor uPA-tzv. uPAR (2), ktorý 
nemá typickú transmembránovú doménu, a je 
upevnený v membráne glykozylfosfatidylinozi-
tolovou kotvou. Z toho dôvodu nie je schopný 

priamo iniciovať signalizačné procesy a vyža-
duje ďalšiu interakciu s biologicky aktívnymi 
molekulami, ako sú EGFR (receptor epidermál-
neho rastového faktora), špecifické integríny či 
ďalšie receptory príbuzné s LDL (low density 
liporoteins) (3). uPA aktivuje signalizačné cesty 
zodpovedné za bunkovú proliferáciu, migráciu 
a metastázovanie nádorového ochorenia jednak 
väzbou na uPAR alebo nepriamo aktiváciou 
plazmínu. Proteáza plazmín má široké spektrum 
účinku vrátane schopnosti štiepenia komponen-
tov extracelulárnej matrix (laminín, fibronektín, 
tenascín C, osteopontín), uvoľňovania rastových 
faktorov (FGF-2, TGF-beta, HGF), aktivácie mat-
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rixových metaloproteináz (MMP 1, 2, 3, 9, 12, 13) 
a prekurzorovej formy uPA (pro-uPA). uPA-spros-
tredkovaná aktivácia plazminogénu na plazmín 
je tak potentným proteolytickým systémom 
ústiacim v remodeláciu extracelulárnej mem-
brány a pro-onkogénne pôsobenie rastových 
faktorov. Hlavnými inhibítormi fibrinolýzy sú 
inhibítory aktivátorov plazminogénu (PAI) z ro-
diny serpínov, PAI-1, PAI-2, PAI-3, α2-antiplazmín, 
TAFI (trombínom indukovateľný inhibítor fibrino-
lýzy) či plazmatická karboxypeptidáza B. Prvý 
menovaný PAI-1 má v porovnaní s ostatnými 
rádovo vyššiu katalytickú účinnosť a jeho funkcia 
je daná väzbou na uPA-uPAR komplex, s ktorým 
vstupuje do bunky. 

Úloha uPA a PAI-1 v nádorovom 
procese

V skorých štádiách kancerogenézy zatiaľ 
úloha fibrinolytických faktorov nebola vedecky 
dokázaná. uPA systém je však schopný stimu-
lovať mitogenézu (indukciu mitózy v bunke) za 
predpokladu väzby na uPAR a aktivácie kataly-
tickej činnosti, čo bolo overené in vitro napr. pri 
melanómových bunkách, epidermálnych ná-
dorových bunkách a bunkových líniách ovariál- 
neho karcinómu. K nádorovému rozsevu musí 
malígna bunka niekoľkokrát prestúpiť bazálnu 
membránu (pri odčlenení z primárneho ložiska, 
invázii do krvných a lymfatických ciev, pri opus-
tení cirkulácie) a k tomu jej prostredníctvom 
degradácie extracelulárnej matrix (ECM) výrazne 
napomáha uPA systém, a sekundárne uvoľnenie 
proteolytických enzýmov matrixových meta-
loproteináz a rastových faktorov. Fibronektín, 
glykoproteín extracelulárnej matrix, má dokonca 
klinické využitie aj v diagnostike chronických 
zápalových ochorení, koagulopatií či septic-
kých stavov (4). Remodelácia ECM umožňuje 
vstup endotelových buniek do strómy tumo-
ru a následnú novotvorbu ciev, podporovanú 
pôsobením PAI-1. Bolo dokázané na zvieracích 
modeloch, že inhibícia vplyvu PAI-1 pôsobí an-
tiangiogénne a blokuje progresiu nádorového 
ochorenia (5), keďže tento chráni endotelové aj 
nádorové bunky pred apoptózou a zvýšením 
doby ich prežívania podporuje nádorový rast.    

Význam uPA a PAI-1 pri karcinóme 
prsníka

Výskumný tím okolo doktora Duffyho ako 
prvý dokázal, že pacienti s vysokými hodnotami 
katalytickej aktivity uPA a PAI-1 v nádorovom 
tkanive prsníka mali signifikantne kratší DFS 
(disease-free survival, t. j. prežívanie bez ocho-
renia) ako pacienti s nízkymi hladinami. Desiatky 

výskumných tímov potvrdili uPA a PAI-1 ako ne-
závislé prognostické biomarkery pri karcinóme 
prsníka, obzvlášť u podskupiny pacientov s ne-
gatívnymi lymfatickými uzlinami, čo viedlo k se-
lekcii pacientov s vysokým rizikom relapsu ocho-
renia. U týchto pacientov bol následne dokázaný 
benefit adjuvantnej systémovej liečby a navyše 
aj predpovedná hodnota odpovede na liečbu 
antracyklínovými cytostatikami. Klinické využitie 
uvedených poznatkov demonštrovali dve pro-
spektívne multicentrické randomizované kont-
rolované štúdie s najvyššou silou dôkazu. V prvej 
z nich boli pacienti rozdelení do dvoch skupín 
podľa koncentrácie fibrinolytických faktorov: 
skupina pacientov s nízkou hladinou uPA (do 3 
ng/mg proteínu) a PAI-1 (do 14 ng/mg proteínu) 
bola odporúčaná na sledovanie, bez absolvo-
vania adjuvantnej systémovej liečby; a skupina 
pacientov s vysokou koncentráciou uPA (3 a viac 
ng/mg proteínu) alebo PAI-1 (14 a viac ng/mg 
proteínu) prípadne oboje, bola randomizovane 
rozdelená na sledovaných pacientov a pacien-
tov s odporúčaním systémovej chemoterapie 
(CMF: cyklofosfamid, metotrexát, 5-fluoroura-
cil). Trojročný follow-up ukázal, že pacientky 
s nízkymi hladinami uPA a PAI-1 mali rekurent-
né ochorenie v 6,7 % v porovnaní so 14,7 %  
v skupine vysokých koncentrácií uPA a PAI-1. 
Follow-up predĺžený na 10 rokov potvrdil relaps 
ochorenia u 12,9 % neliečených jedincov v sku-
pine nízkych koncentrácií versus 23 % rekurent-
ných ochorení v skupine s vysokými hladinami 
uPA a PAI-1. Uvedené poznatky boli využité na 
identifikáciu pacientov s nízkym rizikom relapsu, 
ktorí sú schopní vyhnúť sa nákladom a toxicite 
adjuvantnej cytostatickej liečby. Druhá LOE-1 

(level of evidence – 1, sila dôkazu 1) štúdia bola 
súhrnným vyhodnotením 18-ich európskych 
súborov dát, pod dohľadom Európskej 
organizácie na výskum a  liečbu rakoviny 
EORTC (European Organization for Research 
and Treatment of Cancer). Vysoké koncentrácie 
uPA a  PAI-1, namerané imunologickými 
testami u  pacientov s  karcinómom prsníka 
s negatívnymi, ale i pozitívnymi lymfatickými 
uzlinami, boli nezávisle asociované s horšou 
prognózou. V súlade s predošlými zisteniami, 
štúdia Chemo-N0, v ktorej high-risk skupina 
pacientov s  negatívnymi lymfatickými 
uzlinami a s vysokými hladinami uPA a PAI-1 
podstúpila adjuvantnú chemoterapiu, potvrdila 
v 10-ročnom follow-up zníženie rizika rekurencie 
v porovnaní s pacientmi, ktorí ostali len v sledo-
vaní (1). Logickým vyústením vyššie uvedených 
poznatkov bolo uvedenie vyšetrovania uPA 
a PAI-1 pri karcinóme prsníka do odporúčaných 
protokolov viacerých odborných spoločnos-
tí, vrátane ASCO (American Society of Clinical 
Oncology) od roku 2007, ďalej ESMO (European 
Society of Medical Oncology), EGTM (European 
Group on Tumor Markers), či NACB (National 
Academy of Clinical Biochemistry).  

Význam uPA a PAI-1 pri ďalších 
malignitách

Štúdie pri iných druhoch malignít preuká-
zali koreláciu vysokých hladín urokinázového 
aktivátora plazminogénu a inhibítora aktivátora 
plazminogénu typu 1, s agresivitou ochorenia aj 
pri nádoroch pľúc, žalúdka, kolorekta, obličky, 
endometria, ovárií, či CNS (6). Charakteristická 
úloha uPA systému v invázii nádorových buniek 

Obrázok 1. Úloha fibrinolytických faktorov v procese nádorového rozsevu. uPA (urokinázový akti-
vátor plazminogénu) aktivuje signalizačné cesty zodpovedné za bunkovú proliferáciu, migráciu a 
metastázovanie nádorového ochorenia jednak väzbou na uPAR (receptor uPA) alebo nepriamo akti-
váciou plazmínu. Plazmín má schopnosť štiepiť komponenty ECM (extracelulárnej matrix) a umož-
ňuje tak nádorovým bunkám invadovať do okolia primárneho ložiska. Plazmín navyše podporuje 
uvoľňovanie viacerých rastových faktorov a matrixových metaloproteináz a uľahčuje tak disseminá-
ciu nádorového ochorenia (podľa 18) 
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do extracelulárnej matrix bola už dokonca po-
tvrdená aj na numerickom modeli, so záväzkom 
do budúcnosti ohľadne špecifikácie dynamiky 
procesu pri jednotlivých typoch nádorov (7). 
Vzhľadom na uvedené súvislosti, je prirodzený 
intenzívne prebiehajúci výskum možných súvis-
lostí medzi fibrinolytickými faktormi a procesmi 
tumorigenézy, angiogenézy, vplyvom na me-
tastázovanie, a ich potenciálnou prediktívnou 
silou v liečbe a prežívaní u pacientov s kolorek-
tálnym karcinómom. Výsledky doterajších štúdií 
však nie sú také jednoznačné ako pri karcinóme 
prsníka. Niekoľkí autori potvrdili prediktívnu 
hodnotu uPA, iní jeho pôsobenie prisudzujú vý-
lučne väzbe na uPAR, a mnohé štúdie deklarujú 
superioritu PAI-1 v predikcii priebehu malígneho 
ochorenia. Syntetické inhibítory PAI-1 TM5275 
a TM5441 in vivo zvyšujú apoptózu buniek, 
znižujú proliferáciu a prežívanie nádorových 
buniek (8). Ďalšie inhibične pôsobiace preparáty 
SK-115 a SK-216 na zvieracom modeli vykazujú 
schopnosť potláčať formáciu kolorektálnych 
polypov i progresiu nádorovej choroby kolo-
rekta, existujú však aj protichodné dáta, ktoré 
túto štatisticky signifikantnú koreláciu nepotvr-
dzujú (9, 10, 11, 12). Možno predpokladať určitý 
prognostický potenciál uPA a PAI-1 v súvislosti 
s histopatologickými charakteristikami nádorov 
kolorekta, pričom výraznejší potenciál javí PAI-1. 
Na dôvažok, v skupine s vysokými tkanivovými 
hodnotami uPA a PAI-1 sa signifikantne častejšie 
objavuje prognosticky nepriaznivý mucinózny 
typ karcinómu. Diskrepancia výsledných zistení 
jednotlivých výskumných tímov môže byť čias-
točne zapríčinená rozdielnymi vyšetrovacími 
metódami: imunohistochemické stanovenie na 
úrovni proteínov, viac druhov ELISA metód, RT-
PCR na úrovni mRNA; nedajú sa ale vylúčiť aj 
iné vplyvy. Efekt PAI-1 v čiastkových procesoch 
malígneho ochorenia tiež nie je úplne jedno-
značný a javí sa ako dávkovo-závislý. V nanomo-
lekulárnych koncentráciách u pokusných zvierat 
vykazuje PAI-1 proangiogénny efekt, vo vyšších 
množstvách však pôsobí skôr antiangiogénne. 
Limitujúcim faktorom pôsobenia inhibítorov 
PAI-1 je  taktiež nižšia aktivita voči stabilnej for-
me, ktorá vzniká jeho väzbou s vitronektínom. 
Vzhľadom na neúplné poznanie štrukturálnych 
vlastností tohto komplexu je ťažšie vyvinúť 
molekulu, ktorá by bola voči nemu dostatočne 
aktívna (13). Teoretické poznatky multietážového 
prepojenia nádorového procesu a fibrinolýzy sa 

premietajú do experimentálnych štúdií pri ďal-
ších typoch zhubných nádorov. Inhibítor PAI-1,  
TM5275, v liečbe ovariálneho karcinómu, zdá sa, 
efektívne blokuje proliferáciu bunkových línií 
s nadmernou expresiou PAI-1 (14). Detekciou 
nových tumor supresorových génov so zame-
raním na reguláciu PAI-1 sa podarilo ovplyvniť 
apoptózu malígnych buniek pri karcinóme ža-
lúdka (15). Syntetické inhibítory uPA, pyrazolo-
-pyrimidínové deriváty, sa skúšajú in vitro od 
roku 2014, konkrétne pri karcinómoch prsníka, 
pečene a pľúc (16). Najnovšie dáta ukazujú, že 
okrem úlohy v diseminácii zhubného ochorenia, 
hrá uPA systém rolu aj v redukcii cytotoxického 
efektu protinádorových liečiv (karcinóm prsníka, 
malobunkový nádor pľúc) (17). Predmetom po-
zornosti sa stávajú aj ďalšie fibrinolytické činitele 
ako PAI-2, TAFI či uPAR.

Záver
Prognostická hodnota nadmernej expre-

sie fibrinolytických faktorov bola dokázaná pri 
rôznych druhoch nádorových tkanív vrátane 
tumorov prsníka, pľúc, žalúdka, hrubého čreva, 
obličiek, ovárií i prostaty. Pôsobenie viacerých 
fibrinolytických činiteľov pri malígnych ocho-
reniach bolo skúmané in vitro aj na zvieracích 
modeloch. V experimentálnych štúdiách u zvie-
rat sa prerušením fibrinolytických procesov na 
rôznych úrovniach dosiahla parciálna kontrola 
šírenia nádorových buniek. V súčasnosti pre-
biehajú klinické skúšania syntetických inhibíto-
rov fibrinolýzy v liečbe onkologických chorôb, 
avšak doposiaľ sa získané poznatky v tejto oblasti 
nepodarilo klinicky implementovať. Nesúrodé 
zistenia korelácie hladín uPA a PAI-1 so štádiom 
a prognózou malígnych ochorení môžu byť 
spôsobené okrem iného aj rozdielnymi vyše-
trovacími metódami, z čoho vyplýva potreba 
unifikácie stanovenia týchto nových biomar-
kerov v nádorových tkanivách. Budú potrebné 
ďalšie štúdie za účelom komplexného pozna-
nia mechanizmov fibrinolýzy, a ich prepojenia 
s tumorigenézou a nádorovým šírením, ako aj 
vyhodnotenie účasti a možnosti ovplyvnenia 
spolupôsobiacich tumorigénnych faktorov.
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Diagnostika a liečba kolitídy spôsobenej 
Clostridium difficile 
Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH 
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Jedným z ochorení, ktoré v posledných rokoch zaznamenalo výrazný nárast je  kolitída spôsobená Clostridium difficile (CDI – Clostridium 
difficile infection). Pri tomto ochorení je črevo poškodené toxínmi pôvodcu ochorenia a väčšinou vzniká ako dôsledok predchádzajúcej 
antibiotickej liečby. Prejavuje sa v podobe hnačiek, ktoré môžu, ale nemusia byť sprevádzame febrilitami. Hnačkovité stolice sú početné 
a málo objemné, niekedy sú prítomné tenezmy. U konštitučne slabších pacientov sa môžu prejaviť aj príznaky inkontinencie. Horšiu 
prognózu majú obézni pacienti s BMI väčším ako 35, diabetici, ale aj všetci imunokompromitovaní, hlavne vo vyššom veku. Len včasná 
diagnostika a správna liečba môže zachrániť život týchto pacientov.

Kľúčové slová: kolitída, Clostridium difficile, diagnostika, liečba

Diagnostics and treatment of colitis caused by Clostridium difficile

One of the diseases that have ocurred with a significant increase in recent years is colitis caused by Clostridium difficile (CDI – Clostridium 
difficile infection). In this disease the colon is damaged by toxins produced by the ethological agent of the disease and is usually a con-
sequence of previous antibiotic treatment. It manifests with diarrhea, which may be accompanied by fever as well. Diarrheal stools are 
numerous and of small volume, sometimes also with tenesmus. Constitutionally weaker patients may experience signs of incontinence. 
Prognosis is worse for obese patients with BMI greater than 35, diabetic patients, but also all immunocompromised, mainly elderly 
people. Only timely diagnosis and proper treatment can save lives of these patients.

Key words: colitis, Clostridium difficile, diagnostics, treatment 
Slov. chir., 2017; roč. 14(2-3): 49–52

Kolitída je zápalové postihnutie hrubé-
ho čreva. Najčastejšie sa vyskytuje v podo-
be proktokolitídy (ulceróznej kolitídy) – čo 
je nešpecifický zápal neznámej etiológie 
charakterizovaný záchvatmi hnačiek s prímesou 
krvi a  hlienu. Ochorenie postihuje sliznicu 
a submukózu, iba veľmi zriedka celú stenu hru-
bého čreva. Naopak, celú stenu tenkého alebo 
aj hrubého čreva zasahuje regionálna kolitída 
známa pod menom morbus Crohn. Postihnutie 
kolonu je tu iba v 20 %. Vždy je v rôznom roz-
sahu postihnutý aj lymfatický aparát v mezen-
tériu čreva. Zmeny na hrubom čreve vznikajú 
aj po liečbe karcinómu hrubého čreva alebo 
rekta ožarovaním. Ožarovanie v oblasti panvy, 
napr. pri niektorých malignitách urologických, 
gynekologických či iného pôvodu, môže tiež 
vyvolať zmeny na stene čriev. Reakciu môže-
me rozdeliť na akútnu postradiačnú kolitídu 
typickú prítomným opuchom sliznice čreva, 
krvácaním, prítomnými eróziami alebo aj vred-
mi. Stolica je krvavo hlienová s tenezmami. 
Ochorenie môže po týždni odznieť alebo prej-
de do chronického poškodenia, kde vzniká 
sklerotizácia a fibrotizácia črevnej steny s prí-
tomnosťou hemoragických ulcerácií. Prejavy 
sú často v podobe chronických subileóznych 
alebo ileóznych príznakov. Zriedkavejšie sa 
vyskytuje kolitída vznikajúca na podklade po-
ruchy cievneho zásobenia čreva – ischemická 

kolitída. Najčastejšie je zapríčinená ateroskle-
rózou tepnového zásobenia čreva, vaskulitídou, 
dôsledkom embolizácie tepien, aneuryzmy 
abdominálnej aorty a pod. Veľmi zriedkavo 
sa v súčasnosti stretávame s kolitídami, ktoré 
sú komplikáciou týfusu či paratýfusu, podob-
ne ako s kolitídami tuberkulózneho pôvodu. 
Naopak, nárast bol zaznamenaný v kolitíde 
spôsobenej Clostridium difficile (CDI – 
Clostridium difficile infection). Toto ocho-
renie vykazuje niektoré zvláštnosti oproti vyššie 
uvedeným kolitídam. Črevo býva poškodené 
toxínmi pôvodcu ochorenia a väčšinou vzniká 
ako dôsledok predchádzajúcej antibiotickej 
liečby. Prejavuje sa v podobe hnačiek, ktoré 
môžu, ale nemusia byť sprevádzame febrilitami. 
Hnačkovité stolice sú početné a málo objemné, 
niekedy sú prítomné tenezmy. U konštitučne 
slabších pacientov sa môžu prejaviť aj príznaky 
inkontinencie. 

Clostridium difficile – pôvodca CDI 
kolitídy

Je to anaeróbna grampozitívna sporulujúca 
toxigénna baktéria, ktorá ľahko adheruje na sliz-
nicu hrubého čreva (obrázok 1). Produkuje toxín 
A a B alebo binárny toxín A/B. Ak mikroorganiz-
mus nemá vhodné životné podmienky, rýchlo 
sa transformuje na spóry, ktoré dlho prežívajú na 
rôznych povrchoch, na šatách, uterákoch a pod. 
Po požití spór a vegetatívnych foriem sa spóry 
dostávajú do žalúdka, kde vegetatívne formy 
hynú v kyslom prostredí. Pokiaľ je v žalúdku má-
lo kyseliny, časť spór prejde do tenkého čreva. 
Nedostatočne kyslé prostredie býva u pacientov 
liečených napr. blokátormi protónovej pumpy. 
V tenkom čreve spóry klíčia vplyvom žlčových 
kyselín, dostávajú sa do hrubého čreva, kde ľahko 
adherujú na sliznicu a produkujú toxíny. Toxín A je 
enterotoxín, spôsobuje sekréciu vody do čreva. 
Toxín B je cytotoxín, rozpája tesné spojenia medzi 
kolonocytmi, deštruuje cytoskelet kolonocytu. 
Známe je aj jeho pôsobenie na hladkú svalo-
vinu čreva a vegetatívne nervy hrubého čreva. 
Spóry dobre klíčia aj v alkoholovom prostredí. 
Výsledkom týchto mechanizmov je sekrečná 
hnačka, ale aj paralýza čreva, hypomotilita, čím sa 
baktérie môžu udržať dlhšie v čreve a pomnožiť 
sa. Hnačka pôsobí ako obranný mechanizmus, 
ktorým sa organizmus snaží eliminovať toxíny 
z čreva. Podanie liekov spomaľujúcich peristaltiku 

Obrázok 1. Clostridium difficile (zdroj: http://
images.wellcome.ac.uk)
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môže preto zhoršiť priebeh ochorenia (napr. 
loperamid hydrochloridum). Pôsobením toxínov 
Clostridium difficile na vegetatívne nervy nemajú 
pacienti také silné bolesti brucha, ako pri iných 
akútnych kolitídach. Vplyv mikroorganizmu na 
stenu čreva sa prejaví vytváraním mapovitých 
ulcerácií, povrch ktorých je pokrytý pablanami. 
Pokračovanie ochorenia vyvoláva spomalenie až 
zástavu peristaltiky a tým aj rozvoj ileózneho sta-
vu. Môže vzniknúť až megakolon, keď postupne 
dochádza k strate bariérovej ochrannej funkcie 
črevnej sliznice. Baktérie z lúmenu čreva sa do-
stávajú do krvného obehu, ako aj okolia čreva. 
Dôsledkom je vznik septického stavu, ktorý môže 
ukončiť život pacienta. 

História ochorenia
Tento mikrób bol prvýkrát pomenovaný ako 

Bacillus difficilis autormi Hall a O´Toole v roku 
1935 (1). O dva roky neskôr bol nájdený Snydrom 
v stolici u 15 % detí do jedného roku veku. 

Názov pôvodcu tohto ochorenia odvodili od 
ťažkosti s jeho izoláciou, ako aj pomalým rastom 
– latinským výrazom difficillis, čo znamená ťažký, 
zložitý. Meno Clostridium difficile bola prvýkrát po-
užité v roku 1970, keď takto bol označený mikro-
organizmus , ktorý je súčasťou normálnej črevnej 
flóry detí. Po objavení antibiotík sa začali objavovať 
aj postantibiotické hnačky, ktoré sa spočiatku dávali 
do súvisu s infekciou Staphyloccocus aureus. 

V roku 1971 dokázali Georges a Symonds, že 
v stolici osôb, u ktorých sa po aplikácii antibiotík 
vyvinula pseudomembranózna enterokolitída, 
je prítomný toxín neutralizovateľný sérom proti 
Clostridium sordellii. Až po roku 1974 pri častom 
výskyte hnačiek po klindamycíne vedci zistili, 
že vyvolávateľom je C. difficile, neskôr objavili 
aj klostrídiový toxín. Pseudomembranózna ko-
litída bola ako komplikácia infekcie Clostridium 
difficile (CDI) prvý raz opísaná v roku 1978 (2). 
V tomto roku Bartlett a George izolovali C. difficile 
a zistili, že produkuje toxín neutralizovateľný 
sérom proti toxínu C. sordellii. V ďalšom roku 
tento toxín purifikovali a stanovili jeho základ-
né vlastnosti (3). Po roku 2001 začalo obdobie 
expanzie výskytu ochorení spôsobených týmto 
pôvodcom, so zvyšujúcou sa morbiditou, morta-
litou a finančnou záťažou. Bol objavený toxický 
kmeň ribotyp 027 s vysokou sekréciou toxínov, 
binárneho toxínu a rezistenciou na chinolóny, 
ktoré spôsobovali ťažký priebeh CDI. 

Epidemiológia ochorenia
Incidencia hnačiek asociovaných s Clostridium 

difficile stúpa proporcionálne k dĺžke hospitalizá-
cie, a to o 8 % na týždeň hospitalizácie. Nárast 

súvisí aj s vekom pacienta, jeho imunokompro-
mitáciou, prítomnosťou diabetes mellitus, ale 
hlavne jeho predchádzajúcou antibiotickou 
liečbou. Úlohu pri vzniku ochorenia zohráva aj 
neschopnosť pohybovej aktivity pacienta, zave-
denie permanentného katétra, chirurgické výkony 
v anamnéze, opakovaný pobyt v nemocnici a iné.

Clostridium difficile je najčastejším vyvoláva-
teľom nozokomiálnej inkekcie v podobe hnač-
ky, podliehajúcej u  nás povinnému hláseniu. 
Predpokladá sa, že veľa pacientov zostane asym-
ptomatických a stávajú sa najväčším rezervoárom 
mikróba. Viac ako 50 % malých detí do veku nie-
koľko mesiacov po narodení je kolonizovaných 
C. difficile, nie je tu však klinický obraz, nakoľko sa 
v čreve týchto detí nevyskytujú receptory, ktoré 
sú potrebné na rozvoj hnačkového ochorenia. 
Asi 7 – 11 % hospitalizovaných pacientov, 5 – 7 % 
obyvateľov sociálnych zariadení a 2 a menej per-
cent ambulantných pacientov je nosičmi kmeňov 
Clostridium difficile produkujúcich toxíny. 

Čo je príčinou výrazného nárastu inciden-
cie ochorenia hlavne po roku 2001? Určite svoj 
podiel má zvýšená vysoká preskripcia antibiotík, 
ale aj objavenie sa hypervirulentných kmeňov, 
ktoré boli prvýkrát opísané v tomto období (4). 
Nový kmeň Clostridium difficile pomenovaný 
NAP1 (North American pulsed-field gel electropho-
resis type 1) je spojený s niekoľkými prepuknu-
tiami ochorenia v Severnej Amerike a v Európe 
(v Belgicku, Nemecku, Fínsku, Francúzsku, Írsku, 
Luxembursku a Veľkej Británii) v roku 2002. Tento 
kmeň produkuje 16-krát viac toxínu A a 23-krát 
viac toxínu B a je schopný tvoriť viac spór ako 
kontrolné kmene. V súčasnosti vieme, že ribo-
typov s podobnými vlastnosťami je viacej. Vo 
Veľkej Británii je to ribotyp 106, v Holandsku 078, 
v Čechách 176. Dôležitý je aj údaj, aká je mor-
talita na toto ochorenie. Ako ukazujú štatistiky 
z USA, v roku 2007 na toto ochorenie zomrelo 
140 00 ľudí (5). Na Slovensku zatiaľ tieto čísla 
nie sú také varujúce, ako vyplýva zo štatistiky 
Úradu verejného zdravotníctva, bolo v roku 2011 
hlásených 80 prípadov hnačiek zapríčinených 
Clostridium difficile, v roku 2012 bolo hlásených 
60 prípadov ochorenia. V uvedenom období tra-
ja pacienti tomuto ochoreniu podľahli. Ako však 
vyplýva z epidemiológie ochorenia, množstvo 
ochorení nebolo správne diagnostikovaných, 
preto je výskyt určite vyšší (6).

Patogenéza kolitídy spôsobenej 
Clostridium difficile

Ochorenie vzniká najčastejšie u pacientov, 
ktorí absolvovali dlhšie trvajúcu antibiotickú 
liečbu resp. opakovanú liečbu antibiotikami. 

Prejavy infekcie môžu byť okamžite po skončení 
antibiotickej liečby alebo aj po niekoľkých 
mesiacoch. Nespoznané resp. nesprávne 
diagnostikované a liečené ochorenie môže viesť 
k septickému stavu s vysokou mortalitou.

Ochorenie sa môže prejaviť aj v podobe 
rekurencie hnačiek po infekcii Clostridium difficile. 

Organizmus človeka hlavne vtedy, pokiaľ sa 
úplne neobnoví normálna črevná flóra, je veľmi 
vnímavý na opakované premnoženie klostrídií. 
Momentálne neexistuje spoľahlivý test, ktorý 
by dokázal, že v hrubom čreve postihnutého 
už došlo k eliminácii Clostridium difficile. K rein-
fekcii môže dôjsť aj v dôsledku toho, že pacient 
s ochorením CDI vylučuje obrovské množstvo 
spór svojou stolicou a keď k tomu pripočítame 
častú inkontinenciu, ľahko môže dôjsť k rozvoju 
novej infekcie resp. k opakovanému pomnoženiu 
klostridií v hrubom čreve. Reinfekcie obvykle 
vznikajú do 2 mesiacov od akútneho ochorenia 
s výskytom 15 – 25 %. Pokiaľ vznikol už druhý 
atak ochorenia, pravdepodobnosť recidívy je 40 
– 50 % (7).

Klinický obraz ochorenia
Prvé príznaky v podobe hnačiek sa najčastej-

šie objavujú medzi štvrtým a deviatym dňom 
od začiatku antiinfekčnej terapie. Tráviaci trakt 
obsahuje viac ako 30 000 druhov rozličných mik-
roorganizmov. Počet baktérií u jedného človeka je 
10-krát väčší ako je počet všetkých buniek v ľud-
skom tele. Črevná mikroflóra sa správa v ľudskom 
tele ako samostatný orgán a ovplyvňuje metabo-
lizmus, výživu a imunitný systém hostiteľa. Tento 
vyrovnaný vzťah medzi hostiteľom a črevnou mik-
roflórou sa nazýva symbióza. Porušenie symbió- 
zy napr. v dôsledku podávania antibiotík vyvolá 
premnoženie jedného z mikroorganizmov, ktoré 
sa prejaví istými príznakmi, najčastejšie črevnými. 
Črevné postihnutie sa môže prejaviť niekoľkými 
hnačkovitými stolicami, bez celkových príznakov 
a po vysadení antibiotík pri podávaní probiotík 
môže dôjsť k spontánnej úprave. V závažnejších 
prípadoch, hlavne u pacientov, ktorí sú imobilní, 
pripomína priebeh ochorenia ulceróznu koli-
tídu. Typický je výskyt objemných vodnatých 
páchnucich stolíc s prímesou krvi alebo hlienu, 
ktoré sú sprevádzané celkovými príznakmi, ako 
sú vysoké teploty, zmätenosť, bolesti brucha. 
Veľmi často sa vyskytuje inkontinencia. U pa-
cientov sa rozvíja výrazná dehydratácia, vzniká 
rozvrat vnútorného prostredia a porucha elek- 
trolytovej rovnováhy. Môže sa rozvinúť až šokový 
stav. Rozvoj toxického megakolon môže končiť 
perforáciou čreva a letálnym koncom v 30 – 50 %  
prípadov. Hlavne u pacientov vo vyššom veku 
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vzniká celková apatia, dezorientovanosť. Febrilita 
nepatrí medzi štandardné príznaky ochorenia. 
Závažnosť ochorenia, ako aj správny spôsob 
liečby je možné posudzovať podľa skórovacích 
systémov. Jedným z nich je ATLAS z roku 2013. 
Systém hodnotenia ATLAS môže byť užitočný 
na stratifikáciu pacientov s CDI s cieľom pro-
spektívne vyhodnotiť a porovnať liečbu CDI me-
dzi jednotlivými kategóriami pacientov, ako aj 
vhodne vybrať terapie pre podskupiny pacientov 
s cieľom maximalizovať mieru vyliečenia. Jeho 
výhodou je aj kategorizácia pacientov v rôznych 
terapeutických štúdiách CDI, aby sa umožnilo 
porovnanie skupín pacientov a na stratifikáciu 
pacientov po vstupe do terapeutických štúdií 
CDI (8).

Systémom ATLAS sa boduje šesť kvalít: vek 
pacienta, teplota, leukocytóza, hladina albumí-
nu, hladina kreatinínu a systémové podávanie 
antibiotík. Každej hodnote je priradený bod 0-2, 

ktoré sa spočítavajú, pričom zomreli pacienti, 
ktorí mali skóre 6 a viacej (tabuľka 1).

Iný skórovací systém predstavuje CSI – 
Clostridium difficile Severity Index, ktorý 
boduje iba 3 parametre, ktoré sú uvedené v ta-
buľke 2. Pacienti s CSI skóre vyšším ako 2 majú 
signifikantne vyššiu mortalitu, a preto vyžadujú 
agresívnejšiu iniciálnu liečbu. Klinické známky 
závažnej infekcie vyvolanej Clostridium difficile sú 
uvedené v tabuľke 2. Skórovacie systémy použí-
vané v klinickej praxi sú prediktormi prežívania 
pacientov, jednoznačne nám však neindikujú 
liečebnú schému, ktorú pacient dostane (9, 10).

Jedným z posledných skórovacích systémov, 
ktoré boli vyvinuté pri CDI je Clostridium difficile 
associated risk of death score (CARDS), ktorý 
berie do úvahy aj pridružené ochorenia, ako 
vidíme v tabuľke 3 (11).

Diagnostika CDI
Diagnóza sa stanovuje na základe anamnestic-

kého údaju hnačiek, ktoré vznikli v súvislosti s uží-
vaním hlavne širokospektrálnych antibiotík, kli-
nických príznakov ochorenia, rektoskopie resp. 
kolonoskopie, kde nájdeme zapálenú sliznicu, 
na ktorej môžu byť viditeľné okrúhle, žlto-belavé 
povlaky, s priemerom niekoľko milimetrov, čas-
to s pablanami. Pseudomembrány nemusia byť 

difúzne, môžu byť lokalizované len v niektorom 
segmente čreva, v rekte však bývajú prítomné vo 
väčšine prípadov. Dôležitú úlohu hrá laboratórna 
diagnostika, hlavne mikrobiologické vyšetrenie 
stolice, pričom vzorka musí byť vyšetrená do 2 
hodín od odberu. Výhodná je kombinácia via-
cerých vyšetrovacích metód, ktoré sú dostupné. 
Najvýhodnejšie je imunochemické stanovenie 
toxínu A a B, pričom v prípade jeho pozitivity je ešte 
potrebný kultivačný dôkaz resp. vyšetrenia PCR. 
Výsledok máme do 2 hodín s 60 – 80 % citlivosťou 
a vysokou pozitívnou prediktívnou hodnotou, 
t. j. pozitivita s veľkou validitou dokumentuje in-
fekciu Clostridium difficile. Dôležitým vyšetrením 
je aj stanovenie glutamát dehydrogenázy, čo je 
exoenzým tvorený Clostridium difficile pomocou 
ELISA metódy. Výhodou je dosiahnutie výsledku za 
15 – 45 minút, ako aj vysokonegatívna prediktívna 
hodnota vyšetrenia. PCR polymerázová reťazová 
reakcia má význam najmä pri ťažkých formách 
ochorenia a nejednoznačných záveroch predchá-
dzajúcich vyšetrení. Výsledok máme už do hodiny, 
metodika je vysokocitlivá, ale nerozlíši kolonizáciu 
od infektu. Vysoká citlivosť metodiky môže dokázať 
aj malé množstvo C. difficile prítomné pri bežnej 
kolonizácii. Pri vážnejšej infekcii je potrebné aj vy-
šetrenie na ribotypizáciu Clostridium difficile (12).

