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Skrátená informácia o prípravku 

Názov lieku: Beriplex 500 IU, Beriplex 1 000 IU, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok. Kvalitatívne a kvantitatívne 
zloženie: Beriplex sa dodáva ako prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok a obsahuje ľudský protrombínový komplex. Liek menovite 
obsahuje nasledovné IU ľudských koagulačných faktorov uvedených v tabuľke nižšie:
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obsah v injekčnej 
liekovke (IU)

Beriplex 1000 IU 
obsah v injekčnej 

liekovke (IU)

Liečivá
ľudský koagulačný faktor II 20 – 48 400 – 960 800 – 1920
ľudský koagulačný faktor VII 10 – 25 200 – 500 400 – 1000
ľudský koagulačný faktor IX 20 – 31 400 – 620 800 – 1240
ľudský koagulačný faktor X 22 – 60 440 – 1200 880 – 2400

Ďalšie liečivá
proteín C 15 – 45 300 – 900 600 – 1800
proteín S 12 – 38 240 – 760 480 – 1520

Terapeutické indikácie: 1/Liečba a perioperačná profylaxia krvácania pri získanom deficite koagulačných faktorov protrom-
bínového komplexu, ako je nedostatok spôsobený liečbou antagonistami vitamínu K, alebo v prípade predávkovania antagonistami 
vitamínu K, kedy sa vyžaduje rýchla úprava tohto nedostatku. 2/ Liečba a perioperačná profylaxia krvácania pri vrodenom deficite 
vitamín K dependentných koagulačných faktorov, ak koncentrát obsahujúci purifikovaný špecifický koagulačný faktor nie je dostupný. 
Dávkovanie a spôsob podávania: 1/ Krvácanie a perioperačná profylaxia krvácania počas liečby antagonistami vitamínu K: 
Dávka závisí od hodnoty INR pred liečbou a cieľovej hodnoty INR. INR sa má pred liečbou merať v čase, čo možno najbližšom k času po-
dania dávky, aby sa vypočítala približná dávka Beriplexu. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené približné dávky (ml/kg telesnej hmotnosti 
rekonštituovaného lieku a IU faktora IX/kg telesnej hmotnosti) potrebných na normalizáciu INR (napr. <1,3) pri rôznych iniciálnych 
hodnotách INR.

INR pred liečbou 2,0 – 3,9 4,0 – 6,0 > 6,0
Približná dávka ml/kg telesnej hmotnosti 1 1,4 2
Približná dávka IU (Faktor IX)/kg telesnej hmotnosti 25 35 50

2/ Krvácanie a perioperačná profylaxia pri vrodenom deficite koagulačných faktorov závislých na vitamíne K, kedy liek so špecifickým 
koagulačným faktorom nie je dostupný. Výpočet požadovanej dávky koncentrátu protrombínového komplexu je založený na údajoch  
z klinických štúdií: 1/ 1 IU faktora IX na kg telesnej hmotnosti môže zvýšiť plazmatickú aktivitu faktora IX približne o 1,3 % 
(0,013 IU/ ml) oproti normálnej hodnote, 2/ 1 IU faktora VII na kg telesnej hmotnosti zvýši plazmatickú aktivitu faktora VII o 1,7 % 

(0,017 IU/ml) oproti normálnej hodnote, 3/ 1 IU faktora II na kg telesnej hmotnosti zvýši plazmatickú aktivitu faktora II o1,9 % 
(0,019 IU/ml) oproti normálnej hodnote, 4/ 1 IU faktora X na kg telesnej hmotnosti zvýši plazmatickú aktivitu faktora X o1,9 % 
(0,019 IU/ml) oproti normálnej hodnote. Požadovaná dávka sa stanoví podľa nasledujúceho vzorca: Požadované jednotky (IU) = te-
lesná hmotnosť (kg) x požadované zvýšenie faktora X (IU/ml) x 53, kde 53 (ml/kg) je recipročná hodnota odhadovaného recovery. 
Pediatrická populácia: Bezpečnosť a účinnosť nebola stanovená v kontrolovaných klinických štúdiách. Staršia populácia: Dávkovanie 
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bínovým komplexom. Zrušenie účinku antagonistov vitamínu K vystavuje pacientov tromboembolickému riziku základného ochorenia. 
Obnovenie antikoagulácie sa má čo najskôr dôkladne zvážiť. Nežiaduce reakcie môžu zahŕňať rozvoj heparínom indukovanej trom-
bocytopénie, typu II (HIT, typ II). Nefrotický syndróm bol hlásený v jednotlivých prípadoch po pokuse o indukciu imunitnej tolerancie  
u pacientov s hemofíliou B inhibítormi faktora IX a s anamnézou alergickej reakcie. Nie sú k dispozícii údaje o použití Beriplexu  
v prípade perinatálneho krvácania v dôsledku nedostatku vitamínu K u novorodencov. Beriplex obsahuje až 343 mg sodíka (približne 
15 mmol) v 100 ml. Liekové a iné interakcie: Lieky s ľudským protrombínovým komplexom neutralizujú účinok liečby antagoni-
stami vitamínu K, ale interakcie s inými liekmi nie sú známe. Ak sa vykonávajú testy na zrážanie, ktoré sú citlivé na heparín u pacientov 
dostávajúcich vysoké dávky ľudského protrombínového komplexu, prítomnosť heparínu (ako súčasť podávaného produktu) sa musí 
vziať do úvahy. Fertilita, gravidita a laktácia: Gravidita a dojčenie: Bezpečnosť používania ľudského protrombínového komplexu 
počas gravidity a dojčenia sa neskúmala. Ľudský protrombínový komplex má preto počas gravidity a dojčenia používať, len ak je to 
jasne indikované. Fertilita: Nie sú k dispozícii žiadne údaje o fertilite. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluho-
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tvorba protilátok. Predávkovanie: Aby sa zabránilo predávkovaniu, pravidelný monitoring stavu koagulácie je indikovaný počas 
liečby lebo používanie vysokých dávok koncentrátu protrombínového komplexu (predávkovanie), bolo spojené s prípadmi infarktu 
myokardu, diseminovanej intravaskulárnej koagulácie, žilovej trombózy a pľúcnej embólie. V prípade predávkovania je riziko rozvoja 
tromboembolických komplikácií alebo diseminovanej intravaskulárnej koagulácie zvýšené u pacientov s rizikom týchto komplikácií. 
Čas použiteľnosti: 3 roky. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. 
Neuchovávajte v mrazničke. Injekčnú liekovku uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Druh obalu a obsah 
balenia: Beriplex 500 IU/1000 IU: prášok a rozpúšťadlo (20/40 ml vody na injekciu). Aplikačná súprava: 1 filtračná prenosová 
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Milí čitatelia,

dovoľte, aby som sa Vám znova prihovoril, v súvislosti s vydaním druhého čísla 
nášho časopisu. V predchádzajúcom čísle som všetkých vyzýval na čo najväčšiu účasť vo 
voľbách do výboru Slovenskej chirurgickej spoločnosti, ktorá vydáva aj toto periodikum. 
Aká je realita? Volebná komisia odoslala 787 hlasovacích lístkov a spätne doručených bolo 
179 hlasovacích lístkov. To predstavuje 22,7-percentnú účasť. 21 hlasovacích lístkov bolo 
neplatných, čiže o zložení výboru rozhodovalo 158 hlasov. Aké boli výsledky volieb? 

Do výboru SCHS boli zvolení (uvedené v abecednom poradí): 
doc. MUDr. Jozef Belák, CSc., 
prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc., 
prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., 
doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., 
MUDr. Alexander Mayer, PhD., 
doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc., 
MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD., 
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., 
doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD., 
doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc., 
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH, 
doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD., 
MUDr. Andrej Vrzgula, PhD. 

Do dozornej rady SCHS boli zvolení: 
MUDr. Marián Bakoš, PhD., MHA 
prof. MUDr. Ľudovít Laca, CSc. 
a MUDr. Ľubomír Strelka, PhD.

Novozvolený výbor SCHS na svojom prvom zasadnutí dňa 12. 9. 2018 zvolil pomedzi 
svojich členov jednotlivých funkcionárov výboru nasledovne:

Prezident: prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
I. viceprezident: prim. MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
II. viceprezident: doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc.
Vedecký sekretár: doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
Predseda dozornej rady SCHS: MUDr. Marián Bakoš, PhD., MHA

Všetci novozvolení členovia výboru ďakujeme za hlasy členskej základne, dôveru si 
veľmi vážime a vynasnažíme sa ju naplniť.

V nastávajúcom volebnom období pred výborom stojí množstvo úloh, akými sú 
DRG systém a jeho uvedenie do plnej praxe, naplnenie ambícií MZ SR ohľadom vytvore-
nia štandardných diagnostických a terapeutických postupov, zachovanie bezplatného 
odborného časopisu Slovenská chirurgia, snaha o naplnenie voľných miest chirurgov na 
jednotlivých pracoviskách zatraktívnením postavenia chirurga, organizácia jednotlivých 
odborných podujatí a ďalšie úlohy.

Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
šéfredaktor časopisu Slovenská chirurgia
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Súčasné štandardy chirurgickej liečby  
slabinových prietrží. Druhá časť 

MUDr. Martin Huťan, PhD.1, MUDr. Michaela Huťanová2, MUDr. Patrik Koudelka, PhD.1, MUDr. Juraj Kutarňa, PhD.1,  
doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.3, MUDr. Jaroslav Sekáč, PhD.3, Gerhard Loncsar, dr.med.1
1Chirurgické oddelenie, Landesklinikum Hainburg, Hainburg an der Donau, Rakúsko 
2Chirurgické oddelenie, Nemocnice Třinec, Třinec, Česká republika 
3II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka

Slabinová prietrž je jedným z najčastejších, chirurgicky riešených ochorení. V súčasnosti existujú mnohé etablované chirurgické postupy 
riešenia slabinovej prietrže, používané v závislosti od kultúrnych rozdielov medzi chirurgmi, od rozličných systémov zdravotnej starostlivosti, 
ako aj možností financovania a logistického zabezpečenia. V záujme zabezpečenia čo najlepšieho možného výsledku operácií, existujú 
viaceré odporúčania, tieto sú však vydané viacerými odbornými spoločnosťami, pričom rozsahom prekračujú stovky strán. Snahou autorov 
bola syntéza jednotlivých odporúčaní a ich stručná a jasná prezentácia v jednotlivých bodoch tak, aby bola ich implementácia v praxi čo 
najjasnejšia a najjednoduchšia. Článok je pre svoj rozsah rozdelený na dve časti, pričom druhá časť sa zaoberá okultnými prietržami, úlohou 
jednodňovej chirurgie v chirurgii prietrží, typmi a charakteristikami sieťok a ich fixácií, antibiotickou profylaxiou, typom anestézie, preven-
ciou a liečbou skorej pooperačnej bolesti, rekonvalescenciou, špecifikami slabinových prietrží u žien, stehennými prietržami, prevenciou 
a liečbou komplikácií vrátane chronickej bolesti, recidivujúcimi prietržami a urgentnou operatívou v chirurgii slabinových prietrží.

Kľúčové slová: slabinová hernia, slabinová prietrž, odporúčania, endoskopia, TAPP, TEP, komplikácie

Current standards of surgical treatment of inguinal hernias. Part two

Inguinal hernia is one of the most common, surgically treated pathologies. Today, large variations in treatments result from cultural 
differences amongst surgeons, different reimbursement systems and differences in resources and logistical capabilities. With intention 
of securing the best possible clinical outcome, several guidelines exist. These guidelines were published by various surgical societies, 
containing hundreds of pages of content. Intentions of the authors was to synthetize current guidelines and present them in a clear and 
simple fashion in order for the easy implementation in practice. Regarding the extent of an article, it was divided into two parts. Second 
part addresses occult hernias, place of day surgery in hernia surgery, types, characteristics and usage of meshes, fixation of meshes, 
antibiotic prophylaxis, anesthesia, postoperative complications including chronic pain, convalescence, groin hernia in female, femoral 
hernia, recurrent hernia, and emergency treatment of groin hernia. 

Key words: inguinal hernia, recommendations, endoscopy, TAPP, TEP, complications 
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Úvod
Slabinová prietrž je jedným 

z najčastejších, chirurgicky riešených 
ochorení. Prevalencia brušných prietrží 
v populácii je približne 10 % (1), pričom 
približne 75 % z nich tvoria slabinové 
prietrže (2). Ročne podstúpi operáciu 
slabinovej prietrže približne 20 milió- 
nov ľudí (3). V  súčasnosti existujú 
mnohé etablované chirurgické postupy 
riešenia slabinových prietrží, používané 
v  závislosti od kultúrnych rozdielov 
medzi chirurgmi, od rozličných systémov 
preplácania zdravotnej starostlivosti, ako 
aj možností financovania a logistického 
zabezpečenia. V záujme zabezpečenia čo 
najlepšieho možného výsledku operácií 
spolu s  minimalizáciou komplikácií, 
viaceré spoločnosti priebežne vy-
dávajú odporúčania, zaoberajúce sa 

manažmentom pacientov so slabinovými 
prietržami. 

Medzi najdôležitejšie a  najak-
tuálnejšie odporúčania patria odporú-
čania EHS (European Hernia Society) 
z roku 2009 (4) so svojim update z ro-
ku 2014 (5), odporúčania WSES (World 
Society of Emergency Surgery) z roku 
2013, 2016 a posledným update z 2017 
(6), odporúčania IEHS (International 
Endohernia Society) z roku 2011 (7) a od-
porúčania EAES (European Association 
of Endoscopic Surgery) z roku 2013 (8). 
V záujme zjednotenia odporúčaní, tri eu-
rópske spoločnosti (EHS, IEHS a EAES), 
v spolupráci s ďalšími pozvanými lekár-
skymi spoločnosťami z celého sveta, za-
oberajúcimi sa chirurgiou hernií, vytvo-
rili projekt HerniaSurge. Výsledkom tejto 
spolupráce bolo vytvorenie odporúča-

ní  „World Guidelines for Groin Hernia 
Management“, ktorý bol publikovaný 
v časopise Hernia začiatkom roka 2018 (9).

Vzhľadom na fakt, že tieto doku-
menty rozsahom prekračujú stovky strán, 
orientácia v nich nie je najjednoduchšia. 
V  uvedenom článku sa snažia autori 
uchopiť tieto odporúčania a následne v jed-
notlivých bodoch prezentujú tak, aby boli 
stručné a jasné, s ohľadom na praktické 
využitie chirurgmi v každodennej praxi. 

Pre svoj rozsah je článok roz-
delený na dve časti, pričom prvá časť 
(10) sumarizovala rizikové faktory, diag-
nostické modality, klasifikáciu prietrží, 
indikácie operácie, výber operačnej 
techniky a jej individualizáciu.

Druhá časť článku sa bude zaobe-
rať okultnými prietržami, úlohou jedno- 
dňovej chirurgie v chirurgii prietrží, typ-
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mi a charakteristikami sieťok a ich fixácií, 
antibiotickou profylaxiou, typom anesté-
zie, prevenciou a liečbou skorej pooperač-
nej bolesti, rekonvalescenciou, špecifikami 
slabinových prietrží u žien, stehennými 
prietržami, prevenciou a liečbou kompli-
kácií vrátane chronickej bolesti, recidivu-
júcimi prietržami a urgentnou operatívou 
v chirurgii slabinových prietrží.

Metodika
Autori po analýze jednotlivých od-

porúčaní (EHS (European Hernia Society) 
z roku 2009 (4) so svojim update z roku 
2014 (5), odporúčania WSES (World Society 
of Emergency Surgery) z roku 2013, 2016 
a posledným update z 2017 (6), odporú-
čania IEHS (International Endohernia 
Society) z roku 2011 (7), odporúčania EAES 
(European Association of Endoscopic 
Surgery) z  roku 2013 (8), odporúčania 
HerniaSurge z roku 2018 (9) identifikujú 
jednotlivé aspekty starostlivosti o pacien-
tov so slabinovými prietržami a priraďujú 
v závislosti od publikácií a metodológie 
GRADE stupeň odporúčania/hodnoty 
dôkazu 1 – 4 (11). Stupne odporúčania sú 
v tabuľke 1. Podľa stupňa hodnoty dôkazu je 
k odporúčaniam priradená formulácia silné 
alebo slabé odporúčanie, a to tak pre pou-
žitie odporúčania alebo proti jeho použitiu. 

Jednotlivé hodnotené oblasti sú: 
okultné hernie, jednodňová chirurgia, 
typy sieťok a  ich fixácia, antibiotická 
profylaxia, anestézia, prevencia a ma-
nažment pooperačnej bolesti, rekonva-
lescencia, manažment hernií u žien, ma-
nažment femorálnych hernií, prevencia 
a liečba komplikácií a bolesti, rekurentné 
slabinové prietrže a urgentná liečba.

Okultné hernie
U  pacientov, indikovaných na 

operáciu unilaterálnej prietrže, sa občas 
pri revízii dutiny brušnej diagnostiku-
je okultná, kontralaterálna slabinová 
prietrž. U  pacientov, ktorí podstúpili 
operáciu slabinovej prietrže, postupom 
času stúpa riziko vzniku kontralaterál-
nej slabinovej prietrže, presná incidencia 
však nie je známa. (stupeň 1)

Riziko, že okultná prietrž, dia- 
gnostikovaná počas TAPP, sa stane 
symptomatickou, rastie postupom času. 
Presná incidencia však nie je známa. 
(stupeň 1)

Počas TAPP je odporúčaná revízia 
kontralaterálnej slabiny. V prípade, že je 
počas operácie identifikovaná kontrala- 
terálna okultná prietrž, a od pacienta bol zís-
kaný predoperačný súhlas na riešenie takej- 
to prietrže, je odporúčané rozšíriť výkon aj 
na túto prietrž. (stupeň 1, silné odporúčanie)

V prípade, že počas TAPP nie je 
identifikovaná kontralaterálna prietrž, 
preventívna TAPP v tejto oblasti nie je 
odporúčaná. (stupeň 1, slabé odporúčanie)

Nie je indikovaná rutinná revízia 
kontralaterálnej strany pri TEP, ak nie je 
klinicky prítomná prietrž. (stupeň 1, slabé 
odporúčanie)

Jednodňová chirurgia
Operácie väčšiny slabinových prie-

trží je odporúčané operovať systémom 
jednodňovej chirurgie za predpokladu, že 
je zabezpečená dostatočná pooperačná 
starostlivosť. (stupeň 3, silné odporúčanie)

Jednodňová chirurg ia je 
odporúčaná pre všetky endoskopické 
operácie jednoduchých prietrží za pred-
pokladu, že je zabezpečená dostatočná 
pooperačná starostlivosť. (stupeň 2, 
slabé odporúčanie)

Jednodňová chirurgia je odporú-
čaná pre vybraných starších a ASA IIIa 
pacientov (otvorená hernioplastika pod 
lokálnou anestéziou) za predpokladu, že je 
zabezpečená dostatočná pooperačná sta-
rostlivosť. (stupeň 2, slabé odporúčanie)

U  pacientov s  komplexnými 
prietržami je jednodňová chirurgia 
odporúčaná iba u vybraných prípadov. 
(stupeň 1, slabé odporúčanie)

Typ a charakteristika sieťok
Ideálna sieťka neexistuje. Chirurg 

by mal byť znalý jednotlivých charak-
teristík sieťok, keďže tieto môžu viesť 
k jednotlivým komplikáciám. (stupeň 2)

Parametre biokompatibility sieťok 
sú: veľkosť pórov, porozita polymérových 

vláken a výplet sieťky. Použitie hmot-
nosti sieťky ako jediný parameter je 
neakceptovateľné. (stupeň 2)

Existujú jasné dôkazy, že chara-
kteristika sieťky má vplyv na klinický 
výsledok operácie. (stupeň 4)

Nie je jasne definovaný hmot-
nostný limit ľahkých (LWM – lightweight 
mesh) sieťok a ťažkých (HWM – heavy-
weight mesh) sieťok. Vplyv hmotnost-
ného rozdielu na klinický výsledok je 
preto neznámy. (stupeň 4) 

Použitie tzv. LWM v porovnaní 
s  HWM v  otvorenej chirurgii môže 
mať ľahký krátkodobý benefit (kratšia 
rekonvalescencia). Metaanalýzy preu-
kazujú zníženie bolesti 6 mesiacov po 
otvorenej operácii. Neexistujú relevant-
né dlhodobé rozdiely pri TEP/TAPP. 
(stupeň 2)

Dôkazy vplyvu samotnej veľkosti 
pórov sieťky na výsledok operácie je v kli- 
nických štúdiách nízky a preto nie je 
možné vytvoriť odporúčanie. (stupeň 1)

Klasifikácia sieťok, ktorá by 
dokázala pokryť všetky riziká a predvídať 
všetky komplikácie neexistuje a ani ju nie 
je možné vytvoriť. (stupeň 2)

Pri  všetkých explantovaných 
sieťkach je identifikovateľná určitá forma 
chronického zápalu spôsobujúca fibrózu, 
pričom táto musí byť vzatá v úvahu pri 
operácii prietrže. (stupeň 2)

Existuje celoživotné riziko erózie 
sieťky, pričom táto erózia sa javí byť 
väčšia u zátok („mesh plugs“) v porovnaní 
s plochými sieťkami. (stupeň 2)

Existuje celoživotné riziko erózie 
sieťky. Komplikácie súvisiace so sieťkou 
(napríklad erózia alebo migrácia sieťky) 
by mala byť vzatá v úvahu u pacientov 
s relevantnými symptómami v oblasti 
implantovanej sieťky. (stupeň 3)

Neexistuje žiaden dôkaz čisto 
imunologického odmietnutia súčasných 
syntetických sieťok. (stupeň 3)

Tabuľka 1. Stupne odporúčania podľa metodológie GRADE (11)

stupeň
odporúčanie/
hodnota dôkazu význam

1 veľmi nízke žiaden klinický dôkaz, nemožnosť zhodnotenia účinku, alebo žiadna istota 
zhodnotenia výsledku

2 nízke obmedzená istota, že účinok odporúčania je rovnaký, ako je reálny efekt odporúčania

3 stredné stredne vysoká miera istoty, že účinok odporúčania je rovnaký, ako reálny 
efekt odporúčania

4 vysoké vysoká miera istoty, že účinok odporúčania je rovnaký, ako reálny efekt odporúčania
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Existujú určité indície o degradá-
cii sieťky, ich klinický vplyv je ale nejasný. 
(stupeň 2)

Neexistuje dôkaz, že sieťky 
zvyšujú riziko karcinogenézy. (stupeň 2)

V prípade hodnotenia pomeru prí-
nos/riziko (cost/benefit ratio), tak dlhá 
doba implantácie sieťky by mala byť hod-
notená ako možný rizikový faktor kom-
plikácie súvisiacej so sieťkou. (stupeň 2)

Špecif ické kontraindikácie 
použitia plochých, polymérových sieťok 
nie sú jasné, a to ani v prípade prepočtu 
na vek. Každopádne sa však riziko 
komplikácií súvisiacich so sieťkou zvyšuje 
pri narastajúcej dĺžke času, kedy je sieťka 
implantovaná. Je nutné rátať s kontra- 
kciou sieťky približne 20 %, v závislosti 
od štruktúry sieťky a reakcie organizmu. 