Liečba
Diagnostika infekcie Clostridium difficile zna-

mená okamžité ukončenie antibiotickej liečby, 
ktorú pacient užíva. Pokiaľ pretrváva potreba an-
tibiotickej liečby zápalového postihnutia mimo 
CDI, zmeníme antibiotikum na úzkospektrálne 
alebo pri nevyhnutnosti predchádzajúcej antibio-
tickej liečby pridáme k nej antibiotiká na liečbu 
CDI. Z antimikróbnych liečiv sú v súčasnosti na 
Slovensku registrované na liečbu CDI fidaxomicín, 
metronidazol, teikoplanín a vankomycín. 

Tabuľ ka 3. CARDS score (Clostridium difficile 
associated risk of death) – skórovací systém 
rizika úmrtia pacienta pri CDI 

Parameter Body

Hospitalizácia na JIS 5

Vek:  18. – 40 r. 0

41– 60 r. 2

61– 80 r. 3

80 – 100 r. 4

Akútna renálna insuficiencia 3

Diabetes mellitus 1

Dôležité komorbidity: 

Kardiopulmonálne zlyhanie -1

Pečeňové ochorenie -2

IBD -2

Malignita -2

CARDS skóre spolu 1 – 19

Tabuľka 5. Faktory zvyšujúce mortalitu ochorenia

  Vek vyšší ako 65 rokov 
  Súčasná liečba širokospektrálnymi antibiotikami
  Liečba antibiotikami v priebehu posledných 3 

mesiacov
  Protrahovaná hospitalizácia (viacej ako 3 týždne)
  Pobyt v zariadeniach s ošetrovateľskou 

starostlivosťou 
  Operácia v brušnej dutine
  Kolorektálny karcinóm
  Chronické zápalové ochorenia čreva (najmä 

Crohnova choroba, proktokolitída)
  Terapia blokátormi protónovej pumpy
  Porucha imunity, onkologickí, transplantovaní 

pacienti
  Enterálna výživa sondou, hypoalbuminémia
  Diabetes mellitus 1. a 2. typu
  Teplota > 38,5 °C 
  Známky závažnej kolitídy 
  Chronická renálna insuficiencia

Tabuľ ka 1. ATLAS skórovací systém u pacientov s CDI (Miller, 2013) 

Parameter 0 bodov 1 bod 2 body

Vek pacienta < 60 r. 60 – 79 rokov ≥ 80 rokov

Teplota ≤ 37,7 °C 37,6 – 38,5 °C ≥ 38,6 °C

Leukocytóza < 16 000 16 000 – 25 000 > 25 000

Hladina albumínu > 35 g/l 26 – 35 g/l ≤ 25 g/l

Podávanie ATB viacej ako 1 deň 0 – áno

Hladina kreatinínu ≤ 120 μmol/l 121 – 179 μmol/l ≥ 180 μmol/l

Tabuľ ka 2. Clostridium difficile Severity Index (CSI) – prediktívny mortalitný skórovací systém  
u pacientov s CDI

Parameter  0 bodov 1 bod

Hladina kreatinínu < 1,5-násobok normy > 1,5-násobok normy 

Leukocytóza < 20 000 > 20 000

Hladina albumínu (g/L) > 30 < 30

Tabuľ ka 4. Validita CARDS podľa hodnôt mor-
tality na CDI v USA

Skóre 
CARDS

Mortalita 
na CDI USA 
r. 2011

Mortalita 
na CDI USA 
r. 2010

0 1,15 % 0,33 %

5 4,4 % 4,5 %

10 20,8 % 23,3 %

15 48,1 % 49,7 %

18 100 % 100 %
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U pacientov s prvou epizódou CDI alebo 
prvou rekurenciou infekcie podávame metro-
nidazol v dávke 3x denne 500 mg, pokiaľ je to 
možné per os alebo toto liečivo môžeme podávať 
aj i. v. Pokiaľ ide o ťažšiu formu ochorenia, podá-
vame vankomycín v dávke 4x denne 125 mg per 
os. Na Slovensku nie sú dostupné tablety, preto 
podávame per os injekčný prášok, výrobca to 
dovoľuje. V prípade potreby pri ťažších formách 
môže byť liečba kombinovaná s metronidazolom. 
Dĺžka podávania týchto liečiv má byť 10 dní (13).

Podobne postupujeme pri druhej a ďalšej 
rekurencii ochorenia. Pokiaľ je potrebné po-
nechať predchádzajúcu antibiotickú liečbu, je 
výhodné podanie súčasne fidaxomicínu v dávke 
2x 200 mg v trvaní 10 dní.

Okrem podávania antibiotík sú potrebné aj 
komplexné opatrenia. Pacienta pri početných 
hnačkách rehydratujeme, pričom nesmieme 
podávať spazmolytiká, event. lieky spomaľujúce 
črevnú peristaltiku! Hrozí vznik toxického mega-
kolonu s možnosťou až perforácie čreva. Pacient 
by nemal dostávať inhibítory protónovej pum-
py – riziko rekontaminácie. Pri závažnej forme 
zákaz príjmu potravy per os, alimentácia naso-
gastrickou sondou, ako aj parenterálna výživa so 
suplementáciou albumínu. Dôležitú súčasť liečby 
predstavuje podanie probiotík, ktoré pôsobia 
liečebne, ale aj preventívne na vznik hnačiek (14).

Chirurgická liečba v podobe kolektómie väč-
šinou s ileostómiou je indikovaná pri megacolon 
toxicum, pri ileóznom stave, perforácii hrubého 
čreva alebo pri septickom stave s multiorgánovým 
zlyhávaním nereagujúcim na antibiotickú liečbu. 
U týchto  pacientov je väčšinou leukocytóza nad 
30 000 x 106/l, a hladina laktátu nad 5 mmol/l. 
Operačný výkon v tomto stave je poznačený vy-
sokou mortalitou. Z hľadiska palety chirurgických 
výkonov použiteľných pri ileóznych stavoch CDI 
prichádzajú do úvahy rôzne stómie, resekcie, 
event. výkony podľa Hartmana. Mortalita je v li-
teratúre udávaná až okolo 50 % v závislosti od 
zloženia súboru operovaných pacientov, väčšinou 
sa pohybuje v rozmedzí od 25 do 80 % (15). Istú 
alternatívu ku kolektómii predstavuje derivačná 
axiálna ileostómia s orálnou a aborálnou lavážou 
vankomycínom, ktorá je kombinovaná s paren-
terálnou antibiotickou liečbou metronidazolom 
alebo tigecyklínom. Indikačné kritériá na tento chi-
rurgický výkon, jeho efektivita a spôsob vykonania 
sú predmetom randomizovaných štúdií. 

Fekálna bakteriofágia vychádza z prvej 
randomizovanej kontrolovanej klinickej štúdie 
fekálnej mikrobiálnej transplantácie pri recidivujú-
cej CDI uverejnenej v roku 2013, autorom bol van 

Nood. Indikáciou je zlyhanie antibiotickej liečby 
pri rekurentnej CDI. Podľa literatúry je úspešnosť 
vysoká, u darcov príbuzenských 84 % a nepríbu-
zenských až 93 % (16, 17).

Epidemiologické opatrenia 
u pacientov s infekciou Clostridium 
difficile 

Pacienti s dokázanou CDI musia byť izolovaní 
od ostatných pacientov, priestory musia podliehať 
dezinfekcii. Priestory na izoláciu pacientov musia 
mať samostatné WC, pacient musí byť sám, jedine, 
že sú infikovaní dvaja pacienti, môžu byť spolu. 
Ošetrujúci personál má byť vyčlenený pre ošet-
rovanie pacientov s CDI, musí používať ochranné 
pomôcky – hlavne jednorazové ochranné rukavice, 
musí mať k dispozícii prostriedky na umývanie 
a dezinfekciu rúk, bez obsahu alkoholu. Po pre-
pustení pacienta musí byť urobená dôkladná me-
chanická očista priestorov izolácie s dezinfekciou 
všetkých povrchov a predmetov v izbe pacienta 
sporocídnymi prostriedkami. Dĺžka izolácie vyplýva 
z klinického obrazu, hlavne počtu stolíc pacienta.

Prevencia vzniku infekcie 
Clostridium difficile

Reštrikcia používania antibiotík hlavne amino-
penicilínov, linkozamidov a fluorovaných chinoló-
nov. V literatúre sú aj údaje o neopodstatnenom 
podávaní inhibítorov protónovej pumpy. Dôležitú 
úlohu hrá aj včasná mobilizácia pacientov. 

Prognóza pacientov s infekciou 
Clostridium difficile

Závažnejšie formy ochorenia sa vysky-
tujú u obéznych pacientov, kde je BMI väčší 
ako 35. Mechanizmus vzniku závažnosti nie je 
presne známy, predpokladá sa vplyv zmeny 
osídlenia bakteriálnej flóry hrubého čreva napr. 
rod Bacteroides a iné (18). Medzi ďalší nezávis-
lý prediktor závažnosti ochorenia počítame 
prítomnosť diabetes mellitus. Príčinou môže 
byť menšia rezistencia diabetických pacientov 
na infekciu alebo s vyššou pravdepodobnos-
ťou gastrointestinálnej dysmotility (19). Ďalším 
zaujímavým potenciálnym mechanizmom je 
hlásená zvýšená incidencia zlyhania liečby me-
tronidazolom u diabetických pacientov, ktorá 
zhoršuje výsledky liečby tohto ochorenia (20).
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Mezenchymálne stromálne bunky v kontexte 
liečby ochorení pečene
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Počet úmrtí vyplývajúcich z terminálneho štádia pečeňového ochorenia každoročne narastá. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej 
organizácie medzi najčastejšie príčiny chronického poškodenia pečene patria konzumpcia alkoholu a vírusové hepatitídy typu B a C. 
Narastajúci počet pacientov v terminálnom štádiu pečeňového ochorenia pri súčasne nedostatočnej ponuke donorových orgánov 
urýchlilo hľadanie alternatívnych terapeutických metód. Bunková terapia používajúca mezenchymálne stromálne bunky je sľubná pre 
jej dostupnosť, nenáročnosť in vitro expanzie buniek alebo genetickej manipulácie.  V závislosti od základného pečeňového ochorenia 
regeneráciu tkaniva zabezpečujú prostredníctvom ich protizápalovej, anti-apoptotickej, pro-proliferačnej, resp. pro-regeneratívnej 
aktivity. Objasnenie týchto mechanizmov je nutné na cielené terapeutické využitie. Spektrum potenciálne kuratívnych pečeňových 
ochorení je široké, výsledky doteraz publikovaných klinických štúdií sú sľubné, avšak výskum je stále iba vo svojich začiatkoch.

Kľúčové slová: kmeňové bunky, mezenchymálne stromálne bunky, ochorenia pečene, fibróza, cirhóza, regenerácia, klinické pokusy

Mesenchymal stromal cells in context of treatment of liver diseases

End-stage liver disease is responsible for an increasing number of deaths every year. According to the WHO, the three most prevalent 
etiologies of chronic liver disease are alcohol consumption and infection by hepatitis B and C viruses. The increasing prevalence of 
end-stage liver disease without a parallel increase in donor organs has precipitated a search for alternative therapeutic strategies. Cell 
based therapy using mesenchymal stromal cells may represent an attractive option due to their availability and the relatively simple 
requirements for in vitro expansion and genetic manipulation. Depending on the underlying liver disease their mode of action is either 
to replace the diseased liver tissue or to support liver regeneration through their anti-inflammatory and anti-apoptotic as well as their 
pro-proliferative and pro-regenerative action. The elucidation of the regenerative mechanism of mesenchymal stromal cells in different 
liver diseases will promote their disease-specific therapeutic use. There is an increasing range of potential application of stem cells in 
liver diseases, with many clinical studies already undertaken, but research is still at the beginning of this era.

Key words: stem cells, mesenchymal stromal cells, liver diseases, fibrosis, cirrhosis, regeneration, clinical trials
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Úvod
Ochorenia pečene predstavujú závažný celo-

spoločenský a medicínsky problém vo svete aj na 
Slovensku. Široké spektrum infekčných činiteľov, 
toxínov, porúch metabolizmu a iné vedie k štruk-
turálnej prestavbe pečeňového parenchýmu, ktorá 
tým stráca svoju nezastupiteľnú funkciu v udržaní 
homeostázy organizmu a v konečnom dôsledku 
ústí do terminálneho štádia pečeňového ochorenia, 
pri ktorom iba transplantácia môže zachrániť život 
pacienta. Avšak aj táto liečba má mnoho úskalí, 
preto pozornosť vedcov sa v posledných desaťro-
čiach upriamila na potenciál kmeňových buniek. 

Rôzne typy kmeňových buniek, medzi inými 
i mezenchymálne stromálne bunky, sa skúmajú 
pre svoje jedinečné vlastnosti – schopnosti di-
ferenciácie na široké spektrum buniek a vlast-
nosti protizápalové i  imunomodulačné. Javia 
sa sľubné pre potreby bunkovej terapie v rege-
neratívnej medicíne, a to najmä pri chronických 
zápalových a autoimunitných procesoch, akými 
sú alkoholom indukovaná a autoimunitná hepa-
titída, ako aj rejekcie štepu. 

V prípade potreby chirurgických resekcií 
v cirhotickom teréne je nevyhnutné využitie 
prognostických skórovacích systémov v kombi-
nácii s funkčnými a kvantitatívnymi pečeňovými 
testmi. CLD skóre sa javí perspektívnejšia než 
Child-Pugh klasifikácia, pretože umožňuje strati-
fikovať aj Child-Pugh A skupinu (1). Avšak v prípa-
de terminálnych štádií ochorenia vyžadujúcich 
transplantáciu pečene chirurgovia i pacienti sú 
bezmocní bez vhodného darcovského orgánu, 
ktorých je nedostatok pri zvyšujúcom sa počte 
čakateľov, navyše možné chirurgické kompli-
kácie, nutná imunosupresívna terapia, event. 
rejekčná reakcia a vysoké ekonomické náklady 
ich ďalej limitujú, preto sa neustále hľadajú nové 
riešenia (2).

Hassan (3) medzi kmeňovými bunkami 
potenciálne kuratívne ochorenia pečene radí 
napr. rôzne formy hepatitíd, nealkoholové stu-
kovatenie pečene (NAFL), glykogenózu II. typu 
– tzv. Pompeho chorobu, Wilsonovu chorobu, 
primárnu sklerotizujúcu cholangitídu, cirhózu 
a nádory pečene. 

Kmeňové bunky
Prvenstvo pri ich objave patrí Friedensteinovi, 

ktorý v 70-tych rokoch 20. storočia opísal popu-
láciu adherujúcich, nefagocytujúcich, vreteno-
vitých, fibroblastu-podobných prekurzorových 
buniek medzi hematopoetickými bunkami 
kostnej drene schopných in vitro premeny 
v kosť, chrupavku, tukové tkanivo, šlachu a sval 
(4, 5). Pomenoval ich kolóny tvoriace jednotky 
fibroblastov (colony-forming unit-fibroblasts, 
CFU-F) na základe pozorovania, že rozmnožo-
vaním jednotlivých progenitorových buniek 
sa vytvárajú zoskupenia. Názov sa však neujal, 
nahradil ho termín mezenchymálne kmeňové 
bunky. I keď od prvej izolácie ubehlo už skoro 
polstoročie, stále neexistuje precízna definícia 
pre mezenchymálne stromálne bunky, podob-
ne je nejednoznačná aj nomenklatúra. Mnohí 
autori sa v súčasnosti prikláňajú k názoru, že 
mezenchymálne kmeňové bunky sú zriedkavé 
elementy roztrúsené medzi mezenchymálnymi 
stromálnymi bunkami. Medzinárodná spoločno-
sť pre bunkovú terapiu (International Society for 
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Cellular Therapy – ISCT) odporúča používanie 
pomenovania multipotentné mezenchymálne 
stromálne bunky (6), ale v literatúre je možné 
stretnúť sa s ďalšími synonymami ako multipo-
tentné dospelé progenitorové bunky, stromálne 
bunky kostnej drene a iné. Vyššie spomínané 
pomenovania zahŕňa skratka MSC (7, 8, 9, 10). 

Dve hlavné vlastnosti MSC sa odrážajú aj 
v terminológii: 1. schopnosť ponúknuť stromál-
nu podporu pre expanziu iných typov buniek, 
napr. hemopoetických, 2. kapacita extenzívnej 
diferenciácie (7). 

Mezenchymálne stromálne bunky sú vy-
medzené troma kritériami Medzinárodnej spo-
ločnosti pre bunkovú terapiu (6): 
  adherencia k umelohmotným povrchom, 
  expresia povrchových antigénov – keďže 

MSC nedisponujú špecifickými antigénmi, 
charakterizujeme ich podľa exprimovaných 
vzorov antigénov v závislosti od svojho pô-
vodu. Minimálne fenotypové kritériá MSC 
definujú ≥ 95 % populácie MSC musí ex-
primovať CD 73, CD 90 a CD 105 a súčasne 
týmto bunkám musí chýbať ≤ 2 % CD 34, CD 
45, CD 14 alebo CD 11b, CD79 α alebo CD 19 
a HLA-DR,

  multipotentný diferenciačný potenciál –  
a teda definujeme ich ako multipotentné 
bunky so schopnosťou diferencovať sa na 
bunky nielen mezodermálnej línie (osteob-
lasty, chondroblasty, adipocyty), ale aj na 
bunky endo- a ektodermu, so schopnosťou 
adherencie a exprimovaním určitých feno-
typických znakov. 
Od prvej izolácie MSC z kostnej drene sa ich 

prítomnosť potvrdila v rade tkanív, Keating (10) 
a Ezquer (2) zhrňujú ich výskyt napr. v tukovom 
tkanive, kostrovom svale, v tkanive pokožky, 
periférnej krvi, v dentálnej pulpe, synoviálnych 
membránach, materskom mlieku a tiež vo fetál-
nych tkanivách, napr. perivaskulárnych buniek 
a Whartonovho rôsolu pupočníka, v pupočníko-
vej krvi, placente a amniovej tekutine, v pečeni, 
pľúcach, slezine a mozgu.

Caplan (12) nedávno poskytol nový pohľad 
na pôvod MSC odvodením od perivaskulárnych 
buniek alebo pericytov. Sú to bunky nachádzajú-
ce sa v celom organizme, uložené v okolí malých 
krvných ciev, napr. kapilár. Spolu sa podieľajú 
na stabilizácii cievneho systému, regenerácii 
tkaniva, homeostáze imunitného systému a re-
konštrukcii poškodeného tkaniva alebo cievnej 
steny. Pre veľké množstvo vaskularizovaného 
spojivového tkaniva môžu byť príčinou prítom-
nosti a možnej izolácie MSC z rôznych tkanív 
a orgánov (10).

Najčastejšie sa izolujú z kostnej drene (KD), 
avšak pre ich nízky počet (0,001 až 0,01 % z mo-
nonukleárnych buniek KD) je nutná ich ex vivo 
expanzia (14). Protokoly pre izoláciu a charakte-
ristiku MSC sa vyvíjajú a je pravdepodobné, že 
existujú rôzne funkčné sub-sety buniek, ktoré 
sprostredkujú im prisudzované anti- a proin-
flamačné deje (15). Výhodou MSC je ich ne-
náročná a dlhodobá expanzia v kultúrach bez 
známok straty diferenciačného potenciálu, na-
vyše v prípade geneticky podmienených chorôb 
ponúkajú aj možnosť genetickej modifikácie 
alebo korekcie pri autológnych transplantáciách 
buniek (14). Získavanie čistých línií iba hemato-
poetických alebo mezenchymálnych buniek je 
však nemožné, a keďže pri ich izolácii každé labo-
ratórium používa vlastnú metódu, porovnávanie 
jednotlivých výsledkov z rôznych laboratórií je 
náročné. 

Poškodenie a regenerácia pečene
Vzhľadom na množstvo zásadných funk-

cií, ktoré tento multifunkčný orgán vykonáva, 
asi nie je prekvapujúce, že spektrum ochorení 
pečene ústiacich do chronického poškodenia 
predstavuje závažný zdravotný problém po ce-
lom svete. K tomu prispieva okrem infekčných 
hepatitíd a zvýšenej konzumpcie alkoholu aj 
nárast výskytu metabolického syndrómu. Pri ná-
raste obezity a inzulínovej rezistencie sa zvyšuje 
počet prípadov nealkoholického stukovatenia 
pečene, vedúce cez štádia steatózy, nealkoho-
lickej steatohepatitídy a cirhózy až k možnosti 
vzniku hepatocelulárneho karcinómu (16). 

Výskum na objasnenie celulárnych a mo-
lekulárnych mechanizmov chronického po-
škodenia ešte stále prebieha. Oba procesy re-
gulujú odlišné ovládacie mechanizmy, a preto 
sa predpokladá, že aj zloženie a/alebo kinetika 
spúšťacích faktorov a súhra medzi non-paren-
chymatóznymi a zápalovými bunkami sa líši.

Fibróza je výsledkom hojivej odpovede 
pečene na opakované inzulty. Výmena nekro-
tických a apoptotických buniek regeneráciou 
tých parenchymatóznych je asociovaná aj so 
zápalovou reakciou. Ak však poškodzovanie je 
protrahované alebo opakované, regeneračná 
schopnosť pečene zlyhá. Väčšinu chronických 
ochorení pečene charakterizuje nadmerná aku-
mulácia bielkovín extracelulárnej matrix (ECM), 
napr. kolagénu na úkor hepatocytov.

Distribúcia fibrózneho materiálu svedčí 
o pôvode poškodenia. Kým v prípade chronic-
kej vírusovej hepatitídy a chronických chole-
statických porúch fibrózne tkanivo sa lokalizuje 
v okolí portobiliárnych priestorov, pri alkoholom 

indukovanom poškodení v pericentrálnych a pe-
risínusoidálnych oblastiach (18). 

Fibróza rýchlo progreduje do cirhózy, čo je 
difúzny proces, ktorý charakterizuje chronic-
ký zápal pečeňového parenchýmu, nekróza 
hepatocytov, uzlovitá regenerácia ich zvyškov 
a pomnoženie väziva. Výsledná prestavba archi-
tektúry vedie k vzniku cirhotických uzlov makro- 
a mikronodulárnych (19).  

Dlho sa predpokladalo, že fibróza i cirhóza 
sú ireverzibilné stavy, avšak opak sa javí pravdou. 
Prvotným predpokladom je odstránenie základ-
nej príčiny ochorenia pečene, ďalšími faktormi 
sú (20): 
1.  predĺžená perióda ustálenej cirhózy, ktorá 

odráža dlhší časový úsek sieťovania  ko-
lagénu, a tým znižovania jeho senzitivity 
k degradačným enzýmom 

2.  celkový objem kolagénu a iných molekúl 
väziva až do masy, ktorá je nedostupná  de-
gradačným enzýmom 

3.  znížená expresia degradačných enzýmov 
alebo trvalo zvýšené hladiny bielkovín in-
hibujúce funkciu enzýmov, čiastočne zvý-
šené hladiny tkanivových inhibítorov me-
taloproteináz blokujúcich proteázy matrixu 
a  zabraňujúcich apoptóze aktivovaných 
hviezdicovitých buniek 
Vyššie spomínané ochorenia vedú k  ak-

útnemu alebo chronickému zlyhaniu pečene 
neraz ústiacemu k nutnosti transplantácie pe-
čene. Obrovský dopyt po orgánoch na účely 
transplantácie nie je možné pokryť v dostato-
čnom množstve. I po nájdení imunologicky 
vhodného darcu úspech transplantácie môže 
byť zmarený peroperačným poškodením peče-
ne, imunitnou rejekciou, relapsom základného 
ochorenia alebo vedľajšími účinkami doživotnej 
imunosupresívnej liečby. V neposlednom rade 
môžu vznikať ďalšie ochorenia v zmysle kardio-
vaskulárnych komplikácií, lymfoproliferatívnych 
porúch a chronického obličkového zlyhania (20). 

Mnoho štúdií skúmalo faktory, ktoré vedú 
k proliferácii hepatocytov na udržanie obje-
mu pečene pri modeloch zlyhávania pečene. 
Opisujú sa dve cesty (21):

1. hepatocytmi riadená regenerácia – je 
riadená akútnym poškodením pečene a v expe-
rimentálnych modeloch sa simuluje rozsiahlou 
70 – 90 % parciálnou resekciou parenchýmu. 
Reakciou je zápalová odpoveď so sekréciou ras-
tových faktorov a cytokínov vedúcou k mitóze 
hepatocytov a k udržaniu objemu pečene. 

2. pečeňovými progenitorovými bunka-
mi (LPC) riadená regenerácia – predstavuje 
alternatívnu cestu s dĺžkou iniciácie cca. 7 – 10 
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dní v prípade, ak proliferácia hepatocytov je 
nemožná alebo vážne ohrozená, pretože:
  väčšina hepatocytov je poškodená alebo 

mŕtva, 
  ich replikačný potenciál je vyčerpaný,
  toxíny alebo chemické signály im zabraňujú 

vo vstupe do bunkového cyklu. 

Terapeutický potenciál a stratégia 
MSC pri ochoreniach pečene 

Forbes (15) menuje 4 hlavné oblasti poten-
ciálneho využitia kmeňových buniek v liečbe 
pečeňových ochorení v budúcnosti: 
  zlepšenie regenerácie a redukcia jazvenia 

počas cirhózy zmenou pečeňových rege-
neračných procesov, 

  down-regulácia imunitným systémom-
-sprostredkovaného poškodenia pečene, 

  dodávaním hepatocytu-podobných buniek 
odvodených od kmeňových buniek na použi-
tie v mimotelových eliminačných prístrojoch, 

  doplnenie alebo nahrádzanie funkcií peče-
ňových buniek použitím hepatocytu-po-
dobných buniek odvodených od kmeňo-
vých buniek na účely bunkovej terapie – 
transplantácie. 
Z animálnych štúdií je zrejmé, že MSC sú 

schopné zvýšiť degradáciu fibrózneho matrixu 
cestou indukcie metaloproteináz, v interpretácii 
týchto výsledkov však musíme byť opatrní, keď- 
že iné štúdie za iných podmienok naznačujú, že 
MSC prispievajú k akumulácii myofibroblastov 
a tým k procesu fibrotizácie v pečeni (14).

Regenerácia tkaniva prebieha tromi od-
lišnými mechanizmami:

1. Transdiferenciácia na hepatocytom-po-
dobné bunky. Banas (21) a mnohí iní poukázali 
na to, že za vhodných kultivačných podmienok 
MSC prechádzajú zmenou fenotypu, začnú ex-
primovať gény typické pre hepatocyty a môžu 
zabezpečiť niektoré funkcie – minimálne poži-
adavky sa týkajú jednej metabolickej detoxikač-
nej, syntetickej a zásobovacej funkcie. V in vitro 
podmienkach (takto vznikajú kardiomyocyty, he-
patocyty a inzulín-produkujúce bunky, neuróny 
a endoteliálne bunky (12), tieto požiadavky spĺňa 
z nich iba 8 – 23 % buniek, in vivo požiadavky za-
hŕňajú “imunostaining” albumínu, cytokeratínu 18 
alebo hepatocytového jadrového faktora 4 (23).

2. Imunomodulačný efekt. Mechanizmus 
imunomodulačného účinku MSC bol opísaný 
iba v poslednom desaťročí. Štúdie predpokla-
dali, že MSC práve prostredníctvom interakcie 
s  lymfocytmi dosahovali svoje protizápalové 
a imunosupresívne účinky dokázané aj v boji 
proti graft- verzus -host chorobe (GVHD) (8, 22). 

Ovplyvnenie T-lymfocytov – neimunogeni-
cita MSC je spôsobená tým, že síce exprimujú 
HLA-I, ale chýba im HLA-II ako aj kostimulač-
né molekuly CD 80, CD86 a CD40, ktoré tým 
pádom nestimulujú T-lymfocyty k odpovedi. 
Imunosupresia sa zabezpečuje potlačením 
aktivácie, proliferácie a cytotoxicity naivných 
a pamäťových T-lymfocytov (23). Interakcie 
s  lymfocytmi následne vedú k zníženiu vy-
lučovania prozápalových cytokínov (TNF-α, 
IFN-α, IL-6) a  zvýšeniu vylučovania proti- 
zápalových (IL-4, 10) cytokínov (22). Tieto 
efekty sprostredkuje indolamín-2,3-dioxy-
genáza (23).

Interakcie s B-lymfocytmi – štúdia Corcioneho 
(24) opisuje inhibíciu diferenciácie B-buniek pod 
vplyvom MSC prejavujúcu sa znížením hladín 
imunoglobulínov tried M, G a A.

Interakcie s dendritickými a natural killers (NK) 
bunkami – štúdie sumarizované Mezey (2010) 
uvádzajú zmenu sekrečného profilu cytokínov 
dendritickými bunkami, naivnými a efektoro-
vými/pomocnými T-lymfocytmi a NK bunkami 
po ich kultivácii s MSC a vedú k vzniku protizá-
palového fenotypu. Vplyv MSC na dendritické 
bunky sa prejaví blokovaním ich diferenciácie 
a migrácie a znížením antigén-prezentujúcej 
schopnosti, u NK buniek znížením sekrécie cy-
tokínov a cytotoxického efektu na bunky pre-
zentované HLA-I. 

3. Parakrinný efekt. Jav, keď bioaktívne 
molekuly vylučované (nielen) MSC vplývajú na 
biologické zmeny iných buniek, nazývame para-
krinným efektom. Kategorizujú sa do 6 hlavných 
aktivít (25, 26): 
  imunomodulácia – cestou sekrécie pro-

staglandínu E2, TGF, HGF, indolamín-2,3-di-
oxygenázy (IDO), LIF, M-CSF, IL-6 a i. 

  anti-apoptotická aktivita na zdravé tkanivo 
okolo poškodeného tkaniva – prostredníc-
tvom VEGF, HGF, inzulínu-podobného rasto-
vého faktora 1 IGF-1, stanniokalcínu 1, TGF-β, 
bFGF a granulocytové-makrofágové kolóny 
stimulujúci faktor GM-CSF 

  podpora angiogenézy – základný fibro- 
blastový rastový faktor bFGF, vaskulárne en-
doteliálny rastový faktor VEGF, placentárny 
rastový faktor PIGF, monocytový chemotak-
tický proteín 1 MCP-1, IL-6 

  podporuje rast a diferenciáciu miestnych 
kmeňových a progenitorových buniek 

  má aktivitu antifibrotickú a protijazvovitú – 
cez HGF, bFGF a adrenomedullin 

  chemotaktickú – “priťahovanie” leukocytov 
na miesto poškodenia zabezpečujú chemo-
kíny na rozvoj zápalovej odpovede

Aplikácia MSC v klinickej praxi
Po sľubných predklinických pokusoch sa 

veľmi skoro rozbehli I. a II. fázy klinickej apliká-
cie MSC, ktorých registruje najväčšia svetová 
databáza na stránke http://www.clinicaltrials.
gov. 

Doteraz publikované klinické štúdie použí-
vajúce ľudské MSC v liečbe fibrózy pečene (27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35) sa odlišujú v mno-
hých aspektoch, napr. dizajnu štúdií, pôvodu 
použitých buniek, ako aj etiológie pečeňových 
ochorení, sú preto ťažko porovnávateľné.

Mohamadnejad a spol. (32) po intravenóz-
nom podaní z kostnej drene získaných MSC 4 
pacientom pozoroval zvýšenie MELD skóre u 2 
pacientov, ale zlepšenie kvality života sa dosiahlo 
u všetkých. Peng a spol. (33) skúmal krátkodobú 
účinnosť a dlhodobú prognózu akútneho zlyha-
nia pečene v dôsledku hepatitídy B. I keď krát-
kodobé účinky terapie boli sľubné, nepozoroval 
rozdiely v incidencii hepatocelulárneho karcinó-
mu u MSC liečených pacientov s hepatitídou B 
a kontrolnou skupinou. El-Ansary a spol. (29) sa 
zameral na hodnotenie účinku nediferenco-
vaných a diferencovaných MSC u cirhotických 
pacientov v dôsledku chronickej HCV infekcie. 
Zvýšenie funkčných testov pečene a pokles hla-
dín bilirubínu a MELD skóre je hodnotené ako 
úspech terapeuticky aplikovaných MSC. 

Jang a kol. (30) hodnotil efekt MSC na fibrózu 
pri alkoholovej cirhóze, kde u 6 z 11 pacientov 
bolo pozorované zlepšenie histologického ob-
razu pečeňového tkaniva, a obnovenie funkcií 
pečene u 10 pacientov.

Bunková terapia navyše je bezpečnou al-
ternatívou, doteraz nežiaduce účinky v zmysle 
vzniku nádorových ochorení neboli opísané 
u skúmaných vyše 1 000 pacientov liečených 
MSC.

Záver
Kmeňové ako aj mezenchymálne stromálne 

bunky vďaka svojim vlastnostiam predstavujú 
sľubnú alternatívu v liečbe ochorení pečene. 
Postupom času, zdokonaľovaním technických 
parametrov izolácie a kultivácie buniek a zhro-
mažďovaním výstupov z predklinických a klinic-
kých štúdií, veda v krátkom čase bude schopná 
poskytnúť pacientom “na mieru šitú” bunko-
vú terapiu najvhodnejším typom kmeňových 
buniek v nadväznosti na molekulárno-patofy-
ziologické mechanizmy ochorení. Prvé klinické 
výsledky sú povzbudzujúce, avšak neúspešné 
projekty kladú množstvo otázok, od technic-
kých detailov až po zatiaľ nespoznané faktory 
a bunkové línie vyvolávajúce opačný účinok.
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Cieľom laboratórneho pokusu aplikova-
ním bunkovej terapie na podporu regenerácie 
pečene je poskytnúť konkrétne údaje a nové 
koncepty, ktoré možno pomôžu riešiť klinické 
problémy transplantácie pečene a akútneho 
hepatálneho zlyhania. Variácie spôsobu podania 
sú dôležité na vývoj optimálneho efektu a lepšie 
pochopenie hepatálneho vstupu buniek, ktoré 
môže viesť k ďalšiemu zdokonaľovaniu liečeb-
ných protokolov.
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Petr Cetkovský, Jiří Mayer, Jan Starý, Mariana Hričinová et al.:
TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ  
A PERIFERNÍCH HEMATOPOETICKÝCH BUNĚK
Moderní historie transplantací hematopoetických buněk (dříve transplantací kostní dřeně) není výrazně dlouhá, od 
prvních průkopnických prací se však za posledních pět dekád naprosto zásadně změnily postupy a zejména výsled-
ky: u určitých typů transplantací přežívá téměř 90 % transplantovaných. Transplantace hematopoetických buněk 
se v současnosti provádějí v časnějších fázích chorob a nashromážděné letité zkušenosti transplantačních týmů 
umožňují rychlejší rozpoznání onemocnění a lepší terapii. K vylepšení došlo i v dokonalejší HLA typizaci, farma-
koterapii, v oblasti nových a citlivějších metod pro diagnostiku a zejména v rozvoji registrů dárců.
První česká odborná publikace o této problematice vyšla v nakladatelství Galén přesně před dvaceti lety. Nová 
monografie kolektivu více než padesáti našich předních specialistů v několikanásobně větším rozsahu mapuje 
neuvěřitelný rozvoj oboru a poskytuje soubor základních informací, novinek, praktických rad, aktuálních návodů 
a postupů při komplikované péči o nemocné po transplantaci hematopoetických buněk. Kniha má ambice stát se 
„vlajkovou lodí“ České leukemické skupiny pro život (Czech Leukemia Study Group for Life, CELL), aktivní odborné 
platformy českých hematologů, která si již získala uznání nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Praha: Galén, 2016, 460 s. – První vydání, ISBN 978-80-7492-267-1

Kontakt: Galén, spol. s r.o., Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, 602 139 914, e-mail: objednavky@galen.cz www.galen.cz
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Používanie umelých materiálov  
v plastickej chirurgii
MUDr. Martina Vidová Uğurbaş, PhD., MUDr. Oleg Turkin, PhD., MUDr. Róbert Sabovčík, MPH,  
MUDr. Teodor Kluka, PhD.
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UN L. Pasteura, Košice  
Univerzita P. J. Šafárika, Lekárska fakulta, Košice

Plastická chirurgia je špecializovaný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá zdokonalením a rekonštrukciou ľudského tela. Plastickí chirurgovia 
využívajú vo svojej praxi umelé (aloplastické) materiály a autogénne materiály (tukové tkanivo, kosť). Veľmi často používanými v estetickej 
chirurgii sú silikóny (polysiloxány) a polyetylény. Od roku 2011 boli na Klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UN L. Pasteura 
Košice a UPJŠ LF v Košiciach použité umelé materiály u 320 pacientov. Použité boli polyesterové sieťky, prsníkové a gluteálne implantáty 
a expandery, tvarové Medpor implantáty a silikónové implantáty, V-Loc absorable šitie na SMAS pri facelifte a intradermálne uzatváranie 
rán. V článku sme upriamili pozornosť na rozmanitosť umelých materiálov, ich vlastnosti a možnosti využitia v plastickej chirurgii. 

Kľúčové slová: plastická chirurgia, umelé materiály, implantáty

Use of alloplastic materials in plastic surgery

Plastic surgery is a specialized field of medicine that deals with the improvement and reconstruction of the human body. Plastic surgeons 
use in their practice (alloplastic) materials and autogenous materials (fat tissue, bone). Silicone (polysiloxane) and polyethylene are most 
often used in easthetic surgery. Since 2011 on the Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery UN L. Pasteur Košice 
and UPJŠ LF Košice alloplastic materials were used in 320 patients. We used polyester nets, breast and gluteal implants and expanders, 
implants and shape Medpor silocon implants, V-Loc absorable stitching at the SMAS facelift and intradermal wound closure. In the article 
we define attention to the diversity of alloplastic materials, their properties and usage by plastic surgery.

Key words: plastic surgery, alloplastic materials, implants
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Plastická chirurgia je špecializovaný medicínsky 
chirurgický odbor, ktorý sa zaoberá zdokonalením 
a rekonštrukciou ľudského tela. Plastickí chirurgovia 
využívajú vo svojej praxi umelé (aloplastické) mate-
riály a autogénne materiály (tukové tkanivo, kosť). 

Umelé materiály
Umelé materiály môžeme rozdeliť do troch 

kategórií:
1. Kovy (kovové materiály)
2. Polyméry
  2.1 Polysiloxány (silikóny)
   2.2 Porózne materiály: Polyetylén (Medpor), 

Polytetrafluóretylén – PTFE (Gore-Tex), 
Akryl, Polymetylmetakrylát – polyhydroxy-
ethylmethacrylat (hard tissue replacement)

3. Keramické implantáty – Hydroxyapatit (1)

Kovové materiály majú využitie v plastickej 
chirurgii predovšetkým ako fixačný, pomocný 
a podporný materiál. Najčastejšie používané 
kovy: kobalt, chróm a titán (obrázok 1 a 2) (2).

Polyméry. Silikóny (polysiloxány) sú sieťované 
polyméry. Silikónové implantáty sa používajú pri 
augmentácii prsníkov, glutea, brady a lícnych kostí 
(3). Medpor (porózny polyetylén) je biologicky 
inertný polymér s pravidelne rozmiestnenými 
pórmi veľkosti 100 –300 µm v priemere. Využitie 
medporových implantátov je rôzne – augmen-
tácia mandibulárneho uhla, augmentácia lícnej 
kosti či augmentácia brady (1, 4, 5).

Keramické implantáty sú používané v kra-
niofaciálnej chirurgii (6).

Vlastnosti umelých materiálov
Okolité fibrózne tkanivo formuje v  okolí 

implantátu kapsu, ktorou sa snaží odizolovať 
umelý materiál od ostatných tkanív. Aloplastické 

Obrázok 1. Fixačná kovová skrutka (foto: KPRECH)

Obrázok 2. Prifixovaný implantát (foto: KPRECH)

Obrázok 3. Spojivové tkanivo prerastá cez póry 
do implantátu (1)

Obrázok 4. Spojivové tkanivo formuje kapsulu 
v okolí aloplastického  implantátu (1)
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implantáty s hladkým povrchom podnecujú 
okolité tkanivo k formovaniu fibróznej kapsy. 
Pri poróznych implantátoch s veľkosťou pórov 
v rozmedzí 100 µm – 300 µm umožňuje prerasta-
niu tkaniva z okolia implantátu, následkom čoho 
je rýchla a silná fixácia implantátu. Zároveň sa 
implantát stáva viac odolným proti bakteriálnej 
infekcii (7, 8, 5). 

Histologické zobrazenie správania sa 
okolitého tkaniva k poróznemu implantátu 
a implantátu s hladkým povrchom je na ob-
rázku 3 a 4.

Výhody poróznych materiálov: 
–  dobrá a rýchle fixácia k okoliu
–  nižšia možnosť migrácie implantátu
–  odolnosť voči bakteriálnej infekcii
–  umelé materiály nepôsobia kompresívne na 

spodinu.
–  nepodnecujú vznik toxickej reakcie (1, 9)

Lokality použitia umelých materiálov
–  Tvárové implantáty (lícne, bradové, sánkové, 

ušné implantáty, nosné)
–  Prsníkové implantáty
–  Gluteálne implantáty
–  Hrudné implantáty
–  Lýtkové implantáty (10)

Obrázok 5 a. Na obrázku je zobrazený lícny 
implantát počas operačného výkonu. Klinika 
plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie 
UN LP Košice (foto: KPRECH)

Obrázok 5 b. Pred vložením implantátov (foto: 
KPRECH)

Obrázok 5 c. Po vložení implantátov (foto: KPRECH)

Obrázok 6 a. Pred vložením bradového implantátu 
(foto: KPRECH)

Obrázok 6 b. Po vložení bradového implantátu 
(foto: KPRECH)

Obrázok 7 a. Pred vložením gluteálnych 
implantátov (foto: KPRECH)

Obrázok 7 b. Po vložení gluteálnych implantátov 
(foto: KPRECH)

Obrázok 8. Vloženie implantátu a sieťky u pacientky po subkutánnej mastektómii (foto: KPRECH)

Obrázok 9. Použitie parietex sieťky pri abdomi-
noplastike (foto: KPRECH)
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Použitie umelých materiálov na 
Klinike plastickej, rekonštrukčnej 
a estetickej chirurgie UN L. 
Pasteura a UPJŠ LF v Košiciach

V priebehu posledných piatich rokov (od ro-
ku 2011) boli na Klinike plastickej, rekonštrukčnej 
a estetickej chirurgie UN L. Pasteura Košice a UPJŠ 
LF v Košiciach použité aloplastické materiály 
u 320 pacientov. Použité boli polyesterové sieťky, 
silikónové prsníkové a gluteálne implantáty, tka-
nivové expandery, tvárové Medpor implantáty. 
A.  Použitie poróznych Medpor implantátov na 

tvári pri augmentácii lícnych kostí na našej 
klinike (obrázok 5 a, b, c).

B.  Použitie poróznych Medpor materiálov pri 
augmentácii brady na našej klinike (obrázok 
6 a, b). 

C.  Augmentácia gluteálnej oblasti pomocou 
silikonových implantátov (obrázok 7 a, b). 

D.  Rekonštrukcia prsníka pomocou silikóno-
vého implantátu a sieťky na našej klinike 
(obrázok 8). 

E.  Použitie parietex sieťky pri abdominoplastike 
(obrázok 9).

Záver
Cieľom estetickej a plastickej chirurgie je 

dosiahnuť žiadaný tvar, či rejuvenáciu tkaniva. 
Na dosiahnutie požadovaného výsledku plas-

tickí chirurgovia používajú umelé materiály. 
Používanie umelých materiálov je v súčasnosti 
neoddeliteľnou súčasťou plastickej a estetickej 
chirurgie. Využívajú sa kovové materiály, polymé-
ry a keramické materiály. Najčastejšie používané 
sú polysyloxány – silikóny a porózne polyetylény 
– medpor implantáty, pri augmentáciách lícnych 
kostí, brady, ako prsníkové, hrudné, gluteálne 
a lýtkové implantáty. Klinika plastickej, rekon-
štrukčnej a estetickej chirurgie UN L. Pasteura 
Košice a UPJŠ LF v Košiciach použila aloplastické 
materiály u 320 pacientov len za posledných päť 
rokov. Použité boli polyesterové sieťky, silikóno-
vé prsníkové a gluteálne implantáty, tkanivové 
expandery, tvárové Medpor implantáty. Na do-
siahnutie požadovaného výsledku je potrebná 
správna predoperačná starostlivosť u pacientov, 
plánovanie operačného výkonu a pooperačná 
starostlivosť. Operačné techniky s použitím alo-
plastických materiálov na našej klinike sú málo 
rizikové s veľmi dobrými výsledkami.
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Aktuálne možnosti ovplyvnenia pooperačnej 
bolesti po laparoskopických operáciách
MUDr. Hedviga Ivanková¹, doc. MUDr. Marek Šoltés, PhD.²
1OAIM, FNsP J. A. Reimana, Prešov 
2I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO – The World Health Organization) a Medzinárodná asociácia pre štúdium bolesti (International 
Association for the Study of Pain) deklarovali, že úľava od bolesti je základné ľudské právo. Bolesť je predmetom záujmu viacerých dis-
ciplín, vrátane medicíny, etiky a práva. Neprimeraná úľava od bolesti je celosvetovo považovaná za neetické zaobchádzanie. Bolesť je 
subjektívny vnem, pre daného jedinca unikátny a originálny, ktorý nemožno objektivizovať. Charakteristika bolesti, jej patofyziológia 
a možnosti liečby sú však presne definované. Pochopenie mechanizmov vzniku bolesti, poznanie nociceptívnych dráh a ich transmiterov 
napomáha v prevencii a liečbe pooperačnej bolesti. Pooperačná bolesť po laparoskopických operáciách, hoci menej intenzívna ako po 
otvorených výkonoch, si vyžaduje zodpovedný prístup založený na poznaní aktuálnych možností liečby pooperačnej bolesti.

Kľúčové slová: bolesť, laparoskopia, laparoskopická chirurgia, analgetiká

Current possibillities of postoperative pain management after laparoscopic procedures

The World Health Organization and International Association for the Study of Pain consider pain relief to be a human right.  Pain ma-
nagement is subject of many disciplines, including medicine, ethics and law.  Failure to controll pain is viewed worldwide as unethical 
practice. Pain is subjective sensation, unique and original for the given individual that cannot be objectively assessed. However, pain 
characteristics, its pathophysiology and treatment possibilities are precisely defined. Understanding pain mechanisms and nociceptive 
pathways, including its transmitters can help in prevention and treatment of postoperative pain. Postoperative pain after laparoscopic 
procedures, although less intensive compared to open surgery, requires equally responsible approach based on the knowledge of current 
possibilities of postoperative pain management.

Key words: pain, laparoscopy, laparoscopic surgery, analgesics

Slov. chir., 2017; roč. 14(2-3): 60–65

Úvod
Bolesť je obrovským globálnym problémom. Jej 

prevalencia, rozsiahle sociálne, zdravotné a v nepo-
slednom rade ekonomické dosahy vyžadujú, aby sa 
tomuto problému venovala väčšia pozornosť. Hoci 
donedávna bola bolesť považovaná za výlučne me-
dicínsku problematiku, dnes predstavuje problém 
verejného zdravia (1). Podľa analýzy amerických eko-
nómov, špecializujúcich sa na oblasť zdravotníctva, 
predstavovali výdavky na liečbu bolesti v roku 2010 
v USA takmer 635 miliárd dolárov. Táto suma pre-
vyšuje sumár ročných výdavkov na liečbu rakoviny, 
srdcovocievnych ochorení a cukrovky (2).

Operačné výkony, spolu so zhubnými ná-
dormi, reumatoidnou artritídou a  traumou, 
predstavujú najčastejšie príčiny bolesti (2). Bolesť 
signalizuje narušenie resp. poškodenie integrity 
organizmu, pričom jej tolerancia je definovaná 
trvaním a intenzitou bolestivého podnetu, ktorú 
je jedinec schopný a ochotný akceptovať bez vzni-
ku fyzických a psychických dôsledkov. Toleranciu 
bolesti ovplyvňujú sociálne a kultúrne tradície, ako 
aj celková úroveň zdravia jedinca. Z hľadiska subjek-
tívneho prežívania bolesti rozlišujeme tri aspekty 
– senzitívno-diskriminačný (lokalizácia, intenzita), 
afektívny (emocionálne prežívanie) a hodnotiaci 

(hľadanie jej príčin). Napriek lepšiemu chápaniu 
mechanizmov vzniku bolesti, existencii viacerých 
odborných odporúčaní na jej manažment, dostup-
nosti širokého spektra analgetík a analgetických 
techník, je celková incidencia strednej a silnej akút-
nej pooperačnej bolesti u chirurgických pacientov 
stále vysoká. Menej ako polovica pacientov v po-
operačnom období pociťuje adekvátnu úľavu od 
bolesti aj napriek aplikácii analgetickej liečby (3). 
Kontrola pooperačnej bolesti preto naďalej zostáva 
veľkou výzvou pre súčasnú medicínu.

Klasifikácia bolesti
Existuje mnoho klasifikačných systémov 

bolesti na základe rôznych kritérií. Podľa miesta 
vzniku rozlišujeme bolesť somatickú a viscerálnu. 
Uvedené typy bolesti je v chirurgii dôležité roz-
lišovať z diferenciálno-diagnostického hľadiska.

Somatická bolesť vychádza z nociceptorov 
v parietálnom peritoneu. Vlákna somatických 
nervov sú organizované do tzv. dermatómov 
a vstupujú do miechy v určitom segmente. Je 
pociťovaná v mieste postihnutia parietálneho 
peritonea. Bolestivý vnem je ostrý a dobre loka-
lizovaný. Somatická bolesť môže byť povrchová 
alebo hlboká, muskuloskeletálna bolesť. 

Viscerálna bolesť vzniká dráždením no-
ciceptorov vnútrobrušných orgánov, býva 
lokalizovaná v  strednej línii. Je sprevádzaná 
nauzeou, vracaním a reflexnou autonómnou 
reakciou (potenie, zmeny TK a frekvencie srdca). 
Splanchnický nerv zabezpečuje nociceptívnu 
inerváciu viacerých orgánov, pričom nervové 
vlákna z jedného orgánu vstupujú do miechy 
na viacerých segmentálnych úrovniach, čo spô-
sobuje, že viscerálna bolesť je nepresne lokali-
zovaná. Prípadná lateralizácia bolesti upriamuje 
pozornosť na postihnutie orgánu s predomi-
nantne unilaterálnou inerváciou.

Ďalšou formou abdominálnej bolesti je tzv. 
prenesená bolesť, ktorá je pociťovaná mimo 
miesta svojho vzniku, pričom bolesť vznikajúca 
vo viscerálnom orgáne sa prenáša do somatic-
kých regiónov. Je to podmienené spoločným 
vstupom somatických a viscerálnych aferent-
ných nervových vlákien do dorzálneho rohu 
miechy a ich napojením na identické sekun-
dárne bunky dráhy bolesti. Prenesená bolesť je 
vnímaná povrchovo, v kožných dermatómoch 
somatických aferentných nervov. Typická je po-
vrchová kožná hyperalgézia a zvýšený svalový 
tonus brušnej steny v danej oblasti.
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Podľa mechanizmu vzniku rozlišujeme bo-
lesť nociceptívnu, neuropatickú a zápalovú.

Nociceptívna bolesť vzniká bolestivou 
stimuláciou voľných nervových zakončení 
v periférnych tkanivách pri skutočnom alebo 
potenciálnom poškodení tkaniva. Je fyziolo-
gická. Nervové vlákna zostávajú nepoškodené. 

Neuropatická bolesť je stav, pri ktorom 
dochádza k funkčnému alebo štrukturálnemu 
poškodeniu nociceptívneho nervového systému. 
Tento typ bolesti je patologický. Svojou intenzitou 
a chronickým charakterom ovplyvňuje kvalitu ži-
vota. Vzniká aj iatrogénne, pri operačnom výkone, 
kde môže dôjsť k čiastočnému alebo úplnému 
poškodeniu periférneho nervu a následnému na-
rušeniu senzitívnej inervácie v danej oblasti. Tento 
typ bolesti neplní obrannú funkciu organizmu. 

Zápalová bolesť vzniká ako dôsledok ak-
tivácie a senzitizácie nociceptívnych dráh pô-
sobením zápalových mediátorov uvoľnených 
v mieste zápalu (IL-1-alfa, IL-1-beta, IL-6, TNF-alfa, 
chemokíny, kyslíkové radikály, vazoaktívne amí-
ny, lipidy a iné faktory).

Dráha bolesti
Dráhu bolesti tvorí trojneurónový systém. 

Prvý neurón je bunka spinálneho ganglia, ktorá 
vedie informáciu z nociceptora. Nociceptor je 
nervové zakončenie vláken A delta a vláken C. 

Vlákna A delta sú slabo myelinizované a ve-
dú ostrú a dobre ohraničenú somatickú bolesť 
(quick pain). Nemyelinizované vlákna C spro- 
stredkovávajú vedenie viscerálnej bolesti, ktorá 
je difúzna a zle diskriminovateľná (slow pain). 
Axón prvého neurónu končí v zadných rohoch 
miechy, kde sú prítomné ascendentné a descen-
dentné synaptické spojenia s inými neurónmi, 
a rovnako aj prepojenia na alfa motoneuróny 
predných rohov miechy, ktoré sprostredkujú 
reflexnú motorickú reakciu na bolesť. Axón dru-
hého neurónu je súčasťou dráh bolesti, ktoré 
vedú k jednotlivým štruktúram centrálneho ner-
vového systému ako talamus, retikulárna formá-
cia a limbický systém. Tretí neurón predstavuje 
spojenie talamu a somatosenzorickej mozgovej 
kôry a asociačných kôrových oblastí. Kým tala-
mus a retikulárna formácia sprostredkovávajú 
pociťovanie tak ostrej, prenikavej a bodavej 
bolesti, ako aj pomalej a nepresne lokalizova-
teľnej bolesti, limbický systém je zodpovedný 
za emočnú zložku bolesti.

Endogénny systém analgézie je lokalizovaný 
v spinálnej mieche, mozgovom kmeni a iných 
častiach mozgu. Na úrovni spinálnej miechy sú 
inhibované silné bolestivé podnety z periférnych 
tkanív. Aferentný impulz z prvého neurónu vedie 

nielen k depolarizácii druhého neurónu dráhy 
bolesti, ale zároveň k uvoľneniu endogénnych 
opioidov, ktoré cestou opioidných receptorov 
inhibujú prevod bolestivej informácie. Inhibícia 
sa uskutočňuje na presynaptickej úrovni.

1. Paleospinotalamická dráha – sprostred-
kováva projekciu aferentných impulzov do mediál- 
nych talamických jadier, následne do insuly, do 
nucleus lentiformis, do kôry prednej časti cinguli, 
do ipsilaterálnej dorzálnej prefrontálnej kôry 
a do parietálnej kôry. Ide o tzv. mediálny systém 
bolesti – pomalý, polysynaptický, viscerálny, kto-
rý generuje afektívno-motivačný rozmer bolesti. 
Touto dráhou je aktivovaný aj antinociceptívny 
systém miechy a mozgu. 

2. Neospinotalamická dráha – aferentné 
informácie sú touto dráhou prenášané do late-
rálnych jadier talamu a následne do somatosen-
zorickej časti mozgovej kôry. Ide o tzv. laterálny 
systém bolesti – monosynaptický, ktorý zabez-
pečuje senzitívno-diskriminačný rozmer bolesti.

Hodnotenie bolesti
Objektívne posúdenie bolesti nie je možné, 

nakoľko ide o výhradne subjektívny vnem, kto-
rý môže byť hodnotený len individuálne – pacien- 
tom. Na definovanie intenzity bolesti existujú 
rôzne hodnotiace škály, tzv. kategoriálne alebo 
analógové stupnice. Najviac používanými sú 
numerická, vizuálna a verbálna škála.

Numerická škála je číselný systém hodno-
tenia intenzity bolesti, kde 0 je stav bez bolesti 
a 10 vyjadruje neznesiteľnú bolesť. Rozlišuje 
miernu bolesť (stupne 1 – 3), strednú bolesť 
(4 – 6), silnú bolesť (7 – 8) a bolesť neznesiteľnú, 
vyjadrenú číslami 9 – 10. 

Vizuálna analógová škála umožňuje pacien- 
tovi označiť intenzitu bolesti na úsečke, ktorej 
krajné body sú stav bez bolesti a neznesiteľná 
bolesť. Alternatívny spôsob hodnotenia, ktorý 
sa využíva prevažne v pediatrii, je tzv. faces pain 
rating scale, kde deti môžu označiť obrázok naj-
priliehavejšieho výrazu tváre zodpovedajúceho 
intenzite bolesti.

Verbálna analógová škála definuje slovné 
vyjadrenie bolesti (žiadna, mierna, stredná, silná, 
veľmi silná, najhoršia možná). 

Pooperačná bolesť
Operačná trauma spôsobuje zmeny v peri-

férnom a centrálnom nociceptívnom systéme. 
Pretrvávanie nociceptívnej stimulácie pri neade-
kvátnej kontrole bolesti a prípadnom výskyte 
pooperačných komplikácií, či poškodení perifér-
neho nervu, vedie k neuroplastickým zmenám 
v zmysle periférnej a centrálnej senzitizácie.

Periférna senzitizácia znamená zvýše-
nie citlivosti nociceptorov v periférnych tkani-
vách, ku ktorej dochádza uvoľnením množstva 
mediátorov z poškodených buniek. To vedie 
k primárnej hyperalgézii, extrémnej citlivosti na 
nociceptívne stimuly (4).

Centrálna senzitizácia je komplex zmien 
v centrálnom nervovom systéme na úrovni dru-
hého a tretieho neurónu dráhy bolesti v zmysle 
zvýšenia počtu receptorov NMDA (N-methyl-D-
aspartat receptor), AMPA (alfa-amino-hydroxyme-
tyl-izooxazol-propionátový receptor) a synáps,  
čo prispieva k hyperreaktivite a hypersenzitivite 
nociceptívneho systému. To spôsobuje vznik 
dysestézie (nepríjemné senzitívne pocity), allodý-
nie (bolestivé vnemy nebolestivých podnetov) 
a hyperalgézie (5).

Akútna pooperačná bolesť by mala ustúpiť 
do jedného mesiaca od jej vzniku. Pokiaľ pretr-
váva dlhšie ako sa predpokladá, je viazaná na 
operovanú oblasť a nie je spôsobená kompli-
káciami/zlyhaním chirurgickej liečby (napr. in-
fekcia v rane, recidíva ochorenia, pretrvávanie 
pôvodnej príčiny bolesti, pre ktorú bol výkon 
indikovaný), hovoríme o chronickej pooperačnej 
bolesti. Niektorí autori uvádzajú ako diagnos-
tické kritérium minimálne 3 mesiace trvajúce 
bolesti (6).

Nežiaduce účinky pooperačnej 
bolesti

Nedostatočná pooperačná analgézia má 
viacero negatívnych dôsledkov pre pacienta. 
Aktiváciou sympatikového nervového systému 
dochádza k  spusteniu stresových mechaniz-
mov, ktoré vyvolávajú tachykardiu, zvyšujú prácu 
srdca s následnou zvýšenou spotrebou kyslíka, 
pri súčasne zhoršenej ventilácii. Rovnakým me-
chanizmom dochádza k  zníženiu motility gas-
trointestinálneho a močového traktu. Uvedené 
procesy môžu spôsobovať zhoršenie celkové-
ho klinického stavu a predĺžiť hospitalizáciu. 
Efektívna kontrola pooperačnej bolesti je preto 
základnou a nevyhnutnou súčasťou starost-
livosti o chirurgického pacienta, umožňujúca 
minimalizovať jej nežiaduce efekty. Neadekvátna 
analgézia je jednak nehumánna a jednoznačne 
prispieva k zvýšeniu pooperačnej morbidity 
a mortality (7).

Riziko vzniku chronickej 
pooperačnej bolesti

Efektívna prevencia chronickej pooperačnej 
bolesti je limitovaná nedostatočnými poznat-
kami o mechanizmoch jej vzniku. Predpokladá 
sa, že významné môžu byť existujúce interin-
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dividuálne rozdiely vo vnímaní nociceptívnych 
podnetov. Keďže neadekvátne tlmenie akútnej 
pooperačnej bolesti môže viesť k jej chronifikácii 
(8), najefektívnejšou stratégiou je aktívny prístup, 
zahŕňajúci jej terapeutické riešenie, pochope-
nie a ovplyvnenie endogénnych modulačných 
procesov bolesti, ako aj spolupráca s pacientom 
v záujme jeho psychického komfortu (10).

V  preventívnom prístupe možno využiť 
princípy preemptívnej a preventívnej analgézie.

Preemptívna analgézia znamená poda-
nie analgetickej liečby ešte pred chirurgickou 
incíziou, pričom takýto postup je účinnejší ako 
podanie rovnakej liečby až po incízii, eventuálne 
neskôr počas operačného výkonu (11).

Preventívna analgézia predstavuje kom-
plexnejší postup a zahŕňa aktívnu analgetickú 
intervenciu počas celého perioperačného ob-
dobia (vrátane pooperačnej periódy), pokiaľ 
pretrváva akákoľvek nociceptívna stimulácia, 
teda až do úplného zahojenia operačnej rany. 
Preventívna analgézia je pretrvávajúca potreba 
analgetickej intervencie aj po uplynutí predpo-
kladanej dĺžky jej trvania (11).

Aktuálny manažment bolesti
Pri rôznych typoch operačných výkonov sa 

patofyziologické mechanizmy bolesti uplatňujú 
v rôznom pomere, a preto by mali byť postupy 
na liečbu bolesti špecifikované pre jednotlivé 
operácie na základe „výkon“ špecifických štúdií. 
Takéto protokoly boli definované odborníkmi 
z oblasti anestéziológie, algeziológie a chirurgie, 
v rámci skupiny PROSPEKT, ktorá je súčasťou 
Európskej spoločnosti regionálnej anestézie 
a  liečby bolesti ESRA (European Society of 
Regional Anaesthesia and Pain Therapy). 

Aj napriek proklamovanej nevyhnutnosti 
preemptívnej analgézie, ktorá zabezpečuje 
optimálny analgetický efekt už vo včasnom 
pooperačnom období, jej skutočný význam 
v  manažmente pooperačnej bolesti je ešte 
nutné potvrdiť väčším počtom prospektívnych 
multicentrických štúdií (12).

Americká spoločnosť APS (American Pain 
Society) vydala v roku 2016 odporúčania na 
liečbu pooperačnej bolesti, pozostávajúce z 32 
panelov. Definujú postup edukácie pacienta 
o možnostiach analgetickej liečby, jeho dôsled-
né predoperačné vyšetrenie (komorbidity, ana-
mnéza chronickej bolesti, predchádzajúca liečba 
pooperačnej bolesti a odpoveď pacienta na 
ňu), konkrétne odporúčania jednotlivých far-
mák a analgetických techník, ako aj metódy na 
vyhodnotenie účinnosti podanej liečby a spo-
kojnosti pacienta (3).

V modernej analgetickej terapii sa v súčas-
nosti stále viac presadzuje multimodálna anal-
gézia, čo znamená použitie dvoch a viacerých 
analgetických preparátov, analgetických techník 
a nefarmakologických postupov s rôznym me-
chanizmom účinku, s cieľom maximalizovať ich 
výsledný analgetický efekt pri minimalizovaní 
nežiaducich vedľajších účinkov. 

Výhodou efektívneho perioperačného 
manažmentu bolesti je komfort a spokojnosť 
pacienta, včasná mobilizácia, menšia incidencia 
pulmonálnych a kardiálnych komplikácií, nižšie 
riziko venóznej trombózy, rýchlejší proces rege-
nerácie, s menším rizikom rozvoja neuropatickej 
bolesti a v neposlednom rade nižšie náklady na 
liečbu (7). Neadekvátne kontrolovaná bolesť 
naopak znižuje kvalitu života, predlžuje pro-
ces regenerácie, zvyšuje riziko pooperačných 
komplikácií a môže viesť k chronifikáci bolesti 
(3, 9). Eventuálne zlyhanie dobrej pooperačnej 
analgézie je multifaktoriálne, pričom rizikovými 
faktormi sú nedostatočná informovanosť pa- 
cienta, strach z nežiaducich účinkov analgetík, 
zlé posúdenie intenzity bolesti a neadekvátna 
starostlivosť zdravotníckeho personálu (7).

Cieľom kvalitnej analgézie je úľava od bolesti 
pri minimalizovaní nežiaducich účinkov anal-
getík, ako napr. sedácia, nauzea alebo pruritus 
(7). V záujme takejto stratégie je akceptovateľná 
určitá tolerabilná intenzita bolesti, pri ktorej sa 
pacient ešte cíti komfortne. Dôležitý je klinický 
efekt analgetickej liečby, ktorý je vhodné vyhod-
nocovať 15 až 30 minút po parenterálnej, resp. 1 
až 2 hodiny po perorálnej aplikácii, pričom sa 
posudzuje schopnosť hlbokého inspíria, kašľa, 
lokomócie a deglutinácie. 

Na dosiahnutie požadovaného efektu anal-
getického procesu je nevyhnutná kvalitná pred-
operačná príprava pacienta, ktorú možno zhrnúť 
do štyroch základných postulátov.
1.  Predoperačné posúdenie prípadnej existu- 

júcej analgetickej liečby, jej pokračovanie za 
účelom minimalizácie nežiaduceho efektu 
z náhleho vysadenia liekov, prípadne pred-
chádzanie abstinenčnému syndrómu

2.  Predoperačný začiatok liečby za účelom 
redukcie preexistujúcej bolesti a anxiety

3.  Premedikácia v súlade s multimodálnym 
prístupom k liečbe bolesti

4.  Poučenie pacienta, prípadne zákonného 
zástupcu

Farmaká na systémovú analgéziu
Systémová analgézia je stále najviac použí-

vanou metódou v liečbe akútnej bolesti. Výber 
vhodného analgetika sa riadi posúdením rizík 

a benefitov jednotlivých skupín analgetík, ako aj 
typom a intenzitou bolesti a závažnosťou mož-
ných nežiaducich účinkov podávaných analgetík 
vo vzťahu k predchorobiu pacienta.

Dávkovanie má byť nastavené tak, aby pa-
cient pociťoval úľavu od bolesti, resp. aby jej 
intenzita bola „tolerovateľná“. Tento efekt musí 
byť trvalý, t. j. aplikačný interval musí eliminovať 
strach pacienta z blížiaceho sa návratu bolesti. 
Samotné dávkovanie sa preto nemá riadiť heslom 
„koľko treba – as needed“, pretože cieľom terapie 
je konštantná plazmatická hladina analgetika.

V systémovej analgézii sa používajú:
	 	opiátové analgetiká
	 	neopiátové analgetiká (paracetamol, NSAID, 

COX-2 selektívne inhibítory)
	 	adjuvanciá

1. Opiátové analgetiká
Opiátové analgetiká, tiež opioidy, sú derivo-

vané z ópia. Účinkujú cestou väzby na opioid-
né receptory, ktoré sa vyskytujú v centrálnom 
a periférnom nervovom systéme, ako aj  v gas-
trointestinálnom trakte, pľúcach a v spinálnej 
mieche. Existujú štyri hlavné podtypy opioid-
ných receptorov – delta (δ), kappa (κ), mí (μ) 
a nociceptín receptor (NOP). Novoopisovaný re-
ceptor  zeta (ζ) má podobnú funkciu ako ostatné 
opioidné receptory, avšak funguje na odlišnom 
princípe. V ľudskom tele vznikajú aj endogénne 
opioidy, napr. endorfíny, enkefalíny, či dinorfín.

Rozlišujeme dve hlavné skupiny opioidov:
	 	Opioidy odvodené od molekuly morfínu 
 a) prirodzené opioidy (morfín, kodeín) 
 b)  polosyntetické alkaloidy (heroín, hydro-

morfón, oxykodón)
	 	Syntetické opioidy
 a)  odvodené od molekuly fenylpiperazínu 

(petidin, fentanyl)
Podľa intenzity účinku môžeme opioidy kla-

sifikovať na slabé a silné:
Slabé opioidy: tramadolum (Tramal), bupre-

norfín (Temgesic), dihydrokodeín (DHC continus), 
pentazocín (Fortral), piritramid (Dipidolor)

Silné opioidy: morfín (Sevredol, MST con-
tinus), fentanyl (Durogesic), sufentanyl

Existujú rôzne formy podania opioidov: orál-
na, rektálna, sublinguálna, transdermálna, sub-
kutánna, intramuskulárna, intravenózna a neu-
roaxiálna. V klinickej praxi sa ešte stále pomerne 
často využíva intramuskulárne podanie (i. m.). 
Po takejto aplikácii je vstrebávanie variabilné 
a následná hladina v krvi nepredvídateľná, na 
rozdiel od relatívne konštantnej farmakodyna-
miky pri intravenóznom podávaní. Vo vyspelých 
krajinách je momentálne preferovaná pacien-
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tom kontrolovaná kontinuálna analgézia (PCA) 
opiátmi, ktorá umožňuje pacientovi, v rámci na-
stavenej maximálnej dávky, regulovať analgéziu 
podľa aktuálnej intenzity bolesti. Táto forma 
sa využíva u chorých, ktorí vyžadujú analgéziu 
v širšom časovom rozmedzí a majú dostatočne 
zachované kognitívne funkcie. Druhou najviac  
odporúčanou formou podania je perorálna apli-
kácia, pokiaľ sú pacienti schopní príjmu per os. 
V opačnom prípade je metódou voľby poda-
nie intravenózne. Odporúča sa aplikovať krátko 
účinkujúce opiáty, pričom táto liečba si vyžaduje 
kontinuálne monitorovanie pacienta (3).