Pokiaľ nebude jasná definícia HWM 
a LWM, výber sieťky na základe hmotnosti 
(ľahká sieťka, ťažká sieťka) nie je odporú-
čaný. (stupeň 2, silné odporúčanie)

HerniaSurge Group odporúča 
používanie plochých, monofilament-
ných syntetických sieťok, s  veľkými 
pórmi (1 – 1,5 mm), s  tržnou silou 
16 N/m2 a  minimálnou pevnosťou 
v  ťahu vo všetkých smeroch (vrátane 
subsekvenčných ťažných síl) 16 N/cm2. 
(stupeň 2, slabé odporúčanie) 

Aj napriek pravdepodobnosti iba 
krátkodobého benefitu, pri zvažovaní po-
operačnej bolestivosti je vhodné zvážiť pou-
žitie tzv. LWM. (stupeň 2, slabé odporúčania)

Herniový chirurg by si mal byť 
vedomý charakteristiky sieťok, ktoré 
používa. (stupeň 2, silné odporúčanie)

Fixácia sieťok
V prípade fixácie sieťky pri otvore-

nej chirurgii, neexistuje medzi jednotlivý-
mi druhmi fixácie rozdiel v miere recidívy 
alebo infekcie (SSI, Surgical Site Infection). 
Fixácia sieťky za pomoci lepidla (fibrínové 
lepidlo alebo cyanoakrylát) môže znížiť po-
operačnú ako aj chronickú bolesť. (stupeň 1)

U pacientov operovaných otvorenou 
technikou je za účelom redukcie skorej po-
operačnej bolesti odporúčaná atraumatická 
fixácia sieťky. (stupeň 1, slabé odporúčanie)

V takmer všetkých prípadoch nie je 
fixácia sieťky pri TEP potrebná. (stupeň 3)

V prípade fixácie je odporúčaná 
atraumatická fixácia za účelom zníženia 
skorej pooperačnej bolesti. (stupeň 2)

U pacientov s veľkým defektom 
(M3 podľa EHS klasifikácie) a TAPP/TEP 
je za účelom zníženia rizika recidívy od-
porúčaná fixácia sieťky. (stupeň 1, slabé 
odporúčanie)

Antibiotická profylaxia
U pacientov podstupujúcich otvo-

renú operáciu obojstrannej prietrže, ale-
bo operáciu recidívy prietrže, je zvýšené 
riziko infekcie rany. (stupeň 4)

V otvorenej chirurgii slabinových 
prietrží, v nízkorizikovom prostredí a u pa-
cientov s priemerným rizikom operácie, 
nie je podávanie antibiotickej profylaxie 
odporúčané. (stupeň 4, silné odporúčanie)

V otvorenej chirurgii slabinových 
prietrží, v  nízkorizikovom prostredí 
a u pacientov s vysokým rizikom operácie, 
môže by navrhnutá a použitá antibiotická 
profylaxia. (stupeň 1, slabé odporúčanie)

V otvorenej chirurgii slabinových 
prietrží vo vysokorizikovom prostredí sa 
u všetkých pacientov odporúča podanie 
antibiotickej profylaxie. (stupeň 4, silné 
odporúčanie)

V laparo/endoskopickej chirurgii 
slabinových prietrží (v každom prostredí 
a u každého pacienta) nie je podávanie 
antibiotickej profylaxie odporúčané. 
(stupeň 2, silné odporúčanie)

Anestézia
V porovnaní s celkovou anestéziou 

je lokálna anestézia spojená s rýchlejšou 
mobilizáciou, skorším prepustením z ne-
mocnice, nižšími nemocničnými aj cel-
kovými nákladmi, ako aj nižšou mierou 
komplikácií, akými sú močová retencia 
alebo skorá pooperačná bolesť. V prípade 
použitia lokálnej anestézie chirurgom, 
ktorý s ňou nemá skúsenosti, môže sa 
zvýšiť miera recidívy. (stupeň 4)

V porovnaní s regionálnou anes-
téziou je lokálna anestézia spojená so 
skorším prepustením z nemocnice, nižšími 
nemocničnými aj celkovými nákladmi 
a nižšou mierou pooperačnej močovej re-
tencie. V prípade použitia lokálnej anestézie 
chirurgom, ktorý s ňou nemá skúsenosti, 
môže sa zvýšiť miera recidívy. (stupeň 4)

Lokálna anestézia je odporúčaná 
pri otvorených operáciách reponibilných 
prietrží za predpokladu, že chirurg/tím 
je zdatný v  jej použití. (stupeň 4, silné 
odporúčanie)

U  pacientov s  ťažkým systé-
movým ochorením je správne prevedená 
lokálna anestézia považovaná za dobrú 
alternatívu celkovej alebo regionálnej 
anestézie. (stupeň 2, slabé odporúčanie)

V porovnaní s regionálnou anes-
téziou neponúka celková anestézia 
žiadne jasné výhody, a  to v súvislosti 
s  incidenciou pooperačnej bolestivo-
sti, pooperačnej nauzei, nákladmi, ale-
bo spokojnosťou pacienta. Jej použitie 
umožňuje skoršie prepustenie pacienta 
z  nemocnice, avšak klinický význam 
je nejasný. Niektoré štúdie udávajú pri 
použití regionálnej anestézie zvýšenú 
incidenciu močovej retencie. (stupeň 3)

V porovnaní s celkovou anesté- 
ziou môže byť regionálna anestézia u pa-
cientov nad 65 rokov spojená s vyššou 
incidenciou všeobecných komplikácií, 
ako napr. infarkt myokardu, zápal pľúc, 
alebo venózna tromboembólia. (stupeň 3)

U  pacientov nad 65 rokov je 
odporúčané celková alebo lokálna 
anestézia naproti regionálnej anestézii. 
(úroveň 2, slabé odporúčanie)

Otvorená operácia slabinovej 
prietrže v lokálnej anestézii môže byť 
bezpečne vykonaná neatestovaným chi-
rurgom za predpokladu, že je vykona-
ná pod dohľadom chirurga, skúseného 
vykonávať operácie slabinovej prietrže 
v lokálnej anestézii. (stupeň 1)

Prevencia a manažment 
pooperačnej bolesti
V prípade použitia celkovej alebo 

regionálnej anestézie je odporúčaná, za 
účelom zníženia skorej pooperačnej bolesti 
a potreby analgetík, dodatočná infiltrácia 
a blokovanie ilioinguinálneho a iliohypo-
gastrického nervu a/alebo subfasciálna 
alebo subkutánna infiltrácia. (stupeň 4)

Aj keď dlhodobo pôsobiace lokál-
ne anestetiká sú preferované oproti krát-
kodobo pôsobiacim, načasovanie bloku/
infiltrácie – či už predoperačne alebo pri 
uzávere rany – nemá potvrdený účinok 
na výskyt pooperačnej bolesti. (stupeň 2)

Podávanie NSAID alebo COX-2 
inhibítorov znižuje pooperačnú bolesť. 
V prípade ich kombinácie s paraceta-
molom je redukcia pooperačnej bolesti 
znásobená. (stupeň 4)

Pre- alebo perioperačná infiltrá-
cia lokálneho anestetika v zmysle bloku 
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inguinálnych nervov a/alebo subkután-
nej/subfasciálnej infiltrácie je odporúča-
ná u všetkých pacientov, ktorí podstupu-
jú otvorenú operáciu slabinovej prietrže. 
(stupeň 4, silné odporúčanie)

V prípade, že neexistujú kontra-
indikácie, je podávanie konvenčných 
NSAID alebo selektívnych COX2 inhi-
bítorov plus paracetamolu indikované 
u všetkých pacientov, ktorí podstupujú 
otvorenú operáciu slabinovej prietrže. 
(stupeň 4, silné odporúčanie)

Rekonvalescencia
Obmedzovanie fyzickej aktivity 

po operácii nekomplikovanej prietrže nie 
je potrebné a neovplyvňuje mieru reci-
dívy. Pacienti by mali byť vedení k obno-
veniu normálnej aktivity tak skoro, ako 
je to možné. (stupeň 2)

Pacientom je odporúčané obno-
venie fyzickej aktivity bez obmedzení do 
troch až piatich dní od operácie, alebo 
tak skoro, ako je to pre nich zvládnuteľné. 
(stupeň 2, silné odporúčanie)

Slabinové prietrže u žien
Neexistuje klinické vyšetrenie 

alebo diagnostický test, ktorý by 
dokázal spoľahlivo odlíšiť slabinovú 
prietrž od femorálnej. Najlepšou 
stratégiou je kombinácia klinického 
vyšetrenia, ultrazvuku slabiny a vysokej 
miery podozrenia na femorálnu prietrž. 
(stupeň 2)

Výskyt femorálnych prietrží je 
vyšší u žien. (stupeň 3)

Femorálne prietrže, v porovnaní 
so slabinovými prietržami, sú spojené 
s vyšším rizikom inkarcerácie a stran-
gulácie. Presná miera rizika a následkov 
nie je známa. (stupeň 3)

V prípade dostatočnej expertízy 
je odporúčané, aby pacientky so slabino-
vou prietržou podstúpili laparo-endos-
kopickú operáciu s implantáciou sieťky. 
(stupeň 3, silné odporúčanie)

U  pacientok so slabinovou 
prietržou je odporúčaná skorá indikácia 
a operácia slabinovej prietrže. (stupeň 3, 
silné odporúčanie)

Prítomnosť femorálnej prietrže by 
mala byť zvážená ako jedna z možností 
pri diferenciálnej diagnostike opuchov 
v oblasti slabiny u žien. (stupeň 3, silné 
odporúčanie)

Vytvorenie slabinovej prietrže 
počas tehotenstva je zriedkavé. (stupeň 1)

U tehotnej pacientky s hmatnou 
rezistenciou v slabine je najpravdepo-
dobnejšou príčinou varikozita lig. teres 
uteri. (stupeň 2)

U tehotných pacientok s rezisten-
ciou/opuchom v slabine je odporúčaná 
stratégia „watchful waiting“ (WW, po-
zorné sledovanie). (stupeň 2, slabé 
odporúčanie)

S ohľadom na zaobchádzanie s lig. 
teres uteri, prerušenie genitálnej vetvy 
genitofemorálneho nervu nesie malé 
riziko deaferenciácie, hypersenziti- 
vity a ipsilaterálnej labiálnej hypestézie. 
(úroveň 1)

V prípade otvorenej operácie je 
odporúčané zachovať lig. teres uteri 
bez prerušenia. V prípade laparoendos-
kopickej operácie je prerušenie možné, 
preferenčne by však malo byť vykonané 
proximálne od stretu genitálnej vetvy na 
úrovni spojenia s peritoneom. (úroveň 1, 
slabé odporúčanie)

Femorálne prietrže
Bezsieťková operácia femorálnej 

prietrže ma vyššiu mieru recidívy ako 
operácia so sieťkou. (úroveň 2)

Preperitoneálne otvorená plas-
tika femorálnej prietrže so sieťkou ma 
preukázateľne nižšiu mieru recidívy 
a nižšiu mieru pooperačnej bolesti ako 
otvorená sieťková operácia. (úroveň 2)

Laparo-endoskopická plastika 
femorálnej prietrže má nižšiu mieru 
rekurencií a nižšiu mieru pooperačnej 
bolesti ako predná otvorená plastika. 
(úroveň 2)

Laparo-endoskopický prístup 
poskytuje možnosť identifikácie všetkých 
typov slabinovej prietrže. (úroveň 2)

Pri plánovanej operácii slabi-
novej prietrže sa odporúča použitie 
techniky so sieťkou. (úroveň 2, silné 
odporúčanie)

V prípade dispozície dostatočných 
skúseností je odporúčané použitie lapa- 
ro-endoskopickej techniky pri plas-
tike plánovaných femorálnych prietrží. 
(stupeň 2, silné odporúčanie)

U všetkých pacientov s femorál-
nou prietržou sa odporúča urýchlené 
plánovanie operácie. (stupeň 2, silné 
odporúčanie)

Komplikácie – prevencia 
a liečba

Retencia moču
Je iba nepriamo preukázané, že 

vyššia pooperačná bolesť spôsobuje 
zvýšenú mieru retencie moču. Poznatky 
pochádzajú zo štúdií, porovnávajúce 
bolestivosť pri použití tackerov vs. atrau-
matickej fixácie. (úroveň 2)

Incidencia močovej retencie po 
operácii slabinovej prietrže stúpa s ve-
kom. (úroveň 4)

Minimalizácia parenterálneho 
podávania tekutín pacientov môže znížiť 
mieru močovej retencie. (úroveň 2)

Miera močovej retencie je nižšia 
u pacientov, ktorí podstúpili otvorenú 
plastiku v lokálnej anestézii, ako u pa-
cientov, ktorí podstúpili laparo-endos-
kopickú plastiku. (úroveň 4)

Nejestvuje rozdiel v  incidencii 
močovej retencie u pacientov, ktorí podstú-
pili laparo-endoskopickú alebo otvorenú 
plastiku v celkovej anestézii. (úroveň 3)

Prazosín, hydrochlorid fenoxyben-
zamínu alebo tamsulosín môžu pomôcť 
v prevencii močovej retencie. (úroveň 2)

Je odporúčané, aby sa pacienti 
pred operáciou vymočili. Rutinné pou-
žitie permanentných katétrov nie je od-
porúčané. (úroveň 2, slabé odporúčanie)

Sexuálna dysfunkcia 
a ischemická orchitída
Incidencia sexuálnej dysfunkcie, 

spôsobujúca stredne ťažké až závažné 
symptómy, sa pohybuje medzi 5 a 7 %. 
Porucha funkcie semenníkov a plodnosti 
sa vyskytuje u menej ako 1 % pacientov. 
(úroveň 3) 

V prípade disekcie a preparácie 
funikulu je riziko poškodenia testiku-
lárnej artérie aj vén tak v prípade ot-
vorenej, ako aj v prípade laparo-endos-
kopickej techniky. (úroveň 3)

S ohľadom na zvýšené dlhodobé 
riziko poškodenia spermatogenézy 
a produkcie hormónov neexistuje preu-
kázaný vzťah alebo rozdiel medzi jednot-
livými metodikami plastiky bilaterálnej 
prietrže. (úroveň 3)

Bolestivé stavy, ktoré znemožňujú 
sexuálnu aktivitu, môžu byť riešené 
operačnými technikami, ktoré sa 
využívajú na liečbu neuropatickej bolesti, 
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ako aj na uvoľnenie semenného povrazca 
alebo odstránenie sieťky. (úroveň 2)

Hematómy a perioperačné 
poškodenia vaskulatúry
Incidencia hematómov je pri laparo-

endoskopických technikách nižšia, v poro-
vnaní s otvorenými technikami. (úroveň 3)

Nejestvuje dôkaz, že incidencia 
vzniku hematómu je závislá od skúse- 
ností chirurga. (úroveň 1)

Antikoagulačná liečba
Perioperačný manažment pacien-

tov na antikoagulačnej alebo antiagregač-
nej liečbe by mal byť riadený lokálnymi 
alebo nemocničnými protokolmi. (úroveň 1)

Je nutný opatrný prístup nielen 
u pacientov na antikoagulačnej alebo an-
tiagregačnej liečbe, ale aj u pacientov, 
ktorí majú antikoagulačnú liečbu pre-
mostenú LMWH (nízkomolekulárnymi 
heparínmi). Je odporúčané vytváranie 
lokálnych protokolov za účelom ma-
nažmentu týchto pacientov. (úroveň 1,  
slabé odporúčanie)

Vznik serómov
Rizikovými faktormi pooperačné-

ho vzniku serómu sú: skrotálna prietrž, 
koagulopatia a kongestívne zlyhanie pe-
čene. (úroveň 3)

Inverzia a fixácia uvoľnenej trans-
verzálnej fascie pri laparoskopickej operácii 
priamej slabinovej prietrže môže znížiť riziko 
vzniku serómu alebo hematómu. (úroveň 2)

Vzhľadom na fakt, že klinicky 
signifikantný vznik serómu po operácii 
slabinových prietrží nie je častý, rutinné 
drénovanie po nekomplikovanej plastike 
slabinovej prietrže nie je odporúčané. 
(úroveň 2, slabé odporúčanie)

Zriedkavé komplikácie
Závažné komplikácie, ako naprí-

klad poranenie čreva, močového mechú-
ra alebo veľkých ciev, sa pri operáciách 
prietrží vyskytujú iba vzácne. Napriek 
tomu sú častejšie pri laparo-endosko-
pických operáciách v porovnaní s otvo-
renými operáciami. (úroveň 3)

U pacientov po predošlých ope-
ráciách v oblasti dolného brucha je pri 
laparo-endoskopickej plastike prietrží 
zvýšené riziko poranenia vnútorných 
orgánov. (úroveň 1)

Mortalita
30-dňová mortalita po operá-

cii prietrže je vzácna a obyčajne súvisí 
s akútnym výkonom. (úroveň 3)

Femorálne prietrže nesú väčšie 
riziko urgentnej operácie. (úroveň 3)

30-dňová mortalita po plánovanej 
operácii prietrže súvisí vo veľkej miere 
s komorbiditami pacienta. (úroveň 3)

Chronická bolesť (chronic 
postoperative inguinal pain – 
CPIP)
Incidencia klinicky závažnej CPIP je 

10 – 12 % a klesá s postupom času. Ťažká 
CPIP, ovplyvňujúca každodennú aktivitu, sa 
vyskytuje u 0,5 – 6 % pacientov. (úroveň 4)

CPIP je definovaná ako obťažujúca 
bolesť, vplývajúca na každodenné akti- 
vity, trvajúca viac ako 3 mesiace po 
operácii. (úroveň 2, slabé odporúčanie)

Rizikové faktory CPIP zahŕňajú: 
nízky vek, ženské pohlavie, vysokú mie-
ru predoperačnej bolesti, vysokú mieru 
pooperačnej bolesti, recidivujúcu prietrž 
a otvorenú plastiku prietrže. (úroveň 3)

Za účelom zníženia CPIP sa 
odporúča uvedomovanie si a chráne-
nie nervových štruktúr počas operácie. 
(úroveň 2, silné odporúčanie)

Plánovaná profylaktická resekcia 
ilioinguinálneho nervu počas otvorenej 
operácie zvyšuje incidenciu pooperačnej 
hypestézie, avšak neznižuje incidenciu 
CPIP. (úroveň 2)

Nejestvuje dôkaz pre odporúčanie 
plánovanej neurektómie genitálneho ra-
mena genitofemorálneho nervu. 