Účinky opioidov na CNS: analgézia, anxio-
lýza, eufória, dysfória, ospalosť, respiračná depre-
sia, antitusický účinok, nauzea, zvracanie, mióza 
(marker intoxikácie), neuroendokrinné účinky.

Periférne účinky opioidov: 
	 	GIT – zvyšujú tonus hladkých svalov, spo-

maľujú črevnú pasáž, uzatvárajú sfinktery, 
spôsobujú spastickú obstipáciu

	 	KVS – hypotenzia, bradykardia
	 	Ostatné systémy – zníženie tonusu materni-

ce, zníženie pohybu riasiniek epitelu (tuba, 
bronchy), bronchokonstrikcia, svalová rigi-
dita (ventilačné zlyhanie), prestup fetopla-
centárnou bariérou
Podávanie opiátov má viacero nežiaducich 

účinkov a ich aktívne metabolity môžu navyše 
potencovať a predlžovať ich účinok pri poru-
chách vylučovania, či pri ich predĺženom podá-
vaní. K najčastejším a klinicky najvýznamnejším 
nežiaducim účinkom opiátov patrí sedácia, opiát- 
mi indukovaná porucha ventilácie, hypotenzia, 
bradykardia, pruritus, nauzea, vracanie, spomale-
nie funkcie gastrointestinálneho traktu,  retencia 
moču, psychická a fyzická závislosť. 

2. Neopiátové analgetiká 
V rámci multimodálneho prístupu zohrávajú 

v liečbe bolesti neopiátové analgetiká nezastu-
piteľnú úlohu. Analgetický účinok neopiátových 
analgetík je podmienený ich centrálnym pô-
sobením, keď po prestupe do CNS selektívne 
inhibujú syntézu prostaglandínov. K najčastejšie 
používaným patria nesteroidné antoflogistiká 
(NSAIDs), paracetamol (acetaminofen) a COX-2 
selektívne inhibítory (cyklooxygenáza-2 selektív-
ne inhibítory, CSIs). Majú nielen analgetický, ale 
aj antipyretický a antireumatický účinok.

Nesteroidné antiflogistiká
Nesteroidné antiflogistiká sú neselektívne 

inhibítory enzýmu cyklooxygenáza. Inhibujú 
oba izoenzýmy, cyklooxygenázu-1 (COX-1) aj 

cyklooxygenázu-2 (COX-2). Cyklooxygenáza kata-
lyzuje syntézu prostaglandínov a tromboxánov 
z kyseliny arachidónovej. Okrem analgetického, 
majú aj protizápalový účinok (znižujú syntézu 
prostaglandínov na periférii). Analgetický efekt 
je nezávislý od ich protizápalového pôsobenia 
(13, 14), čo dokazuje aj skutočnosť, že niektoré 
neopiátové analgetiká ako kyselina acetylosali-
cylová a indometacín sú potentnými inhibítormi 
prostaglandínovej syntézy na periférii, a teda 
majú silný protizápalový aj analgetický účinok, 
zatiaľ čo napr. paracetamol, ktorý patrí k sla-
bým inhibítorom COX, má slabý protizápalový, 
ale porovnateľný analgetický účinok. Výhodou 
nesteroidných antiflogistík je, že nespôsobujú 
sedáciu, respiračnú depresiu a sú málo návykové.

K NSA patria tieto skupiny preparátov:
1. deriváty kyseliny octovej – diclofenac
2. oxikamy – piroxicam
3.  2-Arylpropiónové kyseliny (profény) – 

ibuprofen, ketoprofen, naproxen, 
4.  N-Arylanantranylové kyseliny (fenámové 

kyseliny) – kyselina tolfenamová
5. Koxiby – celecoxib, valdekoxib, parekoxib
6.  Kyselina salicylová a jej deriváty – kyse-

lina salicylová, nátriumsalicylát
7.  Pyrazolóny – fenazón, metamizol (Novalgin, 

Analgin)
8. Anilidy – paracetamol
9. Iné – nimesulid (Aulin)

Indikácie použitia NSAID sú široké a poope-
račná analgézia je len jednou z nich. NSAID sú 
indikované aj na symptomatickú liečbu pri reu- 
matoidnej artritíde, zápalových artropatiách, 
dne, dysmenorrhee, pri metastázujúcej rakovine 
kostí, pri bolestiach hlavy, migréne, pyrexii, či 
obličkovej kolike. 

Nežiaduce účinky NSAID sa prejavujú pre-
važne v  gastrointestinálnom systéme a  na 
obličkách. V gastrointestinálnom trakte kyslé 
molekuly analgetika priamo iritujú žalúdočnú 
sliznicu a inhibícia COX-1 vedie k poklesu hladiny 
ochranných prostaglandínov, čo môže vyvolať 
nevoľnosť, poruchy trávenia, hnačku alebo v ex-
trémnom prípade aj vznik peptického vredu 
a krvácanie z neho. Výskyt nežiaducich účinkov 
však varíruje medzi jednotlivými zástupcami 
tejto skupiny analgetík. 

NSAID ovplyvňujú aj renálne funkcie, prav-
depodobne zmenou ich prekrvenia, ktoré zavisí 
aj od prítomnosti prostaglandínov. Renálne pro-
staglandíny regulujú tubulárne presuny elek- 
trolytov, modulujú hormonálnu renálnu činnosť 
a udržiavajú konštantný prietok krvi obličkami. 
Zmeny renálnych funkcií sa môžu prejaviť vo 

forme hypertenzie alebo zadržiavania tekutín 
a minerálov. Zvlášť nebezpečná pre renálne zly-
hanie je kombinácia NSAID s ACE-inhibítormi 
a s diuretikom. Táto trojica je označovaná ako  
„tripple whammy efekt“ (účinok trojitej rany) (15). 
V zriedkavých prípadoch môže použitie NSAID 
viesť k rozvoju intersticiálnej nefritídy, akútneho 
renálneho zlyhania alebo akútnej tubulárnej 
nekrózy.

NSAID ovlyvňujú aj kardiovaskulárny systém, 
hlavne pri ich dlhodobom používaní.

Paracetamol
Acetaminofen je pravdepodobne najpo-

užívanejšie analgetikum na svete (16). Patrí 
k slabým inhibítorom cyklooxygenázy a nieke-
dy sa preto nesprávne zaraďuje medzi NSAID. 
Účinok paracetamolu sa v CNS uplatňuje via-
cerými cestami. Predpokladané mechanizmy 
zahŕňajú serotonínergickú cestu, mechanizmus 
inhibície COX-3 alebo mechanizmus sprostred-
kovaný cannabinoidom (cannabinoid mediated 
pathway). Antipyretický účinok paracetamolu 
je pravdepodobne sprostredkovaný inhibíciou 
aktivity termoregulačného centra v hypota-
lame. Paracetamol neovplyvňuje agregabili-
tu trombocytov, nemá poškodzujúci efekt na 
sliznicu gastrointestinálneho traktu. Zriedkavo 
sa jeho použitie spája s renálnou toxicitou a je 
považovaný za bezpečný preparát pre tehotné 
a dojčiace ženy. 

Hlavným nežiaducim účinkom paraceta-
molu je hepatálna toxicita. Prejaví sa však až po 
použití viac ako 7,5 – 10 g paracetamolu v jed-
norazovej dávke alebo počas 8 hodín. U alko-
holikov je maximálna dávka znížená na 2 g/deň.  
Paracetamol vykazuje minimum liekových inter-
akcií. Jednou z nich je interakcia s warfarínom, 
kde paracetamol pravdepodobne zvyšuje jeho 
antikoagulačný efekt.

COX-2 inhibítory
Enzým COX-1 je enzýmom so stálou expre-

siou, ktorý sa podieľa na syntéze prostaglandí-
nov a tromboxanu A2. Prostaglandíny ovplyv-
ňujú viacero fyziologických procesov v orga-
nizme: ochranu žalúdočnej sliznice, reguláciu 
krvného prietoku v obličkách, či vylučovanie so-
díka. Tromboxan A2 zvyšuje adhezivitu krvných 
došticiek a má vazokonstrikčné účinky. Inhibícia 
tohto enzýmu má teda veľa nežiaducich účinkov. 

Naopak COX -2 je enzým, ktorého expresia je 
viazaná na zápal. Novosyntetizované prostaglan-
díny v teréne zápalu senzibilizujú nociceptory. 
Inhibíciou tohto enzýmu je podmienený proti-
zápalový účinok NSAID.
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Zo skupiny koxibov bol americkou spoloč-
nosťou American Pain Society odporúčaný na 
liečbu pooperačnej bolesti celekoxib (postu-
py na liečbu pooperačnej bolesti z roku 2016) 
(3). Používanie COX-2 inhibítorov však naráža 
na závažné kardiovaskulárne nežiaduce účin-
ky. Rofekoxib bol dokonca svojou materskou 
spoločnosťou stiahnutý z  trhu v  roku 2004. 
Predpokladá sa, že dôvodom je inhibícia enzý-
mu COX-2 v cievach, čo vedie k  zníženiu syntézy 
prostacyklínu, ktorý pôsobí antiagregačne a va-
zodilatačne (27). Z ďalších indikácií inhibítorov 
COX-2 možno spomenúť neuropsychiatrické 
a onkologické ochorenia.

3. Adjuvanciá

Kortikosteroidy
Kortikosteroidy sú používané v liečbe mno-

hých ochorení a majú aj niektoré hraničné in-
dikácie. Jednou z nich je ich využitie v liečbe 
bolesti (Grade B) (26).

Kortikosteroidy redukujú bolesť inhibíciou 
syntézy prostaglandínov a leukotriénov, kto-
ré sú súčasťou zápalového procesu a znižujú 
vaskulárnu permeabilitu. Glukokortikoidy, ako 
lipofilné molekuly,  môžu prechádzať hema-
toencefalickou bariérou. Výskum preukázal, že 
steroidné receptory sú prítomné v centrálnom 
aj periférnom nervovom systéme a sú zodpo-
vedné za rast, diferenciáciu, vývoj a plasticitu 
neurónov (17).

Kortikosteroidy redukujú spontánnu exci-
tabilitu neurónov v poškodenom tkanive a tým 
prispievajú k tlmeniu neuropatickej bolesti. Ich 
analgetický účinok je teda buď priamy, alebo 
v  kombinácii s opiátmi. V anestéziológii sa po-
užíva vysokopotentný dexametazón, ako dlho 
účinkujúci glukokortikoid, ktorý zároveň účinkuje 
ako antiemetikum (Grade A) (26).

Lokálne anestetiká
Analgetický účinok lokálnych anestetík 

vzniká inhibíciou excitability nervových zakon-
čení a blokádou vedenia vzruchu v periférnych 
nervoch reverzibilnou blokádou sodíkových 
kanálov. Rozlišujeme dve základné skupiny lo-
kálnych anestetík – aminoamidy a aminoeste-
ry. Aminoestery sú metabolizované v plazme 
pseudocholínesterázou, zatiaľ čo aminoamidy sú 
odbúravané v pečeni. Aminoestery sú častejšie 
príčinou alergických reakcíí.

K bežne používaným aminoamidovým anes- 
tetikám patrí lidocain, bupivacain (Marcain) a le-
vobupivacain (Chirocain). Z aminoesterov sú často 
používané procain, tetracain a chloprocain.

K technikám multimodálnej analgézie pa-
tria okrem regionálnej anestézie/analgézie aj 
infiltračné techniky. Tie sú doménou chirurgov 
pri operáciách v lokálnej anestézii eventuálne 
v  rámci manažmentu pooperačnej bolesti. 
Dávka lokálneho anestetika, ktorá môže byť in-
filtračne podaná, by mala zabezpečiť adekvát-
nu analgéziu na čo najdlhšiu periódu účinku. 

Chirurg môže maximálnu dávku anestetika 
konzultovať s anestéziológom, avšak zodpo-
vednosť za podaný objem nesie výlučne on 
(18, 19). 

Aplikácia lokálneho anestetika musí byť 
predchádzaná aspiráciou. Intravenózne po-
danie vedie k náhlemu vzostupu hladiny anal-
getika v sére s následnou toxickou reakciou. 
Odporúča sa dávku anestetika riediť fyzio-
logickým roztokom. Tým sa dosiahne nižšia 
koncentrácia anestetika v mieste aplikácie, pri 
súčasnej možnosti podania vo väčšom rozsahu 
operačnej rany bez rizika prekročenia maxi-
málnej dávky. Odporúčaná dávka najčastejšie 
používaného lokálneho anestetika lidocainu/
mesocainu, ktorá zabezpečí analgéziu v časo-
vom rozsahu 120 minút, je 4,5 mg/kg. Marcain 
môžno podávať v maximálnej dávke 2,5 mg/kg,  
s účinkom 4 hodiny. Výhodou infiltračnej anal-
gézie/anestézie je aj jej antiseptické pôsobe-
nie. Vo všeobecnosti sú techniky s využitím 
lokálnych anestetík efektívnejšie ako systé-
mová analgézia, bez ohľadu na typ operácie 
a spôsob podania (20). Z časového hľadiska 
sa preemptívnou administráciou lokálneho 
anestetika do oblasti incízie dosahuje porov-
nateľný efekt ako pri infiltrácii po incízii (12). 
Niektorí chirurgovia používajú viac ako jedno 
lokálne anestetikum. Kombinácia krátkodobo 
a dlhodobo účinkujúceho anestetika predlžuje 
analgetický účinok bez zvýšenia rizika toxicity. 
Ak je však liposolubilný bupivacain nekontro-
lovane zmiešaný s akýmkoľvek iným lokálnym 
anestetikom, môže jeho náhle uvoľnenie z li-
pozomálneho nosiča spôsobiť predávkovanie 
s následnou toxickou reakciou (21).

Toxicita lokálnych anestetík. Distribúcia 
lokálneho anestetika po vstrebaní sa do krv-
ného obehu prebieha v troch fázach. Iniciálne 
je anestetikum prítomné v bohato prekrve-
ných orgánoch ako pľúca a obličky, následne 
v menej prekrvených tkanivách ako sú svaly 
a tukové tkanivo a až potom je anestetikum 
metabolizované. 

Nežiaduce účinky lokálnych anestetík sa 
prejavujú zväčša v  prípade predávkovania. 
V klinickom obraze prevládajú príznaky z ob-
lasti CNS a myokardu, pretože tieto orgány sú 

bohato zásobené excitabilnými membránami, 
ktoré sú cieľom pôsobenia lokálnych anestetík. 
Neurotoxicita sa môže prejaviť širokým spekt-
rom symptómov, ako sú napríklad: bolesť hlavy, 
dvojité videnie, metalická chuť, tinnitus, ospalosť, 
anxieta, tremor, kŕče typu grand mal a bezve-
domie. 

Lidocain sa využíva aj v liečbe arytmií, pre-
tože znižuje frekveciu depolarizácie v myokarde. 
Kardiotoxická dávka môže vyvolať bradykardiu, 
fibriláciu až asystóliu.

Hypersenzitivita. Pravé alergické reakcie 
po podaní lokálnych anestetík sa vyskytujú 
v menej ako 1 % prípadov. Väčšinu hypersen-
zitívnych reakcií možno pripísať na vrub anxie- 
ty, panickej reakcie, vazovagálnej reakcie, či ná-
hodného intravaskulárneho podania. Zväčša 
ide o hypersenzitívnu reakciu I. typu so širokým 
spektrom symptómov od urtikárie až po ana-
fylaktický šok, alebo o IV. typ alergickej reakcie 
s manifestnou kontaktnou dermatitídou a ana-
fylaktoidnou reakciou (22).

Antikonvulzíva
Gabapentín a pregabalín sú antikonvulzíva, 

ktoré majú zároveň analgetický efekt. Využívajú 
sa v liečbe neuropatickej bolesti. Analgetický 
účinok je založený na modulácii presynaptických 
alfa 2 podjednotiek kalciových kanálov v spinál-
nej mieche a mozgu.

Analgetické schémy pre 
abdominálnu chirurgiu 
a špecifiká analgetickej liečby pre 
laparoskopickú chirurgiu

Klinické štúdie dokázali, že typ operačného 
výkonu, ako aj operačného prístupu sú signi-
fikantnými prediktormi intenzity pooperačnej 
bolesti (23). Minimálne invazívne operácie s limi-
tovanou operačnou ranou sú spojené s menšou 
operačnou traumou a menšou pooperačnou 
bolesťou. Aj po laparoskopických výkonoch však 
môže pretrvávať intenzívna pooperačná bolesť 
viscerálneho typu (na rozdiel od somatickej bo-
lesti po otvorených operáciách), a to v prípade 
použitia neprimerane vysokého insuflačného 
tlaku. Subfrenické bolesti a bolesti ramien po 
laparoskopických operáciách majú základ v dis-
tenzii bránice a podráždení n. phrenicus insuf-
lovaným oxidom uhličitým (24).

Výhody laparoskopickej chirurgie, aj z hľa-
diska pooperačnej bolesti, sú nespochybniteľné. 
Laparoskopická cholecystektómia v liečbe sym-
ptomatickej cholecystolitiázy sa ako prvá stala 
zlatým štandardom v porovnaní s otvorenou 
operáciou (25).
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Schémy liečby pooperačnej  
bolesti po laparoskopických 
operáciách (26)

Predoperačné odporúčania  
na liečbu bolesti

Systémová analgézia:
	 	Kortikosteroidy – dexametazón (ako  

analgetikum Grade B, ako antiemetikum 
Grade A)

	 	COX-2 selektívne inhibítory (Grade B)
	 	Gabapentíny (Grade B)

Regionálna anestézia:
	 	Infiltrácia rany dlho-účinkujúcim lokálnym 

anestetikom – Lidocain (Grade A) 
	 	Epidurálna analgézia (Grade A)

Intraoperačné odporúčania  
na liečbu bolesti

Systémová analgézia:
	 	NSAID na konci operácie (Grade D)
	 	COX-2 selektívne inhibítory (Grade D)
	 	Opioidy krátko-účinkujúce, potentné (Grade D)

Regionálna anestézia:
	 	Infiltrácia rany Lidocainom (Grade A)
	 	Intraperitoneálne Lidocain (Grade A)
	 	Kombinovaná technika (Grade A)

Pooperačné odporúčania  
na liečbu bolesti

Systémová analgézia:
	 	NSAID (Grade A)
	 	COX-2 selektívne inhibítory (Grade A) 
	 	Opioidy silné – vysoká intenzita bolesti 

(Grade D)
	 	Opioidy slabé (Grade D)
	 	Paracetamol (Grade A)
	 	Epidurálna analgézia (Grade D)

Nefarmakologické postupy  
na ovplyvnenie bolesti
	 	Kognitívno-behaviorálne postupy zahŕ-

ňajú relaxačné techniky, psychologickú lieč-
bu, muzikoterapiu, hypnózu, či biofeedback. 
Ich cieľom je pochopenie vlastnej bolesti, 
zmena jej vnímania, ovplyvnenie reakcií orga-

nizmu na bolesť a adaptácia návykov a sprá-
vania

	 	Fyzikálne techniky zahŕňajú aplikáciu tep-
la, ľadové obklady, masáže, cvičenia, tran-
skutánnu nervovú stimuláciu. Ich cieľom je 
redukovať bolesť ovplyvnením fyziologickej 
odpovede na bolesť a kontrola bolesti. 

Záver
Liečba bolesti musí byť racionálna, vyváže-

ná a multimodálna. Analgetická stratégia musí 
rešpektovať tzv. päť „R“ (z anglického originá-
lu) – správna voľba analgézie (right analgesics), 
vhodný spôsob podania (right route), adekvátna 
dávka analgetika (right dose), vhodný dávkovací 
interval (right dosing interval) a správne pouče-
nie o nefarmakologických možnostiach podpo-
ry analgetickej liečby (right message with non-
-drug interventions). Pacient by mal byť poučený 
aj o limitoch farmakologického manažmentu 
bolesti a dôležitosti využitia nefarmakologických 
postupov ako sú kognitívno-behaviorálne, či 
fyzikálne techniky.

Literatúra
1. Brennan F, Carr DB, Cousins M. Pain management: a fun-
damental human right. Anesth Analg. 2007;105(1):205 https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17578977. 
2. Darrell J, Gaskin, Patrick Richard. The Economic Costs of 
Pain in the United States. The Journal of Pain. 2012;13(8):715 
DOI: 10.1016/j.jpain.2012.03.009. https://www.sciencedaily.
com/releases/2012/09/120911091100.htm. Accessed Sep-
tember 11, 2012
3. Chou R, Gordon DB, de Leon-Casasola OA, et al. Guide-
lines on the management of postoperative pain. Manage-
ment of Postoperative Pain: a clinical practice guideline from 
the American Pain Society, the American Society of Regional 
Anesthesia and Pain Medicine, and the American Society of 
Anesthesiologists‘ Committee on Regional Anesthesia, Exe-
cutive Committee, and Administrative Council. The Journal 
of Pain. 2016;17(2):131–157.
4. Miller RD, Eriksson L, Fleisher LA. Acute postoperative 
pain. Miller‘s Anesthesia. 7th edt. Churchill Livingstone, 2009. 
Electronic version.
5. Dahl JB, Kehlet H. Preventive analgesia. Current Opinion in 
Anesthesiology. 2011;24(3):331–338.
6. Manish K Singh, et al. Chronic pain syndrome. Updated Jan 
24, 2017 http://emedicine.medscape.com/article/310834-
-overview.
7. Ramsay MA. Acute postoperative pain management. Proc 
(Bayl Univ Med Cent) 2000;13(3):244–247. [PubMed]
8. Aasvang EK, Gmaehle E, Hansen JB, Gmaehle B, Forman 
JL, Schwarz J, Bittner R, Kehlet H. Predictive risk factors for 
persistent postherniotomy pain.
Anesthesiology. 2010;112:957–69.
9. Kehlet H, Jensen TS, Woolf CJ. Persistent postsurgical pain: 
Risk factors and prevention. Lancet. 2006;367(9522):1618–
1625. [PubMed]

10. Schug SA, Palmer GM, Scott DA, Halliwell R, Trinca J. Acute 
pain management: Scientific evidence. 4th ed. Australian and 
New Zealand College of Anaesthetists and Faculty of Pain 
Medicine, 2015:20
11. Katz J. Preventive Analgesia: QuoVadimus? Anesthesia & 
Analgesia. 2011;113(5):1242–1253.
12. Mishra AK, Afzal M, Mookerjee SS, et al. Pre-emptive anal-
gesia: Recent trends and evidences. Indian Journal of Pain. 
2013;27(3):114–120. 
13. Brune K, Beck WS, Glessinger G, et al. Aspirin-like drugs 
may block pain independently of prostaglandin synthesis 
inhibition. Experientia. 1991;47: 257–61.
14. McCormac K, Brune K. Dissociation between antinoci-
ceptive and anti-inflammatory effects of the non-steroidal 
anti-inflammatory drugs. Drugs. 1991;41:533–47.
15. Thomas, Merlin C. Diuretics, ACE inhibitors and NSAIDs-
--the triple whammy. The Medical Journal of Australi. 
2000;172(4):184–185. 
16. Chandrasekharan NV, Dai HU, Roos K, et al. COX-3, a cyclo-
oxygenase-1 variant inhibited by acetaminophen and other 
analgesic/antipyretic drugs: cloning, structure, and expre-
ssion. Proceedings of the National Academy of Sciences 
of the United States of America. 2002;99(21):13926–13931. 
17. Mensah-Nyagan AG, Meyer L, Schaeffer V, Kibaly C, Pat-
te-Mensah C. Evidence for a key role of steroids in the mo-
dulation of pain. Psychoneuroendocrinology. 2009;(34 Suppl 
1):169–177. [PubMed].
18. Durai R, Ng PC. Practical application of using lo-
cal anaesthetics: surgical perspectives. Acta Chir Belg. 
2013;113(1):64–9. [Medline]. 
19. Becker DE, Reed KL. Local anesthetics: review of phar-
macological considerations. Anesth Prog. 2012;59(2):90–101; 
quiz 102-3. [Medline]. 
20. Scott NB. Wound infiltration for surgery. Anaesthesia. 
2010;65(Suppl.1):67–75.
21. Saraghi M, Hersh EV. Three newly approved analgesics: an 
update. Anesth Prog. 2013; 60(4):17–-87. [Medline]. 
22. McLeod IK, et al. Local anesthetics [online], Otolaryngo-
logy and Facial Plastic surgery https://emedicine.medsca-
pe.com/article/873879-overview. Accessed July 23, 2017. 
[Medline]
23. Chung F, Ritchie E, Su J. Postoperative pain in ambulatory 
surgery. Anesthesia and Analgesia. 1997;85:808–816.
24. Macintyre P, Rowbotham D, Walker S. Postoperative 
pain management following day surgery. Part III – Clini-
cal situations. In: Clinical Pain Management : Acute Pain. 2nd 
ed. 2008:336.
25. Topcu O, Karakayali F, Kuzu MA, et al. Comparison of long-
-term quality of life after laparoscopicand open cholecystec-
tomy. Surg. Endosc. 2003;172:291–295.
26. PROSPECT – Procedure Specific Postoperative pain ma-
nagement, Summary recommendations, http://www.po-
stoppain.org/sections/?root_id=39365&section=7, upda-
ted 2006
27. Bombardier C, Laine L, Reicin A, et al. Comparison of upper 
gastrointestinal toxicity of rofecoxib and naproxen in patients 
with rheumatoid arthritis. N Engl J Med. 2000;343:1520–1528.

MUDr. Hedviga Ivanková 
OAIM FNsP J. A. Reimana  
J. Hollého 14, 080 01 Prešov 
ivankovahedviga@gmail.com



66

Slovenská chirurgia | 2017; 14(2-3) | www.solen.sk

Pôvodné práce

Ileus ako prvá manifestácia obturujúceho 
karcinómu ľavého kolonu
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Karcinóm ľavej polovice hrubého čreva je ešte aj v súčasnosti častou príčinou črevnej nepriechodnosti. Stáva sa tak problémom pre 
chirurga, ktorý musí rozhodnúť o správnom výbere liečby. Urgentné operácie v minulosti viedli k viacetapovým výkonom. To sa zmenilo 
a v súčasnosti sa chirurg snaží vyriešiť pacienta v jednej alebo v dvoch etapách. Akceptovanou metódou liečby sa stala urgentná sub-
totálna alebo totálna kolektómia s primárnou ileokolickou alebo ileorektálnou anastomózou. V rukách skúseného chirurga poskytuje 
akceptovateľné výsledky liečby s nepochybnými benefitmi pre pacienta. 

Kľúčové slová: karcinóm ľavej polovice hrubého čreva, črevná obštrukcia, ileus, subtotálna a totálna kolektómia

Ileus as the first manifestation of obstructing left colon cancer

Carcinoma of the left colon is even today a common cause of intestinal obstruction. It becomes a problem for the surgeon who must 
decide on the correct choice of treatment. Urgent operations had previously resulted in staged procedures. This changed and is now 
the surgeon tries to solve the patient in one or two times. Accepted method of treatment has become one stage operation emergency 
subtotal or total colectomy with primary ileocolic or ileorecto anastomosis. In the hands of experienced surgeon it provides acceptable 
results of treatment with the undoubted benefits for the patient. 

Key words: carcinoma of the left colon, intestinal obstruction, ileus, subtotal and total colectomy
Slov. chir., 2017; roč. 14(2-3): 66–71

Úvod
Pacienti s kompletnou obštrukciou kolonu, 

zriedkavejšie rekta, spôsobenou kolorektálnym 
karcinómom (KRK) sú potenciálnymi kandidátmi na 
urgentnú chirurgickú liečbu. Kým pri obštrukciách 
tenkého čreva, ktoré sú často spôsobené adhézi-
ami (obrázok 1), možno pacienta určitý čas ob-
servovať a čakať na úpravu stavu až po úplnú elimi-
náciu chirurgickej liečby konzervatívnou terapiou, 
kolorektálne obštrukcie s fixovaným tumorom 
nedávajú takmer žiadnu šancu na zlepšenie stavu. 
Navyše, pri suficientnej ileocekálnej chlopni vzni-
ká obštrukcia tzv. slepej kľučky (obrázok 2 a, b).  
Tento typ obštrukcie vedie k výraznej dilatácii cé-
ka a riziku jeho perforácie, ktorá komplikuje už aj 
tak ťažkú situáciu (1). V takýchto prípadoch treba 
využiť štandardnú chirurgickú terapiu s urgentnou 
operáciou, ktorá v nedávnej minulosti vyúsťovala 
do viac etápových procedúr s nutnosťou založenia 
rôznych typov stómie. To sa však zmenilo.

Pacient s obturujúcim karcinómom býva 
urgentne prijatý pre ileóznu náhlu brušnú prí-
hodu (NBP). Symptomatológia, lokálny nález na 
bruchu pri fyzikálnom vyšetrení, ale aj pri zobra-
zovacích vyšetreniach, závisia aj od suficiencie, 
resp. insuficiencie valvula Bauhini. 

Pacienti bývajú nielen neodkladne hospi-
talizovaní, ale aj urgentne alebo semiurgentne 

operovaní. Rozsah a charakter operácie závisí od 
intraoperačného nálezu v brušnej dutine a na 
kolon. Pôvodné trojetapové výkony sú minulo-
sťou a pacient býva obyčajne vyriešený v jednej 
alebo dvoch etapách. Intraoperačná laváž kolon, 
ako jedna z možností dekompresie čreva, sa 
používa už len veľmi zriedkavo. Jej benefit je 
podstatne menší ako nevýhody. Vhodnou alter-
natívou je subtotálna alebo totálna kolektómia 
s ileokolickou alebo ileorektálnou anastomózou. 
Tá umožňuje nielen elimináciu masívnej feka-
loidnej nálože hrubého čreva, ale aj detoxiká-
ciu pacienta a podstatne jednoduchší uzáver 
brušnej steny po laparotómii. Pri významnej 
stenóze, ale nie obštrukcii sigmy, rektosigmy, 
prípadne horného rekta, je určitou možnosťou 
endoskopická stentáž. V indikovaných prípa-
doch umožňuje eliminovať urgentnú chirurgiu, 
dodiagnostikovanie, spresnenie stagingu a gra-
dingu malígneho ochorenia s následnou elek-
tívnou operáciou. Je akýmsi „bridge to surgery.“ 
Dostupnosť tejto metódy u nás je limitovaná, čo 
je zapríčinené viacerými faktormi. 

Klinický materiál 
Na II. chirurgickej klinike LF UK a UN Bratislava 

sme v období 1. 1. 2006 – 1. 1. 2016 pre ileóznu 
NBP zapríčinenú obturujúcim karcinómom ľa-

vého kolonu operovali dovedna 40 pacientov. 
Lokalizácie tumoru sú uvedené v tabuľke 1.

Diagnóza bola stanovená na základe 
anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia, zobrazova-
cích vyšetrovacích metód (NSB – natívna snímka 
brucha postojačky, prípadne poležiačky hori-
zontálnym lúčom, USG – výrazne limitované 
pre meteorizmus, CT, CT irigografia) a v 2 prí-
padoch kolonoskopie. Všetci pacienti mali už na 
OUM (oddelenie urgentnej medicíny) vyšetrené 
laboratórne parametre (KO, hemokoagulačné 
pp., moč chemicky a sed.), RTG hrudníka a EKG. 

Po prijatí na kliniku bolo realizované interné 
predoperačné vyšetrenie a anestéziologická vi-
zita. 30 pacientov bolo operovaných po nevy-
hnutnej predoperačnej príprave urgentne, t. j. do 
12 hodín od prijatia, zvyšok semiurgentne, t. j. 
v intervale 12 – 24 hodín od prijatia. Pod pojmom 
nevyhnutná predoperačná príprava rozumieme 

Tabuľ ka 1. Lokalizácia tumoru

Diagnóza No %

Ca flexurae lienalis 6 15

Ca coli descendentis 4 10

Ca sigmae 22 55

Ca rectosigmae 4 10

Ca recti (partim intraperit.) 4 10

Spolu 40 100
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úpravu minerálovej a vodnej dysbalancie, u dia-
betikov korekciu glykémie, internistom, prípadne 
iným odborníkom (napr. hematológ) odporuče-
né medikamentózne intervencie, zabezpečenie 
krvi a krvných derivátov na operáciu, v indikova-
ných prípadoch podanie klyzmy.

Rozsah a  charakter operačného výkonu 
uvádzame v tabuľke 2. Z tabuliek jednoznačne 
vyplýva, že najčastejším miestom obturujúce-
ho karcinómu bolo kolon sigmoideum (55 %)  
a  najčastejším operačným výkonom bola 
Hartmannova operácia (37, 5 %). Subtotálnu 
a totálnu kolektómiu s obnovením kontinuity 
pasáže v zmysle ileo-kolickej a  ileo-rektálnej 
anastomózy robil len jeden chirurg z uvedené-
ho kolektívu autorov a vždy išlo o side to end 
anastomózu medzi terminálnym ileom a sig-
mou, resp. horným rektom. Na celkovom počte 
operácií sa tieto rozsiahle výkony podieľali 10 %,  
na druhej strane založenie derivačnej stómie 
sme zaznamenali 2-krát častejšie, t. j. v 20 %. 