Plánovaná profylaktická resekcia 
ilioinguinálneho a/alebo iliohypogas-
trického nervu sa neodporúča. (úroveň 
2, slabé odporúčanie)

Odporúča sa účelná a selektívna 
resekcia ilioinguinálneho a/alebo iliohy-
pogastrického nervu v prípade, že došlo 
k  iatrogénnej lézii tohto nervu, alebo 
nerv zasahuje do priestoru založenia 
sieťky. (úroveň 2, silné odporúčanie)

Invaginácia vaku prietrže bez 
jeho ligácie (v prípade nepriamej prie-
trže) je spojená so znížením incidencie 
CPIP, avšak s vyššou mierou recidívy. 
(úroveň 3)

Fixácia sieťky o pubickú kosť zvy-
šuje incidenciu CPIP a preto nie je od-
porúčaná. (úroveň 2, silné odporúčanie)

Na zníženie incidencie orchial-
gie je nutné minimalizovať chirurgické 
poškodenie spermatického povrazca. 
(úroveň 3, silné odporúčanie)

Topická alebo orálna, predope-
račne alebo intraoperačne podaná lieč-
ba, nepreukázala vplyv na zníženie CPIP. 
(úroveň 3)

Okamžitá ťažká zvieravá bolesť 
bezprostredne po operácii poukazuje 
na cievne alebo nervové poškodenie. Do 
úvahy pripadá skorá reoperácia (v ten istý 
deň) za účelom vylúčenia/manažmentu 
uvedených komplikácií. (úroveň 1, slabé 
odporúčanie)

Manažment CPIP by mal byť 
riešený multidisciplinárnym tímom. 
Farmakologické ako aj intervenčné 
postupy, vrátane diagnostických a tera-
peutických nervových blokád, by mali byť 
vykonávané minimálne 3 mesiace (respe-
ktíve 6 mesiacov po operácii). (úroveň 2, 
slabé odporúčanie)

Neexistuje dostatočný dôkaz, že 
použitie lidokainovej alebo kapsaicinovej 
náplaste znižuje incidenciu CPIP. (úro-
veň 2)

Nejestvuje dostatočný dôkaz 
diagnostickej a terapeutickej hodnoty 
nervových blokov po operácii prietrže. 
Každopádne, v klinickej praxi, môžu byť 
uvedené bloky užitočné v manažmente 
CPIP. (úroveň 2)

Pulzná radiofrekvenčná ablácia 
môže predstavovať efektívnu liečebnú 
modalitu CPIP. (úroveň 1)

Prvé výsledky preukazujú, že 
stimulácia a neuromodulácia ganglií zad-
ných koreňov miechy môže predstavovať 
efektívnu liečbu chronickej neuropatickej 
bolesti v slabine. (úroveň 1)

Neexistuje dostatočný dôkaz, že 
iba extrakcia sieťky bez neurolýzy u pa-
cientov s CPIP je dostatočná. (úroveň 1)

V  prípade chronickej neuro-
patickej bolesti po otvorenej plastike 
prietrže prináša tak otvorená, ako aj 
laparoskopická retroperitoneálna neu-
rektómia akceptovateľné výsledky. 
(úroveň 1)

Pri rozhodovaní sa o neurektómii 
s/bez extrakcie sieťky, ako aj o type neu-
rektómie (selektívna vs. triple) je nutné 
vziať do úvahy techniku prvotnej operá-
cie a symptomatológiu pacienta. (úroveň 
2, slabé odporúčanie)



www.solen.sk | 2018;15(2) | Slovenská chirurgia

51Prehľadové články

Recidivujúce slabinové 
prietrže
Napriek všetkým inováciám v chi-

rurgii slabinových prietrží je stále miera 
recidívy vo svete príliš vysoká. (úroveň 3)

Neexistuje dôkaz podporujúci ale-
bo odporujúci stratégii WW u pacientov 
s recidivujúcimi prietržami. (úroveň 1)

Po neúspešnej otvorenej prednej 
plastike alebo Lichtensteinovej plastike 
môže byť otvorená, preperitoneálna plas-
tika, vedená rezom mimo jazvy, akceptova-
teľnou alternatívnou technikou. (úroveň 1)

Po neúspešnej otvorenej prednej 
plastike alebo Lichtensteinovej plastike 
sa odporúča laparo-endoskopická plas-
tika slabinovej prietrže. (úroveň 3, silné 
odporúčanie)

Po neúspešnej zadnej plastike je 
odporúčaná predná plastika slabinovej 
prietrže. (úroveň 3, silné odporúčanie)

Neexistujú štúdie, na základe kto-
rých by bolo možné rozhodovať o ope-
račnej technike u pacientov s recidívou 
prietrže a CPIP. (úroveň 1)

V uvedenom prípade by však mal 
byť pacient riešený skúseným herniovým 
chirurgom. (úroveň 1, slabé odporúčanie)

V prípade neúspešnej operácie 
z predného a zadného prístupu, by ope-
ráciu mal viesť skúsený herniový chirurg. 
Rozhodnutie o technike je závislé od fak-
torov operatéra a pacienta. (úroveň 2, 
silné odporúčanie)

Urgentná operácia slabinovej 
prietrže
Rizikové faktory pre zaškrtenie/

stranguláciu prietrže sú: ženské pohlavie, 
prítomnosť stehennej prietrže, predošlé 
hospitalizácie v súvislosti so slabinovými 
prietržami. (úroveň 2)

Rizikové faktory pre zvýšenú 
morbiditu/mortalitu u pacientov so za-
škrtenými/strangulovanými prietržami 
sú: vek nad 65 rokov, vyššia ASA klasifi-
kácia, dlhšie trvanie symptómov, nutnosť 
resekcie čreva, prítomnosť recidivujúcej 
prietrže, prítomnosť stehennej prietrže, 
ženské pohlavie, orálne antikoagulanciá 
a črevná nepriechodnosť. (úroveň 2)

Za účelom diagnostiky väčšiny 
pacientov s inkarcerovanou prietržou 
postačuje klinické vyšetrenie. Ultrazvuk 
slabiny a/alebo CT brucha sú modality, 
ktoré prinášajú dodatočne informácie 

a môžu v jednotlivých prípadoch pomôcť 
v rozhodovaní. (úroveň 2)

Klinické vyšetrenie slabiny je 
odporúčané u  všetkých pacientov 
s príznakmi črevnej nepriechodnosti. 
(úroveň 2, silné odporúčanie)

Akútne inkarcerovaná/zaškrtená/ 
strangulovaná slabinová prietrž patrí 
medzi stavy, vyžadujúce skorú chirurgickú 
liečbu, berúc do úvahy predoperačnú op-
timalizáciu pacienta a možnosti zaria- 
denia. (úroveň 2)

Podobne ako v čistej plánovanej 
chirurgii slabinových prietrží, aj počas 
čistej akútnej chirurgie je odporúčané 
použitie sieťky. (úroveň 2, slabé 
odporúčanie)

Nejestvuje dôkaz o  ideálnom 
chirurgickom prístupe u dospelých pa-
cientov s inkarcerovanou/strangulova-
nou/zaškrtenou slabinovou prietržou, 
preto rozhodnutie o  chirurgickom 
manažmente musí byť „šité na mieru“ 
pacientovi. (úroveň 2, slabé odporúčanie)

V prípade čistého alebo čistého 
kontaminovaného chirurgického poľa 
pri akútnej operácii slabinovej prietrže je 
odporúčané použitie monofilamentóznej 
sieťky s veľkými pórmi a vláknom na 
báze polypropylénu. (úroveň 2, slabé 
odporúčanie)

Jestvuje iba málo dôkazov pre 
porovnávanie jednotlivých typov sieťok 
v kontaminovanom chirurgickom poli. 
Veľkoporózne monofilamentové sieťky, 
biologické a biodegradibilné sieťky majú 
nejasný vplyv na riziko infekcie sieťky. 
(úroveň 1)

V  kontaminovanom/špinavom 
operačnom poli nie je použitie sieťky od-
porúčané. (úroveň 2, slabé odporúčanie)

V prípade zhoršenia charakteru 
operačného poľa je nutné erudované 
rozhodnutie o  použití sieťky, pričom 
pomer riziko/benefit by mal byť sta-
rostlivo zobratý do úvahy. (úroveň 1, slabé 
odporúčanie)

V  prípade akútnej operácie 
prietrže je odporúčané použitie pro-
fylaktických intravenóznych antibiotík. 
V závislosti od kontaminácie operačného 
poľa je možné rozhodnúť o pokračovaní 
ich podávania po operácii. (úroveň 2, 
silné odporúčanie)

Vizualizácia čreva je odporúčaná 
v prípade akýchkoľvek pochýb o  jeho 

vitalite. V závislosti od prístupu, skúse- 
ností a možností pracoviska, jednotlivé 
možnosti sú otvorenie slabiny, laparos-
kopia cez vak prietrže, formálna lapa-
roskopia alebo laparotómia. (úroveň 2)

Záver
Napriek všeobecnému názoru, že 

chirurgická liečba slabinových prietrží je 
jednoduchá a dobre preskúmaná, opak je 
pravdou. Iba dobrý lekár a dobrý chirurg 
postupným zlepšovaním jednotlivých 
aspektov komplexného manažmentu 
pacienta so slabinovou prietržou môže 
dosiahnuť maximálnu možnú mieru spo-
kojnosti pacienta. Autori veria, že zhrnu-
tím súčasných odporúčaní, k uvedenému 
zlepšeniu prispeli. 
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Adjuvantná chemoterapia karcinómu rekta – 
perzistencia kontroverzií

MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava

Adjuvantná liečba solídnych nádorov je určená na zvýšenie kurability pacientov, v porovnaní so samotným chirurgickým zákrokom. Zák-
ladné princípy adjuvantnej liečby zahŕňajú získanie lokálnej aj systémovej kontroly. Lokálne pokročilý karcinóm konečníka je definovaný 
buď T3 nádorom alebo pozitivitou lymfatických uzlín a historicky mal vysoké riziko lokálnej recidívy (LR) a aj vzdialenej recidívy. Na 
rozdiel od iných solídnych nádorov, je lokálna kontrola rakoviny konečníka dôležitým momentom, v dôsledku morbidity spojenej s LR 
a neschopnosti vyriešiť väčšinu LR chirurgickým zákrokom. Kombinovaná terapia s chemoterapiou, ožarovaním a chirurgickým zákrokom 
sa vyvinula v 80. a 90. rokoch minulého storočia ako optimálna terapia na zníženie rizika ako LR, tak aj vzdialenej recidívy.

Kľúčové slová: karcinóm rekta, rádioterapia, chemoterapia, chemorádioterapia, neoadjuvantná terapia, adjuvantná terapia

Adjuvant chemotherapy of rectal carcinoma – persistence of controversy

Adjuvant therapy for solid tumors is designed to cure patients more often than surgery alone, and the first principles of adjuvant therapy 
include gaining both local and systemic control. Locally advanced rectal cancer is defined by either T3 or node positivity, and historically 
it has had a high risk for both local recurrence (LR) and distant recurrence. Unlike other solid tumors, local control in rectal cancer is 
a worthy pursuit, as a result of the morbidity associated with LR and the inability to salvage most LRs with surgery. Combined-modality 
therapy with chemotherapy, radiation, and surgery emerged in the 1980s and 1990s as the optimum therapy for reducing the risk of both 
LR and distant recurrence.

Key words: rectal cancer, radiotherapy, chemotherapy, chemoradiotherapy, neoadjuvant therapy, adjuvant therapy
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V roku 2012 sa celosvetovo diag-
nostikovalo približne 14,1 milióna prípa-
dov rakoviny, z toho 7,4 milióna u mužov 
a 6,7 milióna u žien. Predpokladá sa, že 
počet nových onkologických ochore-
ní sa zvýši na 24 miliónov v roku 2035. 
Kolorektálny karcinóm bol v roku 2012 
celosvetovo treťou najčastejšou ma-
lignitou s približne 1,4 milióna nových 
prípadov. V Spojených štátoch sa ročne 
diagnostikuje približne 39 000 pacien-
tov s adenokarcinómom rekta (1). Na 
Slovensku sa podľa posledných zverej-
nených dát v roku 2010 diagnostiko-
valo až 1 117 karcinómov konečníka (2). 
Adjuvantná chemoterapia po chemora-
diácii s následnou totálnou mesorektál-
nou excíziou (TME) pre lokálne pokro-
čilý rektálny karcinóm sa napriek limi-
tovaným dátam stali štandardom liečby. 
Úloha adjuvantnej chemoterapie pri ra-
kovine konečníka sa hodnotila v štúdii 
NSABP R-01 u 555 pacientov s Dukes B 
a C štádiom choroby. Pacienti sa rando-
mizovali na adjuvantnú chemoterapiu 
s 5-fluóruracilom (5-FU), semustínom 
a  vinkristínom, resp. adjuvantnú rá-
dioterapiu alebo žiadnu ďalšiu liečbu. 

Zlepšenie celkového prežívania (OS) 
a špecifického prežívania pre chorobu 
sa pozorovali pri pridaní chemoterapie 
v porovnaní so samotným chirurgickým 
zákrokom (p = 0,05 a p = 0,006) a usta-
novili následnú chemoterapeutickú 
adjuvantnú liečbu po resekcii rakoviny 
rekta ako štandard liečebnej starostli-
vosti (3). Napriek širokej adopcii adju-
vantnej chemoterapie – po publikácii 
dát – analýza nezohľadnila zmysluplné 
rozdiely v základných charakteristikách 
pacientov. U zdravších pacientov (men-
šia komorbidita, lepší výkonnostný stav) 
bolo totižto pravdepodobnejšie, že do-
stanú adjuvantnú chemoterapiu, ale sa aj 
očakávalo, že budú žiť dlhšie bez ohľadu 
na jej podanie. Navyše, aj keď bol tento 
výsledok významný počas doby realizá-
cie skúšania, štúdia sa uskutočnila pred 
rutinným používaním neoadjuvantnej 
terapie a operačnej techniky   TME. Po 
klinickej štúdii Sauera a spolupracov-
níkov v roku 2004 sa zmenila koncep-
cia aplikácie terapie na neoadjuvantnú, 
na rozdiel od dovtedajšej adjuvantnej 
chemoradiácie ako štandardu liečebnej 
starostlivosti pri rakovine konečníka (4).

Pri 11-ročnej aktualizácii výsled-
kov neoadjuvantná chemoradiácia viedla 
k 7,1 % kumulatívnej incidencii lokálnej 
recidívy oproti 10,1 % s  adjuvantnou 
chemoradiáciou (5). Okrem toho, zmeny 
v chirurgických technikách dramatic-
ky znížili lokálne rekurencie pacientov, 
nakoľko pred rutinným použitím TME, 
lokálna rekurencia bola približne u 26 %  
pacientov liečených samotným chirur-
gickým zákrokom (6, 7) TME, ktorá sa 
stala štandardom starostlivosti, v nedáv-
nych klinických štúdiách samotná vyka-
zovala mieru lokálnej rekurencie 10,9 % 
(8). Štúdia EORTC 22921 skúmala úlohu 
adjuvantnej chemoterapie pri lokálne po-
kročilom karcinóme konečníka. Pacienti 
v štádiu T3-4 resekabilného ochorenia 
(1 011 pacientov) boli randomizovaní na 
predoperačnú RT, predoperačnú chemo-
radiáciu, predoperačnú RT a pooperačnú 
chemoterapiu alebo predoperačnú che-
moradiáciu a pooperačnú chemoterapiu. 
Päťročný kumulatívny výskyt lokálnej re-
kurencie bol 8,7 %, 9,6 % a 7,6 % pre sku-
piny, ktoré dostali chemoterapiu pred- 
operačne, pooperačne alebo v oboch prí-
padoch a 17,1 % u tých, ktorí nedostali 



www.solen.sk | 2018;15(2) | Slovenská chirurgia

53Prehľadové články

žiadnu chemoterapiu (p = 0,002). Tieto 
údaje potvrdili, že pridanie chemoterapie 
v obidvoch, neoadjuvantnom a adjuvant-
nom nastavení, znižuje lokálnu recidívu. 
Napriek dlhodobému sledovaniu to však 
nemalo žiadny účinok na OS alebo pre-
žívanie bez ochorenia (DFS) – aplikácia 
pooperačnej chemoterapie v porovna-
ní so žiadnou adjuvantnou chemotera-
piou (p = 0,32 a 0,29). V neplánovanej 
analýze podskupín, bol prínos DFS pre 
adjuvantnú chemoterapiu u týchto pa-
cientov s tumorom s down-stagingom po 
neoadjuvantnej terapii (p = 0,013). Avšak, 
10-ročná miera vzdialených metastáz 
bola takmer 30 % vo všetkých študij-
ných ramenách (9, 10, 11, 12). Je dôležité 
poznamenať, že táto štúdia nie priamo 
porovnávala adjuvantnú chemoterapiu 
oproti observácii u pacientov liečených 
neoadjuvantnou chemoradiáciou. Navyše 
dizajn štúdie bol kritizovaný za to, že sa 
používal režim bolusu 5-FU, ktorý nie je 
štandardný v Spojených štátoch. Druhá 
randomizovaná štúdia od Cioniniho 
a spolupracovníkov, priamo spochybni-
la užitočnosť adjuvantnej chemoterapie 
pre pacientov s ochorením v štádiu cT3 
alebo T4, ktorí podstúpili neoadjuvantnú 
chemoradiáciu a následne operáciu. 655 
pacientov štúdie bolo randomizovaných 
na šesť cyklov s 5-FU oproti observácii. 
Pri 5 rokoch sledovania sa nepozoroval 
žiaden rozdiel v celkovom prežívaní, lo-
kálnej recidíve alebo vzdialených meta-
stázach, i keď táto štúdia opäť používala 
bolusový 5-FU režim (13). Klinická štú-
dia PROCTOR-SCRIPT randomizovala 
pacientov s histologicky potvrdeným 
karcinómom konečníka štádia II alebo 
III, ktorí dostali neoadjuvantnú RT ale-
bo chemoradiáciu, následne absolvovali 
TME a adjuvantnú chemoterapiu oproti 
observácii. Do trialu sa zaradilo 437 pa-
cientov (avšak bol predčasne zatvorený 
kvôli zlému náboru). Pri strednom sledo-
vaní 5 rokov nebol žiadny rozdiel v OS, 
DFS, lokálnych recidívach alebo vzdia-
lených metastázach (14). Ďalšia britská 
štúdia sa predčasne zatvorila pri 113 zo 
zamýšľaných 800 pacientov. Po neoad-
juvantnej chemoradiácii a resekcii, pa-
cienti boli randomizovaní na adjuvantný 
kapecitabín a oxaliplatinu na šesť cyklov 
alebo observáciu. „Compliance“ bola zlá, 
pričom len 48 % z nich ukončilo šesť cyk-

lov chemoterapie. Žiadne rozdiely v OS 
alebo DFS sa nepozorovali (15). V snahe 
zlepšiť štatistické údaje prostredníctvom 
väčšieho počtu pacientov sa realizovala 
metaanalýza údajov zo štyroch európ-
skych randomizovaných štúdií – spolu  
1 196 pacientov s rektálnym karcinómom 
štádia II alebo III, ktorí boli liečení neo-
adjuvantnou liečbou a chirurgickou re-
sekciou. Žiadne rozdiely v OS, DFS alebo 
vzdialených metastázach sa nepozoro-
vali. V týchto štúdiách sa „compliance“ 
adjuvantnej chemoterapie pohybovalo od 
43 % do 73 % (16). Tieto súhrnné údaje 
nepodporili rutinné používanie adjuvant-
nej chemoterapie v lokálne pokročilom 
karcinóme rekta u pacientov liečených 
neoadjuvantnou chemorádioterapiou 
a chirurgiou. Hoci rakovina hrubého čre-
va a konečníka sú často spájané do jednej 
chorobnej jednotky, existujú dôležité roz-
diely v liečebných postupoch a modeloch 
rekurencie medzi týmito malignitami. 
Obyčajne, ak chýbajú údaje o adjuvant-
nom manažmente rakoviny konečníka, 
bežne sa používa extrapolácia zo štúdií 
rakoviny hrubého čreva. Skoršie štúdie 
vrátane NSABP-C01 preukázali 25 %  
až 30 % zníženie relatívneho rizika 
úmrtnosti a vzdialených metastáz pri po-
užití adjuvantnej chemoterapie v porov-
naní s chirurgickým zákrokom samot-
ným (3, 7, 17, 18, 19). Štúdia MOSAIC, kde 
bolo randomizovaných 2 246 pacientov 
so štádiom II-III karcinómu hrubého čre-
va na adjuvantný bolus plus kontinuál- 
nu infúziu 5-FU a leukovorínu (LV5FU2) 
verzus LV5FU2 s pridaním oxaliplatiny 
(FOLFOX4), zistila, že pridanie oxalipla-
tiny významne zlepšilo aj 5-ročné DFS 
aj 6-ročné OS (p = 0,003) a (p = 0,023) 
(20, 21). Hoci viaceré štúdie hodnotili op-
timálny režim adjuvantnej systémovej 
liečby v karcinóme hrubého čreva, údaje 
pre výber špecifického režimu chemo-
terapie pre adjuvantnú liečbu rakoviny 
konečníka sú limitované.

Štúdia ADORE, multicentrická 
randomizovaná kontrolovaná štúdia fázy 
II, skúmala pridanie oxaliplatiny k adju-
vantnej chemoterapii založenej na 5-FU 
režime u pacientov s rakovinou koneč-
níka, ktorí boli predtým liečení neoad-
juvantnou chemoradiáciou a chirurgic-
ky. Celkovo bolo do štúdie zaradených  
321 pacientov s patologickým štádiom II 

alebo III (ypT3-4N0 alebo ypTvšetkyN1-2) 
rakoviny konečníka a boli randomizovaní 
na podanie štyroch cyklov 5-FU a leu-
kovorínu verzus osem cyklov FOLFOX. 
Primárny cieľ štúdie bol trojročný DFS. 
S priemerným sledovaním po 38,2 me-
siacoch bolo štatisticky významné zlep-
šenie v prospech režimu FOLFOX (71,6 % 
oproti 62,9 %, HR 0,657, p = 0,047) (22). 
Všeobecná toxicita súvisiaca s liečbou, 
vrátane únavy, neuropatie, trombocyto-
pénie a nevoľnosti bola väčšia v režime 
FOLFOX, nebol ale žiaden rozdiel v AE 
stupňa 3 alebo 4. 

Momentálne nie sú žiadne klinic-
ké štúdie karcinómu konečníka zame-
rané na primerané trvanie adjuvantnej 
chemoterapie. Optimálne trvanie liečby 
je z veľkej časti založené na skúsenos-
tiach s rakovinou hrubého čreva, kde sa 6 
mesiacov adjuvantnej chemoterapie po-
važuje za štandardné. Nedávne výsledky 
z projektu IDEA (šesť randomizovaných 
štúdií so 6 mesiacmi vs. 3 mesiacmi ad-
juvantnej terapie na báze oxaliplatiny) 
prezentované počas ASCO 2017 preuká-
zali výrazne vyšší výskyt stupňa 3 alebo 
4 neurotoxicity pri 6-mesačnej terapii 
v porovnaní s 3 mesiacmi liečby (16 % 
oproti 3 % s FOLFOX-om, 9 % oproti 3 %  
s CAPOX-om). Pri strednom sledovaní 
39 mesiacov, 3-ročné DFS za obdobie 3 
a 6 mesiacov liečby bolo 74,6 % oproti 
75,5 % (HR =1,07, 95% CI 1,00-1,15) (23). 
Extrapolácia týchto údajov pre karcinóm 
konečníka je však u pacientov predlieče-
ných neoadjuvantnou chemoradiáciou 
a operáciou komplikovaná, nakoľko pa-
cienti s karcinómom hrubého čreva sú 
zvyčajne iniciálne operovaní a potom 
nasleduje adjuvantná liečba. Konsenzus 
NCCN v súčasnosti odporúča pre reseko-
vaný karcinóm konečníka 6 mesiacov pe-
rioperačnej liečby: neoadjuvancia (5- až 
6-týždňový interval chemorádioterapie) 
a 4 mesiace adjuvantnej chemoterapie. 

Napriek nedostatku údajov, adju-
vantná chemoterapia u pacientov s lokál-
ne pokročilým karcinómom konečníka, 
ktorí podstúpili neoadjuvantnú chemo-
radiáciu a následnú TME, bola začlenená 
do štandardnej liečebnej stratégie. Pri 
zhodnocovaní nákladov na starostlivosť 
a využívanie zdrojov je pozitívne, že nie-
ktoré centrá začínajú začleňovať hypo-
frakcionovaný, neoadjuvantný radiačný 
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prístup (5 Gy x 5 frakcií) s konsolidáciou 
alebo bez konsolidácie chemoterapiou 
(24, 25, 26).   V  aktuálne prebiehajúcej 
štúdii PROSPECT je randomizovaných 
1 000 pacientov na štandardné rameno 
s chemoradiáciou s 5-FU alebo kapecita-
bínom, nasledované TME a adjuvantným 
FOLFOX oproti šiestim cyklom neoad-
juvantného FOLFOX (a ak sa pri opätov-
nom posúdení efektu ukazuje viac ako 
20 %-ná odpoveď primárneho nádoru, 
neaplikuje sa chemoradiácia, ale TME 
a  šesť cyklov adjuvantného FOLFOX) 
(27). Okrem toho, neoperatívny ma-
nažment Habr-Gama a spolupracovní-
kov naznačuje, že u mnohých pacientov 
s kompletnou klinickou odpoveďou na 
neoadjuvantnú chemoradiáciu sa za-
chováva efekt terapie a nemajú už ďalší 
benefit z chirurgického zákroku. V tejto 
situácii potreba adjuvantnej chemotera-
pie ešte nie preskúmaná (28, 29, 30, 31). 
Prebiehajúca štúdia fázy II v Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center je v štádiu 
náboru pacientov, aby skúmala neopera-
tívny prístup liečby u pacientov so skoro 
kompletnými alebo kompletnými klinic-
kými odpoveďami na neoadjuvantnú te-
rapiu. Okrem toho, táto štúdia skúma aj 
načasovanie chemoterapie a či chemote-
rapia pred chemoradiáciou môže zlepšiť 
DFS (32). Citlivosť na systémové agens 
závisí aj od mikrosatelitového statusu. 
U pacientov s rakovinou hrubého čreva 
s vysokou mikrosatelitovou nestabilitou 
(MSI-H) alebo deficient mismatch repair 
(dMMR) nie je zaručený benefit z adju-
vantnej liečby (33, 34). Le a spolupra-
covníci zistili, že u pacientov s meta-

statickým kolorektálnym karcinómom 
a dMMR, podanie anti-PD-1 protilátky 
v monoterapii viedlo k vysokej odpove-
di nádoru a zvýšenému prežívaniu bez 
progresie v porovnaní s proficient MMR 
nádormi (35). Prebiehajúca randomizo-
vaná štúdia fázy III sa zaoberá otázkou, 
či pridanie anti-PD-L1 protilátky atezoli-
zumabu k liečbe FOLFOXom u pacientov 
s rakovinou hrubého čreva v štádiu III 
s dMMR alebo MSI-H môže zlepšiť DFS 
v porovnaní s FOLFOX sólo (36). Je tu ur-
čitý stupeň pravdepodobnosti, že použi-
tie imunoterapie by mohlo byť extrapolo-
vané aj na rakovinu konečníka. Vzhľadom 
na takmer 30 % incidenciu vzdialených 
metastáz pri lokálne pokročilom rektál-
nom karcinóme, sú určite potrebné nové 
efektívnejšie systémové liečivá. V súčas-
nosti musia onkológovia zvažovať komor-
biditu pacientov, štádium nádoru (pred 
aj po neoadjuvantnej liečbe), odpoveď 
nádoru na terapiu, patologické charak-
teristiky a pooperačný výkonnostný stav 
pri diskusii o potenciálnych výhodách 
a nevýhodách adjuvantnej chemoterapie 
karcinómu rekta.
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Úrazy futbalových rozhodcov. Výskyt a prevencia
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Autori vo svojej práci vyhodnocujú dostupné prezentácie o úrazoch futbalových rozhodcov. Predkladajú štatistické údaje o klasifikácii 
týchto úrazov, etiológii, charaktere a závažnosti úrazov. V časti prevencia poukazujú na športovú, kondičnú ako aj psychologickú pre-
venciu úrazov futbalových rozhodcov. 

Kľúčové slová: úraz, futbalový rozhodca, etiológia, prevencia

Injuries of football/soccer referees. Incidence and prevention

The authors evaluate available presentations about injuries of football/soccer referees in their work. They present statistical data on 
classification of these injuries, etiology, character and seriousness of the injuries. They point out to sport, fitness and psychological 
precaution of the injuries of football/soccer referees in the chapter precaution.
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Úvod
Európsky futbal, v  americkej 

terminológii aj „soccer“, je najobľúbe-
nejšia loptová kolektívna hra na svete. 
Registrovaných futbalistov je viac ako 
240 miliónov, z tohto počtu je asi 17 %  
žien (1). O popularite futbalu svedčí 
aj údaj o sledovanosti „top“ zápasov. 
Finále majstrovstiev sveta vo futba-
le v roku  2010 medzi Španielskom 
a Holandskom sledovalo neuveriteľných 
620 miliónov divákov (2). Súčasné počty 
fanúšikov sledujúcich MS 2018 budú 
oficiálne známe až o niekoľko týždňov/
mesiacov. 

Nezanedbateľnou súčasťou „di-
vadla“ zvaného futbal sú okrem hráčov, 
trénerov, členov realizačného tímu – 
tímových lekárov, masérov, samozrejme 
aj rozhodcovia. Účastníkmi futbalovej 
aktivity sú aj športoví psychológovia 
prípravou hráčov a rozhodcov na zod-
povednú funkciu. Postavenie rozhodcu 
vyžaduje nielen fyzickú, ale aj psycho-
logickú prípravu na fyzickú a psychickú 
záťaž, stres.

Významný lekár pravidelne pub-
likujúci práce s témou futbalu a diania 
okolo futbalu Mário Bizzini vo svojej práci 
z roku 2010 o problematike futbalových 
rozhodcov konštatuje, že historicky prvý 
futbalový zápas rozhodovaný „neutrál-
nym“ − nezainteresovaným rozhodcom 
bol už v r. 1871 v Anglicku (3). V roku 1893 

bola v Londýne založená Asociácia roz-
hodcov futbalu Londýna. V  1939 bola 
popri FIFA (Medzinárodná futbalová fe-
derácia bola založená v 1913) konštituo-
vaná aj Rozhodcovská komisia FIFA, ktorá 
sa zaoberá problematikou rozhodcov vo 
všetkých oblastiach ich pôsobnosti (3). 
Podľa štatistík FIFA je registrovaných vo 
svete 800 000 až 840 000 hlavných a po-
stranných rozhodcov (1, 4). V Nemecku 
bolo k 1. 1. 2015 registrovaných 71 521 roz-
hodcov, z toho 2 543 žien (5). V odbornej 
literatúre sa v porovnaní s príspevkami 
o poraneniach hráčov vyskytujú práce 
o úrazoch a všetkých aspektoch aktivi-
ty rozhodcov len zriedkavo, sporadicky 
(6). Na poslednej konferencii o futbalovej 
medicíne konanej v dňoch 2. − 4. júna 
2018 v Barcelone boli z 220 prezentácií 
iba tri prezentácie s problematikou fut-
balových rozhodcov, dve zo Španielska 
a jedna z Iránu (7). 

Výskyt
Úloha rozhodcov vo futbale je ná-

ročná ako po fyzickej tak aj psychickej 
stránke. Podľa dostupných a publiko-
vaných údajov môžeme kvantitatívne 
(počet absolvovaných kilometrov, počet 
kilometrov šprintu) aj kvalitatívne (po-
čet významných rozhodnutí ) hodnotiť 
aktivitu rozhodcu počas futbalového 
zápasu. Podobne ako futbaloví hráči aj 
rozhodcovia striedajú aktivitu pohybu 
chôdzou, behom a postojom (4). Hlavný 
rozhodca prebehne počas zápasu od 9 
do 13 kilometrov. Z tohto počtu kilo-
metrov je 4 % − 18 % vysoko intenzívny 
„šprint“ (1, 8). Podľa niektorých auto-
rov šprintuje rozhodca (šprint je beh 
rýchlejší ako 18 km/hodinu) približne  
1 km každý polčas (1). Počas zápasu často 
zmení svoju aktivitu – beh predstavuje 
47 % aktivity, šprint 12 %, beh dozadu 
18 % a chôdza 23 % celkového času fut-

Obrázok 1. Ilustračné fotografie (zdroj: P. Jazva)
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balového zápasu (9). Ďalšou rozhodcov-
skou aktivitou je gestikulácia. Samotné 
„vytiahnutie a potrestanie“ žltou alebo 
červenou kartou niekedy vyžaduje od 
rozhodcu odvahu a dostatok vnútor-
ných síl, presvedčenie o správnosti roz-
hodnutia, sebavedomie, samozrejme aj 
kondíciu. Rozhodca asi 1 270-krát zmení 
počas zápasu aktivitu a mení ju každých 
4 − 6 sekúnd (1, 6, 10). Elitní rozhod-
covia urobia počas futbalového zápasu 
pritom 130 − 137 rozhodnutí, čo pred-
stavuje 1 − 2 rozhodnutia za 1 minútu 
zápasu. Často ide o závažné rozhodnu-
tia, rozhodujúce pre výsledok zápasu (1, 
6, 10). Rozhodcovia na najvyššej úrovni 
sú priemerne asi o 15 − 20 rokov starší 
ako hráči, nie všetci sú profesionálnymi 
rozhodcami, pričom v nižších súťažiach 
asi nikto. Nie je možné (ak áno, tak vý-
nimočne) pri zranení a napríklad vyčer-
panosti, únave ich vystriedať (1).

Štatistické údaje o úrazoch futba-
lových rozhodcov sú dostupné v prezen-
táciách z futbalovo vyspelých krajín ako 
Brazília, Švajčiarsko, Chorvátsko, Írsko. 
Tabuľky 1 a 2 prezentujú počty sledova-
ných rozhodcov, počet úrazov, aktivitu 
pri ktorej k úrazu došlo, aj zastúpenie 
jednotlivých typov diagnóz. 

Úraz futbalového rozhodcu bol 
definovaný Európskou futbalovou fede-
ráciou (UEFA): „Úraz futbalového rozhod-
cu je akýkoľvek úraz spojený s bolesťou 
alebo diskomfortom, ktorý je výsledkom 
rozhodovania, tréningu a predsezónnych 
testov a vyžaduje medicínsku starostli-
vosť alebo spôsobuje vynechanie rozhod-
covskej aktivity (tréning, predsezónne 
testovanie, futbalový zápas)“ (1). 

Lokalizácia úrazov u rozhodcov 
je vo všetkých publikovaných prezen-
táciách takmer identická. Najčastejšie 
je postihnutá oblasť kolena (poranenia 
väzivového aparátu, meniskov). Ďalšou 
frekventovanou oblasťou je drieko-
vá chrbtica a časté sú úrazy Achillovej 
šľachy, členka a slabiny. Výskyt týchto 
poranení kolíše medzi jednotlivými sle-
dovaniami, ale kopíruje najčastejší výskyt 
vo všetkých sledovaniach (1, 3, 4, 6, 11, 
12, 13). Autori z Chorvátska prezentujú 
prevahu 52 % úrazov dolnej končatiny 
a z tohto počtu až 30 % s diagnostikova-
nou léziou Achillovej šľachy (1). Brazílski 
autori vyhodnotili 40 % výskyt úrazov 

členka a 20 % výskyt úrazov kolena v sú-
bore 95 úrazov futbalových rozhodcov 
v najvyššej súťaži za sezónu 2005 − 2006 
(6). Švajčiarski špecialisti v práci o profile 
elitného rozhodcu podobne ako iránski 
autori vyhodnotili ako najčastejšiu léziu 
Achillovej šľachy (12, 11). Ďalší švajčiarski 
autori s anamnézou futbalových prezen-
tácií, v práci z 2009 roku prezentujú 26 % 
výskyt natiahnutí „hamstringov“ a 26 % 
podiel podvrtnutí členka a lézií Achillovej 
šľachy z celkového počtu úrazov roz-
hodcov (4). Publikované štúdie vyžadujú 
analýzu a opatrenia na prevenciu úrazov 
futbalových rozhodcov. V časti etiológia 
bola pozornosť všetkých publikujúcich 
autorov zameraná na výskyt úrazov po-
čas jednotlivých aktivít. Najrizikovejšou 

aktivitou bolo predsezónne testovanie. 
Podľa pravidiel FIFA sa základné testo-
vanie skladá z dvoch povinných testov, 
ktoré sú náročné a ich absolvovanie res-
pektíve pokus o ich absolvovanie môže 
byť príčinou úrazov.

Test č. 1. „Opakovaná šprintérska 
schopnosť“. Test obsahuje 6 opakova-
ní 40-metrového šprintu s minútovým 
odpočinkom, pričom v medzinárodnej 
kategórii je akceptovaný čas na 1 šprint 
6 sekúnd.

Test č. 2. „Intervalový test“. Test 
obsahuje 40 opakovaní 75-metrového 
behu a 25-metrovej chôdze. V medzi-
národnej kategórii je akceptovaný čas 
15 sekúnd na 75-metrový beh a čas 18 
sekúnd na 25-metrovú chôdzu.

Tabuľka 1. Publikácie z Brazílie, Švajčiarska, Chorvátska, Iránu a Írska (6, 4, 10, 1, 11, 12)

Zdroj, autori, rok
Sledované 
obdobie

Súbor 
Priemerný vek

Počet 
úrazov

Počet úrazov 
na/1 000 
hracích hodín Tréning Testy Zápas

1. Peas et al.  
Brazília 2011

2005 − 
2006

200 
32 r.

95 60 % 27 % 13 % 

2. Bizzini et al. 
Švajčiarsko 2009

2005 − 
2006

71 
36 r.

41 4,60/1 000 hh 64 % 36 %

3. DeOliveria et al. 
Brazília 2016

2005− 
2006

36 
35 r.

19 59 % 23 % 18 %

4. Gabrilo et al. 
Chorvátsko 2013

2010 − 
2011

342 
33 r.

244 5,29/1 000 hh 23 %

5. Kordi et al. 
Irán 2013

2009 − 
2010

75 102 5,75/1 000 hh 20 %

6. Wilson et al.  
Írsko 2018

2006 − 
2007

31 
33 r.

38 8,80/1 000 hh

Publikácie z Brazílie, Švajčiarska, Chorvátska, Iránu a Írska prezentujú výskyt úrazov na 1 000 hracích ho-
dín. V sledovaných zdrojoch je to od 4,60 do 8,80 úrazov na 1 000 hracích hodín. V časti rozdelenia úrazov 
na jednotlivé úseky rozhodcovskej aktivity je významný údaj o percentuálnom zastúpení úrazov počas pred-
sezónneho testovania. Niektorí autori štatisticky nerozlišujú výskyt počas tréningu a testovania. Pozornosť 
vyžadujúci je pomer frekvencie testovania k týždňovej aktivite rozhodcov počas sezóny. Testovanie sa vyko-
náva 1x ročne, maximálne 2x ročne a podľa štatistík predstavuje 20 % až 27 % všetkých úrazov. Tento údaj 
predstavuje predsezónne testovanie rozhodcov ako najviac rizikovú aktivitu (1, 6, 10, 11). 

Tabuľka 2. Tabuľka analyzuje charakter, diagnózu jednotlivých poranení rozhodcov. Najviac frekven-
tovanou diagnózou je natiahnutie − distenzia a podvrtnutie, pričom výskyt zlomenín je v rozpätí od 7 
% do 10 % všetkých úrazov (6, 4, 10, 1, 11, 12).

Zdroj, autori, rok
Sledované 
obdobie

Súbor 
Priemerný vek

Počet 
úrazov

Distenzia 
svalov, šliach

Distorzia 
kĺbov Fraktúra

1. Paes et al.
Brazília 2011

2005 − 2006 200
32 r.

95 78 % 14 % 8 %

2. Bizzini et al.
Švajčiarsko 2009

2005 − 2006 71
36 r.

41 44 % 48 % 8 %

3. DeOliveria et al.
Brazília 2016

2005 − 2006 36
35 r.

19 45 % 45 % 10 %

4. Gabrilo et al.
Chorvátsko 2013

2010 − 2011 342
33 r.

244  53 %  40 %  7 % 

5. Kordi et al.
Irán 2013

2009 − 2010 75 102 45 % 45 % 10 %

6. Wilson et al.
Írsko 2018

2006 − 2007 31
33 r.

38 55 % 35 % 10 %
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Tieto dva testy sú základné, pri-
čom vyššie uvedené limity sú záväzné, 
povinné pre medzinárodnú a l. stupňovú 
úroveň rozhodcov národných federácií, 
smerom k nižším kategóriám sú limity 
miernejšie. V odporúčaní FIFA sú aj iné 
voliteľné testy (14, 15). Príčin najčastej-
šieho výskytu úrazov počas predsezón-
neho testovania je viac. Účasť a úspešné 
absolvovanie testov je hlavný predpoklad 
ďalšej účasti vo funkcii futbalového roz-
hodcu. Tento fakt vo väčšine prípadov 
spôsobuje „predštartovný stres“ (1, 10). 
Účastníci testov sú včas informovaní 
o charaktere testovania, spôsoboch hod-
notenia výsledkov a v priemere je kvalita 
povrchu testovania v mnohých prípadoch 
nezanedbateľne kvalitnejšia ako trávnik 
počas futbalového zápasu. Napriek tomu 
predstavujú testy najrizikovejšiu aktivitu 
(1). Brazílski autori konštatujú, že až 80 %  
rozhodcov s úrazmi počas testov malo 
v príprave „predtestovacími tréningmi“ 
cvičenia s profesionálne nevzdelanými 
trénermi, cvičiteľmi (10). Rizikovosť je 
spôsobená jednak možnou predsezón-
nou nedostatočnosťou ako po fyzickej 
tak aj psychickej stránke. Možnosť nespl-
nenia testových kritérií pri strese, oba-
ve z ďalšieho pôsobenia ako rozhodcu, 
zvyšuje riziko úrazu (1, 10). Chorvátski 
autori konštatujú, že maximálny šprint je 
častejší pri predsezónnych testoch ako 
pri pravidelných zápasoch (1).

Prevencia
Prevencia úrazov predpokladá 

znalosť etiológie vyvolávajúcich príčin 
úrazov. Epidemiológia úrazov futba-
lových rozhodcov je pri nezáujme fut-
balovej verejnosti o túto problematiku 
limitovaná aj absenciou štatistických 
informácií o poraneniach tejto dôležitej 
súčasti futbalového života. Podľa do-
stupných informácií je náročné hodnotiť 
úrazy rozhodcov a takto stanoviť preven-
ciu poranení počas futbalového zápasu 
u rozhodcov. Viacerí autori zdôrazňujú 
dôležitosť psychologickej prípravy na 
zaťaženie, testovanie a futbalový zápas 
− zaťaženie stresom (16).

Bizzini a kolektív v práci z 2009 
roku konštatujú, že strečingové cvičenia 
pred zaťažením aj u rozhodcov reduku-
jú výskyt distenzie šliach hamstringov. 
Prevenciu podvrtnutí členkového kĺbu 

zabezpečujú podporné bandáže a cvi-
čenia na balančnej doske, hlavne u špor-
tovcov s predošlou anamnézou instabi-
lity členka. Autori považujú strečing za 
najdôležitejší faktor prevencie úrazov 
pri testovaní a aj počas futbalových zá-
pasov (4).

Brazílski autori v prevencii úrazov 
rozhodcov v príprave na testovanie a sa-
motnú záťaž zápasmi preferujú program 
Fartlek. Tento program je založený na 
striedaní behu s  rôznou rýchlosťou 
v závislosti od subjektívnych pocitov. 
Fartlek je na rozdiel od intervalového 
tréningu neštruktúrovaný, bežec sa pri 
voľbe tempa riadi napríklad pocitmi ale-
bo skladbou terénu. Podstatou je zmena 
intenzity behu, bežec môže meniť tem-
po od chôdze až po šprinty do kopca 
neobmedzene. Môže behať rýchlo, po-
tom pomalšie, následne striedať šprint 
a chôdzu. Aplikáciou tohto typu cvičenia 
sa znižuje počet úrazov u futbalových 
rozhodcov (6).

Ďalším využiteľným programom 
na prevenciu úrazov rozhodcov je aj 
Program „FIFA 11+“ aktuálne nazývaným 
„11+“. Je to kompletný program rozcvičky 
na zníženie úrazovosti medzi mužskými 
a ženskými futbalistami vo veku od 14 
rokov a starších aplikovateľný aj na roz-
cvičku rozhodcov. Tímy, ktoré využívajú 
program v rozcvičke aspoň 2x týždenne 
a pred súťažným zápasom, mali podľa 
štúdií pokles úrazovosti o 30 – 50 %. 
Program začína bežeckými cvičeniami, 
v závere aktivuje kardiovaskulárny sys-
tém a obsahuje špecifické preventívne 
cvičenia zamerané na istotu a silu kon-
čatín, rovnováhu a obratnosť. Program je 
v troch úrovniach s rastúcou náročnos-
ťou v spôsobe a náročnosti cvičenia. Má 
tri časti, spolu 15 cvičení, ktoré môžu byť 
uplatnené postupne na začiatku každého 
tréningu. Kľúčový bod programu je pou-
žitie správnej techniky počas cvičení (17).

Pri prevencii stresu počas futba-
lového zápasu je závažné vnímať a po-
znať jednotlivé aspekty tejto miliónmi 
sledovanej hry. Iránski autori v  práci 
z  2012 roku predložili vo svojej práci 
o strese rozhodcov vo viacerých kon-
taktných športoch systematické hod-
notenie stresu v kontaktných športoch 
(17). Príčiny stresu rozdelili do 6 skupín. 
Znalosť týchto príčin môže byť preven-

ciou aj úrazov u hodnotených rozhodcov. 
Prevencia stresových záťaží je v kompe-
tencii psychológov, tak športových ako 
aj klinických, venujúcich sa špecifikám 
rozhodcovskej profesie. 

Základných 6 príčin stresu u roz-
hodcu je: 
1.  Vlastné zhodnotenie individuálnej 

kondičnej a technickej pripravenosti. 
Aktuálna kondičná pripravenosť je 
dôležitá pre úspešné rozhodovanie, 
podobne ako znalosť pravidiel.