Diskusia
Incidencia obštrukcie hrubého čreva tu-

mormi sa za posledné desaťročia nezmenila. 
Najčastejšou príčinou je KRK diagnostikovaný 
v pokročilom štádiu ochorenia. Napriek dostup-
nosti novších skríningových a diagnostických 
testov (TOKS – test na okultné krvácanie v stolici, 

kolonoskopia, virtuálna kolonoskopia), ktoré by 
mali teoreticky viesť k stanoveniu diagnózy KRK 
v skorších štádiách ochorenia, sa výskyt tejto 
komplikácie od roku 1920, keď bola udávaná 
incidencia obštrukcie hrubého čreva karcinó-
mom okolo 36 %, príliš nezmenil (2). Ešte pred 
15 – 25 rokmi sa incidencia obštrukcie hrubého 
čreva kolorektálnym karcinómom pohybovala 
v rozsahu 9 – 27 % a táto situácia sa ani do-
teraz výraznejšie nezlepšila (3, 4, 5, 6). Deans, 
Krukowski a Irwing (1994) udávali incidenciu ob-
štrukcie hrubého čreva kolorektálnym karcinó-
mom v rozsahu 8 – 30 % (7), Jiang a kol. (2008) 
dokonca 7 – 47 % (8), naopak Sasaki a kol. (2012) 
udávajú rozsah 15 – 20 % (9). Vo všeobecnosti 
možno konštatovať, že obturujúci KRK zostáva 
naďalej vážnym problémom a predstavuje až 
85 % všetkých urgentných príhod spájajúcich 
sa s hrubým črevom (10). 

Kolorektálna obštrukcia sa prezentuje 
širokou škálou príznakov. Pacienti často udá-
vajú zmeny defekačného stereotypu, a  to 
buď s poklesom frekvencie stolíc, sťaženou 
evakuáciou, bolesťami brucha a kŕčmi, alebo 
zmenami konzistencie stolice. Typickým ná-
lezom pri kompletnej kolorektálnej obštrukcii 
je abdominálna distenzia, ktorá vzniká ako 
dôsledok zastavenia pasáže stolice a/alebo 
vetrov.

Kolon sigmoideum je síce naďalej najčastej-
šie obturovaným segmentom hrubého čreva, ale 
pomer obštrukcií všeobecne medzi aborálnou 
a orálnou polovicou hrubého čreva, ak berieme 
ako hranicu flexura lienalis coli, je približne 3 : 2  
(6, 11). Karcinómy lokalizované v ľavej polovici 
hrubého čreva vedú k obštrukcii skôr, čo je spô-
sobené anatomickými faktormi (menší priesvit 
čreva ako v pravej polovici), ale aj konzistenci-
ou stolice, ktorá je formovaná a tuhšia, pokým 
v pravej polovici kolonu je skôr tekutá. Upchatie 
zúženého priesvitu čreva stolicou, ako fľaše kor-

kovou zátkou, vyúsťuje napokon do obštrukcie 
(obrázok 3). 

Obštrukcia ľavej polovice hrubého čreva ve-
die k dilatácii, ktorá je obmedzená zvyčajne len na 
hrubé črevo. V prípade, že je dilatované aj tenké 
črevo, svedčí nález o pokročilom stupni obštruk-
cie a insuficiencii valvula Bauhini. Perforácia céka 
sprevádzajúca distálnu obštrukciu kolíše podľa 
literárnych údajov v rozsahu 1,7 – 18 % a môže 
viesť k > 50 % mortalite pacientov (12, 13, 14). 

Pravostranné nádorové lézie, hlavne v ob-
lasti céka, môžu viesť k zámene s obštrukciou 
tenkého čreva (obrázok 4 a – f). Pozornosť treba 
venovať aj enormnej dilatácii céka a colon ascen-
dens, nakoľko príčinou môže byť obturujúca 
lézia v oblasti flexura hepatica coli pri súčasne 
kompetentnej Bauhinskej chlopni. V takomto prí-
pade je riziko perforácie céka veľké a urgentná 
chirurgická intervencia plne indikovaná, lebo je 
prevenciou katastrofickej príhody – sterkorálnej 
peritonitídy. 

Pri diagnostike je na prvom mieste vyko-
nanie NSB postojačky alebo poležiačky hori-
zontálnym lúčom. USG brucha má pre výrazný 
meteorizmus len malú výpovednú hodnotu. CT 
zvyčajne indikáciu chirurgickej liečby nemení, 
ale môže poskytnúť ďalšie dôležité informácie, 

Obrázok 1. NSB postojačky – adhezívny ileus 
tenkého čreva

Obrázok 2 a. Obštrukcia „slepej kľučky“ tvo-
renej cékom, colon ascendens a hepatálnou 
flexúrou pri karcinóme orálneho úseku colon 
transversum a suficientnej Bauhinskej chlopni

Obrázok 2 b. Operačný nález toho istého 
pacienta 

Obrázok 3. NSB postojačky – ileus hrubého 
čreva spôsobený obturujúcim karcinómom 
colon sigmoideum

Tabuľ ka 2. Charakter a rozsah operačného 
výkonu

Výkon No %

Op. sec. Hartmann 15 37,5

Resectio sigmae 6 15,0

Hemicolectomia l. sin 5 12,5

Sigmostomia axialis 5 12,5

Transversostomia axialis 3 7,5

Colectomia subtotalis 3 7,5

Colectomia totalis 1 2,5

Resectio fl. lienalis 2 5,0

Spolu 40 100
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ako sú napr. prítomnosť vzdialených metastáz, 
čo ovplyvňuje chirurgickú taktiku liečby. Pri i. v. 
podávaní kontrastnej látky treba brať do úva-
hy renálne funkcie pacienta, ktoré môžu byť 
pri zlom klinickom stave výrazne alterované. 
Užitočná môže byť CT irigografia, ktorá dokáže 
upresniť lokalizáciu tumoru, rozsah stenózy, resp. 
obštrukcie čreva.

Za určitých podmienok možno urobiť limi-
tované endoskopické vyšetrenie (rektoskopia, 
krátka kolonoskopia) za účelom zistenia ďalších 
charakteristík tumoru. Možno ich spraviť bez 
prípravy čreva, len s minimálnou insufláciou 
vzduchu, čím sa znižuje riziko perforácie. Iba 
málokedy je potrebná šetrná nízka klyzma. 

Rozsah a charakter operácie závisí najmä 
od lokalizácie karcinómu, celkového stavu pa-
cienta, možností a zvyklostí pracoviska. Prísne 
individuálny prístup, čas trvania obštrukcie 
a prípadná perforácia, budúca kvalita života 
pacienta, ale aj ekonomika, sú ďalšími činiteľmi, 
ktoré ovplyvňujú manažment liečby pacienta 
s obštrukciou hrubého čreva zapríčinenou KRK. 
Jedno je ale isté: chirurgická liečba obturuj-
úceho KRK pravej a ľavej polovice hrubého 
čreva je rozdielna.

Obštrukcia pravej polovice 
hrubého čreva karcinómom

U pacientov s obštrukciou pravej polovice 
hrubého čreva je pravostranná hemikolektó-
mia s primárnou ileokolickou anastomózou 
výkonom, ktorý možno bezpečne realizovať aj 
bez prípravy čreva, ako o tom už pred viac ako 
30 rokmi referovali Phillips a kol. (3).

Komplikácie urgentnej operácie sú akceptova-
teľné a porovnateľné s elektívnou operáciou. Dobre 
vaskularizované tenké črevo sa pravdepodobne 
podieľa na dobrých výsledkoch tejto operácie. 

Pravostranná alebo rozšírená pravostranná 
hemikolektómia je metódou voľby pri obštruk-
cii pravej polovice hrubého čreva (úsek hrubé-
ho čreva od flexura lienalis smerom orálnym) 
karcinómom. Z literatúry sú však známe aj také 
údaje, ktoré nútia chirurgov pri tejto situácii 
k zamysleniu a určitej zmene filozofie. V prípa-
de, že ide o vysokorizikových pacientov (vek  
> 70 rokov, ASA skóre III – IV, lézia čreva s alebo 
bez sterkorálnej peritonitídy, renálne zlyháva-
nie pred operáciou a pod.) treba pri obštrukcii 
pravého kolonu zvážiť aj iné chirurgické alter-
natívy liečby, akými sú buď protektívna alebo 
terminálna ileostómia, ako to uvádzajú napr. 
Biondo a kol., 2004 (6). Títo autori zaznamenali 
až 13,8 % incidenciu dehiscencie primárnej 
anastomózy po pravostrannej hemikolektómii 
vykonanej pre obštrukciu orálnej polovice hru-

Obrázok 4 c. CT nález toho istého pacienta 
v axiálnej rovine – výrazná dilatácia kľučiek 
tenkého čreva

Obrázok 4 a. Pravostranná obštrukcia v oblasti 
céka môže viesť pri NSB k zámene s obštrukciou 
tenkého čreva

Obrázok 4 b. CT nález toho istého pacienta 
v koronárnej rovine – výrazná dilatácia kľučiek 
tenkého čreva 

Obrázok 4 f. Detail resekátu po pravostrannej 
hemikolektómii – ten istý pacient 

Obrázok 4 d. Výrazná dilatácia tenkého čreva 
pri obturujúcom karcinóme céka – ten istý 
pacient – operačný nález

Obrázok 4 e. Resekát po pravostrannej hemi-
kolektómii – ten istý pacient
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bého čreva, ale len 5,1 % incidenciu dehiscencie 
primárnej anastomózy pri obštrukcii aborál-
nej polovice hrubého čreva (úsek pod flexura 
lienalis). Za hlavnú príčinu vyššej incidencie 
leaku anastomózy u pacientov s obštrukciou 
v pravej polovici kolonu považovali tendenciu 
k rutinnému využívaniu primárnej anastomózy 
po pravostrannej hemikolektómii aj u vysoko-
rizikových pacientov (6).

Pre zaujímavosť uvádzame, že naši autori 
Mikuláš a kol., už v roku 1991 uviedli vyššiu in-
cidenciu insuficiencie anastomóz po urgentnej 
pravostrannej hemikolektómii, ako po resekcii 
ľavého kolonu s primárnou anastomózou, čím 
jednoznačne poukázali na riziko dehiscencie 
ileotransversoanastomózy, ktorú väčšina chirur-
gov považuje aj pri urgentných operáciach na 
pravom kolone za pomerne bezpečnú primárnu 
anastomózu (15). 

Obštrukcia ľavej polovice hrubého 
čreva karcinómom 

Vážnou výzvou pre chirurga sú obštrukcie 
lokalizované v ľavej polovici hrubého čreva, kto-
ré vyžadujú resekciu tumorom postihnutého 
segmentu a obnovu pasáže kolokolickou, ko-
lorektálnou alebo inou črevnou anastomózou.

Nakoľko sa väčšina kolorektálnych obštrukcií 
manifestuje ako ileózna NBP, pacienti nie sú pri-
pravení tak, ako to býva pri elektívnom výkone 
v kolorektálnej chirurgii. Dnes využívané formy 
prípravy čreva nie sú v takýchto prípadoch mož-
né. Väčšina chirurgov donedávna odmietala 
vykonať resekciu a primárnu anastomózu na 
“nepripravenom čreve” a preferovali využitie de-
rivačných procedúr v zmysle stómií (rôzne typy 
kolostómie a ileostómie). Od výberu iniciálnej 
chirugickej procedúry závisí aj počet operácií, 

ktoré sú realizované pre jednu a tú istú príčinu 
– obturačnú ileóznu NBP. Chirurgická liečba sa 
tak dá vykonať v jednej, dvoch alebo dokonca 
až troch etapách.

Odlišné bakteriálne osídlenie ľavej polovice 
hrubého čreva, zvyčajne masívna fekaloidná ná-
lož úseku čreva nad prekážkou, komprimovanie 
cievneho zásobenia čreva pri jeho distenzii, ale 
aj často prítomný nepomer medzi priemerom 
čreva nad a pod tumorom boli hlavnými dôvod-
mi, že najčastejšie využívanou procedúrou pri 
obštrukcii ľavého kolon sa stala Hartmannova 
procedúra. Táto operácia pozostáva z resek-
cie inkriminovaného úseku čreva s tumorom, 
založenia terminálnej kolostómie a uzavretia 
aborálneho úseku čreva “naslepo,” čím vzniká 
tzv. Hartmannov kýpeť. Hartmannova operácia, 
ktorá nevyžaduje anastomózu, je síce veľmi bez-
pečnou, ale nie definitívnou procedúrou, lebo 
na obnovenie kontinuity pasáže je potrebná 
ďalšia operácia (16, 17, 18).

Obturujúce tumory ľavej polovice hrubého 
čreva z hľadiska anatomickej lokalizácie možno 
rozdeliť do dvoch skupín:
1. extraperitoneálne lézie,
2. intraperitoneálne lézie.

Toto delenie má význam nielen pre lep-
šie pochopenie manažmentu liečby, ale aj 
zdôraznenie do určitej miery odlišného posta-
venia karcinómov rekta lokalizovaných extrape-
ritoneálne oproti iným KRK. 

Extraperitoneálne lézie
Incidencia extraperitoneálne lokalizovaných 

karcinómov rekta, ktoré sa podieľajú na ileóznej 
NBP je nízka a kolíše v rozsahu 1 – 2 % (19, 20). Ide  
zvyčajne o exofytické tumory so zlou prognó-
zou, rastúce cirkumferenciálne, ale aj longitu-
dinálne. Ak sa pri operácii zistí resekabilný kar-
cinóm strednej tretiny rekta, je Hartmannova 
procedúra metódou voľby. Jej nevýhodou je, 
že u veľa pacientov nikdy nedôjde k obnove 
kontinuity pasáže, i keď v súčasnej ére staplerov 
sa situácia zmenila. Hľadanie častokrát malého 
kýpťa rekta v panvovej dutine, kde vzniknú po 

primárnej operácii fibrotické zmeny, možno 
uľahčiť fixovaním kupoly kýpťa k promontoriu. 
Mnohí pacienti ďalšiu operáciu odmietajú aj 
preto, lebo so stómiou si jednoducho zvykli 
žiť a nechcú podstúpiť riziko ďalšej operácie 
s potenciálnymi komplikáciami. 

Ak je tumor rekta rozsiahly a pokročilý a cel-
kový stav pacienta dlhou anestéziou ohrozený, 
je správne založiť derivačnú transversostómiu, 
sigmostómiu alebo ileostómiu bez resekcie 
tumoru. Po individuálnom zhodnotení rozsa-
hu a charakteru malígnej lézie možno potom 
indikovať neoadjuvantnú rádioterapiu alebo 
rádiochemoterapiu, po ktorej v priaznivých prí-
padoch (downstaging a downsizing tumoru) je 
možné tumoróznu léziu resekovať. 

Ak je celkový stav pacienta zlý a chirurgický 
výkon kontraindikovaný, treba využiť dostupné 
alternatívne procedúry, ktoré dávajú šancu na 
zvládnutie blokády pasáže tumorom. Na tune-
lovanie tumoróznej lézie možno využiť pri nízko 
sediacich karcinómoch rekta napr. digitálnu di-
latáciu, laserovú abláciu, koaguláciu, kryoterapiu 
alebo samoexpandibilný stent (21).

Intraperitoneálne lézie
Patria sem karcinómy lokalizované v úrovni 

nad intraperitoneálnym úsekom rekta (obrázok 
5 a, b). Práve chirurgická liečba týchto obturuj-
úcich karcinómov je spojená s najväčšími kon-
troverziami. Existuje viacero možností, ako túto 
závažnú situáciu vyriešiť. Chirurgovi sa núkajú 
tri spôsoby riešenia:
1.  segmentálna resekcia s primárnou anasto-

mózou,
2.  viacetapový prístup (Hartmannova operácia),

Obrázok 5 a. NSB postojačky – „cut of“ príznak 
– ileus hrubého čreva pri obturujúcom kar-
cinóme colon descendens

Obrázok 6. Schéma „on table“ laváže hrubého 
čreva

Obrázok 5 b. NSB poležiačky horizontálnym 
lúčom – ten istý pacient
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3.  subtotálna alebo totálna kolektómia s pri-
márnou ileokolickou alebo ileorektálnou 
anastomózou.
Uvedené možnosti dokazujú, pred aký váž-

ny problém je chirurg postavený pri nádorovej 
obštrukcii ľavého kolonu. Nie je a pravdepodob-
ne ani nikdy nebude dosiahnutý konsenzus vo 
výbere chirurgickej procedúry, na rozdiel od 
väčšiny prípadov tumoróznych obštrukcií pravej 
polovice hrubého čreva. Najobávanejšou kom-
plikáciou urgentných operácií pre obštrukciu 
ľavej polovice hrubého čreva je dehiscencia 
anastomózy a všetko úsilie chirurgov vedie k jej 
eliminovaniu alebo redukcii jej incidencie. 

Snaha chirurgov o rozšírenie resekcie s kon-
štrukciou primárnej anastomózy viedla k hľada-
niu alternatív Hartmannovej procedúry, ktorá bo-
la donedávna široko využívaná aj pri intraperito-
neálnych léziách. Jednou z možností je využitie  
“on table” laváže orálneho aj aborálneho úse-
ku hrubého čreva bezprostredne po resekcii 
jeho segmentu postihnutého tumorom. Robí 
sa to za účelom eliminácie fekaloidnej nálože 
čreva a redukcie bakteriálnej flóry, ktorá okrem 
iných faktorov ovplyvňuje výsledky urgentných 
operácií ľavého kolonu (22, 23, 24) (obrázok 6). 

Mnohí chirurgovia “on table” laváž odmie-
tajú, lebo sa obávajú znečistenia operačného 
poľa a predĺženia operácie, čo ale na základe 
vlastných skúseností odmietame (25). Aj napriek 
oponentom sa “on table” laváž hrubého čreva 
akceptuje ako možnosť, ktorá eliminuje stómiu 
alebo radikálnejší výkon s primárnym obnove-
ním kontinuity, ako je napr. subtotálna a totálna 

kolektómia s ileosigmoanastomózou alebo ileo-
rektoanastomózou, v závislosti od dĺžky pone-
chaného aborálneho segmentu hrubého čreva. 

V prípade, že celkový zdravotný stav pacien-
ta, alebo podmienky chirurgického pracoviska 
neumožňujú vykonať segmenálnu resekciu s pri-
márnou anastomózou aj s možným využitím 
napr. on table laváže, je možné vyriešiť obštruk-
ciu hrubého čreva viacetapovým prístupom. 

Možnosťou viacetapovej chirurgickej liečby 
je rôzne rozsiahla resekcia postihnutého seg-
mentu čreva s primárnou anastomózou a pro-
ximálnou protektívnou derivačnou axiálnou 
ileostómiou alebo kolostómiou v prvej etape 
a oklúziou stómie v druhej etape. Výhoda axiál-
nych dvojhlavňových stómií spočíva v jednodu-
chšom uzávere stómie v porovnaní s obnovou 
pasáže po Hartmannovej procedúre. Všetky 
operácie, ktoré sú spojené s nutnosťou za-
loženia rôznych typov stómií však prinášajú 
jednak riziko morbidity vo vzťahu k samot-
nej stómii, ale aj riziko, že kontinuita pasáže 
nebude nikdy obnovená. 

Subtotálna alebo totálna kolektómia 
s ileosigmoanastomózou alebo ileorektál-
nou anastomózou je modernou alternatívou 
chirurgickej liečby obštrukcie ľavého kolonu kar-
cinómom (obrázok 7). Pri totálnej kolektómii 
sa odstráni celé hrubé črevo aj s obturovaným 
segmentom a pasáž sa obnoví ileorektálnou 
(obyčajne side-to-end) anastomózou medzi 
tenkým črevom a rektom (26, 27, 28). Rozdiel 
medzi subtotálnou a totálnou kolektómiou je 
minimálny. Obe metódy prinášajú oproti seg-
mentálnym resekciám veľké výhody.

Ponechaný kýpeť rekta alebo rektosigmoi- 
dálneho úseku hrubého čreva možno počas 

operácie ľahko retrográdne vyprázdniť, ale aj 
vypláchnuť baktericídnymi roztokmi (Betadine). 
Ileokolická alebo ileorektálna anastomóza má 
nízke percento komplikácií a nevyžaduje deri-
vačnú stómiu, čo eliminuje jej prípadné kompli-
kácie a skracuje hospitalizáciu. Veľkou prednos-
ťou subtotálnej alebo totálnej kolektómie je 
odstránenie stolicou naplneného a na endo-
toxíny “bohatého” čreva, čo zabraňuje hrozbe 
bakteriálnej translokácie do portálneho systému 
alebo peritoneálnej dutiny. To môže zvýšiť riziko 
pooperačnej abdominálnej infekcie a obávanej 
komplikácie – systémovej sepsy. Práve tieto 

Obrázok 7. Rozsah resekcie pri subtotálnej 
kolektómii (lokalizácia tumoru vyznačená 
kruhom)

Obrázok 8 b. Resekát hrubého čreva po totál-
nej kolektómii toho istého pacienta 

Obrázok 8 a. Intraoperačný nález pacienta s obturujúcim karcinómom rektosigmy – natrhnutá 
ténia céka (označené šípkou)
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epizódy umožňujú vysvetliť fakt, že napriek ab-
sencii pooperačných komplikácií, akou je napr. 
dehiscencia anastomózy, pacienti po chirurgii 
pre obštrukciu kolonu bez resekcie čreva majú 
občas kardiálne alebo pulmonálne komplikácie, 
a to hlavne tí, ktorí mali perioperačne zlý cel-
kový stav, alebo tí, u ktorých sa operácia dlho 
odkladala. Na základe týchto argumentov by 
mali dostávať pacienti s obštrukciou hrubého 
čreva liečení akoukoľvek chirurgickou metódou 
antibiotiká a byť systémovo liečení, ako keby 
mali sepsu.

Subtotálna alebo totálna kolektómia vyža-
duje pre náročnosť výkonu skúseného chirurga, 
ale aj “dodržanie” určitého časového limitu, lebo 
zvyčajne ide o pacientov v zlom celkovom sta-
ve. Pri rozhodovaní sa pre tento druh operácie 
treba brať do úvahy aj vek pacienta (hlavne > 70 
rokov), lebo subklinické prejavy dysfunkcie sfink-
terov pred operáciou sa môžu najmä po ileorek-
tálnych anastomózach po operácii demaskovať 
a napokon vyústiť do vážnej inkontinencie stoli-
ce. Častejšie stolice v priaznivých prípadoch pre-
trvávajú 6 – 12 mesiacov, ale u mladších jedincov 
vymiznú zvyčajne skôr a subtotálnu prípadne 
totálnu kolektómiu títo pacienti až prekvapivo 
dobre tolerujú (obrázok 8 a, b). 

Známa incidencia komplikácií, zníženie 
primeranej kvality života pacientov, predĺženie 
hospitalizácie a zvýšenie ekonomických nákla-
dov na liečbu, ako sprievodné javy viacetapovej 
chirurgie pre obštrukciu ľavého kolonu KRK viedli 
v ostatných 10 – 15 rokoch k častejšiemu využí-
vaniu resekcie s primárnou anastomózou, a to aj 
bez prípravy čreva (5, 29, 30). Subtotálna alebo 
totálna kolektómia nachádza v týchto prípadoch 
medzi chirurgmi čoraz väčšie uznanie a využitie. 
Publikované výsledky sú povzbudivé a medzi 
chirurgmi získava metóda status oprávnenia 
a plnej dôvery (31). Prísne individuálny prístup, 
ale aj častejšie využitie stentov a iných endosko-
pických techník rekanalizácie čreva v klinickej 
praxi, predstavujú súčasť moderného manaž-
mentu pacienta s obštrukciou hrubého čreva 
a konečníka karcinómom. 

Záver
Incidencia obštrukcie ľavého kolonu kolorek-

tálnym karcinómom je naďalej vysoká. Pacienti 
sú kandidátmi na urgentnú alebo semiurgentnú 
operáciu. Jej rozsah a charakter závisia od loka-

lizácie karcinómu a celkového stavu pacienta. 
Pôvodné trojetapové výkony sú minulosťou 
a pacient býva vyriešený v jednej alebo dvoch 
etapách. Intraoperačná laváž čreva, ako jedna 
z možností dekompresie, sa používa už len veľmi 
zriedkavo. Vhodnou alternatívou je subtotálna 
alebo totálna kolektómia s ileorektoanastomózou. 
Tá umožňuje nielen elimináciu masívnej feka-
loidnej nálože hrubého čreva, ale aj detoxikáciu 
pacienta a jednoduchší uzáver brušnej steny po 
laparotómii. Pri významnej stenóze sigmy, prí-
padne horného rekta, je určitou možnosťou aj 
endoskopická stentáž. V indikovaných prípadoch 
eliminuje urgentnú chirurgiu, umožňuje dodia-
gnostikovanie a spresnenie stagingu malignity 
s následnou elektívnou operáciou, u rekta aj ne-
oadjuvanciou. Považuje sa za „bridge to surgery.“ 
Dostupnosť tejto metódy je však u nás limitovaná 
medicínsky, personálne, ale aj ekonomicky. 
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Výskyt multirezistentných pôvodcov izolovaných 
na chirurgickom oddelení
MUDr. Andrej Jurkovič1, RNDr. Mária Vašková1, MUDr. Katarína Naďová, PhD., MPH2

1Oddelenie klinickej mikrobiológie FNsP Skalica, a. s. 
2Oddelenie centrálnej sterilizácie a nemocničnej hygieny FNsP Skalica, a. s.

Bakteriálna rezistencia sa stala vážnym problémom v nemocniciach. Je to nielen medicínsky, ale aj ekonomický problém. Najproble-
matickejšími rezistentnými kmeňmi v nemocničnom prostredí sa stali v súčasnosti meticilín rezistentné stafylokoky (MRSA), Klebsiella 
pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. Podmienkou racionálneho použitia antibiotík je poznanie 
problematiky vzniku rezistencie a mikrobiologickej situácie v nemocniciach. 

Kľúčové slová: bakteriálna rezistencia, MRSA, ESBL, metalo-betalaktamáza

Incidence multi-drug resistant isolated on the department of surgery 

Bacterial resistance has become a serious problem in hospitals. It is not only medical, but also an economic problem. Nowadays the 
most problematic resistant strains in the hospital are methicillin resistant staphylococci (MRSA), Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. A good knowledge of resistance and microbiological situation in the hospitals is condition 
for rational antibiotic use.

Key words: bacterial resistance, MRSA, ESBL, metallo-betalactamase
Slov. chir., 2017; roč. 14(2-3): 72–75

Úvod
Pokroky v  medicíne sú sprevádzané 

nežiaducimi komplikáciami, ktoré sú ozna-
čované ako choroby z medicínskeho pokroku. 
S predlžujúcim sa vekom populácie rastie 
počet jedincov s komorbiditami a porucha-
mi imunity. Často sa z nich stávajú pacienti, 
ktorí sú ohrození akviráciou mikroorganizmov 
spôsobujúcich nielen nozokomiálne nákazy 
(NN), ale aj úmrtia. Problematike nozokomiál-
nych nákaz sa vo vyspelých krajinách venuje 
čoraz väčšia pozornosť. Pojem nozokomiál-
ne nákazy je historicky spojený s infekčným 
lekárstvom, klinickou mikrobiológiou a  tiež 
s rozvíjajúcou sa nemocničnou epidemioló-
giou a hygienou (1). 

Nedostatky v hygienickom režime a selekčný 
tlak antibiotík podporujú šírenie najmä multi-
rezistentných kmeňov, ktoré môžu za určitých 
podmienok na oddelení dominovať (2). Tieto 
majú schopnosť nielen prežívať v nepriaznivých 
podmienkach, ale získavajú aj odolnosť voči de- 
zinfekčným prostriedkom. Kolonizácia a výskyt 
infekcií multirezistentnými baktériami rastie po 
celom svete. Výskyt multirezistentných baktérií 
a ochorenia nimi spôsobené predstavujú hrozbu 
pre zdravie verejnosti, predlžujú pobyt pacienta 
v nemocnici, zvyšujú ekonomické náklady, cho-
robnosť i úmrtnosť. Prognózu pacientov s inva-
zívnymi ochoreniami zlepšuje včasná a dostatoč-
ná aplikácia účinných antibiotík, podávaných na 
základe včasnej a dobrej identifikácie infekčného 
agens a stanovením citlivosti na antibiotiká (3).

Ciele práce
Cieľom práce bolo zistiť výskyt multirezis-

tentných kmeňov z klinického materiálu a ich 
vplyv na vznik nozokomiálnych nákaz u pacientov 
hospitalizovaných na chirurgickom oddelení vo 
FNsP Skalica, a. s. v prvom polroku 2015.

Materiál a metódy
Súbor tvorili pacienti chirurgického odde-

lenia všeobecnej nemocnice, ktorá poskytuje 
zdravotnú starostlivosť pre viac ako 110 000 oby-
vateľov spádovej oblasti okresov Skalica, Senica 
a okrajových častí okresov Myjava a Malacky. 
V prvom polroku 2015 bolo na 43 lôžkach chi-
rurgického oddelenia hospitalizovaných 872 
pacientov, ktorí tu strávili 4 081 ošetrovacích 
dní. Odber biologického materiálu bol vykonaný 
pri podozrení na vznik infekcie. Spracovaný bol 
štandardnými kultivačnými metódami, t. j. vyoč-
kovaním materiálu na kultivačné pôdy a to krvný 
agar, endova pôda, saburodova pôda a pomno-
žovací bujón (BH infusion). Vykultivované bak-
teriálne kmene boli dourčené biochemickými 
testami. Citlivosť na antibakteriálne látky bola 
stanovená diskovou difúznou metódou a gra-
dientovou difúznou metódou. Kultúry na mik-
roskopické vyšetrenie boli farbené podľa Grama. 

Zber údajov a analýza dát
Do súboru boli zahrnutí všetci pacienti hos-

pitalizovaní na chirurgickom oddelení v sledova-
nom období. Informácie sme získali z laboratór-
neho informačného systému (FONS Openlims). 

U pacientov s pozitívnym nálezom multire-
zistentných kmeňov baktérií sme v spolupráci 
s nemocničným epidemiológom vykonali vi-
zitu dokumentácie pacientov. Okrem klinickej 
symtomatológie sme sledovali biochemické 
parametre prebiehajúcej infekcie. Diagnóza no-
zokomiálnej nákazy bola stanovená na základe 
diagnostických kritérií nozokomiálnych nákaz 
v súlade s Protokolom na diagnostiku nemoc-

Graf 1. Percentuálne zastúpenie izolovaných 
multirezistentných kmeňov u 29 pacientov 
s pozitívnym nálezom v období január – jún 2015 

Graf 2. Percentuálne zastúpenie biologického 
materiálu, v ktorom boli multirezistentné kmene 
dokázané 
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ničnej nákazy. Infekcia v mieste chirurgického 
zákroku PL – 3. EPI – 03C. Získané údaje sme 
spracovali do prehľadných grafov a tabuliek 
v programe Microsoft Office Excel 2012.

Výsledky a diskusia
Izolácia multirezistentných kmeňov u chirur-

gických pacientov v priebehu január až jún 2015 
vo FNsP Skalica, a. s.

V  priebehu I. polroka 2015 bolo vo FNsP 
Skalica, a. s. na chirurgickom oddelení hospitalizo-
vaných 872 pacientov. Od týchto pacientov bolo 
odobratých 228 vzoriek biologického materiálu, 
pričom u jedného pacienta bola odobratá jedna 
vzorka. U 29 (12,7 %) pacientov bola dokázaná 
prítomnosť multirezistentných kmeňov. Analýzou 
dát sme zistili, že po odobratí biologického ma-
teriálu určeného na mikrobiologické vyšetre-
nie z 228 vzoriek, sú najčastejšie identifikované 
gramnegatívne baktérie, multirezistentné kmene 
produkujúce širokospektrálne β-laktamázy, a to: 
Klebsiella pneumoniae ESBL+ 16 (6,14 %). Podľa 
Podschuna a Ulmanna sa odhaduje, že Klebsiella 
spp. spôsobuje až 8 % všetkých bakteriálnych 
infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou 
v USA a Európe (4). Kmeň Escherichia coli ESBL+ sa 
vyskytoval v 12 (5,26 %) mikrobiologicky vyšetre-
ných vzorkách. Medzi ďalšie dokázateľné agens vo 
vyšetrených vzorkách od chirurgických pacientov 
sú Pseudomonas aeruginosa karbapenem rezistent-
ný 11 (4,82 %), Enterobacter spp. ESBL+ 11 (4,82 %), 
Proteus mirabilis ESBL+ 7 (3,07 %), Klebsiella oxytoca 
ESBL+ 4 (1,75 %), Enterobacter spp. AMPC+ 4 (1,75 
%), Enterococcus faecium VRE 3 (1,32 %), MRSA 1 
(0,44 %) (graf 1). V súčasnosti predstavujú gramne-
gatívne baktérie významných pôvodcov infekcií 
spojených so zdravotnou starostlivosťou. S nástu-
pom éry rezistencie nemocničných patogénov je 
potrebné myslieť na možnosť infekcií vyvolanými 
multirezistentnými baktériami, teda baktériami 
rezistentnými voči viac ako dvom rôznym triedam 

antibiotík. Tento rozmach je možné vidieť hlavne 
u čeľade Enterobacteriaceae a gramnegatívnych 
nefermentujúcich baktérií, napr. Pseudomonas 
aeruginosa. Všetky tieto baktérie si môžu medzi 
sebou efektívne odovzdávať gény rezistencie (5). 
Ich výskyt ohrozuje liečbu pacientov. V porovnaní 
s citlivými kmeňmi sú infekcie spôsobené multire-
zistentnými kmeňmi spojené s dlhším pobytom 
v nemocnici, zvýšenou mortalitou a vyššími ná-
kladmi na liečbu (6). 

Polyrezistentné kmene sú závažným problé-
mom pri podávaní antibiotickej liečby, pretože sú 
odolné k väčšine antibiotík (7). Vo FNsP Skalica, a. 
s. na chirurgickom oddelení (graf 1) boli častejšie 
izolované nemocničné kmene produkujúce širo-
kospektrálne β-laktamázy (ESBL) ako methicilin-
-rezistentný Staphylococcus aureus (MRSA). Štúdia 
EPIC II (The European Prevalence of Infection in 
Intensive Care), ktorá sledovala výskyt infekcií 
u pacientov na jednotkách intenzívnej starost-
livosti na celom svete uvádza, že 62 % všetkých 
infekcií bolo spôsobených gramnegatívnymi 
baktériami, čo svedčí o náraste ich klinického 
významu (8). Rovnako Kolář a kol. vo svojej práci, 
ktorá zahŕňa dvanásť hematoonkologických cen-

Graf 3. Zastúpenie chirurgických pacientov s pozitívnym nálezom multirezistentných kmeňov 
podľa veku na chirurgickom oddelení

Graf 4. Percentuálne zastúpenie operácií gastro-
intestinálneho traktu vykonané január – jún 2015
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Graf 5. Zastúpenie hlásených nozokomiálnych nákaz u chirurgických pacientov podľa veku

Graf 6. Prehľad pôvodcov nozokomiálnych nákaz za obdobie január až jún 2015 na chirurgickom 
oddelení vo FNsP Skalica, a. s.
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tier Českej a Slovenskej republiky, dokumentujú, 
že v prípade vybraných klinických materiálov (krv, 
spútum, moč) pacientov s hematologickou malig-
nitou predstavujú enterobaktérie a Pseudomonas 
aeruginosa viac ako 60 % izolátov (9). Výsledky 
nášho sledovania sú v súlade so štúdiami, ktoré 
potvrdzujú prevahu infekcií spôsobených gram-
negatívnymi patogénmi. V grafe 2 je percentuál-
ne zastúpenie postihnutých systémov, v ktorých 
boli izolované tieto kmene. 