2.  Obava z hodnotenia výkonu funkcio- 
nármi, médiami.

3.  Osobné – rodinné problémy, osobné 
problémy, môžu rozptyľovať pozor-
nosť na prebiehajúcu hru.

4.  Obava z chýb počas rozhodovania, 
neistota z jednotlivých, niekedy veľmi 
závažných rozhodnutí.

5.  Interpersonálne konflikty – konflikty 
s trénermi, technickým podporným 
tímom, hráčmi a publikom.

6.  Zdrojom stresu sú iné okolnosti, ako 
napríklad počasie, zmena hracieho ča-
su, zmena miesta konania zápasu (17).

Podľa práce z Izraela, 80 % roz-
hodcov za najviac stresujúci čas považuje 
10 až 15 minút 1. polčasu, 60 % začiatok 
zápasu a 75 až 90 minút druhého pol-
času. Z hodnotených rozhodcov 40 % 
za najviac stresujúci čas považuje ráno 
pred zápasom (9). 

Miesto športového alebo klinic-
kého psychológa je v  znalosti týchto 
špecifických príčin stresu. Členovia roz-
hodcovského tímu môžu zvážiť vhodnosť 
psychologického vyšetrenia, testovania 
a eventuálne terapie na preklenutie ri-
zikového obdobia v  živote aktívneho 
rozhodcu. 

V práci z futbalového prostredia 
v Nemecku z roku 2017 bolo zistené, že 
samotný úraz futbalového rozhodcu bol 
len v 23 % príčinou predčasného ukonče-
nia kariéry. V 50 % boli príčinou ukonče-
nia aktívnej činnosti problémy – konflik-
ty s funkcionármi a okolím športového 
súťaženia (5).

Záver
Autori sa vo svojom príspevku ve-

nujú úrazom futbalových rozhodcov. Táto 
problematika je v odbornej literatúre len 
sporadicky publikovaná. Autori prezen-
tujú údaje o etiológii, frekvencii a type 
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úrazov rozhodcov z futbalovo vyspelých 
krajín – Brazílie, Švajčiarska, Chorvátska. 
V časti prevencia predkladajú prehľad 
preventívnych programov smerujúcich 
k zníženiu počtu úrazov. Zdôrazňujú aj 
psychologický aspekt „práce“ futbalové-
ho rozhodcu, prevenciu stresových situ-
ácií. Prezentujú aj nie všeobecne známe 
fakty o činnosti futbalového rozhodcu, 
ktorá pre divákov pri TV predstavuje len 
90 minút strávených pred 60 000 divák-
mi na majstrovstvách sveta.

Táto práca vznikla vďaka podpore 
a činnosti Občianskeho združenia AGEL 
ACADEMY a Nemocnice Košice-Šaca a. s.,  
1. súkromná nemocnica.
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A comparison of direct lateral and transforaminal 
lumbar interbody fusions −  
clinical and radiological outcomes
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In our study, we compared the clinical and radiological results of operation treatment DLIF and TLIF in patients with degenerative disc 
disease of the lumbar spine

Key words: DLIF – direct lateral interbody fusion , TLIF − transforaminal interbody fusion, spinal motion segment instability, intraoperative 
computer tomography, navigation system

Porovnanie operačnej liečby bočnej a transforaminálnej medzitelovej fúzie v driekovej chrbtici − klinické 
a rádiologické výsledky

V našej štúdii sme porovnávali klinické a rádiologické výsledky operačnej liečby metódou DLIF a TLIF u pacientov s degeneratívnym 
postihnutím driekovej chrbtice.

Kľúčové slová: DLIF – priama laterálna medzitelová fúzia, TLIF – transforaminálna lumbálna medzitelová fúzia, instabilita segmentu chrbtice, 
perioperačná počítačová tomografia, navigačný systém

Slov. chir., 2018;15(2):59-64

Study design
In conditions of population ave-

rage life expectancy increase among 
developed countries, improvement of 
diagnostic methods has led to an incre-
ase in number of patients with degenera-
tive spinal diseases who are in need the 
hi-tech surgical treatment. In response 
to an increase in number of patients with 
spinal degenerative diseases, new, mostly 
minimally invasive, surgical technologies 
are introduced into clinical practice. The 
effectiveness of surgical treatment, first 
of all, depends on the correct choice of 
intervention and the quality of its im-
plementation. 

Objectives
To carry out a comparative ana-

lysis of the outcomes of surgical tre-

atment of patients with vertebral motion 
segment instability of the lumbar spine 
treated with transforaminal lumbar in-
terbody (TLIF) and direct lateral inter-
body fusion (DLIF).

Materials and methods
The 209 patients were followed 

up after surgery for lumbar vertebral 
motion segment instability. Our multi-
center trial included patients from dif-
ferent institution‘s spinal departments: 
Spinal neurosurgery dept. of the FSAI 
“NRPCN named after academician NN 
Burdenko” (Moscow, Russia), Spinal neu-
rosurgery dept. of the Clinical hospi-
tal №1 “Volynskaya” of the Presidential 
Property Management Department of 
the Russian Federation (Moscow, Russia), 
Spinal neurosurgery dept. of the District 

hospital „Traumatology Center“ (Surgut, 
Russia) and в neurosurgery dept. of the 
Central military hospital (Ruzomberok, 
Slovakia). This fact, in turn, allowed us to 
enlarge our selection of patients, com-
pare treatment results and objectify 
the obtained data. During the research 
we made a profile in a portal version 
of the Russian vertebrological register, 
which was developed in FSAI “NRPCN 
named after academician NN Burdenko” 
(Moscow, Russia), and allowed to insert 
both Russian and foreign colleague’s pa-
tient data. This provided development of 
international cooperation and analysis of 
surgical treatment results of degenera-
tive lumbar spine diseases in different 
countries.

This is a prospective study with 
a control group. Long-term outcomes 
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(up to 2 years) were studied in 134 pa-
tients. All patients were divided into two 
groups: the first group of patients (98 
patients) underwent traditional transfo-
raminal lumbar interbody fusion (TLIF) 
and transpedicular stabilization of the 
vertebral segments. Patients from group 
II (36 patients) were treated with direct 
lateral interbody fusion (DLIF) in combi-
nation with transpedicular stabilization 
of vertebral segments.

The main criteria for inclusion/
exclusion in the study are presented in 
Table 1.

All patient data was imputed into 
the patient profile with vertebral-moti-
ve segments instability. The profile was 
based at portal version of the Russian 
vertebrological register (http://www.
spineregistry.ru/), which included pa-
tient’s main characteristics and clini-
cal signs. Patient’s average age in both 
groups was 59±11,9 years. 55 (41%) ma-
les and 79 (59%) females were enrolled. 
According to the main characteristics 
there were no differences between male 
and female groups. Analysis of patient 
distribution based on level of surgical 
intervention showed no significant dif-
ferences between two groups either. 
Traditionally the most often affected 
vertebral levels were L3-L4 and L4-L5.

When determining the indica-
tions for surgical treatment, standard 
criteria were used: symptom duration 
before surgery and absence of conserva-
tive treatment effect (6-8 weeks). Before 
surgery, all patients underwent a stan-
dard examination, including neurologic 
examination, functional spondylograms, 
CT and MRI of the lumbosacral spine.

We used standard time points for 
monitoring patient condition: before sur-
gery, at discharge, at 3 months, 6 months, 
9 months, 1 and 2 years after surgery. 
For dynamic observation, the following 
scales were used in the study:
•  Visual analogue scale (VAS),
•  Oswestry disability index (ODI),
•  Goal Attainment Scale (GAS).

Surgical treatment outcome of 
patients with vertebral motion segment 
instability of the lumbar spine at long-
-term follow-up (12 and 24 months) was 
formulated in accordance with the mo-
dified criteria of Kawabata et al. (1973):

•  I class (good outcome) − absence of 
complaints, pathological symptoms 
and normal results on objective exa-
mination, significant improvement, 
absence of disabling dysfunction (mi-
nor sensitive disorders and grade 4/5 
paresis with improvement to at least 
one degree);

•  Class II (poor outcome) − lack of posi-
tive dynamics (persistent complaints, 
severe neurologic deficit and atrophy) 
or worsening.

Outcome evaluation using modi-
fied criteria of Kawabata et al. allows for 
evaluation of neurologic symptoms and 
disease severity.

The international „gold standard“ 
for surgical treatment of vertebral mo-
tion segment instability of the lumbar 
spine is 360-degree stabilization of the 
vertebral segment, including interbody 
and transpedicular fusion with installa-
tion of various implants. Undoubtedly, 
the location of these devices in the spine 
diCTates the basic requirements for ope-
rating equipment, primarily the presence 
of intraoperative neuroimaging, like in-
traoperative fluoroscopy, being the most 
common and often used device.

At FSAI “NRPCN named after 
academician NN Burdenko”, to improve 
patient‘s safety and quality of surgical 
care, for intraoperative visualization, 
cone-beam computed tomography and 
navigation system are used.

In the first patient group, inter-
body fusion was performed using the 

transforaminal access. Before surgery, 
in patient‘s prone position under endo-
tracheal anesthesia, a 2D intraoperative 
CT scan is performed to determine the 
surgical intervention site. Next, surgical 
access to the spine is performed (a pa-
rasagittal skin incision 3-4 cm in length 
for the Wiltse approach). After surgical 
access is completed, a navigation frame 
is inserted into the iliac crest and a CT 
scan is performed in the 3D scan mode.

The next stage is the transfora-
minal placement of the interbody im-
plant. First, a trial cage is inserted in 
the interbody space and the cage size is 
determined using the navigation system. 
Since the fusion is performed using navi-
gated instruments, additional fluorosco-
pic control is not required. Next, under 
the control of a microscope, the cage is 
inserted into the interbody space and 
its position is controlled by navigation 
system (Figure 1). 

After completing interbody spon-
dylodesis, a 3D scan is performed to con-
trol the cage position and accuracy of the 
subsequent installation of transpedicular 
screws.

Transpedicular stabilization was 
performed using minimally invasive 
technology without additional muscle 
detachment or with percutaneous tech-
nique. On the side of the installed inter-
body cage, placement of transpedicular 
screws was made through the same ac-
cess under the control of the navigation 
system. On the opposite side, a simi-

Table 1. Main inclusion/exclusion criteria

Inclusion criteria Exclusion criteria

Affected segment located between L2-L5 vertebra Severe concomitant pathology

Age between 20 to 75 years Age < 20 years, > 75 years

Lower back pain with or without root compression 
syndromes and neurogenic claudication after 
orthopedic provocation tests

Spinal canal stenosis, estimated large amount of 
posterior vertebral support column resection

Duration of symptoms before surgery and absence 
of results from conservative treatment after 6-8 
weeks

Previous spinal fusion at lumbosacral level

Signs of moderate segmental instability (shift 
of vertebrae from 4 to 10 mm) on functional 
spondylograms 

II-IV degree spondylolisthesis (Meyerding 
cassification) with or without spondylosis

Instability with possible combinations of I degree 
spondylolytic spondylolisthesis, degenerative 
spondylolisthesis and spinal canal stenosis

Diseases impacting the development of 
degenerative lumbar spine changes (congenital 
spinal canal stenosis, previous trauma and spinal 
tumors, inflammatory lumbar spine diseases, etc)

Lesion of one or two lumbar vertebral motion 
segment causing clinical manifestations

Multisegmental spinal canal lesion (more than two 
segments)
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lar paravertebral incision of the skin, 
subcutaneous fat and aponeurosis was 
performed and screw insertion points 
were determined. After the transpedi-
cular screw stabilization stage is com-
plete, a iCT scan with 3D reconstruction 
is performed.

In the second patient group, sur-
gical access to the anterior and middle 
columns of the spine was performed 
through the iliac muscle. Direct lateral 
interbody fusion is performed in patient 
lateral position; the permissible levels 
for implantation are L1-L5 vertebrae. 
This limitation is due to the presence 
of a costal arch in the cranial direction, 
and in the caudal one – the ilium wing. 
The choice of the side for the interbody 
cage installation is usually determined by 
the preference of the operating surgeon.

Nevertheless, it is technically ea-
sier to perform the operation on the side 
of the most „open“ interbody space. With 
degenerative scoliotic deformity − from 
the convexity of the arc, where the in-
terbody space is higher and the distan-
ce between the iliac crest and the ribs 
is longer. Correction will be the same 
when accessed from either side, but it 
is technically easier to enter from the 
convex side. This is assessed at the stage 
of surgical planning using preoperative 
spondylograms and intraoperatively, af-
ter positioning the patient on the opera-
ting table and using fluoroscopic control 
(using intra-operative CT scanning in 2D 
scanning mode or fluoroscopy) (Figure 2). 

When passing the cage through 
the iliac muscle to the anterior and middle 
columns of the spine, one should remem-

ber the surrounding anatomical struc-
tures that could potentially be damaged. 
First of all, this is the lumbar plexus.

To avoid damage to the branches 
of the lumbar plexus, primarily the ge-
nitofemoral nerve, which is formed from 
the upper lumbar spinal nerves and lo-
cated along the anterior surface and in 
the thickness of the lumbar muscle, in-
traoperative neuromonitoring (IONM) 
should be used.

After positioning the patient on 
the operating table and placing IONM 
electrodes, we use intraoperative CT in 
2D mode or fluoroscopy during the layout 
stage to mark the entry point to the inter-
body space, which is determined directly 
in the projection of the vertebral disk.

After confirming the absence of 
a signal from the lumbar plexus bran-
ches, in a series of twisting movements, 
dilators from minimum size to maxi-
mum are introduced, along which the 
retractor is lowered. The free end of the 
retractor is rigidly fixed to the operating 
table. Then the dilators are removed and 
a discectomy is performed. After perfor-
ming the discectomy, the cage is selected 
using the trial template for the size of 
the interbody space using the navigation 
system (Figure 3).

After completing of the in-
terbody spondylodease phase under 
the control of the navigation system 
(Spinal neurosurgery dept. of the FSAI 
“NRPCN named after academician NN 
Burdenko” (Moscow, Russia) or under 
fluoroscopic control (Spinal neurosur-
gery dept. of the Clinical hospital №1 
“Volynskaya” of the Presidential Property 
Management Department of the Russian 
Federation (Moscow, Russia), Spinal 
neurosurgery dept. of the District hos-
pital „Traumatology Center“ (Surgut, 
Russia) and в neurosurgery dept. of the 
Central military hospital (Ruzhomberok, 
Slovakia)) percutaneous transpedicular 
stabilization was performed using stan-
dard techniques or transpedicular stabi-
lization using minimally invasive technol-
ogy (the same way as in patient group I).

Results 
For statistical processing 

“Microsoft Excel“ and „Statistica 8“ 
were used. The probability p<0.05 was 

Figure 1. Transforaminal placement of interbody implant: A – placement of the cage in the interbody 
space with the help of navigated tools, B − intraoperative control of cage position and size using the 
navigation system

A B

Figure 2. Patient positioning on the operating table when performing a direct lateral interbody fusion 

A B

Figure 3. Placement of interbody implant using DLIF method: A – cage placement; В – intraopera-
tive control of cage size and position using the navigation system

A B
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considered sufficient to conclude that 
the differences were reliable; at p>0.05, 
the difference between the values   was 
regarded as statistically unreliable.

Analysis of main opportunities 
and advantages of using ICT with navi-
gation system in surgical treatment of 
degenerative diseases of the spine was 
conducted. During operations, surgical 
time was monitored. Duration of the first 
surgical interventions with the use of iCT 
and navigation system was higher, which 
is associated with mastering the system. 
However, in the learning process, there 
was a tendency for shortening of surgical 
time. It is important to note that in cases 
of using iCT and navigation system dur-
ing the stabilization phase (interbody and 
transpedicular), there is no radiation expo-
sure to the operating brigade, since at the 
time of 3D scanning (duration 13-23 sec-
onds), medical personnel, with the excep-
tion of an anesthesiologist, are not present 
in the operating room, and the subsequent 
installation of implants is carried out un-
der the control of the navigation system. 
The accuracy of implant placement was 
assessed on the basis of post-operative iCT 
analysis with 3D reconstruction.

During the stabilizing stage of 
operations, requiring installation of 
interbody implants and transpedicular 
screws, including percutaneous tech-
niques, intraoperative computed to-
mography and navigation system were 
used to determine the intervention 
zone, conduct intraoperative control of 
implant placement accuracy, control of 
intervertebral disc height restoration 
and the diameter of the intervertebral 
foramen. After operation completion, 3D 
scanning and 3D reconstruction were 
performed. In our opinion, the use of an 
intraoperative computed tomography 
with a navigation system is especially 
important in cases when surgical treat-
ment is performed in complex anatomi-
cal conditions (thin pedicles, scoliosis or 
posttraumatic deformation of the spine), 
and the use of two-dimensional images 
does not provide a full visualization of 
the operation zone. In addition, the use 
of iCT and navigation system is useful for 
neurosurgeons in clinics where fusion 
surgeries and percutaneous techniques 
are rare or are just being mastered.

In both groups of patients, in the 
nearest postoperative period (at the time 
of discharge), there was a significant de-
crease in lower back pain and leg pain 
(according to the VAS scale), which per-
sisted in the long-term period. In the 
early postoperative period, the majority 
of patients (in group 1 − in 81% of patients, 
in group 2 − in 95%) showed complete 
or partial regression of radicular pain 
the next day after surgery. Evaluation 
of postoperative pain at 3, 6, 9 months, 
1 and 2 years after surgery, showed was 
a persistent decrease of leg pain in both 
patient groups. However, in the second 
group, the intensity of lower back pain 
and leg pain on VAS scale in the long-
term follow-up (more than a year after 
surgery) was almost two times lower 
(p<0.05) (Table 2).

In assessing patient disability us-
ing the Oswestry disability index before 
surgery, the following data was obtained: 
in patients of the 1st group 79.63±3.75, 
in patients of the 2nd group 73.45±4.2, 
which indicates a high disability of pa-
tients in the preoperative period.

In both patient groups in the 
nearest postoperative period (at the time 
of discharge) a significant decrease in 
patient quality of life was noted: in the 
first group of patients 33.19±2.4, in the 
second group 27.89±2.9. In the long-term 
follow-up period, we obtained a gradual 
decrease in the index of work incapacity. 
Differences in evaluation patient quality 
of life using the Oswestry disability in-
dex in both groups of patients were not 
detected (p<0.05).

In both groups, we analyzed the 
level of achievement of treatment goals 
for patients one year after surgery. The 
best result was noted in the second 
group of patients, who underwent spi-
nal fusion using DLIF technology. In both 
groups, the goal of treatment was not 
achieved in some patients: in the first 
group − in 11 (11.2%) patients, in the sec-
ond group − in 2 (5.6%) patients.

When assessing the duration of 
surgery, it was found that the duration 
of the first surgical interventions using 
DLIF technology was higher, which is 
associated with the mastery a new tech-
nique. However, in the course of training 
within half a year there was a tendency 

for a decrease in duration of operations. 
There was no statistically significant 
difference in the duration of interbody 
fusion performing TLIF and DLIF.

Analysis of intraoperative blood 
loss showed statistically significant 
differences in both groups. In the first 
group of patients, when interbody fu-
sion was performed with a single cage, 
the magnitude of intraoperative blood 
loss was 33 % higher than in the second 
group. None of the patients undergoing 
TLIF and DLIF needed to undergo blood 
transfusion.

The average hospital stay in both 
groups of patients was 7±4 days, with 
no statistically significant differences 
between the subgroups.

X-ray, CT and MRI studies con-
ducted at 3, 6, 12 months, 1 and 2 years 
after the operation, revealed no cases 
of implant destruction and insertion in-
to the vertebral bodies. Signs of bone 
resorption around the interbody cage 
were noted in the first group of patients 
in 9 cases, which we regarded as an un-
formed interbody block. In the second 
group, there were no such changes.

Thus, the implementation of di-
rect lateral interbody fusion (DLIF) in 
combination with transpedicular fixation 
leads to the formation of an interbody 
block.

When analyzing the results, we 
found that good outcomes (class I) in 
the first group (using TLIF technology) 
were achieved in 79 patients (81%), in the 
second group (using DLIF technology) in 
32 patients (89%).

Surgical complications in both 
study groups were typical for these ty-
pes of surgical procedures. No infectious 
complications, as well as complications 
associated with the use of implants: their 
incorrect position and migration were 
noted.

Damage to the dura mater, which 
occurred in 1 patient from the first group, 
was eliminated by careful suturing and 
hermetic sealing of the dura at the final 
stage of the surgery.

In the postoperative period neu-
rological deficit was noted in the form 
of paresis and hypesthesia in the leg 
resulting from postoperative edema of 
the spinal cord roots in 12 (12%) patients 
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from the first group and 4 (11%) from the 
second group. With complex conserva-
tive treatment for up to 2 months, there 
was a partial or complete restoration of 
lost functions.

Delayed healing of the postopera-
tive wound was noted in 5 (5%) patients 
from the first group and in 2 (5.6%) pa-
tients from the second group. This requ-
ired additional placement of secondary 
skin sutures in the early postoperative 
period the, which were removed after 
the formation of a scar (10-12 days after 
surgery).

Discussion
The main task of surgical tre-

atment of patients with vertebral motion 
segment instability of the lumbar spine 
is to restore the stability to the vertebral 
segment and eliminate compression of 
the nerve structures. The difficulty in 
choosing the optimal surgical treatment 
option for these patients is the need to 
take into account various factors, inclu-
ding the degree of instability, the pre-
sence of spondylolisthesis and stenosis, 
clinical manifestations, methods of neu-
roimaging, treatment goals, concomitant 
diseases, patient‘s age etc. The choice 
of the most effective and safe method 
for treating vertebral motion segment 
instability of the lumbar spine should be 
performed on the basis of a comprehen-
sive analysis of each therapeutic and tac-
tical situation separately and taking into 
account the outcome prognosis data.

The most common minimally 
invasive methods for spinal fusion are 
the technology of transforaminal lum-

bar interbody fusion (TLIF) and direct 
lateral interbody fusion (DLIF) (1, 2), 
which were used to treat patients in 
our study.

DLIF technology has established 
itself as a highly effective technique for 
correcting sagittal and frontal spinal 
balances and laterolisthesis (1, 3). The 
cage, placed using DLIF method, is larger 
in size, has a larger contact area than 
other implants and is supported by dense 
part of the vertebral endplate, thereby 
creating greater support for the front 
column while maintaining the middle 
and posterior columns of the spine. Thus, 
lateral interbody fusion does not require 
resection of bone structures and avoids 
traumatization of nerve structures (4). 
In this case, indirect decompression is 
performed without opening the spinal 
canal, the height of the interbody space 
and the diameter of the intervertebral 
foramen are restored (5). 

Preservation of the anterior and 
posterior longitudinal ligaments using 
DLIF technology plays an important 
role in preventing anterior and poste-
rior migration of the cage and incre-
asing dynamic stability in connection 
with ligamentotaxis (6). In our series, 
there were no complications associated 
with migration of the interbody implant, 
which confirms the above hypothesis.

The incidence of complications 
with DLIF technology varies from 0.7% to 
62.7% (7, 8, 9). The most common compli-
cations include damage to the branches 
of the lumbar plexus, which leads to we-
akness of the hip flexors and sensitivity 
disorders (10, 11, 12). This necessitates the 

use of intraoperative neuromonitoring 
(IONM) in the DLIF procedure to prevent 
damage to the lumbar plexus roots pas-
sing through the lumbar muscle, visual 
control of which is difficult, and the da-
mage to the roots during traction when 
installing the cage (10). With the use of 
IONM, the incidence of complications 
with direct lateral interbody fusion gra-
dually decreased to 20% (8, 9, 12). In our 
study, the incidence of complications 
with DLIF technology was 11 %, which is 
due to the additional advantage of using 
an intraoperative computed tomography 
and a navigation system.

Conclusions
1.  The use of direct lateral interbody 

fusion (DLIF) in combination with 
transpedicular screw stabilization 
allowed to restore sagittal balance 
in 89% of the patients, frontal balan-
ce in 85% of patients and to achieve 
formation of spinal fusion in 9 months 
after surgery in 89% of the patients 
studied.

2.  Indirect decompression with the 
technology of direct lateral interbody 
fusion (DLIF) minimizes the risks of 
intraoperative damage to dural sack 
and neural structures.

3.  Outcomes of class I  according to 
Kawabata (good) were achieved in 
89% of cases using the technology of 
direct lateral interbody fusion (DLIF) 
and in 81% of patients who underwent 
transforaminal lumbar interbody fu-
sion (TLIF) in combination with tran-
spedicular screw fixation.

4.  The developed profile of the verteb-
rological register with the possibi-
lity of imputing data in Russian and 
English languages allows to accumu-
late information about patients, who 
were surgically treated with direct 
lateral interbody fusion (DLIF), within 
the scope of international coopera-
tion.

5.  The use of intraoperative computed 
tomography and navigation system 
increases safety and provides high 
accuracy of implant placement, shor-
tens the duration of the stabilization 
phase and reduces the amount of ra-
diation load on the operating team 
and the patient.

Table 2. Dynamic of pain intensity by VAS, M ± SD

Patient group Follow-up period

Before 
surgery

At 
discharge

After 3 
months

After 6 
months

After 9 
months

After 1 
year

After 2 
years

Intensity of lower back pain

Group I 7.8±  
2.19

4.26± 
1.17*

3.12± 
1.7*

3.05± 
1.38*

2.89± 
1.68*

2.73± 
1.2*

2.6± 
1.89*

Group II 8.06±  
1.87

3.21± 
1.56*

2.78± 
1.95*

2.3± 
1.19*

1.91± 
1.35*

1.76± 
1.46*

1.4± 
1.51*

Intensity of leg pain

Group I 5.67±  
1.84

2.3 
± 1.8*

2.0± 
1.17*

1.6± 
1.32*

1.4± 
1.1*

1.38± 
1.24*

1.26± 
1.14*

Group II 6.14±  
2.32

1.8± 
1.14*

1.47± 
0.7*

1.08± 
0.6*

0.87± 
0.5*

0.81± 
0.4*

0.66± 
0.41*

*The difference with the preoperative index is reliable; p<0.05
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Abscesy pečene. Kazuistika a prehľad literatúry
MUDr. Pavol Mazalán1, MUDr. Peter Bluska2, doc. MUDr. Augustín Prochotský CSc.1
1II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka 
2I. rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka

Autori vo svojej práci prezentujú liečbu abscesu pečene u štyroch pacientov, v ktorej dominuje perkutánna drenáž pod CT kontrolou. 
Konvenčná laparotómia je vyhradená pre abscesy refraktérne alebo nevhodné na tento postup. Úvod je venovaný histórii ochorenia, 
incidencii, patogenéze, bakteriológii a diferenciálnej diagnostike. V kazuistikách zdôrazňujú význam anamnézy, klinického vyšetrenia 
a zobrazovacích vyšetrení pre stanovenie diagnózy a výber najvhodnejšej liečebnej modality.

Kľúčové slová: absces pečene, zobrazovacie vyšetrenia, perkutánna drenáž

Liver abscesses. Case report and literature overview

The authors present in their work the liver abscess therapy of four patients where dominates the percutaneous drainage of the liver 
abscess under the CT control. In general, the surgery is reserved for cases where percutaneous drainage has failed. The introduction is 
focused on the history of the disease, incidence, pathogenesis, bacteriology and differential diagnosis. In the case reports the importance 
of the anamnesis, examination, diagnostic imaging methods to reach the right diagnosis and treatment plan is underlined.

Key words: liver abscess, diagnostic imaging methods,percutaneous drainage
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Úvod

História
V dávnoveku sa pečeň pokladala 

za centrum ľudského tela, za sídlo duše. 
Hippokrates (4. – 5. storočie p. n. l.) a tiež 
Galenos (2. storočie p. n. l.) pripisovali 
pečeni významné postavenie v organiz-
me ako sídlu štyroch základných tekutín 
– krvi, čiernej žlče, bielej žlče a hlienu. 
Koncom 19. storočia sa chirurgia peče-
ne rozvinula už do exaktnejšej roviny. 
Burckhardt (1887) opísal tamponádu 
poranenej pečene. Na konci 19. storočia 
(1899) publikoval Keen v Annalsof Surgery 
súbor pacientov s  resekciou pečene 
uskutočnenou pre nádory, echinokoko-
vé cysty (1).

Prvá infekcia pečene bola asi spô-
sobená parazitmi. Hippokrates hovorí 
o pečeni plnej vody, čo prezentovalo na-
padnutie pečene echinokokom. Fitz v r. 
1886 rozoznával bakteriálny absces ako 
možnú smrteľnú komplikáciu apendici-
tídy. Apendicitída bola pravdepodobne 
najčastejšia príčina bakteriálneho absce-
su pečene dovtedy, kým sa skorá apen-
dektómia nestala štandardnou liečbou. 
V 30. a 40. rokoch 20. storočia boli améby 
považované za najčastejší patogén hepa-
tálneho abscesu.

S  nárastom imunosupresívnej 
liečby a rozšírenia AIDS sa vírusy a my-

kózy stali častejšie príčinou pečeňového 
abscesu.

Za posledné storočie sa lieč-
ba abscesu pečene zmenila. Otvorená 
chirurgická drenáž bola na začiatku 20. 
storočia jedinou efektívnou liečbou. V 40. 
rokoch 20. storočia dosahovala morta-
lita abscesu pečene okolo 75 %, ale za 
posledné dve dekády poklesla na menej 
ako 5 %. V tom istom čase sa stala do-
stupnou perkutánna drenáž a dôležitú 
úlohu zohráva naďalej aj antibiotická 
(ATB) liečba.

Absces pečene je dutina v pečeni 
vyplnená hnisom. Podľa etiologického 
pôvodcu sa rozlišuje pyogénny a para-
zitárny absces pečene (1).

Incidencia
Pyogénny absces sa vyskytuje 

zriedkavo. Pred antibiotickou érou sa 
vyskytoval častejšie, najmä ako kompli-
kácia akútnej apendicitídy, divertikulitídy 
kolonu, pyosalpinxu a iných hnisavých 
chorôb v peritoneálnej dutine (1).

Pyogénny absces pečene sa vy-
skytuje väčšinou u 50- až 60-ročných 
pacientov a je častejšie spojený s ocho-
reniami žlčového traktu (11). Oschner 
a Debakey zaznamenali v r. 1938 inci-
denciu 8 prípadov abscesov pečene na 
100 000 hospitalizovaných pacientov. 
Viaceré nedávne štúdie z 80. a 90. rokov 

20. storočia hovoria o náraste inciden-
cie pyogenného abscesu pečene, na 22 
prípadov na 100 000 hospitalizovaných.  
To je dôsledkom lepších, ale už aj viac do-
stupných kvalitných zobrazovacích vy-
šetrovacích metód (USG, CT, MR). 

Podľa súčasnej populačnej štúdie 
zo Severnej Ameriky sa počíta s ročnou 
incidenciou abscesov pečene na úrovni 
2,3 prípadov/100 000 obyvateľov. Vyšší 
výskyt abscesov pečene bol zaznamena-
ný u pacientov s DM (diabetes mellitus) 
a onkologickými ochoreniami (12).

Patogenéza
Cestou vena portae sa do peče-

ne dostávajú baktérie, kde sú následne 
detoxikované. V prípade, že inokulum 
baktérií presahuje očistné schopnosti 
pečene, vzniká hepatálny absces.

Potenciálne cesty vstupu baktérií 
do pečene sú biliárny strom, portálna 
véna, hepatálne artérie, anatomicky blíz-
ko pečene lokalizované fokusy infekcie, 
trauma. Najčastejšou potvrdenou ces-
tou vstupu infekcie do pečene s násled-
ným vznikom abscesu je biliárny strom. 
Obštrukcia žlčovodov vedie k stagno-
vaniu žlče s potenciálnou bakteriálnou 
kolonizáciou, infekciou a prestupom do 
pečene. V takomto prípade hovoríme 
o ascendentnej supuratívnej cholangi-
tíde. Najčastejším faktorom obštruk-
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cie žlčových ciest u ázijskej populácie 
je intrahepatálna litiáza a cholangitída, 
u západnej populácie malígna obštruk-
cia. Tým, že portálny venózny systém 
drénuje gastrointestinálny trakt, kaž-
dé jeho infekčné ochorenie môže viesť 
ascendentne k infikovaniu pečene. 

Medzi najčastejšie ochorenia GIT 
(gastrointestinálneho traktu) s rizikom 
vzniku abscesu pečene patrí divertiku-
litída, apendicitída, pankreatitída, IBD 
(inflammatory bowel diseases), zápalové 
ochorenie panvy, perforácia orgánu ale-
bo omfalitída novorodencov. Hepatálny 
absces môže vzniknúť aj pri KRK (kolo-
rektálny karcinóm). 

Akákoľvek systémová infekcia 
(endokarditída, pneumónia, osteomye- 
litída), môže viesť k bakteriémii a cez 
hepatálne artérie k infikovaniu pečene. 
Penetrujúca alebo tupá trauma pečene 
môže viesť k intrahepatálnemu abscesu 
alebo k nekróze časti pečeňového pa-
renchýmu, z ktorého sa postupne môže 
vyvinúť absces. Iné mechanizmy iat-
rogénnej hepatálnej nekrózy, ako napr.  
embolizácia hepatálnej artérie alebo 
v ostatnom čase stále častejšie využíva-
né termické ablatívne procedúry, napr. 
RFA (rádiofrekvenčná ablácia), sa môžu 
komplikovať abscesom pečene (12).

Patologická anatómia  
a bakteriológia
Väčšina abscesov pečene, približ-

ne 3/4 prípadov, vzniká v pravom laloku. 
Jednoznačné vysvetlenie nie je známe, 
ale dáva sa do súvisu s preferenciou ciev-
neho zásobenia pravého laloka heparu. 
Ľavý lalok je postihnutý približne v 20 %  
prípadov. Výskyt mnohopočetného 
abscesu v oboch lalokoch pečene je oje-
dinelý. Viac ako polovica hepatálnych 
abscesov je solitárnych (12).

Abscesy z  pyleflebitídy alebo 
cholangitídy sú polymikrobiálne, s vy-
sokou dominanciou gramnegatívnych 
patogénov. Na druhej strane, systémo-
vé infekcie môžu spôsobiť infekciu jed-
ným patogénom. Práce z r. 1990 hovorili 
o sterilnom abscese v rozsahu 10 – 20 %. 
V priemere 40 % hepatálnych abscesov je 
polymikrobiálnych. Výskyt anaeróbnych 
organizmov je okolo 40 – 60 %. 

Najčastejšie vykultivovanými 
mikroorganizmami sú Escherichia coli 

a Klebsiella pneumoniae. Ďalšími častý-
mi patogénmi sú Staphylococcus aureus,  
Enterococcus species, Streptococcus vi-
ridans a Bacteroides species. Abscesy 
spôsobené plesňami a mykobaktériami 
sa vyskytujú zriedkavo a často súvisia 
s imunosupresiou, hlavne pri chemote-
rapii (12).

Symptomatológia
Pri fyzikálnom vyšetrení sa treba 

zamerať na vyšetrenie pečene, jej veľkosť 
a konzistenciu, hmatnú rezistenciu v jej 
anatomickom regióne, bolestivosť, prí-
tomnosť ascitu v brušnej dutine a iných 
prejavov portálnej hypertenzie (3).

Klasická symptomatológia hepa-
tálneho abscesu zahŕňa: teplotu, žltačku, 
ale aj citlivosť či bolesť v pravom hor-
nom brušnom kvadrante. Ale táto ty-
pická škála príznakov sa vyskytuje iba 
v 10 % prípadov. Zvýšená teplota, zimnica 
a bolesť brucha sú najčastejšie prítomné 
symptómy, ale je tu rovnako široké pole 
potenciálnych nešpecifických príznakov. 
Hepatomegália sa vyskytuje vo viac ako 
polovici prípadov. Leukocytózu má 70 – 
90 % pacientov.

Sonografia a počítačová tomogra-
fia sú nosné piliere v diagnostike pečeňo-
vého abscesu. Senzitivita perkutánej USG 
(ultrasonografie) v diagnostike pečeňo-
vého abscesu kolíše v rozsahu 80 – 95 %,  
ale senzitivita CT dokonca dosahuje 95 
– 100 %. 

Magnetická rezonancia (MR) zo-
hráva významnú úlohu pri rozlišovaní 
etiológie pečeňových nálezov všeobecne, 
ale nezdá sa, že by mala významnejšiu 
rozlišovaciu schopnosť nad CT vyšetre-
ním pri pečeňových abscesoch (12).

Diferenciálna diagnostika
V diferenciálnej diagnostike pyo-

génneho abscesu musíme myslieť na iné 
lézie pečene, napr. amébový absces alebo 
echinokokovú cystu, čo je dôležité pre 
výber adekvátnej liečby. Pyogénny absces 
sa vo všeobecnosti lieči antibiotikami 
a drenážou, amébový absces antibioti-
kami a echinokokové cysty si zvyčajne 
vyžadujú chirurgický manažment (12).

Liečba
Pred érou antibiotickej liečby 

a  drenáže mal absces pečene fatál-

ny priebeh. Do roku 1980 bola jedinou 
liečbou otvorená chirurgická drenáž. 
Odvtedy je menej invazívna perkután-
na drenáž pod CT kontrolou v kombi-
nácii s i. v. ATB liečbou metódou voľby. 
Laparotómia a otvorená chirurgická dre-
náž je indikovaná v prípade zlyhania per-
kutánnej drenáže. Do výsledku kultivácie 
a citlivosti sa podávajú širokospektrálne 
ATB pokrývajúce grampozitívnu a gram-
negatívnu flóru i anaeróby. Dĺžka ATB 
liečby jednoznačne stanovená nie je, 
ale odporúča sa v nej vytrvať dva a viac 
týždňov. To závisí od klinického sta-
vu pacienta, hodnôt markerov zápalu 
a výsledkov zobrazovacích vyšetrení (12).

Perkutánna drenáž
Prvým krokom pri perkutánnej 

drenáži abscesu pečene pod USG, alebo 
bezpečnejšie CT kontrolou, je aspirácia. 
Na základe CT skenu, ktorý ukazuje naj-
kratšiu vzdialenosť od kože k abscesu, 
sa zavedie do podkožia asi 2 cm ihla za 
účelom presného zmerania vzdialenosti 
abscesového ložiska od kožného krytu. 
Následne, po verifikácii abscesového lo-
žiska a aspirácii, sa opäť pod CT kontro-
lou do ložiska cielene zavedenie „pig-tail“ 
katéter, alebo Tygonov drén, pričom ich 
poloha sa opäť skontroluje na CT (10). 

Parazitárne abscesy pečene
Vyskytujú sa zriedkavejšie ako 

pyogénne abscesy, a  to predovšet-
kým v trópoch, v Ázii, v Afrike, v Južnej 
Amerike. Etiologicky môže ísť o tieto 
parazitárne abscesy: echinokokový, 
amébový, lambliový, trichomonádový, 
opistorchisový (1).

Kazuistiky
Práca pojednáva o štyroch pa-

cientoch liečených na II. chirurgickej kli-
nike LF UK a UNB pre hepatálny absces 
v rozmedzí rokov 2012 – 2017.

Pacient 1
32-ročný pacient preložený na na-

šu kliniku dňa 5. 10. 2012 z nemocničného 
zariadenia nižšieho typu za účelom do-
riešenia CT verifikovaného abscesu pra-
vého laloka pečene v segmentoch S6/S7. 

Začatá konzervatívna ATB liečba, 
realizujeme interné a anestéziologické 
predoperačné vyšetrenia. Na 3. deň hos-
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pitalizácie indikujeme drenáž abscesu 
pod CT kontrolou. Po úspešnej drenáži 
došlo k ústupu ťažkostí (febrilít, zimni-
ce, bolestí v pravom hornom brušnom 
kvadrante). Pri kontrolnom CT vyšetrení 
regresia ložiska. V kontrolnom labora-
tórnom obraze pokles zápalových para-
metrov. Pacienta v dobrej kondícii plne 
per os realimentovaného prepúšťame 
do ambulantnej starostlivosti (obrázky 
1, 2, 3, 4).

Pacient 2 
65-ročná pacientka bola pre-

ložená z gastroenterologickej kliniky 
(GEK) pre abscesovú formáciu v pečeni 
v segmentoch S6/S7, veľkosti 10 x 4 cm  
a perihepatálnu kolekciu tekutiny (podľa 
CT vyšetrenia). Bola po konvertovanej 
cholecystektómii 9. 8. 2017 na našej 
klinike. Na GEK bola prijatá 8. 11. 2017  
pre známky obštrukčného ikteru 
a MRCP obraz dilatácie intrahepatálnych 

žlčových ciest (IHŽ) a pretrvávajúce zú-
ženie proximálneho úseku dct. hepato-
choledochus. Pac. mala dňa 9. 11. 2017  
ERCP (endoskopická retrográdna cho-
langiopankreatikografia) vyšetrenie 
v celkovej anestézii (CA) s nálezom ste-
nózy hepatocholedochu. Bola urobená 
EPS (endoskopická papilosfinkterotó-
mia) a implantácia DBD (duodéno-bili-
árneho drénu). Potom mala opakovane 
ERCP pre akútnu cholangitídu. 13. 11. 2017  
extrakcia DBD, implantácia nového DBD 
so záverom: iatrogénna stenóza proxi-
málneho hepatocholedochu po chole-
cystektómii. 

Po prijatí na našu kliniku sme po-
kračovali v ATB terapii. Dňa 23. 11. 2017  
pod CT kontrolou sme perkutánne 
zadrénovali absces pečene. V ďalšom 
priebehu urobená kontrolná sonogra-
fia s opisom regresie ložiska na 52 x 
13 mm, preto sme postupne Tygonov 
drén extrahovali. Pacientka bola 
v stabilizovanom stave prepustená 
do ambulantnej starostlivosti (obrá-
zok 5 a 6).

Obrázok 1. Pacient 1. Drénovaný absces pra-
vého laloka pečene S6/S7 

Obrázok 2. Pacient 1. Kontrolné CT 2 dni po drenáži Obrázok 3. Pacient 1. Kontrolné CT po extrakcii 
drénu, 11. deň po drenáži  

Obrázok 4. Pacient 1. Kontrolné CT po extrakcii 
drénu, 14. deň po drenáži

Obrázok 6. Pacient 2. Stav po perkutánnej dre-
náži abscesu v S6/S7 pod CT kontrolou

Obrázok 5. Pacient 2. Stav pred drenážou hepa-
tálneho abscesu

Obrázok 7. Pacient 3. Stav pred drenážou 
abscesovej formácie pod pravým rebrovým 
oblúkom so zasahovaním do pečene

Obrázok 8. Pacient 3. Stav po perkutánnej dre-
náži pod CT kontrolou
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Pacient 3
58-ročná polymorbídna pacientka 

s DM na inzulíne, po RAT, s vezikovagi-
nálnou fistulou, opakovane neúspešná 
revízia, s recidivujúcim pyonefros bola 
prijatá na urologické odd. našej nemoc-
nice za účelom operačného doriešenia 
afunkčnej pravostrannej obličky. 
Indikovaná laparoskopická nefrektómia, 
od ktorej bolo pre početné zrasty a ne-
prehľadnosť operačného pola upustené. 
Následne v lokálnej anestézii urobená 
výmena ľavostrannej nefrostómie.

V ďalšom priebehu hospitalizá-
cie pre eleváciu zápalových parametrov 
a  bolesti realizované CT vyšetrenie 
brucha. Pri ňom sa zistila abscesová 
formácia pod pravým rebrovým oblú-
kom veľkosti 170 x 55 mm (obrázok 7). 
Následne chirurgom drénované ložisko 
pod CT kontrolou (obrázok 8). U pacient-
ky postupne dochádza k zlepšeniu stavu 

s poklesom zápalových parametrov (Le, 
CRP). V dobrom stave prepustená do am-
bulantnej starostlivosti.

Pacient 4
64-ročný pacient preložený z in-

terného oddelenia nemocnice nižšieho 
typu pre CT verifikovaný absces pečene 
a m. iliopsoas vpravo za účelom ďalšej 
liečby. Pokračujeme v ATB terapii, rea-
lizujeme kontrolné CT vyšetrenie s ná-
lezom hypodenzného ložiska v segmen-
toch S6/7/8 charakteru abscesu veľkosti 
96 x 90 x 63 mm. M. iliopsoas vpravo 
v celom rozsahu zhrubnutý na šírku asi 
35 mm, s  hypodenzným tubulárnym 
a  septovaným ložiskom. Indikujeme 
operačnú revíziu per laparotomiam. 
Počas nej urobená drenáž opísaných 
abscesových kolekcií (obrázky 9, 10, 11). 
Pooperačný priebeh bez komplikácií, bez 
febrilít, opakovane kontrolná sonogra-

fia s opísanou regresiou abscesových 
ložísk. Po poklese produkcie do drénov 
tieto postupne extrahujeme. Pacienta 
v stabilizovanom stave prepúšťame na 
8. pooperačný deň do ambulantnej sta-
rostlivosti.