Multirezistentné kmene boli najčastejšie izo-
lované v chirurgických ranách (19,30 %). Katétre 
boli infikované v 3,51 %, v močovom systéme 
sa vyskytli tieto kmene v 3,07 %. Ostatné nálezy 
sa týkali drénov (1,75 %), obsahu dutiny brušnej 
(0,88 %) a sterov z ETI kanýl (0,43 %). 

Z grafu 3 vyplýva, že najviac izolovaných 
multirezistentných kmeňov sa vyskytuje u star-
ších pacientov s oslabeným organizmom vo 
veku nad 61 rokov. Najviac pacientov s izolova-
nými multirezistentnými kmeňmi bolo vo veku 
81 – 96 rokov. 

Prehľad hlásených nozokomiálnych 
nákaz na chirurgickom oddelení 
v sledovanom období 2015

Z celkového počtu 872 hospitalizovaných 
pacientov na chirurgickom oddelení v priebehu 
polroka 2015 podstúpilo operáciu v oblasti dol-
nej časti tráviaceho traktu a biliárneho traktu 464 
(53,21 %) pacientov. Z celkového počtu operácií 
mali najväčšie zastúpenie herniektómie 91 (20 %)  
a cholecystektómie 77 (17 %). Najmenej bol ope-
rovaný žalúdok a rektum. Ostatné typy operač-
ných zákrokov sú uvedené v grafe 4.

Za 1. polrok 2015 sme u pacientov po ope-
rácii dolnej časti tráviaceho a biliárneho trak-
tu (151 operácií) zaznamenali 13 nozokomiál-
nych infekcií v mieste chirurgického výkonu, 
čo predstavuje podiel 8,6 %. Z grafu 5 vidíme, 
že najvyšší výskyt hlásených nozokomiálnych 
infekcií je vo vekovej kategórii 71 – 80-ročných. 
Najnižší výskyt hlásených nozokomiálnych nákaz 
za sledované obdobie je vo vekovej kategórii 
61 – 70-ročných.

Počas sledovaného obdobia január až jún 
2015 na chirurgickom oddelení bolo nahlásených 
13 nozokomiálnych infekcií u 13 pacientov. Z 34 
mikrobiologických vzoriek od týchto pacientov 
bolo izolovaných, identifikovaných a nahlásených 
42 bakteriálnych kmeňov ako pôvodcov nozoko-
miálnych infekcií. V grafe 6 je uvedený prehľad 
najčastejšie sa vyskytujúcich pôvodcov nozoko-
miálnych infekcií vyskytujúcich sa u chirurgických 
pacientov vo FNSP Skalica, a. s. Najčastejším pô-
vodcom nozokomiálnych nákaz bola Escherichia 
coli ESBL+, ktorá tvorila 19,04 % všetkých nozo-
komiálnych mikroorganizmov. Častým pôvod-
com nozokomiálnych infekcií bol bakteriálny 
kmeň Enterococcus spp., ktorý predstavoval 12 % 
a Klebsiella pneumoniae ESBL+, ktorá predstavovala 
9,52 %. Ostatné bakteriálne kmene, ktoré boli za-
chytené ako pôvodcovia nozokomiálnych nákaz, 
sú: Pseudomonas aeruginosa, Morganella morganii 
susp. morganii, Citrobacter freundii, Proteus mirabilis 
ESBL+, Enterobacter spp. ESBL+, Klebsiella oxytoca, 
Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli. Z grampozi-
tívnych boli za obdobie január až jún 2015 hlásené 
tieto bakteriálne kmene: Viridujúce streptokoky, 
Corynebacterium spp., Streptococcus agalactiae, 
Enterococcus vankomycin rezistentný, Enterococcus 
casseliflavus gallinarum. Zo skupiny kandíd boli 
zachytené Candida glabrata a z anaeróbnych 
baktérií Bacteroides spp. Percentuálne zastúpenie 
pôvodcov nozokomiálnych infekcií z celkového 
počtu kultivačne potvrdených nozokomiálnych 
infekcií je uvedené v grafe 7.

Pri zhodnotení etiologického agens vzhľa-
dom na pohlavie, vek a biologický materiál sme 
dospeli k záveru, že najčastejším biologickým 
materiálom u žien bol výter z  rany, kde ako 
agens dominuje Klebsiella pneumoniae ESBL+ 
(graf 8), priemerný vek výskytu u žien je 77 rokov. 
U mužov dominuje tiež výter z rany, najčastejší 
patogén je Enterobacter sp. AMPC+ (graf 9), prie-
merný vek výskytu u mužov je 68 rokov. 

Graf 7. Percentuálne zastúpenie hlásených pôvodcov nozokomiálnych infekcií 

Graf 8. Vzťah etiologického agens k pohlaviu a biologickému materiálu
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Graf 9. Vzťah etiologického agens k pohlaviu a biologickému materiálu
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Záver
Cieľom práce bolo získať prehľad o výskyte 

multirezistentných kmeňov a hlásených nozo-
komiálnych nákazách u pacientov hospitalizova-
ných na chirurgickom oddelení vo FNsP Skalica, 
a. s. v období január až jún 2015. Výsledky pou-
kazujú na skutočnosť, že u pacientov chirurgic-
kého oddelenia boli vo vzorkách biologického 
materiálu izolované a identifikované častejšie 
gramnegatívne baktérie ako grampozitívne 
baktérie. Z multirezistentných kmeňov boli naj-
častejšie izolované kmene produkujúce široko-
spektrálne ß-laktamázy: Klebsiella pneumoniae 
ESBL+ (6,14 %), Escherichia coli ESBL+ (5,26 %),  
Pseudomonas aeruginosa karbapenem rezistent-
ný (4,82 %), Enterobacter spp. ESBL+ (4,82 %), 
Proteus mirabilis ESBL+ (3,07 %), Klebsiella oxytoca 
ESBL+ (1,75 %), Enterobacter spp. AMPC+ (1,75 %). 
Z grampozitívnych baktérií Enterococus faecium 
vankomycin rezistentný (1,32 %). MRSA (0,44 %) 
bol izolovaný najmä z chirurgických rán (19,30 %).  
Ďalej sme zistili, že výskyt multirezistentných 
kmeňov stúpa s vekom, u ľudí vo veku 61 rokov 
a vyššie. Z celkového počtu 872 hospitalizova-
ných pacientov na chirurgickom oddelení boli 
vykonané operácie v oblasti dolnej časti trávia-
ceho a biliárneho traktu u 151 (32,5 %) pacientov. 
Z celkového počtu týchto operácií mali za uve-
dené obdobie najväčšie zastúpenie herniektó-
mie (20 %) a cholecystektómie (17 %). Najmenej 
boli zastúpené operácie žalúdka a rekta. 

Za sledované obdobie 2015 sme zazna-
menali 13 prípadov nozokomiálnych infekcií 
v mieste chirurgického výkonu. Najvyšší výskyt 
bol vo vekovej kategórií 61 – 70-ročných. Z 34 
mikrobiologických vzoriek od chirurgických 
pacientov bolo izolovaných, identifikovaných 
a nahlásených 42 bakteriálnych kmeňov ako 
pôvodcov nozokomiálnych infekcií. Najčastejším 
pôvodcom nozokomiálnych infekcií bol bak-
teriálny kmeň Escherichia coli ESBL+ (19,04 %).  

Častým pôvodcom nozokomiálnych infekcií 
bol bakteriálny kmeň Enterococcus spp. (12 %). 
Vo vyšetrovanom súbore bol výskyt kandíd 
a anaeróbnych baktérií len minimálny.

Z výsledkov prevalenčnej štúdie nozokomiál- 
nych nákaz na chirurgických oddeleniach FN 
v ČR vyplýva, že u 252 hosp. pacientov bolo 13 
nozokomiálnych nákaz, čo predstavuje preva-
lenciu 5,2 % (10). Vo FNsP Skalica bolo z hospi-
talizovaných 228 pacientov 13 s nozokomiálnou 
nákazou, čo zodpovedá prevalencii 5,7 %. Tento 
údaj je v súlade zo súčasnými publikovanými 
výsledkami v rámci EÚ (11). Najvyššia prevalencia 
bola zistená v skupine kontaminovaných rán. 
V štúdii jemne prevažuje počet mužov, medzi 
oboma pohlaviami nebol zistený významne 
odlišný výskyt NN. Najvyšší počet NN bol za-
znamenaný vo vekovej kategórii 61 – 70 rokov 
a 71 – 80 rokov. V českej štúdii najčastejšie boli 
ako pôvodcovia NN zistení Pseudomonas (16 %  
zo všetkých NN), Staphyloccocus aureus (15 %),  
Escherichia coli (12 %), Proteus spp. (10 %), 
Klebsiella spp. (4 %) (12).  

Kontrola nozokomiálnych infekcií patrí v mo-
dernej medicíne medzi dôležité opatrenia pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zložitosť 
tohto procesu vyžaduje širokú integráciu po-
znatkov klinických pracovníkov, mikrobiológov 
a  epidemiológov do  racionálneho systému 
modernej prevencie (13). Vyhodnocovanie vý-
sledkov mikrobiologických vyšetrení umožňuje 
sledovanie procesu šírenia infekcie a dynamiku 
rezistencie ich pôvodcov. Výskyt nemocničných 
infekcií, hlavne v  chirurgických disciplínach, 
musí byť účinne kontrolovaný dodržiavaním 
štandardných postupov v hygienickom reži-
me a ošetrovateľskej starostlivosti. Spolupráca 
mikrobiológa, infektológa, epidemiológa a kli-
nického pracovníka pomáha redukovať nozo-
komiálne infekcie a indukuje celý rad účinných 
preventívnych opatrení (14). 
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Raritné spontánne vytvorenie bilioenterickej 
fistuly u pacientky s open abdomen liečeným 
pomocou VAC terapie – kazuistika
MUDr. Róbert Kilík, PhD., MUDr. Peter Zavacký, PhD., MPH, MUDr. Alena Balčíková, MUDr. Erik Tóth,  
MUDr. Lukáš Sukovský, prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice

Perforácia laterálnej duodenálnej steny je jednou z najzávažnejších komplikácií ERCP vyšetrenia a obyčajne vyžaduje chirurgickú interven-
ciu. Napriek včasnej intervencii môže táto lézia viesť k závažným komplikáciám, medzi ktoré patrí rozvoj akútnej nekrotickej pankreatitídy. 
V dôsledku akútnej nekrotickej pankreatitídy dochádza k vzniku nekróz v retroperitoneu s rozvojom abdominálneho kompartment syndró-
mu a preto je v liečbe týchto pacientov indikovaná metóda open abdomen. Spomedzi všetkých techník používaných dnes v manažmente 
open abdomen, sa za najefektívnejšiu považuje VAC terapia. Práca poukazuje na prípad pacientky, u ktorej došlo v dôsledku perforácie 
duodena pri ERCP vyšetrení k rozvoju akútnej nekrotickej pankreatitídy s následnou liečbou open abdomen VAC terapiou. Pacientka bola 
opakovane revidovaná pre vysokoobjemovú duodenálnu fistulu a pri poslednej revízii bola vykonaná duodenopankreatektómia so slepým 
uzáverom hepatocholedochu s ponechaním T-drenáže žlčových ciest ako vonkajšej biliárnej drenáže s plánovanou odloženou realizáciou 
biliodigestívnej anastomózy v druhej etape. Open abdomen bol manažovaný pravidelnými výmenami VAC systému – brušného setu s re-
dukovaním veľkosti defektu brušnej steny vykonávaním postupnej dynamickej sekundárnej sutúry. V priebehu liečby open abdomen VAC 
metódou došlo k spontánnemu vytvoreniu bilioenterickej fistuly. Pri analýze literatúry nebol nájdený údaj o spontánnom vytvorení fistuly 
medzi biliárnym systémom a tráviacim traktom u pacientov s open abdomen liečených VAC terapiou.

Kľúčové slová: ERCP, perforácia duodena, chirurgická liečba, open abdomen, intraabdominálny VAC systém, bilioenterická fistula

Rare spontaneous formation of bilioenteric fistula in a patient with an open abdomen treated by VAC therapy  
– a case report

Perforation of the lateral duodenal wall is one of the most serious complications of ERCP examination and usually requires surgical inter-
vention. Despite the early intervention, this lesion can lead to serious complications including the development of acute necrotic panc-
reatitis. As a result of acute necrotic pancreatitis, retroperitoneal necrosis develops with the development of the abdominal compartment 
syndrome, and therefore the open abdomen method is indicated in the treatment of these patients. Among all of the techniques used 
today in open abdomen management, VAC therapy is considered to be the most effective. This work presents the case of a patient who 
suffered from duodenal perforation during ERCP examination with the development of acute necrotic pancreatitis followed by treatment 
of the open abdomen by VAC therapy. The patient was repeatedly revised for high-output duodenal fistula, and in the last procedure 
duodenopancreatectomy was performed with blind closure of the hepatocholedochus with leaving the T-drainage of bile ducts as an 
external biliary drainage with planned delayed realization of biliodigestive anastomosis in the second stage. The open abdomen was 
managed by regular VAC system changes – the abdominal set by reducing the size of the abdominal wall defect by performing a gradual 
dynamic secondary suture. During the treatment of the open abdomen by the VAC method, a spontaneous formation of the bilioenteric 
fistula occurred. There was no evidence in literature of spontaneous fistula formation between the biliary system and the gastrointestinal 
tract in patients with open abdomen treated with VAC therapy.

Key words: ERCP, perforation of the duodenum, surgical treatment, open abdomen, intraabdominal VAC system, bilioenteric fistula
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Úvod
Prvé zmienky o podtlakovom uzatváraní 

rán sa datujú do prvej polovičky 90-tych rokov. 
Termín VAC (Vacuum-Assisted Closure) sa pr-
výkrát objavil v literatúre v roku 1997 vďaka ne-
meckým autorom Morykwasovi a Argentovi, keď 
publikovali v časopise Annals of Plastic Surgery 
štúdie, v  ktorých hodnotili výsledky experi-
mentálnych prác, ako aj prvé klinické poznatky 
v súvislosti s VAC terapiou (1, 2, 3). VAC terapia 
spočíva v aplikácii špongie s otvorenými pórmi 
na ranu, následnom krytí rany nepriedušnou 

fóliou a aplikácii kontrolovaného podtlaku na 
lokalitu rany (1, 2). V súčasnosti sa používajú tri 
typy špongií, a to čierna polyuretánová špongia, 
striebrom impregnovaná špongia a zriedkavo 
aj biela poly-vinyl-alkoholová mäkká špongia. 
Čierna polyuretánová pena je indikovaná na 
stimuláciu granulácie, striebrom impregnovaná 
špongia je indikovaná pri infikovaných ranách 
a poly-vinyl-alkoholová špongia je indikovaná 
na reguláciu rastu granulačného tkaniva (4, 5).

Jednou z možných indikácií aplikácie VAC 
terapie je open abdomen (OA), ktorého syno-

nymom je termín laparostómia. Open abdomen 
je pomerne nová technika, používaná u pacien-
tov so závažnou intraabdominálnou infekciou 
a sepsou a pri abdominálnom kompartement 
syndróme alebo v prípadoch, keď nie je možné 
uzavrieť dutinu brušnú klasickým spôsobom. 
Manažment pacientov s  OA je komplikova-
ný, vyžaduje si multidisciplinárnu spoluprácu 
viacerých špecialistov, najmä chirurgov, ane-
stéziológov a rádiológov a predstavuje výzvu 
pre všetkých zainteresovaných. Napriek tomu 
morbidita a mortalita pacientov s OA je vysoká. 
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Zavedenie VAC terapie do manažmentu paci-
entov s OA ukázalo sľubné výsledky (6, 7). VAC 
terapia stabilizuje brušnú stenu, zbiera exsudát 
z rany, chráni vnútrobrušné orgány, udržuje fas-
ciu intaktnú a poskytuje vhodné podmienky pre 
následné uzavretie kože (7).

Bilioenterické fistuly sú obyčajne náhodný-
mi nálezmi a väčšinou sú klinicky asymptoma-
tické. Bývajú spravidla dôsledkami chronickej 
vredovej choroby duodena, choledocholitiázy 
alebo iatrogénneho poškodenia žlčovodov (8). 
Väčšinou sa prejavujú klinicky rozvojom biliár-
neho ileu, zriedkavejšie nálezom pneumobílie 
u pacientov bez anamnézy chirurgického alebo 
endoskopického výkonu na žlčových cestách (9).

V kazuistike uvádzame prípad 30-ročnej 
pacientky po opakovaných operačných reví- 
ziách v dôsledku iatrogénnej lézie duodena pri 
ERCP vyšetrení s následným rozvojom ťažkej 
nekrotickej pankreatitídy s autodigesciou tkaniva 
brušnej steny a uzáverom kýpťa d. hepaticus 
communis dočasne naslepo so zavedením 
T-drénu. Uvedená komplikácia bola riešená VAC 
terapiou, počas ktorej došlo k spontánnemu 
vzniku bilioenterickej fistuly.

Kazuistika
29-ročná pacientka bola prijatá na chirurgickú 

kliniku krajskej nemocnice pre bolesti brucha 
pod pravým rebrovým oblúkom a dyspeptic-
ké ťažkosti. USG vyšetrením bola zistená cho-
lecysto- a choledocholitiáza. Vzhľadom na tento 
nález bolo indikované ERCP vyšetrenie s papi-
losfinkterotómiou a extrakciou konkrementov 
s plánovanou následnou laparoskopickou cho-
lecystektómiou. ERCP vyšetrenie bolo realizované 
ambulantne v inom zariadení. Po ERCP vyšetrení 
došlo k zhoršeniu stavu pacientky s príznakmi pe-
ritoneálneho dráždenia s nutnosťou indikovania 
urgentnej chirurgickej liečby. Peroperačne bola 
zistená iatrogénna perforácia duodena na zadnej 
a laterálnej stene, ktorá bola ošetrená sutúrou 
duodena a zároveň bol do choledochu zavedený 
T-drén. Na 3. pooperačný deň znovu došlo k zhor-
šeniu stavu s objavením sa žlčovoduodenálneho 
obsahu v subhepatálnom tygonovom dréne, 
vzhľadom na čo bola indikovaná reoperácia. 
Peroperačne bola nájdená dehiscencia sutúry 
duodena. Tento nález bol riešený zavedením 
Pezzerovho katétra do duodena so sutúrou duo-
dena s cieľom vytvoriť vonkajšiu duodenálnu 
fistulu. Avšak po niekoľkých dňoch sa objavuje 
znovu dehiscencia sutúry s vysokoobjemovým 
vytekaním žlče do tygonu. Preto bola indikovaná 
chirurgická revízia, pri ktorej bolo rozhodnuté 
o vyradení duodena z pasáže GIT-om. Duodenum 

bolo pri tejto reoperácii tesne pod pylorom uza-
tvorené lineárnym staplerom naslepo, reseko-
vané bolo antrum žalúdka a pasáž GIT-om bola 
obnovená gastrojejunoanastomózou na spôsob 
Roux-Y. Výkon bol zároveň doplnený resutúrou 
duodena a znovu bol zavedený intraduodenál-
ny Pezzerov katéter. Gastrojejunoanastomóza 
sa zhojila, avšak v  pooperačnom období 
sa objavila znovu dehiscencia sutúry duo-
dena s  otvorom priemeru cca 3,5 – 4 cm,  
prejavujúca sa vysokoobjemovým vytekaním 
žlče do tygonovho drénu. V dôsledku perfo-
rácie duodena a perzistentnému pôsobeniu 
agresívnych duodenálnych štiav postupne do-
šlo k rozvoju akútnej nekrotickej pankreatitídy 

Obrázok 1. Naložený VAC systém v laparotomickej rane a rane v pravej slabine

Obrázok 2. Dynamická sekundárna sutúra brušnej steny s postupným redukovaním veľkosti defektu

Obrázok 3. Inštrumentárna cholangiografia cez 
T-drén s vykreslením rias tenkého čreva – dôkaz 
choledochoenterálnej fistuly
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s tvorbou Balzerových nekróz v retroperitoneu 
a brušnej stene. Aby sa predišlo ďalšiemu účin-
ku agresívnych duodenálnych štiav na okolité 
tkanivá a takisto na tkanivo brušnej steny, bolo 
indikované použitie VAC terapie na hojenie rany. 
Dutinu brušnú v dôsledku stratového defektu 
ani nebolo možné iným spôsobom uzavrieť.

Keďže opakované pokusy o vytvorenie von-
kajšej duodenálnej fistuly boli neúspešné a per-
forácia duodena bola priamo v úrovni dolnej hra-
ny hlavy pankreasu, javila sa jediným možným 
riešením tejto komplikácie duodenopankrea-
tektómia. Stav pacientky bol prekonzultovaný 
s vedením I. chirurgickej kliniky UNLP v Košiciach, 
ktorá je centrom pre hepatopankreatobiliárnu 
chirurgiu na východnom Slovensku. Následne 
bola pacientka preložená na I. KAIM do UNLP 
v Košiciach.

Pacientka mala v čase prekladu naloženú 
VAC terapiu v brušnej stene a pravej ingvine – 
brušný set. Po preložení bola pripravovaná na 
operačnú revíziu, počas ktorej bola vykonaná 
duodenopankreatektómia so slepým uzáverom 
hepatocholedochu (s ponechaním T-drenáže 
žlčových ciest ako vonkajšej biliárnej drenáže), 
splenektómia, do retroperitoneálneho priestoru 
bola zavedená preplachová drenáž. Súčasne pre 
nekrotizujúcu pankreatitídu s autodigesciou re-
troperitonea a tkaniva brušnej steny agresívnym 
duodenálnym obsahom s rozsiahlym defektom 
boli brušná stena a takisto rana v pravej slabine, 
vzniknutá v dôsledku progresie autodigescie 
cestou retroperitonea až do ingviny, uzavreté 
opätovne VAC systémom – brušným setom 
s prepojením brušnej rany a rany v pravej slabi-
ne do jedného priestoru. Následný priebeh bol 
priaznivý, pacientka pokračuje v hospitalizácii na 
I. KAIM, postupne kardiopulmonálne stabilizo-
vaná bez inotropnej podpory, realimentovaná, 
kombinácie ATB upravované podľa aktuálnych 
kultivačných nálezov, novovzniknutý diabetes 
kompenzovaný nastavenými dávkami inzulínu 
v réžii konziliárneho diabetológa. VAC systém 
v pravidelných intervaloch reinštalovaný, spo-
dina rany granuluje, s minimálnym povlečením, 

vykonávaná postupne dynamická sekundárna 
sutúra brušnej steny s redukovaním veľkosti 
defektu brušnej steny (obrázok 1, 2). Postupne 
dochádza k vyčíreniu preplachovej drenáže ab-
domenu a retroperitonea.

V druhej etape bolo plánované vytvorenie 
biliodigestívnej anastomózy – hepatikojejuno-
anastomózy na spôsob Roux-Y a súčasné zru-
šenie T-drenáže. V pooperačnom období po 
55 dňoch od pankreatektómie dochádza náhle 
k poklesu sekrécie žlče do T-drénu, zároveň ne-
bol registrovaný laboratórny vzostup hladiny 
bilirubínu a cholestatických enzýmov, ktorý by 
mohol svedčiť o oklúzii T-drénu. Rovnako pri 
klinickom vyšetrení neboli zaznamenané znám-
ky mechanického ikteru a naopak, pri vyšetrení 
per rectum bola prítomná cholická stolica. Pri 
analýze vyššie uvedených faktov sme supono-
vali spontánne vytvorenie bilioenterickej fistuly, 
ktorú sme následne verifikovali inštrumentár-
nou cholangiografiou cez T-drén a zistili sme 
teda prítomnosť choledochoenterálnej fistuly 
(obrázok 3). V ďalšom klinickom priebehu bola 
pacientka bez progresie ikteru, opakovane sme 
registrovali per vias naturales odchod cholických 
stolíc. Vzhľadom na to sme postupne odstránili 
T-drén, ako aj preplachovú drenáž retroperi-
tonea. Pacientka bola následne po stabilizácii 
vitálnych funkcií preložená na I. chirurgickú kli-
niku UNLP v Košiciach za účelom pokračovania 
v konzervatívnej liečbe. V ďalšom priebehu bola 
afebrilná, pokračujeme v realimentácii, toleruje 
príjem tuhej pankreatickej diéty, VAC systém 
odstránený, naložená sekundárna sutúra bruš-
nej steny a rany v pravej slabine (obrázok 4). 
Pacientka následne prepustená v stabilizova-
nom stave do domácej liečby.

Po týždni od prepustenia bola pacientka 
znovu prijatá na I. chirurgickú kliniku UNLP 
v Košiciach pre dyspeptické ťažkosti a febrili-
ty. Bolo indikované CT vyšetrenie abdomenu 
a retroperitonea. Pre CT popisovaný absces re-
troperitonea vpravo na druhý deň od prijatia 
pristupujeme k operačnej revízii, bol nájdený 
biliárny absces retroperitonea vpravo v zhode 

s CT vyšetrením, ktorý bol vydrénovaný s nain-
štalovaným preplachom z extraperitoneálneho 
prístupu. Pacientka bola následne prechodne 
hospitalizovaná na I. KAIM, odkiaľ bola po stabili-
zácii vitálnych funkcií preložená na I. chirurgickú 
kliniku, pokračujeme v komplexnej liečbe, paci-
entka realimentovaná, drénovaný priestor denne 
preplachovaný ATB kombináciou a povidón jó-
dom až do postupného zastavenia sekrécie. 
Pacientka počas hospitalizácie u nás afebrilná, 
preplachová drenáž bola odstránená, s obno-
venou pasážou GIT-om, kardiopulmonálne 
kompenzovaná, operačná rana s uspokojivým 
hojením, granuluje a epitelizuje, bez secernácie 
(obrázok 5). Pacientka bola po 72 dňoch hospita-
lizácie v dobrom celkovom stave prepustená do 
ambulantnej liečby s odporúčaním uvedeným 
v prepúšťacej správe.

Diskusia
Endoskopická retrográdna cholangiopankrea- 

tikografia (ERCP) spolu s endoskopickou papi-
lotómiou (EPT) je kombinovaná endoskopicko-
rádiodiagnostická metóda na zobrazenie žlčové-
ho a pankreatického vývodného systému. ERCP 
je nielen diagnostickou, ale takisto terapeutickou 
metódou, ktorá môže viesť k potenciálnym kom-
plikáciám, ku ktorým zaraďujeme pankreatitídu, 
krvácanie, perforáciu čreva a cholangitídu. ERCP 
spôsobené perforácie nie sú časté, s opisovanou 
incidenciou 0,3 % – 1,3 % (10, 11).

Perforácie spôsobené ERCP môžeme roz-
deliť do štyroch typov: perforácia laterálnej ste-
ny duodena (typ I), perforácia v oblasti papilla 
Vateri (typ II), perforácia žlčového stromu (typ III) 
a prítomnosť voľného vzduchu v retroperitoneu 
(typ IV). Perforácia laterálnej duodenálnej 
steny zvykne byť väčšieho rozsahu a obyčajne 
vyžaduje chirurgickú intervenciu. Ostatné 
typy perforácií môžu byť manažované buď 
konzervatívne, chirurgicky, prípadne drenážou 
za kontroly zobrazovacími metódami (11, 12, 13).

V našom prípade bola perforácia duodena 
ošetrená primárne sutúrou duodena a zave-
dením T-drénu do d. choledochus. Perforácia 
duodena typu I vyžaduje chirurgické ošetrenie 
a spravidla sa volí rovnaký spôsob ošetrenia – 
čiže sutúra steny duodena v jednej alebo dvoch 
vrstvách po debridemente devitalizovaného 
tkaniva a zavedenie T-drénu za účelom drenáže. 
Sutúra by sa mala robiť v priečnom smere kvôli 
zachovaniu dostatočného lúmenu duodena 
a pri veľkosti otvoru menšom ako 1 cm v pri-
emere (14). V prípade väčšieho otvoru alebo 
oneskorenej diagnostiky perforácie je sutúra 
riziková a vedie často k dehiscencii sutúry s ná-

Obrázok 4. Sekundárna sutúra brušnej steny Obrázok 5. Stav rany na konci hospitalizácie
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sledným vytvorením vysokoobjemovej fistuly. 
Tak tomu bolo aj v našom prípade, kde došlo 
opakovane k dehiscencii sutúry duodena s vy-
sokoobjemovým vytekaním žlče do drénu. 
V dôsledku toho bolo indikované vyradenie 
duodena z pasáže jeho uzáverom naslepo a vy-
konaním gastrojejunoanastomózy. Názory na 
vyradenie duodena z pasáže sú dnes v literatúre 
kontroverzné. Kým niektorí autori toto riešenie 
odporúčajú (15, 16), iní autori nezaznamenali 
benefit tejto procedúry (17, 18). 

Následne došlo k rozvoju akútnej nekrotic-
kej pankreatitídy s tvorbou Balzerových nekróz 
v retroperitoneu a brušnej stene. V dôsledku 
autodigescie tkaniva brušnej steny pankreatický-
mi enzýmami sa vytvorila extenzívna celulitída 
brušnej steny a retroperitonea s vytvorením stra-
tového defektu, ktorý nebolo možné ošetriť 
sutúrou brušnej steny a preto bol nainštalovaný 
do rany VAC systém – brušný set. Pacientka bola 
následne reoperovaná našim pracoviskom. Pri 
tejto revízii bola vykonaná duodenopankrea-
tektómia a vzhľadom na akútny terén bol d. 
choledochus uzavretý naslepo s ponechaním 
T-drenáže. Bilioenterická anastomóza bola plá-
novaná v druhej etape. Názory na výber opti-
málnej metódy riešenia komplikovaných pora-
není duodena sú rôzne a neexistuje jednotne 
aplikovateľný uniformný prístup k liečbe týchto 
poranení. Výber liečebnej metódy by mal byť 
individualizovaný (19). Keď neexistuje iná alterna-
tíva, môže byť vykonaná u stabilných pacientov 
duodenopankreatektómia (20, 21).

Zároveň sme pokračovali v manažmente OA 
pravidelnými výmenami intraabdominálneho 
VAC systému. OA je technika využívaná pri liečbe 
pacientov s komplikovanými vnútrobrušnými 
nálezmi a existujú viaceré metódy manažmen-
tu pacientov s OA, ako napríklad Bogota bag, 
Kernova laparostómia, Barkerova technika, po-
užitie Wittmannovej záplaty, Ethizipu a napokon 
VAC metóda (6, 22, 23). OA je indikovaná v prí-
padoch vnútrobrušnej traumy, vnútrobrušnej 
sepsy, ťažkej akútnej pankreatitídy, pri retroperi-
toneálnych hematómoch a nekrotizujúcej fasci-
itíde, abdominálnom kompartment syndróme 
s potrebou opakovaných laparotómií (22, 24). 
V priebehu historického vývoja chirurgie boli 
väčšinou operácie založené na princípe pri-
márneho uzáveru dutín rešpektujúc jednotlivé 
anatomické vrstvy. V poslednej dekáde bol v chi-
rurgii a odbornej literatúre etablovaný pojem 
„damage control surgery“. Koncept „damage 
control surgery“ je založený na uprednostňovaní 
obnovenia fyziologických funkcií pred primár-
nou rekonštrukciou jednotlivých kompartmen-

tov a systémov. Celý koncept môžeme zhrnúť do 
3 krokov – iniciálna laparotómia s ponechaním 
OA, následne stabilizácia vitálnych funkcií, liečba 
sepsy a multiorgánového zlyhania na OAIM ale-
bo JIS a až potom rekonštrukcia systémov a rán.

Spomedzi všetkých techník používaných 
dnes v manažmente OA sa za najefektívnejšiu 
považuje VAC terapia (22, 25, 26, 27). Táto me-
tóda poskytuje viaceré výhody. Patrí k nim na-
príklad redukcia napätia pôsobiaceho na okraje 
rany, čím sa eliminuje lateralizácia brušnej steny. 
Lateralizácia brušnej steny je fenomén, keď sa 
svalovina a fascia brušnej steny posúva postu-
pom času laterálne od stredovej línie (22, 24, 28). 
Medzi ďalšie výhody patrí odstraňovanie stag-
nujúcej ranovej tekutiny, débris, optimalizovanie 
krvného zásobenia a depozície extracelulárnej 
matrix. Z toho dôvodu dochádza k zvyšovaniu 
parciálneho tlaku kyslíka v tkanivách a redukcii 
proliferácie baktérií. Ďalším mechanizmom účin-
ku VAC terapie je lokálne zvýšenie koncentrácie 
interleukínu-8 a vaskulárneho endotelového 
rastového faktoru (VEGF). Tieto cytokíny spúšťajú 
akumuláciu neutrofilov v rane a angiogenézu. 
VAC terapia mení extracelulárny tlak v tkanive, 
čím kompenzuje rovnováhu s cytoskeletárnym 
systémom. Je zrejmé, že extracelulárny tlak pô-
sobiaci na bunku je cez integríny kompenzovaný 
intracelulárnym cytoskeletárnym systémom (1). 
VAC terapia teda alteruje cytoskeletárny sys-
tém buniek v spodine rany, čím spúšťa kaskádu 
intracelulárnych signálov, spôsobuje uvoľnenie 
viacerých druhých poslov s následným zvýšením 
transkripcie, translácie a bunkovej proliferácie. 
Tieto deje následne vedú k urýchlenej formácii 
granulačného tkaniva (1, 22).

V literatúre boli publikované viaceré práce 
týkajúce sa efektu VAC terapie na liečbu paci-
entov s nekrotizujúcou pankreatitídou. Princíp 
„damage control surgery“ si našiel uplatnenie 
aj v pankreatickej chirurgii v rôznych indikáciách 
(29, 30). V štúdii Mirandu a kol. nekrosektómia 
spolu s VAC liečbou mala pozitívny efekt na 
mitochondriálne funkcie a markery oxidatívneho 
stresu a zlepšila prežívanie v skupine pacientov, 
kde bola aplikovaná VAC terapia oproti skupine, 
kde bola vykonaná len nekrosektómia (29).

Aplikačná schéma VAC terapie stále zostáva 
relatívne kontroverznou otázkou. Na základe 
vyššie uvedených skutočností bolo dokázané, 
že cyklická zmena tlaku má na bunku silnejší mi-
togénnejší vplyv ako aplikácia kontinuálnej VAC 
terapie (1, 2). Najčastejšie sa odporúča schéma 
5 minút zapnutý, 2 minúty vypnutý. Používa sa 
hodnota podtlaku 125 mm Hg. Chester a kol. 
uvádza vo svojej práci, že intermitentný režim 

oproti kontinuálnemu maximálne znižuje riziko 
anaeróbnej infekcie, ktorá je typická pre uzavretý 
typ hojenia (1, 31).

Komplikácie VAC terapie nie sú časté, keď 
systém je použitý správne. Komplikácie opísané 
v literatúre sú v dôsledku pacientových komor-
bidít a iritácie kože spôsobenej fóliou. Bolesť, 
infekcia a krvácanie sú pomerne zriedkavé kom-
plikácie. Závažné komplikácie ako anaeróbna 
sepsa alebo trombóza sú v literatúre opísané, 
ale našťastie sú zriedkavé (22).

V priebehu manažmentu OA u našej pa-
cientky došlo k spontánnemu vytvoreniu bi-
lioenterickej fistuly na 55. pooperačný deň po 
pankreatektómii. Pri analýze literatúry a databáz 
PubMed a Medline sme nenašli v literatúre údaj 
o spontánnom vytvorení fistuly medzi biliárnym 
systémom a tráviacim traktom u pacientov s OA 
liečených VAC terapiou. Našli sme však prácu pu-
blikovanú autormi Őzogul a kol., v ktorej autori 
opísali vznik spontánnej hepatikoduodenálnej 
fistuly fungujúcej ako bilioenterická anastomóza 
po poranení žlčových ciest (32). V tomto prípade 
podobne ako u našej pacientky boli v prvej eta-
pe zavedené do pravého a ľavého d. hepaticus 
drény za účelom externej biliárnej drenáže. O 8 
týždňov bolo plánované v druhej etape zreali-
zovanie biliodigestívnej spojky – hepatikojeju-
noanastomózy. Podobne ako v našom prípade 
bolo od zrealizovania bilioenterickej anastomózy 
v prvej etape upustené z dôvodu celkového 
stavu a zápalovým zmenám v brušnej dutine. 
Následne došlo k zastaveniu secernácie žlče do 
externej drenáže bez elevácie hladiny sérového 
bilirubínu. Pri fistulografickom vyšetrení bola 
diagnostikovaná spontánne vytvorená fistula 
medzi d. hepatikus a duodenom (32). Takisto 
ako v našom prípade došlo teda k spontánnemu 
vytvoreniu fistuly medzi biliárnym systémom 
a gastrointestinálnym traktom.

Záver
Jednou z možných komplikácií ERCP vyše-

trenia je perforácia duodena, s incidenciou 0,3 %  
– 1,3 % opisovanou v literatúre. Perforácia late-
rálnej duodenálnej steny zvykne byť väčšieho 
rozsahu a obyčajne vyžaduje chirurgickú inter-
venciu. Napriek včasnej intervencii môže táto 
komplikácia viesť k závažným komplikáciám, 
ako je rozvoj akútnej nekrotickej pankreatitídy 
s autodigesciou retroperitonea a brušnej steny 
s tvorbou početných Balzerových nekróz. Tento 
stav si zvyčajne vyžaduje možnosť opakovaných 
revízií brušnej dutiny, riešenie abdominálneho 
kompartment syndrómu a preto je u pacientov 
indikovaná metóda OA. V tejto súvislosti sa dnes 
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používa aj termín „damage control surgery“. 
Spomedzi všetkých techník používaných dnes 
v manažmente OA, sa za najefektívnejšiu pova-
žuje VAC terapia. V našom prípade bola metó-
da OA indikovaná za účelom riešenia akútnej 
nekrotickej pankreatitídy vzniknutej v dôsledku 
perforácie duodena pri ERCP vyšetrení a ná-
sledných opakovaných operačných revíziách. 
Primárne bola na našom pracovisku vykonaná 
duodenopankreatektómia so slepým uzáverom 
hepatocholedochu s ponechaním T-drenáže 
žlčových ciest, ako vonkajšej biliárnej drenáže 
s plánovanou odloženou realizáciou biliodiges-
tívnej anastomózy v druhej etape. V priebehu 
liečby OA VAC metódou došlo k spontánnemu 
vytvoreniu bilioenterickej fistuly.

Literatúra
1. Toporcer T, Radoňak J. Podtlakové uzatváranie rán – nové po-
znatky a možnosti aplikácie. Cas. Lek. Cesk. 2006;145(9):702–707.
2. Morykwas MJ, Argenta LC, Sheldon-Brown EI, et al. Vacu-
um-assisted closure: a new method for wound control and 
treatment: animal studies and basic foundation. Ann Plast 
Surg. 1997;38(6):553–562.
3. Argenta LC, Morykwas MJ. Vacuum-assisted closure: a new 
method for wound control and treatment: clinical experien-
ce. Ann Plast Surg. 1997;38(6):563–576.
4. Kminiak R, Kothaj P, Živická M, et al. Využitie V.A.C. v lieč-
be chronických rán – naše prvé skúsenosti. Slov. Chir. 
2009;6(1):10–14.
5. Günal Ö, Tuncel U, Turan A, et al. The use of vacuum-
-assisted closure and Granufoam Silver® Dressing in the 
management of diabetic foot ulcer. Surg Infect (Larchmt). 
2015;16(5):558–565. doi:10.1089/sur.2014.093.
6. Hutan MJ, Hutan MS, Skultety J. Use of intraabdomi-
nal VAC (Vacuum Assisted Closure) lowers mortality and 
morbidity in patients with open abdomen. Bratisl Lek Listy. 
2013;114(8):451–454.
7. Caro A, Olona C, Jiménez A, et al. Treatment of the open 
abdomen with topical negative pressure therapy: a retro-
spective study of 46 cases. Int Wound J. 2011;8(3):274–279. 
doi: 10.1111/j.1742-481X
8. Mallikarjunappa B, Ashish SR. Choledochoduodenal 
fistula: a rare case report with review of literature. JIMSA. 
2013;26(4):226

9. Xeropotamos NS, Nousias VE, Vekris AD, et al. Choledo-
choduodenal fistula: an unusual complication of penetrated 
duodenal ulcer disease. Ann Gastroenterol. 2004;17(1):104–108.
10. Makovník P, Horáková M. Význam a možnosti ERCP v dia-
gnostike a liečbe chorôb žlčových ciest a pankreasu. Onko-
lógia (Bratisl.). 2006;1(2):90–92.
11. Yang HI, Chen JH. Endoscopic fibrin sealant closure of 
duodenal perforation after endoscopic retrograde cholan-
giopancreatography. World J Gastroenterol. 2015;21(45):12976-
12980. doi: 10.3748/wjg.v21.i45.12976.
12. Howard TJ, Tan T, Lehman GA, et al. Classification and 
management of perforations complicating endoscopic 
sphincterotomy. Surgery. 1999;126(4):658–663; discussion 
664-665.
13. Fatima J, Baron TH, Topazian MD, et al. Pancreaticobi-
liary and duodenal perforations after periampullary endo-
scopic procedures: diagnosis and management. Arch Surg. 
2007;142(5):448–454; discussion 454–455.
14. Machado NO. Management of duodenal perforation 
post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography. 
When and whom to operate and what factors determine the 
outcome? A review article. JOP. 2012;13(1):18–25.
15. Lai CH, Lau WY. Management of endoscopic retrograde 
cholangiopancreatography-related perforation. Surgeon. 
2008;6(1):45–48.
16. Morgan KA, Fontenot BB, Ruddy JM, et al. Endoscopic 
retrograde cholangiopancreaticography gut perforations: 
when to wait! When to operate! Am Surg. 2009;75(6):477–483.
17. DuBose JJ, Inaba K, Teixeira PG, et al. Pyloric exclusion in 
the treatment of severe duodenal injuries: results from the 
National Trauma Data Bank. Am Surg. 2008;74(10):925–929.
18. Seamon MJ, Pieri PG, Fisher CA, et al. A ten-year retro-
spective review: does pyloric exclusion improve clinical out-
come after penetrating duodenal and combined pancreati-
coduodenal injuries? J Trauma. 2007;62(4):829–833.
19. Graham JM, Mattox KL, Vaughan GD 3rd, et al. Combined 
pancreatoduodenal injuries. J Trauma. 1979;19(5):340–346.
20. Degiannis E, Boffard K. Duodenal injuries. Br J Surg. 
2000;87(11):1473–1479.
21. Krige JE, Beningfield SJ, Nicol AJ, et al. The management 
of complex pancreatic injuries. S Afr J Surg. 2005;43(3):92–102.
22. Ribeiro Junior MA, Barros EA, de Carvalho SM, et al. Open 
abdomen in gastrointestinal surgery: Which technique is the 
best for temporary closure during damage control? World J 
Gastrointest Surg. 2016;8(8):590–597.
23. Sibaja P, Sanchez A, Villegas G, et al. Management of 
the open abdomen using negative pressure wound the-
rapy with instillation in severe abdominal sepsis. Int J Surg 
Case Rep. 2017;30:26–30. doi: 10.1016/j.ijscr.2016.11.024. Epub 
2016 Nov 17.

24. Hudák A, Šoltés M, Leško D, et al. Intraabdominálna hy-
pertenzia a abdominálny kompartment syndróm. Slov. Chir. 
2015;12(4):126–129.
25. Horwood J, Akbar F, Maw A. Initial experience of laparos-
tomy with immediate vacuum therapy in patients with se-
vere peritonitis. Ann R Coll Surg Engl. 2009;91(8):681–687. doi 
10.1308/003588409X12486167520993
26. Plaudis H, Rudzats A, Melberga L, et al. Abdominal nega-
tive-pressure therapy: a new method in countering abdomi-
nal compartment and peritonitis - prospective study and cri-
tical review of literature. Ann Intensive Care. 2012;2(1):S23. doi: 
10.1186/2110-5820-2-S1-S23. Epub 2012 Dec 20
27. Heller L, Levin SL, Butler CE. Management of abdominal 
wound dehiscence using vacuum assisted closure in patients 
with compromised healing. Am J Surg. 2006;191(2):165–172.
28. Kirkpatrick AW, Roberts DJ, Waele JD. Intra-abdominal hy-
pertension and the abdominal compartment syndrome: up-
dated consensus definitions and clinical practice guidelines 
from the World Society of the Abdominal Compartment Syn-
drome. Intensive Care Med. 2013;39(7):1190–1206. doi: 10.1007/
s00134-013-2906-z. Epub 2013 May 15.
29. Miranda-Díaz AG, Hermosillo-Sandoval JM, Gutiérrez-
-Martínez CA. Effect of necrosectomy and vacuum-assisted 
closure (VAC) on mitochondrial function and oxidative stre-
ss markers in severe acute pancreatitis. Rev Esp Enferm Dig. 
2014;106(8):505-514.
30. Morgan K, Mansker D, Adams DB. Not just for trauma pa-
tients: damage control laparotomy in pancreatic surgery. J 
Gastrointest Surg. 2010;14(5):768–772. doi: 10.1007/s11605-010-
1186-y. Epub 2010 Mar 12.
31. Chester DL, Waters R. Adverse alteration of wound flo-
ra with topical negative-pressure therapy: a case report. Br J 
Plast Surg. 2002;55(6):510–511.
32. Ozoğul YB, Ozer I, Oruğ T, et al. Spontaneous hepatico-
duodenal fistula functioning like a bilioenteric anastomosis 
following bile duct injury: case report. Turk J Gastroenterol. 
2009;20(3):220–223.

MUDr. Róbert Kilík, PhD. 
I. chirurgická klinika LF UPJŠ 
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura 
v Košiciach 
Trieda SNP 1, 040 11 Košice 
robert.kilik@gmail.com

Krejča Miroslav a kolektiv:

DUPUYTRENOVA NEMOC
2., doplněné a přepracované vydání
Dupuytrenova nemoc jako jedno z nejčastějších chronických onemocnění ruky omezuje její funkci postupným zkra-
cováním a zesilováním palmární aponeurózy – povázky dlaně a prstů. Z pohledu pracovních i zájmových aktivit 
negativně ovlivňuje kvalitu života pacienta.
V pořadí druhé vydání úspěšné monografie je kolektivem autorů s celoživotními zkušenostmi s touto diagnózou přepracováno 
podle současných vědeckých poznatků a rozšířeno o nové možnosti léčby – kromě klasicky chirurgické i o méně invazivní 
postupy, které ve vhodných případech zkracují dobu pracovní neschopnosti a celkovou zátěž pro pacienta.
Publikace přináší především praktické informace potřebné k zefektivnění léčby nejen v rovině teoretické (vymezení 
indikace jednotlivých postupů), ale hlavně z pohledu klinické praxe (detailní popis operační techniky včetně aplikace 
svodné anestezie, aplikace enzymu kolagenázy).

Grada 2017, katalógové číslo: 4031, ISBN: 978-80-247-5424-6, 160 strán

Dostupné aj ako E-kniha, formát: ePUB, PDF, Kindle (MOBI)

Distribúcia v SR: Grada Slovakia, s.r.o., Moskovská 29, 811 08 Bratislava, tel.: 02/5564 5189 www.grada.sk



HydroClean® advance
Vďaka svojmu unikátnemu mechanizmu preplachovania a absorpcie 1,2 vykonáva autolytický debridement 
a podporuje hojenie rán. HydroClean® advance je patentované hydro-responzívne krytie na rany. 

Efektívne hojenie rany začína jej efektívnym vyčistením.

Ďalšie informácie o krytí HydroClean® advance sa dozviete na: 
hydrotherapy.info/sk

NOVINKA !
od značky 

HARTMANN

1 Humbert P, Faivre B, Véran Y et al. On behalf of the CLEANSITE study group. Protease-modulating polyacrylate-based hydrogel 
stimulates wound bed preparation in venous leg ulcers a randomized controlled trial. Journal of the European Academy of 
Dermatology and Venereology 2014;28(12):1742-1750. 

2 Kaspar, D (2011). Therapeutic effectiveness, compatibility and handling in the daily routine of hospitals or physicians’ practices. 
Údaje HARTMANN v spise: Hydro-Responsive Wound Dressing (HRWD) a AquaClear Technology sú obchodné známky spoločnosti 
HARTMANN.

vykonáva 
debridement!

Čistí

®



82

Slovenská chirurgia | 2017; 14(2-3) | www.solen.sk

Kazuistiky

Chirurgická liečba aneuryzmy abdominálnej 
aorty „per magna“ u 86 -ročnej pacientky
MUDr. Martina Zavacká, PhD.1, MUDr. Jana Pobehová, PhD.1, MUDr. Mária Kubíková, PhD.1,  
MUDr. Stanislav Saladiak2

1Klinika cievnej chirurgie, VÚSCH, a. s., Košice 
2Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a. s., Košice

Vo všeobecnosti definujeme aneuryzmu artérie ako permanentné zväčšenie vonkajšieho priečneho alebo predozadného priemeru o viac 
ako 50 % (alebo 1,5-krát) v porovnaní so susedným najčastejšie proximálnym úsekom nepostihnutej tepny s prihliadnutím na pohlavie. 
Abdominálna aorta v infrarenálnom úseku je častým miesto výskytu aneuryziem degeneratívneho pôvodu. Výskyt vo všeobecnej po-
pulácii v priebehu života je 2 – 3 % hlavne v populácii nad 50 rokov, vo vekovej kategórii nad 80 rokov je to už 6 %. Pomer postihnutia 
mužov a žien je 4 – 5 : 1.

Kľúčové slová: aneuryzma, infrarenálna aneuryzma abdominálnej aorty, ruptúra, resekcia, interpozitum

Surgical treatment of abdominal aneurysm aorta "per magna" in a 86-year-old patient

In general, arterial aneurysm is defined as a permanent increase of the outer diameter of the front-rear and transverse diameter by 
more than 50% (or 1.5 times) in comparison with the adjacent unaffected most common proximal section of the artery with a view of 
the gender. Infrarenal abdominal aorta in the region is a common place occurrence of degenerative aneurysms origin. The incidence in 
the general population throughout life is 2 to 3% particularly in the population over 50 years, in the age group over 80 years it‘s been 
6%. Handicap ratio of men and women is 4 – 5 : 1.

Key words: aneurysm, infrarenal abdominal aortic aneurysm, rupture, resection, interpositum
Slov. chir., 2017; roč. 14(2-3): 82–84

Úvod
Slovo aneuryzma – aneurynein (v preklade 

„rozširovať sa“) je gréckeho pôvodu. Aneuryzmy 
tepien definujeme ako permanentné zväčšenie 
vonkajšieho, priečneho alebo predozadného 
priemeru o viac ako 50 % (alebo 1,5-krát) v po-
rovnaní so susedným najčastejšie proximálnym 
úsekom nepostihnutej tepny s prihliadnutím na 
pohlavie. Veľkosť aneuryzmy je daná maximál-
nym priečnym diametrom a dĺžkou. Zväčšovanie 
priemeru predstavuje rizikový faktor ruptúry 
(1, 2, 3).

V ich etiopatogenéze má pravdepodobne 
najväčší význam generalizovaný degeneratívny 
proces artériovej steny s možným enzymatic-
kým defektom v syntéze elastínu a kolagénu 
(4, 5). Rizikovými faktormi vzniku sú: fajčenie, 
vek, mužské pohlavie, genetická predispozícia, 
art. hypertenzia, obezita, hypercholesterolémia, 
aterosklerotické postihnutie tepien (4, 5).

Klasifikácia arteriálnych 
aneuryziem

Arteriálne aneuryzmy klasifikujeme podľa 
tvaru, veľkosti, lokalizácie, etiológie, klinickej 
symptomatológie (obrázok 1, tabuľka 1).

Najpoužívanejším kritériom delenia je pato-
morfológia a tvar aneuryzmy, podľa ktorého roz-
lišujeme aneuryzmy pravé (aneurysma verum) 

a nepravé (aneurysma spurium). Pravá aneury-
zma vzniká progresívnym oslabením štruktúry 
cievnej steny, s dilatáciou po dĺžke i priemere 
tepny, s postihnutím všetkých vrstiev cievnej 
steny a to: pravé aneuryzmy fusiformné (vrete-
novité) – a. fusiforme, vakovité (sakulárne) – a. 
saccatum, eventuálne kombinované (1, 3, 4, 5, 6).

Stena nepravých aneuryziem nie je tvorená 
všetkými vrstvami tepny, ale len okolitým tkani-
vom v dôsledku extravazácie krvi pri porušení 
tepnovej steny a vzniku hematómu, pričom 
pretrváva kanál do arteriálneho lumenu, čo sa 
klinicky prejaví ako pulzujúca masa a imponuje 
pravú aneuryzmu (3, 6).

Podľa lokalizácie na tepnovom systéme roz-
lišujeme aneuryzmy aortálne a viscerálne.

Podľa klinických prejavov na asymptomatic-
ké (náhodne zistené zobrazovacími metódami 

Obrázok 1. Typy aneuryziem

sakulárna 
aneuryzma

fuziformná 
aneuryzma

pseudo- 
aneuryzma

Tabuľ ka 1. Etiologická klasifikácia artériových 
aneuryziem (3)

Typ aneuryzmy:
kongenitálna idiopatická

sclerosis tuberosa
Turnerov sy

choroby spojivo-
vého tkaniva  

Marfanov sy
Ehlersov-Danlosov sy
cystická nekróza médie

degeneratívna aterosklerotická
fibromuskulárna dysplázia

infekčná bakteriálna, mykotická, luetická
zápalová (arte-
ritída)  

m. Takayassu
m. Behçet
Kawasakiho choroba
polyarteritis nodosa
veľkobunková arteritída
SLE

poinfekčná idiopatická
cystická nekróza médie
trauma

postenotická TOS
koarktácia

pseudoaneury-
zma

trauma
anastomotická disrupcia

rôzne gravidita
inflamačná AAA
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pri diagnostike) a na symptomatické, s veľmi 
pestrým klinickým obrazom, ktorý závisí od 
etiológie a lokalizácie aneuryzmy, prejavuje sa 
útlakom okolitých anatomických štruktúr ev. eró-
ziou či fistuláciou, ruptúrou, trombembolickými 
komplikáciami (3, 6, 7, 8).

Diagnostika a liečba
V diagnostike okrem fyzikálneho vyšetrenia 

zohrávajú najdôležitejšiu úlohu zobrazovacie 
metodiky: ultrazvuk, digitálna subtrakčná angio-
grafia, CT angiografia, magnetická rezonancia, 
ktoré potvrdia prítomnosť, lokalizáciu, rozsah, 
veľkosť aneuryzmy, prípadnú komunikáciu 
s okolitými orgánmi (1, 3, 6, 7, 8, 9).

Pri symptomatických (rupturovaných) 
výdutiach je indikovaná urýchlená operácia, 
pri asymptomatických dochádza do roka od 
diagnostikovania asi pri jednej polovici k ruptúre.

Princípy liečby sú chirurgické: exklúzia aneu- 
ryzmy – vyradenie z cirkulácie ligatúrou prí-
vodnej i odvodnej časti tepny, pričom prietok 
zabezpečíme bypassovou operáciou – premos-
tením daného úseku buď anatomicky alebo 
extraanatomicky s použitím venózneho graftu 
alebo interpozita z protetického materiálu. Vak 
aneuryzmy zošívame a ponechávame in situ 
s cieľom trombotizácie a väzivovej degenerácie 
(1, 5, 6, 7, 8).

Endovaskulárne techniky sú výhodné pre 
svoju miniinvazivitu a  možnosť vykonať ich 
v lokálnej anestézii, s krátkym časom hospita-
lizácie a rekonvalescencie, tak pri elektívnych 
ako aj emergentných výkonoch, avšak limituje 
ich často anatomická konfigurácia aneuryzmy 
a pomery v danej lokalite najmä pri ukotvení 
stentgraftu a možný endoleak (5, 6, 8).

Vlastný prípad
86-ročná pacientka preložená na Jednotku 

intenzívnej starostlivosti (JIS) Kliniky cievnej chi-
rurgie Východoslovenského ústavu (VÚSCH, a. s.) 
z Kliniky úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocni-
ce L. Pasteura (UNLP) Košice, kde bola preložená 
zo spádového chirurgického pracoviska pre dis-
lokovanú, trieštivú, subtrochanterickú zlomeninu 
stehnovej kosti vpravo, ktorá bola ošetrená. 

Naše pracovisko bolo konzultované pre ná-
lez rozsiahlej vinutej subrenálnej aneuryzmy 
brušnej aorty s presakovaním. V klinickom ob-
raze dominoval rozvoj hypotenzie, tachykardie, 
laboratórne pokles hemoglobínu a hematokritu. 
Pri príjme pacientka pri vedomí, orientovaná 
miestom, časom, senzorium jasné, eupnoe, bez 
cyanózy a ikteru. V lokálnom náleze brucha do-
minovalo pulzujúce vyklenutie v pravom mezo 

a hypogastriu, palpačne minimálna citlivosť, 
oslabená peristaltika, dolné končatiny boli teplé, 
bez senzo-motorického deficitu. Vpravo končati-
na skrátená a extrarotovaná pri zlomenine krčka 
stehnovej kosti, a. femorales et poplitae bilaterál-
ne hmatné. Z údajov z predchorobia: pacientka 
liečená na fibriláciu predsiení, art. hypertenziu, 
prekonala erysipel a tuberkulózu lymfatických 
uzlín v hrudníku, iné operácie a úrazy okrem te-
rajšej zlomeniny stehnovej kosti vpravo neguje.

Na CT angiografii zachytená vinutá rozsiahla 
subrenálna aneuryzma brušnej aorty – podľa 
opisu s presakovaním, s maximálnym priečnym 
rozmerom 13,5 – 14 cm, krčok horizontálne ulo-
žený. Aorta i iliacké tepny sú vinuté pre rozsiah-
ly vak aneuryzmy, rozsiahle kalcifikácie cievnej 
steny, dilatácia prechádza aj na odstup a. iliaca 
communis vpravo – 29 mm, vľavo 25 mm.

Pacientka bola po nevyhnutnej predope-
račnej príprave a doplňujúcich vyšetreniach 
v deň príjmu operovaná, aneuryzma brušnej 
aorty bola resekovaná proximálne pod odstu-
pom renálnych tepien a distálne v mieste spo-
ločných iliackých tepien. Následne bol našitý da-
kronový aorto-biiliakálny bypass, vak aneuryzmy 
bol prešitý, retroperitoneum zrekonštruované, 
dutina brušná bola zadrénovaná dvoma drénmi 
a zašitá v anatomických vrstvách (obrázok 2, 3, 
4, 5 a 6).

Pooperačne bola pacientka preložená ešte 
na umelej pľúcnej ventilácii (UPV) na Kliniku an-
esteziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a. s.,  
kde postupne dochádza k stabilizácii jej stavu, 
pre pretrvávajúci fibriláciu predsiení doplnené 
ECHO kardiografické vyšetrenie srdca, pone-
chaná liečba nízkomolekulárnym heparínom, 
antibiotické (ATB) krytie, kardiologická mediká-
cia. Konzultovaný traumatológ odporúča po-
nechanie extenzie na pravej dolnej končatine. 

Obrázok 2. Vypreparovaná aneuryzma abdo-
minálnej aorty (zdroj: Klinika cievnej chirurgie, 
VÚSCH, a. s.)

Obrázok 4. AAA – inferiórny pohľad (Klinika 
cievnej chirurgie, VÚSCH, a. s.)

Obrázok 3. Aneuryzma abdominálnej aorty 
– príprava oper. poľa (Klinika cievnej chirurgie, 
VÚSCH, a. s.)

Obrázok 5. Trombotické a aterosklerotické 
masy odstránené z vaku AAA (Klinika cievnej 
chirurgie, VÚSCH, a. s.)

Obrázok 6. Našitý aorto-biiliakálny bypass, 
vľavo proximálna aortálna anastomóza, na 
gumičke zachytená renálna žila (zdroj: Klinika 
cievnej chirurgie, VÚSCH, a. s.)
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Pooperačne brucho voľné, palpačne mierne citli-
vé, avšak bez známok peritoneálneho dráždenia 
a défansu. Operačná rana po laparotómii je po-
kojná, hojí sa per primam intentionem. Pacientka 
bola na 4. pooperačný deň preložená späť na 
JIS Kliniky cievnej chirurgie, VÚSCH, a. s., kde sa 
pokračovalo v nasadenej liečbe, monitoringu 
vitálnych funkcií a začatá postupná rehabilitá-
cia. Gastrointestinálny trakt postupne zaťažený 
stravou per os, následne prítomná stolica, vetry, 
na 8. pooperačný deň pacientka so súhlasom 
preložená späť na Kliniku úrazovej chirurgie. 
Pri kontrole po mesiaci a troch mesiacoch po 
operácii je pacientka bez subjektívnych i objek-
tívnych ťažkostí, brucho nebolestlivé, peristaltika 
a stolica pritomná. Dolné končatiny teplé, prekr-
vené, bez senzo-motorického deficitu. 

Diskusia 
Abdominálna aorta v infrarenálnom úseku 

je častým miesto výskytu aneuryziem degene-
ratívneho pôvodu. Výskyt v populácii nad 50 
rokov je 2 – 3 % (3), nad 80 rokov je to už 6 %. 
Pomer postihnutia mužov a žien je 4 – 5 : 1 (1, 7).  
Hospitalizačná mortalita asymptomatických  
aneuryziem sa pohybuje medzi 2 – 6 %, perio-
peračne a pooperačne ju spôsobuje najčastejšie 
infarkt myokardu. 5-ročné prežívanie je okolo 60 %,  
10-ročné 35 %.

Pri symptomatických je mortalita vyššia: 17 
– 50 %, v závislosti od veku, celkového stavu 
pacienta a pridružených ochorení (2, 6, 7, 8).

Doteraz sa predpokladalo, že príčinou vzniku 
väčšiny aneuryziem je aterosklerotický proces. 
V súčastnosti sa predpokladá, že za vývoj aneu- 
ryziem je zodpovedný komplex faktorov, a to 
genetických, enviromentálnych, mechanických 
a biochemických. Aneuryzmatická degenerácia 

zahŕňa zápalové procesy cievnej steny, progre-
sívnu deštrukciu elastínu, úbytok hladkosvalo-
vých buniek tunica media. Chronický zápalový 
infiltrát je lokalizovaný transmurálne. Spolu 
s úbytkom kontraktilných elementov, proliferá-
ciou vasa vasorum medie a neovaskularizáciou 
dochádza k zmenám mechanických vlastností 
a zníženiu pevnosti cievnej steny. Príčina chro-
nického zápalového infiltrátu nie je známa, uva-
žuje sa o autoimunitnej reakcii, ako aj o vplyve 
Chlamydia pneumoniae (jednoznačný vplyv na 
vznik alebo progresiu AAA nebol doteraz do-
kázaný). Vzájomné pôsobenie procesov narúša 
metabolizmus spojivového tkaniva a integritu 
steny tepny. Dôležitú úlohu zohráva aj samotný 
histopatologický profil steny tepny v danom 
mieste a hemodynamické pomery (infrarenálna 
lokalizácia ako predilekčné miesto výskytu, zni-
žovanie pomeru elastín/kolagén v stene aorty 
distálne, zmena laminárneho prúdenia v mieste 
bifurkácie na vírivé). Riziko vzniku potenciuje aj 
neliečená ev. nedostatočne liečená arteriálna hy-
pertenzia, fajčenie, ale aj genetické vplyvy, keďže 
pozorujeme aj familiárny výskyt ochorenia (riziko 
výskytu AAA u prvostupňových príbuzných je 
takmer 20-násobne vyššie a je spojené aj s rých-
lejšou progresiou), pohlavie a vek (3, 10, 11). Po 
infrarenálnom úseku býva druhým najčastejšie 
postihnutým úsekom aorty torakálny, potom 
to býva kombinované postihnutie infrarenál-
nej aorty a iliackých tepien, torakoabdominálna 
aorta a nakoniec izolované postihnutie iliackých 
tepien (3, 4, 5, 6, 8).

Záver
Liečebné postupy pri liečbe aneuryziem sú 

staré niekoľko tisícročí a prešli dlhým vývojom. 
Chirurgická liečba aneuryzmy brušnej aorty 

zostáva zlatým štandardom a dosahuje výborné 
výsledky z hľadiska dlhodobej priechodnosti 
našitého graftu. Novodobé liečebné postupy 
sa rozvinuli na základe poznatkov z oblasti eti-
opatogenézy, patofyziológie, farmakológie, an-
estéziológie a intenzívnej medicíny, operačných 
postupov, moderných zobrazovacích vyšetrení, 
šicích materiálov, syntetických cievnych protéz 
ako aj endovaskulárnych techník a inštrumen-
tárií. Chirurgická liečba aneuryziem brušnej aorty 
vyžaduje dobrú a presnú diagnostiku, včasnú 
a správnu indikáciu, adekvátnu pooperačnú 
starostlivosť, monitoring pacienta, následne 
dispenzárnu starostlivosť.
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Metaplastický karcinóm prsníka – kazuistika 
MUDr. Katarína Buzová, prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH 
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Medzi najčastejšie malígne ochorenia ženskej populácie patrí karcinóm prsníka. Výskyt malignity narastá predovšetkým u starších 
žien v období medzi 50. a 70. rokom života, ale v posledných rokoch sa v praxi stretávame s nádormi prsníka čoraz častejšie v mladšej 
populácii  žien pred tridsiatym rokom života. Vzhľadom na vysokú incidienciu a mortalitu ochorenia má skríningové vyšetrenie a včasná 
diagnostika nezanedbateľný význam pre včasné a adekvátne podanie príslušnej liečby. Metaplastický karcinóm prsníka patrí k raritným, 
ale veľmi agresívnym typom nádoru. Je to rýchlo rastúca malignita s histologickou heterogenitou a trojitým negatívnym receptorovým 
statusom. V našej kazuistike opisujeme prípad 62-ročnej pacientky akútne hospitalizovanej na I. chirurgickej klinike UPJŠ LF a UN LP 
Košice pre pokročilý exulcerovaný metaplastický karcinóm ľavého prsníka.

Kľúčové slová: metaplastický karcinóm prsníka, staršie ženy, možnosti liečby

Metaplastic carcinoma of breast – case report

Breast cancer currently belongs to the most common malignant diseases of female population. The incidence of malignancy increases 
mainly among older women in their 50s and 70s, but in recent years breast cancer occurs lot more frequently also in younger population 
of women before the age of thirty. Due to high incidence and mortality of this disease, screening methods and early diagnosis are of 
considerable importance for timely and adequate treatment. Metaplastic breast cancer is a rare, but very aggresive type of tumor. It is 
a rapidly growing malignancy with histological heterogenity and triple negative receptor status. In our case report we describe a case 
of 62-year-old female patient acutely hospitalized at I. surgical clinic of UPJŠ LF and UNLP Košice with advanced exulcerated metaplastic 
carcinoma of left breast. 

Key words: metaplastic breast cancer, olderly women, treatment options
Slov. chir., 2017; roč. 14(2-3): 85–87

Úvod
Metaplastický karcinóm prsníka (MBC) bol 

prvýkrát opísaný v roku 1973, ale až v roku 2000 
sa stal samostatnou histologickou jednotkou 
(1). Je to zriedkavá agresívna forma rakoviny, 
ktorá predstavuje menej ako 1 % všetkých in-
vazívnych nádorov mliečnej žľazy. Najčastejšie 
sa vyskytuje u postmenopauzálnych žien s pri-
emerným vekom 55 rokov, kde metastázovanie 
do axilárnych lymfatických uzlín je do 25 % (2, 5). 
Histologický obraz je charakterizovaný rôznymi 
kombináciami mezenchymálnych, adenokar-
cinómových a iných epiteliálnych zložiek (pozri 
tabuľku). V jednom nádore môže byť súčasne 
prítomných viacero zložiek.

Prejavuje sa ako rýchlorastúca rezistencia 
s vysokým potenciálom pre vznik vzdialených me-
tastáz hematogénnou a lymfogénnou cestou (3).  
Nádor je imunohistochemicky často negatív-
ny na estrogénové (ER), progesterónové (PR) 
receptory a receptor ľudského epidermálneho 
rastového faktora (HER2) (4, 5), ale vyše 60 % 
pacientok má pozitívny p53 (6). Diagnostický 
postup zahŕňa klinické vyšetrenie, ultrasono-
grafiu mliečnej žľazy (USG), mamografické vy-
šetrenie, odobratie bioptickej vzorky CORE-CUT 
pod USG kontrolou s následným stanovením 
histopatologického typu nádoru, invázie do 
okolia, imunohistochemickej analýzy a CT prí-
padne MRI vyšetrenia za účelom verifikovania 
vzdialených metastáz (MTS). Avšak v čase stano-
venia diagnózy je už väčšina pacientok v štádiu 
III (štádium MBC I – IV) (7), v našej kazuistike ide 
o štádium IV. Optimálna stratégia liečby nie je 
doteraz presne určená. Neoadjuvantná liečba 
má v prípade MBC minimálny efekt (7). Voľba 
chirurgickej intervencie záleží od veľkosti ložiska, 
štádia ochorenia, postihnutia axilárnych lymfa-
tických uzlín (LU) a prítomnosti vzdialených MTS. 
Pri malých tumoroch je možná lumpektómia, 
ale pri nádoroch nad 5cm sa odporúča vykonať 
modifikovanú prípadne totálnu mastektómiu 
zahŕňajúcu exenteráciu axilárnych lymfatických 
uzlín (3, 8). Podľa viacerých štúdií sa ukázalo, že 
adjuvantná chemoterapia v prípade MBC nemá 

veľký efekt a tieto typy nádorov vykazujú vo 
veľkej miere chemorezistenciu. Lepšie výsledky 
a prežívanie dosahujú pacientky pri adjuvant-
nej rádioterapii (3,7). Hormonálna terapia pri 
tomto triple-negatívnom nádore je vo veľkej 
miere taktiež bez odozvy (8, 9). Celková pro-
gnóza pacientov s MBC vzhľadom na možnosti 
neoadjuvantnej a adjuvantnej liečby zostáva 
stále nepriaznivá.