Diskusia
Podľa viacerých zahraničných 

autorov na začiatku 20. storočia bola 
jedinou efektívnou liečbou abscesu pe-
čene otvorená chirurgická drenáž. V 40. 
rokoch minulého storočia bola mortalita 
na abscesy pečene okolo 75 %, ale za 
posledné dve dekády poklesla na menej 
ako 5 %. Pečeňový absces sa v súčas-
nosti vyskytuje najmä vo veku 50 – 60 
rokov. Najčastejšie súvisí s ochoreniami 
hepatobiliárneho traktu ako sú chole-
cystitída, choledocholitiáza, malígne či 
benígne biliárne striktúry, perkutánne 
a endoskopické drenáže žlčových ciest, 
biliodigestívne spojky.

Pred érou ATB a drenážnej liečby 
končil neliečený hepatálny absces fa-
tálne. Do roku 1980 bola jedinou liečbou 
otvorená chirurgická drenáž, ale odvtedy 
je metódou liečby perkutánna drenáž pod 
CT alebo USG kontrolou s intravenóznou 
aplikáciou ATB (8). Laparotómia a otvo-
rená chirurgická drenáž s revíziou sa 
indikuje v prípade zlyhania perkutánnej 
drenáže. Do výsledku kultivácie a citli-
vosti sa podávajú širokospektrálne ATB, 
pokrývajúce grampozitívnu a gramnega-
tívnu mikrobiálnu flóru a anaeróby. Dĺžka 
ATB liečby nie je jednoznačne stanovená, 
ale vo všeobecnosti sa odporúča v trvaní 
dvoch a viac týždňov. To závisí od klinic-
kého stavu pacienta, hodnôt zápalových 
markerov (CRP, PCT, Le) a aktuálneho ná-
lezu pri zobrazovacích vyšetreniach (12).

Na našom pracovisku je perku-
tánna drenáž abscesu pečene pod CT 
kontrolou s  následnou cielenou ATB 
podľa výsledku kultivačných vyšetrení 
priamo z abscesového ložiska metódou 
voľby. V priebehu ďalšej hospitalizácie po 
punkcii sledujeme dynamiku tzv. zápa-
lových markerov a robíme kontrolné CT 
alebo USG vyšetrenie s cieľom sledovania 
progresie/regresie ložiska v pečeni.

Prognóza pacientov závisí od 
rýchlosti diagnostiky a adekvátnej liečby. 
Liečba pyogénneho pečeňového abscesu 
je výzvou a zahŕňa spektrum postupov 

Obrázok 11. Pacient 4. Pooperačný stav situovania brušnej drenáže

Obrázok 9. Pacient 4. Sondáž a evakuácia 
abscesu pravého laloku pečenie peánom

Obrázok 10. Pacient 4. Peroperačná drenáž 
abscesového ložiska m. iliopsoas vpravo
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medikamentóznych a semiinvazívnych 
i  invazívnych intervencií – ATB liečbu, 
perkutánnu drenáž, ale aj laparoskopic-
kú, či otvorenú chirurgickú revíziu. Ak je 
absces menší ako 5 cm, vo všeobecnosti 
sa odporúča konzervatívna antibiotická 
liečba (4). U pacientov s rozsiahlejším 
nálezom je v prvej línii oprávnenou me-
tódou perkutánna drenáž (2). 

Chirurgická revízia by mala byť 
rezervovaná pre pacientov s neúspešnou 
drenážou, multilokulárnym abscesom, 
sprievodnými problémami so žlčový-
mi cestami alebo s príznakmi ruptúry 
abscesovej dutiny, či pri nedobre ohra-
ničenej purulentnej kolekcii (4).

Záver
Autori vo svojej práci predstavili 

štyri kazuistiky pacientov s abscesom 
pečene liečených na II. chirurgickej kli-
nike LF UK a UNB. U troch pacientov 

bol stav riešený perkutánnou drenážou 
pod CT kontrolou. Jeden pacient pre CT 
nález hepatalného abscesu a abscesu 
m. iliopsoas vpravo bol indikovaný na 
konvenčnú chirurgickú liečbu. 

Vo všeobecnosti zastávajú názor, 
že perkutánna drenáž abscesu pečene 
je bezpečnou a úspešnou liečebnou mo-
dalitou, ktorá by mala pri akcesibilnom 
abscese predchádzať otvorenú chirur-
gickú intervenciu. 
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Ťažká akútna pankreatitída a jej miniinvazívna  
liečba – kazuistika

MUDr. Jozef Firment1, doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.1, MUDr. Ivan Majeský, PhD.1, MUDr. Rudolf Hrčka, CSc.2

1II. chirurgická klinika LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka 
2Gastroenterologická klinika SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka 

Liečba ťažkej akútnej pankreatitídy je v súčasnosti multimodálna. V úvode sa preferuje konzervatívna liečba a invazívna chirurgia sa 
odsúva do obdobia 3 – 4 týždňov od začiatku ochorenia, keď sú už prípadné nekrózy demarkované, čo umožňuje bezpečnú nekrozektómiu. 
Naša kazuistika opisuje liečebný postup u 46-ročného pacienta s ťažkou akútnou pankreatitídou, v dôsledku ktorej vznikla rozsiahla 
tekutinová kolekcia v omentálnej burze, ktorá nejavila známky infekcie. Po zvážení indikácie sme sa rozhodli riešiť stav miniinvazívne 
– endoskopickou drenážou. Tá bola kľúčovým momentom liečby a viedla k výraznému zlepšeniu klinického stavu. V článku prehľadne 
uvádzame aktuálny pohľad na invazívnu liečbu tohto ochorenia.

Kľúčové slová: akútna pankreatitída, tekutinová kolekcia, endoskopická drenáž

Severe acute pancreatitis and its miniinvasive therapy – case report

Nowadays therapy of severe acute pancreatitis is multimodal. At the beginning mostly conservative, invasive surgical therapy is prefered 
around 3 to 4 weeks after the start of the disease, when the pancreatic necrosis is walled off enough to perform safe necrosectomy. In 
our case report we refer a case of 46 years old patient with severe acute pancreatitis with extensive fluid collection localized in omental 
bursa, which according to CT didn‘t show signs of infection. After consideration we performed an endoscopic miniinvasive drainage, 
which was the key moment in therapy and led to improvement in patient’s condition. In our article we also give reference about actual 
invasive therapeutic possibilities of this disease.

Key words: acute pancreatitis, fluid collection, endoscopic drainage
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Akútna pankreatitída (AP) je zá-
važné ochorenie s nevyspytateľným kli-
nickým priebehom, ktorý varíruje od jed-
noduchej iritácie pankreasu, cez ľahkú 
formu, až k ťažkým formám sprevádza-
ným nekrózou pankreatického tkaniva, 
prípadne tvorbou peripankreatických 
tekutinových kolekcií, ktoré sa môžu se-
kundárne infikovať. Stav môže vyústiť 
do sepsy, sprevádzanej zlyhávaním or-
gánových systémov. Mortalita ťažkých 
foriem AP je naďalej vysoká, aj keď po- 

krokom v liečbe a určitým štandardným 
postupom v manažmente došlo k jej vý-
raznému poklesu. Pri tomto ochorení 
býva liečba takmer vždy šitá na mieru 
každého konkrétneho pacienta, podľa 
závažnosti klinického stavu a priebehu 
ochorenia. 

Našou kazuistikou chceme pre-
zentovať jednu z modalít, ktoré možno 
využiť v liečbe komplikovanej AP. 

Kazuistika
46-ročný pacient bol prijatý na 

chirurgickú kliniku s anamnézou týž-
deň trvajúcich difúznych bolestí brucha, 
s maximom v mezogastriu a oboch pod-
bruškoch, bez nauzey a vomitu, s meteo- 
rizmom a dňovou anamnézou febrilít do 
38,5 °C. V anamnéze pacient uviedol al-
koholový exces. Pri fyzikálnom vyšetrení 
bol zistený ikterus sklér, brucho bolo 
palpačne bolestivé v pravom hypochon-
driu, mezogastriu a celej dolnej polovi-
ci, bez hmatnej patologickej rezistencie, 
bez príznakov peritoneálneho dráždenia, Obrázok 1. CT brucha pri prijatí. Nález peripan-

kreatického tekutinového lemu so zasahovaním 
do burza omentalis

Obrázok 2. CT brucha 6. deň hospitalizácie. 
Nález veľkej tekutinovej kolekcie v burza omen-
talis, ktorá odtláča žalúdok ventrálnym smerom, 
bez bubliniek plynu

Obrázok 3. Endoskopická gastrocystostómia 
zavedená cez zadnú stenu žalúdka
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peristaltika bola auskultačne oslabená. 
Laboratórne nálezy: leukocyty (Leu) 17,5, 
C-reaktívny proteín (CRP) 312 mg/l, pro-
kalcitonín (PCT) 1,15 µg/l, amyláza (AMS) 
a lipáza (LPS) v norme, mierne elevovaný 
bilirubín (nekonjugovaný 61 µmol/l, kon-
jugovaný 48 µmol/l), elevácia gamag-
lutamyltransferázy (GMT) 4 µkat/l. Pri 
USG brucha bola suponovaná akútna 
apendicitída, nález na ostatných orgá-
noch brušnej dutiny nebol patologický, 
pankreas sa pre meteorizmus nepodarilo 
vizualizovať. 

Doplnilo sa CT vyšetrenie brucha 
a malej panvy s kontrastnou látkou poda-
nou intravenózne, kde bola verifikovaná 
ťažká AP, mCTSI 4+4+2, s viac ako 30 % 
nekróz, tekutinový lem peripankreatic-
ky so zasahovaním do burza omentalis 
(obrázok 1), tekutina v predných para-
renálnych priestoroch bilaterálne, v ob-
lasti radixu mezentéria a v porta hepatis, 
bilaterálne parakolicky a v malej panve, 
bez známok akútnej apendicitídy. Všetky 
kolekcie boli bez známok infekcie. 

Pre septický stav pri ťažkej akút-
nej pankreatitíde sme pacienta uložili na 
jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) 
chirurgickej kliniky. Začatá konzerva-
tívna terapia: nič per os, profylaktická 
antibiotická (ATB) terapia – meropenem, 
spazmoanalgetiká, masívna rehydratá-
cia pacienta, totálna parenterálna výživa 
(PV), pre hypotenziu vazopresory, mo-
nitoring vnútrobrušného tlaku, ktorý sa 
pohyboval v hodnotách do +24 cm H2O.  
Za účelom enterálnej výživy (EV) sme 
zaviedli nutritívnu nazojejunálnu son-
du (NJS). Enterálnu výživu sme podá-
vali od 5. dňa hospitalizácie. Pacient bol 
afebrilný, cirkulačne stabilizovaný, po-
stupne sme znižovali až úplne vysadili 
vazopresory. Pacient enterálnu výživu 
toleroval, postupne klesal vnútrobrušný 
tlak, poklesli hodnoty bilirubínov a GMT. 
Laboratórne však pretrvávala leukocytó-
za a elevácia CRP. 

Kontrolné CT brucha realizované 
na 6. deň hospitalizácie ukázalo pretrvá-
vanie obrazu ťažkej pankreatitídy, po-
mer nekróz bol stacionárny, ale pribudla 
parciálne sa ohraničujúca tekutinová 
kolekcia v peripankreatickom priesto-
re so zasahovaním do burza omentalis, 
veľkosti 160 x 120 x 100 mm (obrázok 2).  
Kolekcia ventrálne odtláčala žalúdok, 

hrúbka jej steny kolísala od 3 do 5 mm. 
Nález tekutiny v predných pararenál-
nych priestoroch bilaterálne, v oblasti 
radixu mezentéria a v porta hepatis bol 
stacionárny. Pribudla voľná tekutina v ľa-
vom subfréniu, bilaterálne parakolicky 
a v malej panve, bilaterálne bol fluido-
thorax do 14 mm, všetky kolekcie boli 
bez známok infekcie. 

Napriek stabilizovanému klinic-
kému stavu a  kolekciám bez známok 
infekcie v  brušnej dutine, pre pretr-
vávanie elevácie zápalových markerov 
a opätovný vzostup vnútrobrušného tla-
ku, sme sa rozhodli pre endoskopickú 
transgastrickú drenáž tekutinovej kolek-
cie, ktorú urobil endoskopista – gastro-
enterológ 11. deň hospitalizácie. Využitím 
bočnej optiky v mieste vyklenutia zadnej 
steny žalúdka urobil najprv precut a po 
zavedení kovového vodiča do dutiny ko-
lekcie inzeroval 10Fr 15 cm dlhý „double 
pigtail“ drén (obrázok 3).

Už po precute došlo k masívnemu 
vytekaniu hnisovej tekutiny do žalúdka. 
V ďalšom priebehu hospitalizácie poklesli 
markery zápalu a vnútrobrušný tlak. Pri 
CT kontrole 16. deň hospitalizácie sme 
konštatovali parciálnu regresiu drénova-
nej kolekcie v burza omentalis (71 x 134 x 
87 mm), boli prítomné vzduchové kolekcie 
ako dôsledok drenáže (obrázok 4), regre-
sia chobotov kolekcie smerom do pred-
ných pararenálnych priestorov a smerom 
do ľavého subfrénia, pretrvávalo stacio-
nárne množstvo voľnej tekutiny v brušnej 
dutine a fluidothorax bilaterálne. 

Na 17. deň hospitalizácie sme pa-
cienta preložili na bežné lôžkové odde-
lenie, na kombinovanej PV a EV cez NJS. 

Hodnoty Leu boli v norme, CRP 130 mg/l, 
PCT 0,125 µg/l, vnútrobrušný tlak do +18 
cm H2O. Od 18. dňa hospitalizácie začatý 
p. o. príjem, ktorý pacient toleroval, bez 
zvýraznenia klinických ťažkostí. U pa-
cienta sa však objavili febrility, preto odo-
beráme krv na hemokultúru, vymieňame 
centrálny venózny katéter a situujeme 
ho na opačnú stranu. Pri kontrolnom CT 
19. deň hospitalizácie sme zaznamena-
li ďalšiu regresiu tekutinových kolekcií 
v brušnej dutine, v omentálnej burze to 
bolo do priemeru 4 cm. Vzhľadom na 
pozitívnu kvasinkovú kultiváciu z hemo-
kultúr, bol do liečby nasadený flukona-
zol. Pri uvedenej liečbe ustúpili febrility, 
pokračovalo sa v konzervatívnej liečbe.

Na 25. deň hospitalizácie endo-
skopicky extrahujeme „double pigtail“ 
drén z  kolekcie v  omentálnej burze. 
Pacient bol per os alimentovaný, stravu 
toleroval, pasáž dutou trubicou GIT sa 
obnovila. Pacient bol úplne bez ťažkostí, 
Leu v norme, hladina CRP 38 mg/l, PCT 
0,077 µg/l, ukončená ATB terapia. 

Od 29. hospitalizačného dňa mal 
pacient opäť febrility, preto znova robí-
me CT vyšetrenie brucha a malej pan-
vy. Zistili sme stacionárny rozsah ko-
lekcií v brušnej dutine, telo pankreasu 
spotrebované, ale boli zväčšené obličky 
a zhrubnutá stena močového mechúra 
a bolo vyjadrené podozrenie na uroin-
fekt. Po konzultácii s klinickým farma-
kológom sme do liečby pridali linezolid, 
po ktorom došlo k ústupu febrilít. 

V ďalšom priebehu hospitalizá-
cie bol už klinický stav stabilizovaný, 
bez komplikácií, pacient mal normálnu 
pasáž, bol plne perorálne alimentovaný 

Obrázok 4. CT brucha 16. deň hospitalizácie. 
Regresia tekutinovej kolekcie, zavedený „double 
pigtail“ drén

Obrázok 5. CT brucha mesiac po prepustení. 
Výrazná regresia drénovanej kolekcie
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a z liečby sme vysadili ATB a antimyko-
tiká. Pacient bol afebrilný, Leu v nor-
me, CRP 9 mg/l, bilirubíny, hepatálne 
a pankreatické enzýmy v norme. 

Na 44. deň hospitalizácie sme pa-
cienta prepustili do ambulantnej starost-
livosti. Kontrolné CT mesiac po prepuste-
ní ukázalo ďalšiu regresiu kolekcie, ktorej 
rozmery boli 44 x 13 x 17 mm, telo a chvost 
pankreasu boli atrofické (obrázok 5).

Diskusia
V súčasnosti neexistuje kauzálna 

liečba akútnej pankreatitídy. V roku 2013 
boli publikované v The American Journal 
of Gastroenterology guidelines zamerané 
na manažment akútnej pankreatitídy. 
Podľa nich je v prípade orgánovej dys-
funkcie základným princípom hospi-
talizácia pacienta na JIS. Štandardom 
v diagnostike by malo byť CT alebo MR 
vyšetrenie, úvodné nie skôr ako 48 – 72 
hodín od začiatku symptómov, čo platí 
vtedy, ak netreba vylúčiť inú vážnu bruš-
nú príhodu.

Nasledovať by mala masívna re-
hydratácia a včasná enterálna výživa. 
ATB terapia ako profylaxia vzniku infi-
kovaných nekróz sa neodporúča. Dnes 
sa stále viac aj pri ťažkých formách pan-
kreatitídy prikláňame ku konzervatívnej 
liečbe a chirurgická liečba sa indikuje 
len v  prípade infikovaných kolekcií. 
V guidelines sa odporúča časovať chirur-
gickú intervenciu do obdobia 3 – 4 týž-
dňov od začiatku ochorenia, keď už došlo 
ku kolikvácii a ohraničeniu pankreatickej 
nekrózy, resp. nekróz (4, 10).

Za ostatné roky sa intervenčná 
liečba stále viac zameriava na miniinva-
zívne metódy. V minulosti sa preferovali 
perkutánne punkcie pod USG kontrolou, 
ak bola takto kolekcia akcesibilná, alebo 
perkutánne transgastricky, t. j. cez pred-
nú brušnú stenu, prednú a zadnú stenu 
žalúdka (6, 11). Spočiatku sa tieto techniky 
využívali pri nekomplikovaných pseudo-
cystách, neskôr aj akútnych pankreatic-
kých kolekciách. Problémom pri drenáži 
pankreatických kolekcií však bola častá 
rekurencia, ale aj vznik pankreatických 
fistúl. Ďalším problémom bola nedo-
stupnosť kolekcií na perkutánnu drenáž. 
S rozvojom endoskopie sa začali objavovať 
pokusy o endoskopické riešenie, či už te-
kutinových kolekcií alebo nekróz.

Prvá štúdia zameraná na endo-
skopickú drenáž sterilnej alebo infikova-
nej pankreatickej kolekcie bola publiko-
vaná Baronom a kol. v roku 1996 (3). Tieto 
drenáže možno dnes robiť s využitím 
endosonografie, ktorá presne identifi-
kuje vhodné miesto punkcie a drenáže 
kolekcie (transgastricky, ale aj transduo- 
denálne – podľa lokalizácie patologickej 
lézie). Na to, aby bola kolekcia vhodná 
na endoskopickú drenáž, musí spĺňať 
určité podmienky. Tieto sú podobné, 
ako pri endoskopickej drenáži pankrea-
tickej pseudocysty. Ako udáva Aghdassi 
a kol., stena kolekcie alebo pankreatickej 
pseudocysty by mala byť vyzretá a mala 
mať dostatočnú hrúbku, najmenej však 
3 mm, ale nie viac ako 1 cm. Ďalšou pod-
mienkou je impresia steny žalúdka s jej 
vyklenovaním a minimálna veľkosť ko-
lekcie 5 – 6 cm (1, 9).

Podľa literárnych údajov je prav-
depodobnosť reintervencie a redrenáže 
takýchto kolekcií až 40 % (7). Obdobným 
spôsobom možno riešiť aj demarkovanú 
pankreatickú nekrózu. V tomto prípade 
treba použiť transorálne zavedenú son-
du, ktorá sa inzeruje do nekrózy s cieľom 
výplachu semisolídnych častí kolekcie.

Na našom pracovisku sme takéto 
endoskopické drenáže (transgastricky) 
urobili dve. Prvou bola drenáž ohrani-
čenej tekutinovej kolekcie po resekcii 
tela a chvosta pankreasu a druhá dre-
náž u pacienta tejto kazuistiky. Ako bolo 
vyššie uvedené, až v 40 % je pravdepo-
dobnosť reintervencie, čo však v našom 
prípade nebolo treba, a to aj napriek len 
jednému zavedenému drénu, hoci podľa 
literárnych údajov sa spravidla zavádzajú 
drény dva (4). Výkon u nášho pacienta 
nebol sprevádzaný žiadnymi kompliká-
ciami. 

Ďalšou možnou miniinvazívnou 
metódou pri riešení pankreatických ne-
króz sú miniinvazívne nekrozektómie. 
V 90. rokoch publikovaná laparoskopická 
nekrozektómia nedosiahla medzi chi-
rurgmi popularitu pre jej technickú ná-
ročnosť (5). Dnes sa nekrozektómie čoraz 
častejšie robia perkutánne, využitím in-
štrumentária používaného pri endosko-
pických výkonoch v urológii. Vykonáva 
sa retroperitoneoskopia s odstránením 
nekrotického pankreatického tkaniva. 
Tieto výkony sú indikované buď primár-

ne, alebo pri zlyhaní perkutánnej alebo 
endoskopickej drenáže. Zlyhanie metódy 
je najčastejšie spôsobené nedostatočne 
kolikvovanou nekrózou. 

Podľa publikovaných údajov 
majú tieto metódy nižšiu morbiditu 
a mortalitu ako otvorená nekrozektómia 
(8). Ich ďalšou výhodou je, že nedochádza 
ku kontaminácii brušnej dutiny, eliminu-
jú sa hernie v jazve a signifikantne nižší je 
výskyt alterácie endokrinnej a exokrinnej 
funkcie pankreasu. V porovnaní s otvo-
renou nekrozektómiou nie je rozdiel vo 
výskyte perioperačného krvácania alebo 
pooperačnej pankreatickej fistuly (2).