Kazuistika 
Prípad vyniká ojedinelosťou samotného typu 

nádoru v populácii a je príkladom zanedbania 
preventívnych kontrol a odborných vyšetrení 
samotnej pacientky, ktorá napriek evidentným 
klinickým prejavom a známkam ochorenia dlho-
dobo odmietala odbornú starostlivosť s ohroze-
ním vlastného zdravia. Takéto prípady bohužiaľ 
nie sú ojedinelé v klinickej praxi, hlavne u pa-
cientok vyššieho veku. Na I. chirurgickú kliniku 
UN LP v Košiciach bola 15. 04. 2014 dovezená 
RZP a akútne prijatá 62-ročná pacientka pre nek-
rotický už exulcerovaný tumor ľavého prsníka 
v pokročilom diseminovanom štádiu ochorenia. 
Od februára pozorovala zdurenie ľavého prsníka, 
chudnutie a asi dva týždne pred hospitalizáciou 
jej tumor exulceroval s vytekaním nekrotických 
páchnucich hmôt a hnisu, pri pretrvávajúcich 
febrilitách, ale ako sama uviedla: ,,z osobných 
dôvodov na ošetrenie k lekárovi nešla“. Pri prijatí 

Tabuľ ka. Klasifikácia metaplastického kar-
cinómu ICD – O-kód

8070/3 Veľkobunkový skvamózny karcinóm

8074/3 Vretenobunkový skvamózny karcinóm

8572/3 Vretenobunkový nonskvamózny karcinóm

8075/3 Akantolytický skvamózny karcinóm

8560/3 Adenoskvamózny karcinóm

8560/1 Low grade adenoskvamózny karcinóm

8575/3 Zmiešaný epiteliálny/mezenchymálny 
metaplastický karcinóm (naša kazuistika)

8571/3 S chondroidnou  či oseálnou metapláziou

8980/3 Matrix produkujúci karcinóm

Zdroj: http://www.mamma.cz/klasifikace/who-11.html
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mala pacientka febrilitu 38,3 °C, TK 150/90 mmHg,  
pulzy 115/min, laboratórne parametre: Hb 75 g/l,  
Leu 20,73 x109/l, CRP 107,70 mg/l, na USG abdo-
menu bola opísaná v ľavom laloku pečene prí-
tomná anechogénna cysta do priemeru 1,8 cm,  
v pravom laloku pečene hypoechogénne oválne 
ložisko priemeru 1,2 cm – suspektná MTS, na 
rtg hrudníka v ľahu v ľavom dolnom pľúcnom 
poli prekrytie tieňom tumoru prsníka, pričom 
v oboch pľúcnych poliach nemožno vylúčiť 
aj prítomnosť suspektných MTS. Pri klinickom 
vyšetrení bol nález znekrotizovanej secernujú-
cej zapáchajúcej dutiny veľkosti ženskej päste 
(obrázok 1 a 2) a pri palpačnom vyšetrení v ľa-
vej axile hmatné pakety lymfatických uzlín. Na 
pravom prsníku boli taktiež hmatné rezistencie 
v hornom aj dolnom mediálnom kvadrante cca 
priemeru 1 – 2 cm, ktoré pacientka zakrývala. Pri 
prijatí sa z rany odobral aj výter na kultivačné 
vyšetrenie. 

Z osobnej anamnézy – pacientka pracuje 
ako referentka, žije v byte s rodinou, mala dva 
pôrody, v minulosti podstúpila hysterektómiu 
s ľavostrannou adnexotómiou pre cysty a iné 
internistické ochorenia, operácie, úrazy nego-
vala, chronicky žiadne lieky neužívala. Pacientke 
sa empiricky nasadili antibiotiká ceftizoxím a ná-

sledne podľa kultivácie a citlivosti pri kmeňoch 
Proteus mirabilis, Klebsiella species, Staphylococcus 
aureus MLSB/i bol pridaný ciprofloxacín. Počas 
hospitalizácie bola podaná aj hemoterapia (5x 
erytrocytárny koncentrát). Po nutnej predope-
račnej príprave bola v tomto prípade indikovaná 
totálna mastektómia ľavého prsníka s exenterá-
ciou lymfatických uzlín z axily veľkosti až do 4 cm  
a Redonova drenáž. Preparát bol odoslaný na 
definitívnu histológiu, ktorá potvrdila, že ide 
o metaplastic carcinoma of no special type 
SNOMED M8575/3 (tabuľka), grade 3, priamo 
infiltrujúci epidermis s ulceráciou kože (T4b), 
s inváziou do krvných, lymfatických ciev a kože, 
z celkových vyšetrených 12 lymfatických uzlín 
bolo 6 s  makrometastázou (obrázky 3 až 7). 
Imunohistochemická analýza bola pozitívna v 40 %  

pre Ki-67 clone MIB-1 a 90 % pre p53 clone: 
D07, bez pozitivity estrogénových, progesteró-
nových receptorov a HER2 onkogénu. Priebeh 
hospitalizácie bol komplikovaný pomalým ho-
jením operačnej rany s predĺžením secernácie 
z Redonovho drénu (obrázok 8). Pacientka bola 
prepustená do ambulantnej starostlivosti on-
kológa na  dodiagnostikovanie suspektných 
MTS a podanie adjuvantnej liečby. Pacientka 
niekoľkokrát prišla na preväz rany na chirurgickú 
ambulanciu CPO naposledy 5. 5. 2017, keď bola 
rana zhojená per secundam bez secernácie. Na 
odporučenie bola realizovaná aj mamografia 
pravého prsníka (16. 5. 2017) s nálezom ložiska 
veľkosti 5 cm tumorózneho charakteru na RHQ 
so zatienením, ,,príznakom kométy“ smerom 
k mamile. Vzhľadom na tento nález bolo v ten 

Obrázok 3. Prsník v deň operácie (archív 
autora – vlastný materiál)

Obrázok 7. Operačná rana po odstránení 
tumorózneho ložiska a LU (archív autora – 
vlastný materiál)

Obrázok 4. Odstránený ľavý prsník s tumorom 
(archív autora – vlastný materiál)

Obrázok 8. Operačná rana pri kontrole hojenia 
(archív autora – vlastný materiál)

Obrázok 1 a 2. Nález na ľavom prsníku v deň príjmu pacientky (archív autora – vlastný materiál)

Obrázok 5 a 6. Exstirpované lymfatické uzliny z ľavej axily (archív autora – vlastný materiál)
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istý deň indikované USG s odobratím CORE-CUT 
biopsie z pravého prsníka. USG potvrdilo solídne 
ložisko vpravo malígneho charakteru a vľavo 
po MRM sekundárne MTS v mäkkých častiach 
s LU subaxilárne, infra aj supraklavikulárne. Pri 
CORE-CUT biopsii odobrali 3 valčeky z ložiska 
pravého prsníka. Definitívna histológia potvrdila 
taktiež invasive metaplastic carcinoma of no 
special type, grade 1, s negatívnym statusom 
génu HER2. Posledné známe vyšetrenie bolo 
CT pľúc, mediastína a abdomenu 6. 6. 2017 so 
záverom početných formácií typu MTS v oboch 
pľúcnych krídlach od 4 do 15 mm, MTS v mieste 
po pôvodnej mastektómii, v pravej mamme 
tumoriformá formácia 48 x 36 x 42 mm s lymfa-
denopatiou pravej axily a v pečeni v segmente 
S7 hypodenzita cca 7 mm – suspektná MTS. 
Klinický onkológ dňa 1. 6. 2017 indikoval na zákla-
de výsledkov absolvovaných vyšetrení podanie 
paliatívnej chemoterapie a rádioterapie na onko-
logickom pracovisku VOÚ v Košiciach. Pacientka 
bola predstavená onkologickej komisii 8. 6. 2017 
s indikovaním podania chemoterapie v 1. cykle 
Taxol (Paclitaxel 140 mg i. v.) a Avastin (600 mg i. 
v.), ktorý bol ukončený 11. 8. 2017 a už po tomto 
cykle sa ložisko v pravom prsníku HMQ veľkosti 
48 x 36 x 42 mm (CT nález 6. 6. 2017) zmenšil na 
veľkosť cca 25 mm. Pacientka bez výrazných 
pridružených komplikácií počas podávania 
chemoterapie, avšak po komunikačnej stránke 
spolupráca sťažená s oneskoreným nástupom 
na podanie 1. cyklu. Tohto času čaká na podanie 
druhého cyklu chemoterapie.

Diskusia
MBC predstavuje veľmi raritnú heterogénnu 

skupinu nádorov u žien vo veku nad 50 rokov 
s rôznymi klinickými znakmi, správaním a od-
poveďou na liečbu. Medzi faktory určujúce pro-
gnózu ochorenia patrí vek pri diagnostikovaní, 
histopatologický podtyp nádoru, jeho veľkosť, 
grading, TNM štádium, pozitivita hormonálne-
ho receptora a typ primárnej chirurgickej in-
tervencie a podanej adjuvantnej terapie (10). 
Pri zobrazovacích vyšetreniach nevykazujú 
MBC nijaké charakteristické znaky okrem väčšej 

náchylnosti k tvorbe cystických lézií pri nádo-
roch so skvamóznou epitelovou zložkou (11). 
V štúdiách bolo potvrdené znížené šírenie do 
axilárnych LU a to v rozmedzí 8 – 40 % , má skôr 
tendenciu k hematogénnemu rozsevu do pľúc 
a kostí (6, 10). Rajan opisuje až 50 % prípadov, 
keď sa rozvinuli lokálne alebo vzdialené MTS 
v priebehu 5 rokov do pľúc a kostí. Napriek ra-
dikalite chirurgickej liečby sa v niektorých prípa-
doch nedá vyhnúť lokorecidíve ochorenia (5).  
Neoadjuvantná chemoterapia je minimálne 
účinná aj z hľadiska prevencie progresie ocho-
renia a účinnosť pri metastatických ochoreni-
ach je tiež obmedzená (7). Metaplastické kar-
cinómy zriedka vykazujú expresiu PR, ER alebo 
HER2 receptorov (približne v 25 % prípadov). 
Metaplastické bunky karcinómu prsníka majú 
nižší stupeň expresie pre estrogénový, progeste-
rónový a HER2 receptor, ale vykazujú vyššie skóre 
pre Ki-67 a p53 v porovnaní s duktálnymi typmi 
rakoviny. Genetický profil ukazuje dereguláciu 
dráh BRCA1, PTEN a TOP2A (molekulárne ciele 
doxorubicínu), čo môže viesť k nižšiemu sklonu 
k tvorbe MTS do lymfatických uzlín, rezisten-
cii na chemoterapiu a prípadne k citlivosti na 
rádioterapiu (11). Viaceré štúdie sa zhodujú, že 
celkovo lepšie prežívanie a prognózu majú pa-
cientky v skorých štádiách ochorenia, s nižším 
indexom proliferácie buniek, s menšími nále-
zmi nádoru, bez prítomných vzdialených MTS, 
s včasným chirurgickým riešením a podaním 
rádioterapie (3, 6, 10, 11). Avšak lokorecidívy BMC 
sú hlásené až u 50 % pacientov v prvých 2 – 5 ro- 
koch a päťročná miera prežitia je približne 40 % 
(11). Biologická povaha MBC ho robí mimoriadne 
rezistentným voči cielenej liečbe so zlou pro-
gnózou, čo nasvedčuje tomu, že je nutné ďalšie 
skúmanie tohto raritného ochorenia.

Záver
Novodiagnostikované prípady karcinómu 

prsníka v  pokročilom štádiu stále narastajú, 
preto treba upriamiť pozornosť na ich včasný 
skríning a diagnostiku na určenie správneho 
terapeutického postupu s čo najlepšou možnou 
prognózou a zachovaním primeranej kvality 

života. Najväčším negatívom pri metaplastickom 
karcinóme prsníka je jeho vzácnosť a histopato-
logická rôznorodosť, pre ktorú v súčasnosti nee-
xistuje ,,štandardná“ liečba. Zlatým štandardom 
a primárnym riešením stále zostáva chirurgická 
intervencia s následnou adjuvantnou rádiotera-
piou. Celková prognóza MBC však napriek stále 
napredujúcim pokrokom medicíny a hľadaniu 
nových možností adjuvantnej liečby tohto ra-
ritného nádoru zostáva nepriaznivá. Zdravotná 
starostlivosť o pacientky s karcinómom prsníka 
vo vyššom veku je veľmi zložitá a vyžaduje si 
preto multidisciplinárny prístup lekárov vo via-
cerých medicínskych odboroch. 
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Apendicitída v kýpti apendixu sa vyskytuje zriedkavo a vo svetovej literatúre v anglickom jazyku bolo doteraz publikovaných 61 prípadov 
tejto zriedkavej entity. Najčastejšou príčinou býva ponechanie dlhého kýpťa apendixu po apendektómii. Autori predkladajú kazuistiku 
28-ročnej pacientky s týmto ochorením, ktorá bola 16 rokov po apendektómii pre akútnu apendicitídu. V diskusii sa zaoberajú diagnos-
tikou, liečbou a prevenciou tejto zriedkavej náhlej brušnej príhody. 

Kľúčové slová: apendicitída v kýpti apendixu, diagnostika, liečba, prevencia

Stump appendicitis: rarity and reality at the same time

Stump appendicitis is rare complication after appendectomy and in the world literature in English has been published to date 61 cases 
of this entity. The most common reason is a long appendix stump after appendectomy. The authors present a case report of a 28-year 
old female patient with the disease, which was 16 years after appendectomy for acute appendicitis. The discussion will deal with the 
diagnosis, treatment and prevention of this rare acute abdomen.

Key words: stump appendicitis, diagnosis, treatment, prevention
Slov. chir., 2017; roč. 14(2-3): 88–90

Úvod
Apendicitída v kýpti apendixu sa definuje 

ako zápal vo zvyšku apendixu po apendektómii. 
Je to zriedkavá, ale potenciálne reálna klinická 
a patologicko-anatomická diagnóza. V anglosas-
kej literatúre bolo do roku 2016 opísaných iba 61 
prípadov, ale je ich pravdepodobne oveľa viac, 
lebo vo väčšine prípadov ide o kazuistiky (1). 

Chirurg musí na ňu v prvom rade myslieť 
a aj ju skutočne pripustiť, lebo býva dilemou. 
Adekvátna diagnostika a včasná operácia umož-
ňujú úspešné zvládnutie tejto komplikácie po 
apendektómii pre apendicitídu v  minulosti. 
Oneskorená diagnóza vysvetľuje v  literatúre 
uvádzaný až 70 % výskyt perforácií apendici-
tídy v kýpti apendixu, čo zvyšuje ich morbiditu 
a riziko mortality (2, 3). 

Kazuistika
28-ročná pacientka bola vo večerných ho-

dinách vyšetrená na oddelení urgentnej medi-
cíny (OUM) pre bolesti brucha, ktoré začali pred 
dňom okolo pupka a neskôr sa presťahovali 
do pravého podbruška. Diétnu chybu vylúči-
la, nezvracala, ale mala nauzeu. Bola v strede 
menštruačného cyklu. Teplotu mala 37,5 °C,  
P: 88 min/reg. V osobnej anamnéze (OA) uviedla, 
že pred 16 rokmi mala ešte ako dieťa robenú 
apendektómiu (APE) v inom meste pre akút-

nu apendicitídu, žiadnu inú operáciu nemala. 
Pri fyzikálnom vyšetrení bolo brucho mierne 
meteoristické, poklopovo aj palpačne citlivé až 
bolestivé v pravom hypogastriu, kde bola jazva 
po apendektómii, dĺžky približne 5 cm, zhojená 
p. p. int. Blumberg, Rovsing, Plenies boli pozit. 
Peristaltika bola auskultačne normálna, vyšetre-
nie per rectum: bpn. 

Gynekologické vyšetrenie neodhalilo gy-
nekologický pôvod ťažkostí pacientky. Z labo-
ratórnych parametrov (krvný obraz a hemoko-
agulačné parametre, moč chemicky a sediment, 
biochemický skríning) sme zaznamenali len ľah-
kú eleváciu CRP (C reaktívny proteín): 15,56 mg/l 
pri referenčných hladinách 0 – 5 mg/l. Chirurg 
odoslal pacientku na USG brucha.

Pri USG brucha opísal rádiológ v malej pa-
nve, skôr smerom k stredu, krátku tubulárnu 
štruktúru o priemere 11 mm so stratifikovanou 
stenou šírky 5 mm, hyperechogénne presiak-
nutie okolitého tuku a malé množstvo tekutiny 
v cavum Douglasi. Pri konzultácii s chirurgom sa 
rádiológ vyjadril, že s najväčšou pravdepodob-
nosťou ide o zhrubnutý vajíčkovod. 

Pre diagnostické pochybnosti bolo urobené 
urgentné CT vyšetrenie s kontrastom. Pri ňom 
bola zistená zhrubnutá stena kýpťa apendixu 
s jeho rozšírením na 16 mm, presiaknutie okoli-
tého tuku a diskrétny lem voľnej tekutiny v malej 

panve. Lymfatické uzliny (LU) neboli zväčšené. 
Záver CT vyšetrenia: Apendicitída v kýpti apen-
dixu po apendektómii (?!) (obrázok 1 a, b, c). 

Po spoločnom prezretí CT skenov s rádioló-
gom, zhodnotení anamnézy, klinického stavu 
pacientky a laboratórnych parametrov sa chi-
rurg priklonil k pracovnej diagnóze apendicitídy 
v kýpti apendixu a indikoval operáciu. Medzi 
prvým kontaktom s pacientkou na OUM a za-
čiatkom operácie uplynuli 3 hodiny a 30 minút. 

Operácia bola urobená z dolnej strednej 
laparotómie. V malej panve a parakolicky vpra-
vo bol serózny výpotok. Na bázu céka, v mieste 
zbiehania sa ténií, bol nalepený cíp inflamova-
ného omentum majus. Po jeho uvoľnení našiel 
chirurg 2,0 cm dlhý, zapálený kýpeť apendixu, 
stena céka bola zhrubnutá. Kýpeť apendixu bol 
dôkladne vypreparovaný až k báze, kde bola na-
ložená opichová ligatúra a dlhý kýpeť apendixu 
odstránený. Nový kýpeť apendixu bol zanorený 
jedným Z-švom. Nasledovala revízia terminálneho 
ilea, resekcia opísaného zapáleného cípu omenta 
a toaleta brušnej dutiny a malej panvy, do ktorej 
bol vložený Redonov drén (obrázok 2 a, b, c).

Pooperačný priebeh bol bez komplikácií, 
Redonov drén extrahovaný 2. pooperačný deň. 
Domov sme pacientku prepustili v dobrom sta-
ve, afebrilnú, s obnovenou pasážou a na plnej 
per os výžive 4. pooperačný deň. Švy z rany po 
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laparotómii sme vybrali 7. pooperačný deň. Rana 
sa zhojila per primam intentionem. 

Histológia: 1. Akútna ulcero-flegmonózna 
apendicitída – v reziduách apendixu, cirkum-
skriptná purulentná peritonitída. 2. Časť omenta 
s chronickou aktívnou inflamáciou. 

Diskusia
Medzi komplikácie apendektómie patria 

najčastejšie infekcie rany, pooperačné krváca-
nie, intraabdominálne abscesy, adhézie a ileus 
tenkého čreva, ale len veľmi zriedka apendicitída 
v kýpti apendixu (4). Túto neskorú komplikáciu 
po apendektómii opísal prvýkrát Rose v roku 
1945 a po ňom Baumgardner v roku 1949 (5, 6).

Nakoľko apendicitída v kýpti apendixu je 
zriedkavosťou, často sa stáva, že je diagnosti-
kovaná oneskorene, i keď sa väčšinou prezen-
tuje typickou anamnézou a klinickým obrazom 
ako to pri akútnej apendicitíde obyčajne býva. 
Zavádzajúci a diagnostiku súčasne oneskorujúci 
je však údaj, že pacient je už po apendektómii 

a „teda apendix nemá.“ Treba ale myslieť na to, 
že zápal môže vzniknúť aj vo zvyšku ponecha-
ného dlhého kýpťa apendixu a to rovnako 2 
mesiace, ale dokonca aj 50 rokov po iniciálnej 
apendektómii a vo veku 8-ročného dieťaťa až 
72 ročného seniora (3, 7, 8). 

Appendicitída v kýpti rezultuje z obštrukcie 
jeho lúmenu, čo býva často spôsobené fekoli-
tom (koprolitom). Ak sa včas nelieči, môže prísť 
ku gangréne, perforácii a peritonitíde, ale aj tvor-
be abscesu. Apendicitída v kýpti apendixu môže 
byť v koincidencii s adenokarcinómom céka, ale 
to je mimoriadne zriedkavé (9). 

Apendektómia pre akútnu apendicitídu sa 
v súčasnosti robí otvorenou cestou alebo lapa-
roskopicky. Spočiatku sa zdalo, že práve stúpajúci 
počet laparoskopických apendektómií pre akút-
nu apendicitídu by mohol byť príčinou vyššieho 
rizika apendicitídy v kýpti apendixu (10). 

Predpokladalo sa, že to súvisí s rozdielnym 
manažmentom ošetrenia kýpťa apendixu pri 
klasickej a laparoskopickej apendektómii. Kým 

pri prvej metóde sa kýpeť apendixu zvyčajne 
zanára tabačnicovým a Z – švom, čo sa pova-
žuje za prevenciu kontaminácie brušnej dutiny, 
sekundárneho krvácania a vzniku adhézií (11), 
pri laparoskopii sa kýpeť ošetrí klipmi, ligatúrou 
(napr. Roederovou slučkou) alebo Endo-GIA 
staplerom, bez jeho zanorenia. Tento postup 
pri laparoskopii niektorí považovali za výhodný, 
lebo aj na základe starších údajov z literatúry 
možno považovať ošetrenie kýpťa apendixu „len 
ligatúrou“ za prevenciu intramurálnych abscesov 
a invaginácií, ale tiež aj adhézií (12, 13). 

Na základe dostupných literárnych údajov 
však možno konštatovať, že širšie využívanie la-
paroskopie v liečbe akútnej apendicitídy nezvý-
šilo priamo výskyt apendicitídy v kýpti apendixu. 
Podľa údajov od Einemy a kol., 2011, je výskyt 
tejto komplikácie po konvenčnej apendektómii 
o 10 % vyšší a podľa Lianga a kol., 2006, o 20 % 
vyšší (7, 14). Kanona a kol., 2012, dokonca uvád-
zajú, že percentuálny podiel apendicitídy v kýpti 
apendixu pri porovnaní konvenčnej operácie 
a laparoskopie je 63 % : 37 % (15). 

Čo je teda príčinou apendicitídy v kýpti 
apendixu?

Tí, ktorí prinajmenšom teoreticky predpoklada-
li, že za zvýšený výskyt apendicitídy v kýpti apendi-
xu môže hlavne rozšírenie laparoskopie, ako poten-
ciálnej príčiny, uviedli: stratu trojdimenzionálneho 
videnia, absenciu taktilného feedbacku, ale aj opatr-
né, nie dosť „precízne“ preparovanie diatermickými 
inštrumentmi v oblasti bázy apendixu, pre obavy 
z termickej traumy steny čreva. To všetko môže byť 
príčinou ponechania dlhého kýpťa apendixu (16, 
17). V analýze 35 pacientov s apendicitídou v kýpti 
apendixu to potvrdili Einema a kol., 2011, ktorí zistili, 
že kýpeť apendixu po laparoskopii dosahoval prie-
merne 3,9 cm, kým po otvorenej apendektómii 2,6 
cm, čo je štatisticky signifikantné (7).

Obrázok 1 a. CT vyšetrenie (venózna fáza) – koronárna rovina – zhrubnutá stena kýpťa apendixu s rozšírením na 16 mm. 1 b. CT vyšetrenie (venózna 
fáza) – sagitálna rovina – zhrubnutý kýpeť apendixu aj s presiaknutím okolitého tuku. 1 c. CT vyšetrenie (venózna fáza) – axiálna rovina – zhrubnutý 
kýpeť apendixu, diskrétny lem tekutiny v malej panve

1a) 1b) 1c)

Obrázok 2 a. Zapálený kýpeť apendixu. 2 b. Kýpeť apendixu vypreparovaný k báze céka, naložená 
črevná svorka. 2 c. Resekát kýpťa apendixu

2a) 2b) 2c)
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To napokon jednoznačne vyzdvihuje vý-
znam precíznej disekcie v oblasti bázy céka pri 
apendektómii, a to bez rozdielu či ide o laparo-
skopický alebo otvorený prístup. Jednoznačne 
teda treba uviesť, že najčastejšou príčinou 
apendicitídy v kýpti apendixu je inkompletná 
apendektómia, teda ponechanie dlhého kýpťa, 
čo je podľa Robertsa a kol., 2011, > 3 mm a podľa 
Kanona a kol., 2012, > 5 mm (3, 15). 

Ako tomu predísť? 
Najčastejšou príčinou inkompletnej apen-

dektómie sú práve problémy s presnou iden-
tifikáciou bázy céka, čo v zápalovom teréne 
naozaj nie je vždy jednoduché a vyžaduje si 
bezpochyby skúsenosti a vycibrenú chirurgickú 
techniku. Tieto operácie, pri všetkej úcte, určite 
„nepatria do rúk vrátnika na OUM“, ale ani eléva 
chirurgie. Pri identifikovaní bázy apendixu sa 
treba orientovať podľa zbiehajúcich sa ténií céka, 
ale aj preparovaním a ligovaním a. appendicu-
laris práve v úrovni bázy céka. Vypreparovanie 
céko-apendikálnej junkcie je v zápalovom teré-
ne ťažké, ale pre adekvátnu resekciu apendixu 
kruciálne. 

Problémom môže byť zapálený a retrocekál-
ne uložený apendix, keď je jeho báza alebo časť 
apendixu uložená retrocekálne a špička ľahko 
identifikovateľná intraperitoneálne. Vtedy časť 
apendixu „strácajúca sa“ v retrocekálnej oblasti 
sa chybne považuje za jeho bázu, tu sa apendix 
pretne, čo napokon vedie k ponechaniu dlhého 
kýpťa (3).

Chirurg by sa mal vždy snažiť urobiť kom-
pletnú apendektómiu. Ak začal operáciu lapa-
roskopicky a nie je možné z objektívnych príčin 
tento princíp naplniť, konverzia na laparotómiu 
je jedinou správnou voľbou. Náš učiteľ, a nielen 
v bývalom Československu známy chirurg, prof. 
MUDr. Ján Černý, DrSc., svojho času povedal: 
„Konverzia laparoskopie na konvenčnú lapa-
rotómiu nie prejavom zbabelosti, ale zrelosti 
chirurga.“ 

Aby sme problém „recidivujúcej apendi-
citídy po apendektómii“ naozaj objasnili do-
statočne, treba ešte uviesť, že ďalšou príčinou 
apendicitídy po apendektómii v minulosti, ale 
etiologicky odlišnej entity, môže byť aj duplicitný 
apendix, ktorý má podľa Caveho a Wallbridga tri 
typy. Táto zriedkavá vývojová abnormalita sa vy-
skytuje u približne 0,004 % apendektomovaných 
pacientov (18, 19, 20). 

Diagnostika a liečba
Diagnostika apendicitídy v kýpti apendixu 

sa opiera o dôkladnú anamnézu, fyzikálne vy-
šetrenie, laboratórne vyšetrenia a zobrazovacie 
vyšetrovacie metódy – USG a CT, ktoré má veľký 
význam aj z hľadiska diferenciálnej diagnostiky. 

Geraci a kol., 2016, uviedli zaujímavý prípad 
54-ročnej ženy, ktorá bola 46 rokov po apendek-
tómii. Mala bolesti okolo pupka s vyžarovaním 
do pravého podbruška a pravej fossa iliaca. Mala 
dyzúriu a hnačky. Teploty, vomitus ani žiadne 
ďalšie ťažkosti nemala. Bola 30 dní liečená met-
ronidazolom a mesalazinom. Pri kolonoskopii sa 
zistil v oblasti pôvodného orifícia apendixu veľký 
fekolit s inflamáciou okolitej sliznice a vytekaním 
pusu. Fekolit sa nepodarilo per colonoscopiam 
extrahovať. Pri CT vyšetrení bola zistená tubu-
lárna štruktúra nasadajúca na bázu céka a bolo 
vyslovené podozrenie na apendicitídu v kýp-
ti apendixu. Pacientka bola operovaná, kýpeť 
apendixu bol dlhý 24 mm, histologicky sa v ňom 
potvrdila apendicitída s periapendicitídou a for-
máciou abscesu (1).

Liečba apendicitídy v  kýpti apendixu je 
chirurgická. Či ju robiť otvorenou cestou ale-
bo laparoskopicky závisí od viacerých faktorov: 
klinického stavu pacienta, zvyklostí pracovis-
ka a skúseností chirurga. Zapálený, dlhý kýpeť 
apendixu treba precízne až k báze vypreparovať 
a resekovať. V prípade, že je kýpeť perforovaný, 
stena céka v jeho okolí zapálená a zhrubnutá, 
alebo je podozrenie na malignitu či divertikulití-
du, je metódou voľby ileocekálna resekcia alebo 
pravostranná hemikolektómia s protektívnou 
ileostómiou alebo bez nej (3, 8, 21). 

Záver
Apendicitída v kýpti apendixu po APE v mi-

nulosti je raritou. Jej najčastejšou príčinou je 
dlhý kýpeť apendixu (> 3 – 5 mm), ktorý chirurg 
mylne ponechá najčastejšie pri ťažkých formách 
apendicitídy (pokročilý zápal, retrocekálny apen-
dix a pod.). Za tzv. recidivujúcu apendicitídu 
môžu byť zodpovedné aj uvedené anatomické 
variácie. Laparoskopická APE incidenciu apendi-
citídy v kýpti nezvyšuje. Diagnostika sa opiera 
o dôkladnú anamnézu, klinický obraz, výsledky 
laboratórnych parametrov (Le, CRP) a zobrazo-
vacie vyšetrovacie metódy – USG a najmä CT, 
ktoré má význam aj z hľadiska diferenciálnej 
diagnostiky. Vylúčenie iných možných príčin ťaž-
kostí pacienta je totiž mimoriadne dôležité, lebo 
priamo ovplyvňuje manažment liečby. Skorá 
diagnóza a včasná operácia redukujú výskyt 

komplikácií. Operáciu možno urobiť klasicky, ale 
skúsený chirurg aj laparoskopicky. V prvom rade 
však musí chirurg na túto diagnózu u pacienta 
po apendektómii myslieť a ju aj reálne pripustiť. 

Literatúra
1. Geraci G, Di Carlo G, Cudia B, et al. Stump appendicitis. 
A case report. International Journal of Surgery Case Reports. 
2016;20:21–23.
2. Ismail I, Iusco D, Janacci M, et al. Prompt recognition of 
stump appendicitis is important to avoid serious complica-
tions: a case report. Cases Journal. 2009; 2(7):134–137.
3. Roberts KE, Starker LF, Duffy AJ, et al. Stump appendi-
citis: A surgeon´s dilemma. J Soc Laparoendosc Surg (JSLS.) 
2011;15(3):373–378.
4. Hale DA, Molloy M, Pearl RH, Schutt DC, et al. Appendecto-
my: a contemporary appraisal. Ann Surg. 2006;225(3):252–261.
5. Rose T. Recurrent appendiceal abscess. Med J Aust. 
1945;32:659–662.
6. Baumgardner LO. Rupture of appendiceal stump three 
month after uneventful appendicectomy with repair and re-
covery. Ohio State Medical Journal. 1949;45:476–477.
7. Einem G, Denecke T, Grieser CH, et al. Stump appendici-
tis: Does it occur more frequently after laparoscopic or con-
ventional appendectomy? Report of a case. The Open Surge-
ry Journal. 2011;5:19–23. 
8. Mangi AA, Berger DL. Stump appendicitis. Am Surg. 2000;66 
(8):739–741.
9. Thomas SE, Denning DA, Cummings MH. Delayed patho-
logy of the appendiceal stump: a case report of stump ap-
pendicitis and review. Am Surg. 1994;60:842–844.
10.  Aschkenasy MT, Rybicki FJ. Acute appendicitis of the ap-
pendiceal stump. J Emerg Med. 2005;28(1):41–43.
11.  Sinha AP. Appendicectomy: an assessment of the advi-
sability of stump invagination. Br J Surg. 1977;64(7):499–500.
12.  Cleland G. Caecocolic intussusception following appen-
dicectomy. Br J Surg. 1953;41(165):108–109.
13.  Stree D, Bodai BI, Owens LJ. Simple ligation vs stump in-
version in appendectomy. Arch Surg. 1988;123(6):689–690.
14.  Liang MK, Lo HG, Marks JL. Stump appendicitis: a com-
prehensive review of literature. Am Sur. 2006;72(2):162–166.
15.  Kanona H, Al Samaraee A, Nice C, et al. Stump appendi-
citis: a review. Int J Surg. 2012;10:425–428.
16.  Wright TE, Diaco JF. Recurrent appendicitis after lapa-
roscopic appendectomy. Int Surg. 1994;79(3):251–252. 
17.  Greenberg JJ, Esposito TJ. Appendicitis after lapa-
roscopic appendectomy: a warning. J Laparoendosc Surg. 
1996;6(3):185–187.
18.  Cave AJ. Appendix vermiformis duplex. J Anat. 
1936;70(2):283–292.
19.  Wallbridge PH. Double appendix. Br J Surg. 1962;50:346–
347.
20.  Martin KL, Weir M, Engbers PB, et al. Recurrent appendi-
citis after appendectomy. CMAJ. 2012;10:184, E 83.
21.  Waktkins BP, Kothari SN, Landercasper J. Stump appen-
dicitis: case report and review. Surg Laparosc Endosc Percut 
Tech. 2004;14:167–171.

Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc. 
II. chirurgická klinika LF UK a UN 
Bratislava 
Antolská 11, 851 07 Bratislava 
prochotsky@pe.unb.sk



Cena: 55 €
Pre predplatiteľov časopisu Onkológia: 45 € 

Objednávka v SR: e-mailom na predplatne@solen.sk, tel.: 02/5465 0649, mob.: 0911 345 599

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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