Vzhľadom na vyššie uvedené je 
zrejmé, že manažment ťažkej akútnej 
pankreatitídy v  blízkom čase nebude 
založený len na jednej metóde, ale skôr 
kombinácii viacerých, vyššie uvedených 
metód. Definitívne rozhodnutie o voľbe 
metódy bude šité individuálne na kon-
krétneho pacienta, v závislosti od rozsa-
hu nekróz, prípadne tekutinových kolek-
cií, ich lokalizácie a veľkosti. Príkladom 
môže byť štúdia PANTER (PAncreatitis, 
Necrosectomy vs sTEp up appRoach), 
kde sa porovnávali výsledky otvorenej 
nekrozekómie s postupom, kde najprv 
u pacientov vykonali perkutánnu alebo 
endoskopickú drenáž, a pri nelepšení 
stavu do 72 hodín bol využitý výkon z re-
troperitoneálneho prístupu. 

Pri porovnaní výsledkov auto-
ri zistili signifikantne nižšiu morbiditu 
v porovnaní s otvorenou nekrozektó-
miou (40 % vs. 69 %) a nižší výskyt mul-
tiorgánového zlyhania (12 % vs. 40 %). 
Po úvodnej drenáži až 30 % pacientov 
nepotrebovalo nekrozektómiu vôbec (8).

Záver
Manažment a  stratégia liečby 

akútnej pankreatitídy sa v posledných 
desaťročiach výrazne zmenili a zásadne 
chirurgický prístup vyústil do multimo-
dálneho manažmentu pacienta na báze 
úzkej spolupráce chirurga a intenzivistu. 

Z hľadiska výsledkov a úspešnosti 
liečby, sa v súčasnosti za významnej-
ší prognostický faktor, než prítomnosť 
pankreatickej nekrózy alebo infekcie, 
považuje klinicky manifestná orgáno-
vá dysfunkcia.

Platia však základné princípy, 
najmä to, že u  pacienta s  orgánovou 
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dysfunkciou sa treba vyhnúť veľkej chi-
rurgickej intervencii a oddialiť ju do času, 
keď dôjde k organizácii pankreatickej 
nekrózy. Vtedy sú morbidita a mortalita 
pacientov podstatne nižšie.

V prípade nevyhnutnosti inter-
vencie treba zvážiť využitie možností 
miniinvazívnej drenáže, ktorá môže byť 
úspešná pri riešení či už sterilnej alebo 
infikovanej kolekcie. 
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Prof. MUDr. Július Vajó, DrSc., 80-ročný
Slov. chir., 2018;15(2):74-75

Dňa 9. júla 2018 dovŕšil vek 80 ro-
kov významný slovenský chirurg prof. 
MUDr. Július Vajó, DrSc.

Detstvo prežil v Kopčanoch pri 
Michalovciach, po maturite na gymnáziu 
v Michalovciach pokračoval v štúdiu na 
Fakulte všeobecného lekárstva Karlovej 
univerzity v Prahe, ktorú ukončil v roku 
1962 s červeným diplomom.

Prvé chirurgické skúsenosti za-
čal získavať na chirurgickom oddele-
ní v Michalovciach u primára Štefana 
Kukuru, kde nastúpil po absolvova-
ní základnej vojenskej služby. Vyššie 
ambície ho viedli k práci na klinickom 
pracovisku, preto po nie ľahkých admi-
nistratívnych problémoch, 1. 8. 1963 na-
stúpil na Chirurgickú kliniku LF UPJŠ, 
FN v Košiciach. Tu pracoval na pozícii 
sekundárneho lekára a neskôr odborné-
ho asistenta. Docentom chirurgie sa stal 
1. 9. 1987 a 1. 10. 1987 bol menovaný za 
prednostu Kliniky detskej chirurgie LF 
UPJŠ, FN v Košiciach na báze ktorej v roku 
1990 bola zriadená II. chirurgická klinika. 
V roku 1996 bol menovaný prezidentom 
Slovenskej republiky profesorom pre od-
bor chirurgia. Vo funkcii prednostu II. 
chirurgickej kliniky pôsobil do roku 2005.

Jeho odborný a kvalifikačný rast 
mal vzostupnú gradáciu a po získaní chi-
rurgických špecializácií I. a II. stupňa 

v roku 1965 a 1970. Svoje odborné vzde-
lanie si doplnil v roku 1985 špecializáciou 
z hrudníkovej chirurgie. Jeho záujem zís-
kať vedomosti, pracovitosť a húževna-
tosť dali podklad pre rozvinutie širokého 
spektra jeho činnosti.

V počiatkoch svojej odbornej pra-
xe sa venoval invazívnym angiografic-
kým metódam a tieto svoje skúsenosti 
neskoršie zúročil pri riešení akútnych 
ischemických stavov úrazového i ne- 
úrazového pôvodu i v riešení chronic-
kých ischemických postihnutí arteriál-
neho systému angiochirurgickými re-
konštrukčnými postupmi.

Bol jedným z prvých, ktorý svoju 
pozornosť vo Východoslovenskom re-
gióne i v rámci Slovenska zameral na 
zavedenie a štandardizáciu liečby po-
rúch srdcového rytmu kardiostimulá-
ciou. Svoje rozsiahle skúsenosti z tejto 
oblasti zúročil do obhajoby kandidátskej 
dizertačnej práce na tému: „Liečba po-
rúch srdcového rytmu kardiostimulá-
ciou“, ktorú úspešne obhájil v roku 1982. 
Významne sa podieľal na vytváraní ciev-
nych prístupov pre hemodialýzu.

Vo svojej vedecko-výskumnej prá-
ci sa venoval problematike náhlych prí-
hod brušných, cievnej chirurgie, detskej 
chirurgie, parenterálnej výžive cestou 
kanylácie veľkých vén, fenestrácii pe-
rikardu, hrudníkovej chirurgii, proble-
matike benígnych a malígnych ochorení 
pažeráka a aktuálnym otázkam endo-
krinochirurgie, kolorektálnej chirurgie 
a onkochirurgie.

Počas svojho pôsobenia vo funk-
cii krajského odborníka pre chirur-
giu významnou mierou ovplyvňoval 
úroveň chirurgickej starostlivosti vo 
Východoslovenskom regióne.

V rokoch 1996 až 2005 bol hlav-
ným odborníkom pre chirurgiu MZ SR 
a v nie ľahkej ekonomickej situácii v zdra-
votníctve sa významne podieľal na rie-
šení metodických a koncepčných otázok 
činnosti a rozvoja chirurgie v SR s akcen-
tom na zabezpečenie odbornej a kvalit-
nej chirurgickej starostlivosti a liečby 
najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení 

a úrazov vo všetkých vekových skupi-
nách a na každej úrovni zdravotníckej 
činnosti, kde sa chirurgická starostlivosť 
poskytuje.

Súčasťou jeho neúnavnej činnosti 
je pedagogika. Popri každodennej práci 
chirurga sa s láskou a veľkou trpezli-
vosťou venoval poslucháčom lekárskej 
fakulty. Okrem tejto činnosti sa v rámci 
postgraduálu zúčastňuje na doškoľovaní 
všeobecných lekárov, ale aj chirurgov. 
Na jeho pracovisku sa vystriedali celé 
mladé generácie chirurgov v rámci pred- 
atestačnej prípravy, ktorí v súčasnosti 
pracujú na zodpovedných postoch chi-
rurgických kliník a oddelení.

Časť svojho plodného života strá-
vil v nočných hodinách a cez voľné dni 
a sviatky pri ošetrovaní cievnych úrazov 
i  náhlych angiochirurgických príhod. 
Preto logickým dôsledkom jeho snaže-
nia bola obhajoba doktorskej dizertačnej 
práce v roku 1993 na I. lekárskej fakulte 
Karlovej univerzity v Prahe z problema-
tiky náhlych angiochirurgických príhod 
a  akútneho ischemicko-reperfúzneho 
syndrómu. Praktická chirurgická čin-
nosť v oblasti všeobecnej chirurgie, ale aj 
v jej nadstavbových oblastiach – v cievnej, 
hrudníkovej a detskej chirurgii, práca na 
poli pedagogickom, ale aj práca na poli 
vedecko-výskumnom dávali pevný základ, 
aby náš jubilant bol v roku 1996 preziden-
tom SR menovaný za profesora chirurgie.

Profesor Vajó svoje dlhoročné 
odborné skúsenosti v  oblasti neod-
kladnej chirurgie spracoval do mono-
grafie „Náhle angiochirurgické príhody 
a akútny ischemicko-reperfúzny syn-
dróm v klinickej praxi“, ktorá vyšla v ro-
ku 1996. Jeho monografii bola udelená 
Prémia Literárneho fondu SR za rok 1996 
a Kostlivého cena. Spolu s profesorom 
Simanom bol iniciátorom myšlienky vy-
dania učebnice „Princípy chirurgie“, na 
príprave ktorej sa aktívne podieľal a bol 
jej koeditorom a spoluautorom. Je spolu-
autorom knihy Českí lekári na Slovensku.

Popri všetkej už uvedenej činnos-
ti nezanedbával prácu pri organizovaní 
kongresov a vedeckých podujatí v rámci 
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Spolku lekárov v Košiciach i v celoštát-
nom meradle. Je členom viacerých re-
dakčných rád odbornej tlače a je členom 
viacerých odborných spoločností.

Aktívna je jeho činnosť v Sloven- 
skej chirurgickej spoločnosti, kde pôsobil 
vo funkcii podpredsedu. Od roku 1998 bol 
činný aj v prezídiu Slovenskej lekárskej 
spoločnosti.

Súčasťou jeho práce bola a  je 
oponentúra množstva kandidátskych 
a doktorských dizertačných prác, zá-
verečných správ vedecko-výskumných 
úloh, ako aj účasť a zodpovednosť pri 
habilitačných a inauguračných pokračo-
vaniach v odbore chirurgia. Bol predse-
dom komisie pre obhajoby kandidátskych 
dizertačných prác v odbore chirurgia, 
bol členom komisie pre obhajoby dok-
torských dizertačných prác v odbore 
chirurgia. Počas aktívnej pedagogickej 
činnosti bol podpredsedom a potom aj 
predsedom Spoločnej odborovej komisie 
pre obhajoby dizertačných prác dokto-
randského štúdia PhD., v odbore chirur-
gia. Bol členom Vedeckej rady LF UPJŠ, 
Vedeckej rady UPJŠ a v rokoch 1997 až 
2003 prorektorom pre vedu výskum na 
UPJŠ v Košiciach.

Jubilant je spoluautorom dvoch 
vysokoškolských učebníc a skrípt z od-

boru chirurgia, autorom alebo spolu-
autorom 158 pôvodných vedeckých 
a  odborných publikácií uverejnených 
v domácej a zahraničnej literatúre, 83 
abstraktov z odborných a vedeckých po- 
dujatí u nás i v zahraničí. Ako autor alebo 
spoluautor predniesol 446 prednášok 
na vedeckých a odborných podujatiach 
doma i v zahraničí.

Profesorovi Vajóovi boli udelené 
nasledovné ocenenia a vyznamenania:

1996 − Prémia Literárneho fondu 
SR za monografiu „Náhle angiochirurgic-
ké príhody a akútny ischemicko-reper-
fúzny syndróm“, 1996 – Kostlivého cena 
SCHS za tu istú monografiu, 1998 – cena 
Spolku lekárov v Košiciach za najlep-
šiu prednášku v roku 1997, 1998 – Zlatá 
medaila „Propter meritam“ za zásluhy 
o Slovenskú lekársku spoločnosť, 1999 
– čestné členstvo Českej chirurgickej 
spoločnosti Českej lekárskej spoločnosti  
J. E. Purkyně, 2003 – Medaila prof. Karla 
Maydla – udelená Českou chirurgickou 
spoločnosťou, 2008 – Zlatá medaila 
UPJŠ, Čestná plaketa T. R. Niederlanda 
a Medaila profesora Kostlivého, profe-
sora Konštantína Čárskeho a profeso-
ra Stanislava Čárskeho. 2009 – Čestné 
členstvo Slovenskej chirurgickej spoloč-
nosti SLS, 2009 – Medaila k 90. výročiu 

založenia Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského, Eruditio in terra Slovaca, 
2010 − člen Čestnej rady Výboru Českej 
chirurgickej spoločnosti, Českej lekár-
skej spoločnosti J. E. Purkyně, 2010 − 
Pamätná medaila k 90. výročiu vzniku 
Spolku slovenských lekárov v Bratislave, 
2012 – emeritný profesor, 2013 – Čestný 
občan mesta Michalovce, 2017 – Cena 
mesta Košíc. 

Je obdivuhodné čo môže jeden 
zanietený chirurg za svoj plodný život 
vykonať. Je treba zdôrazniť, že pritom 
všetkom bol vzorom v rodinnom živote 
a výchove svojich detí. Je vždy prístupný 
a láskavý ku všetkým spolupracovníkom, 
precízny v plnení pracovných povinností, 
obetavý k svojim pacientom a má stály 
záujem o históriu, literatúru a umenie.

Vážený pán profesor, nad doteraj-
ším Vašim dielom pri Vašom životnom 
jubileu sa s úctou skláňajú Vaši žiaci, 
spolupracovníci, široká lekárska a chi-
rurgická obec i vďační pacienti.

Doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.
prednosta II. chirurgickej kliniky

UPJŠ LF, UN L. Pasteura 
v Košiciach
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Medzinárodná konferencia futbalovej medicíny 
s pracovným názvom  
„Sme víťazmi? Výsledky futbalovej medicíny“

MUDr. Jozef Kubašovský
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny UPJŠ LF, Nemocnica Košice-Šaca, 1. súkromná nemocnica a. s., člen skupiny 
AGEL, FIFA Medical centre of excellence, Košice

Slov. chir., 2018;15(2):76-78

V  dňoch 2. až 4. júna 2018 sa 
vo „futbalovom“ katalánskom centre 
− Barcelone uskutočnila spoločensky, 
odborne a v kruhoch zainteresovaných 
vo futbalovej medicíne významná akcia 
− Medzinárodná konferencia futbalo-
vej medicíny s pracovným názvom „Sme 
víťazmi? Výsledky futbalovej medicíny.“ 
Z  pracovísk 1. súkromnej nemocnice 
Košice-Šaca, člena skupiny AGEL, ktorá 
bola zaradená medzi FIFA Medical Centre 
of Excellence v lete 2016 a v 2017 roku bola 
reakreditovaná ako FIFA Medical Centre, 
sa na tomto podujatí zúčastnili prednos-
ta Kliniky muskuloskeletálnej a športo-
vej medicíny Dr. Peter Polan, PhD., MPH 
a Dr. Jozef Kubašovský. Aktívnu účasť 
v sekcii Posterových prezentácií mala Dr. 
Natália Vaňová, EMBA z Internej kliniky 
s prácou „Vyhodnotenie 12-zvodového 
EKG u športovcov pomocou automatic-
kého EKG alebo doktorom: čo je správ-
ne?“ Klinika liečebnej rehabilitácie, ako 
významne spolupracujúca súčasť FIFA 
centra a starostlivosti o športovcov, bola 
na konferencii zastúpená Dr. Róbertom 
Filepom. Konferencia bola organizovaná 
Medzinárodnou futbalovou federáciou 
(FIFA) na jednom z najkrajších futbalo-
vých štadiónov sveta, na štadióne Camp 
Nou v Barcelone (obrázok 1). Na konfe-
rencii sa zúčastnilo podľa údajov orga-
nizátorov viac ako 3 000 účastníkov z 97 
krajín celého sveta, bolo prezentovaných 
220 odborných príspevkov z rôznych ob-
lastí futbalovej medicíny.

Súčasťou konferencie bolo aj pra-
videlné stretnutie zástupcov FIFA cen-
tier z celého sveta, ktoré sa uskutočni-
lo 3. júna 2018. Predmetom stretnutia, 
na ktorom sa zúčastnili aktívne obaja 
zástupcovia nemocnice Košice-Šaca 
Dr. Polan a Dr. Kubašovský (obrázok 2), 

ako jediného reprezentanta Slovenska, 
bola pravidelná prezentácia výsledkov 
jednotlivých pracovísk zaoberajúcich 
sa špecifickými problémami futbalovej 
medicíny. Na začiatku stretnutia vystú-
pil a zúčastnených privítal Dr. Michal 
D´Hooghe, predseda FIFA Medicínskeho 
výboru. Blahoželal všetkým zúčastne-
ným k úspešnej reakreditácii centier. 
V súčasnosti vo svete je aktívnych 49 FIFA 
Medical Centier. Po uvítaní zúčastne-
ných vedúci oddelenia ľudských zdrojov 
a služieb FIFA Medicínskeho výboru Dr. 
Martin Vaso predstavil novú stratégiu 
a návrhy nových výskumných projektov.

V  hlavnej časti stretnutia bo-
li prezentované aktuálne prebiehajúce 
štúdie zo 14 FIFA centier, zaoberajúce sa 
rôznymi aspektami futbalovej medicíny. 
Spomenieme aspoň niektoré z nich.

Dr. Paolo Lobo z Brazílie prezen-
toval využitie programu 11+ v prevencii 
úrazov v praxi v olympijských a para-

olympijských centrách, program vyšet-
rovania a monitorovania úrazov hlavy 
vo futbale, program biomechanických 
a funkčných vyšetrení u hráčok futbalu 
v Brazílii.

Dr. Yacine Zerguini z  Alžírska 
skonštatoval, že na kontinente Afrika sú 
len 3 FIFA Medical centrá, a témou ich 
programu je aj identifikácia veku hráčov 
s pozornosťou na Svetový pohár hráčov 
do 17 rokov 2018 − 2019. Vek hráčov sta-
novujú pomocou MRI vyšetrenia zápäs-
tia. Vyšetrili 960 elitných futbalistov vo 
veku 17 rokov.

Dr. Monika Grygorowicz z Poľska 
prezentovala výsledky štúdie využitia 
štruktúrovaného „warm-up“ u  futba-
lových brankárov. Pozornosť venovala 
rozcvičeniu hlavne ramena, ako najviac 
zaťažovaného u futbalových brankárov. 
Po skončení prezentácií v neformálnom 
stretnutí prejavila záujem spolupracovať 
v tejto oblasti s našim FIFA centrom.

Obrázok 1. Pohľad do auditória prednášok, hľadisko Camp Nou na „Tribune“
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Dr. Richrd Pruna zo Španielska 
predstavil vlastnú publikáciu venujúcu 
sa prevencii svalovým poraneniam u fut-
balistov, diagnostike, liečbe, návratu do 
hry a prevencii.

Dr. Bert Mandelbaum z USA refe-
roval o ošetrení lézií chrupky u hráčov 
futbalu, porovnal rôzne spôsoby ošetre-
nia s dôrazom na rýchlosť návratu do hry. 
Konštatoval zvyšujúci sa počet publikácií 
venujúcich sa tejto problematike.

Dr. Pieter D´Hooghe z Belgicka 
predstavil štúdiu o  liečbe lézie syn-
dezmózy u futbalistov. Poranenie je časté 
u futbalistov, neexistuje zatiaľ jednotná 
schéma diagnostiky a ošetrenia pora-
nenia syndezmózy. Vypracovali v rámci 
programu dotazník s 27 otázkami, ktorý 
poskytli špecialistom na poranenia väzov 
členka a plánujú predstaviť jednotný „gui- 
deline“ na diagnostiku a terapiu.

Dr. Elke Van den Seen z Belgicka 
hodnotila ženský futbal ako najrýchlejšie 
sa rozvíjajúci kolektívny šport na svete so 
stúpajúcou úrovňou súťaženia. Vyslovila 
nutnosť väčšieho počtu štúdií úrazov 
medzi hráčkami ženského futbalu s kon-
centráciou záujmu na rizikové faktory 
úrazov a prevenciu.

Dr. Mats Borjesson zo Švédska sa 
zaoberal výskumom poznatkov o EKG 
potrebných pre prácu tímového lekára 
pri futbalovom tíme. Upozornil na nut-
nosť vzdelávania tímových lekárov v po-
sudzovaní EKG a skríningu rizikových 
faktorov u futbalistov. 

Dr. André Pedrinelli a Dr. Moises 
Cohen z Brazílie ukázali možnosti spo-
lupráce dvoch FIFA Medical Centier pri 
riešení aktuálnych programov. Vyvinuli 
medicínsky vak použiteľný pre kluby bra-
zílskej najvyššej súťaže, pomôcku pre 
mládežnícke kluby na diagnostiku otrasu 
mozgu počas 10 minút − SCAT 5. 

Zasadnutie ukončil Dr. P. D´Hooghe 
s prianím úspešnej konferencie a ďalšieho 
stretnutia všetkých zúčastnených o rok 
v Londýne, na štadióne Wembley.

Konferencia prebiehala sú-
bežne v  4 rokovacích priestoroch − 
Tribuna, Auditori, Fundació, Sala Roma. 
V Press priestore prebiehali workshopy 
a v Poster area bola prezentácia posterov.

Oficiálne slávnostné otvorenie 
bolo 2. júna 2018 o 9.00 hod v priesto-
re Tribuna, čo predstavovalo pódium 

s  dvoma veľkoplošnými obrazovkami 
a  predsedníckym stolom (obrázok 1) 
a účastníkmi usadenými na „A“ tribúne 
slávneho Nou Campu. Úvod zabezpečili 
Dr. Della Villa z Talianska a Dr. Michael 
D´Hooghe z Belgicka.

Po otvorení pokračoval na 
„Tribune“ program úvodným blokom 
prednášok symbolicky o kazuistikách 
súčasných a bývalých hráčov a úspešnom 
priebehu a prognóze ich liečby (tímoví 
lekári zo Španielska, Turína, Mníchova, 
Bologne prezentovali úrazy Luku 
Modrića, chorvátskej futbalovej hviezdy 
z Realu Madrid, brankára Gianlugiho 
Buffona talianskej futbalovej legendy po 
OP platničky, úraz slabiny Toniho Kroosa 
− nemeckého reprezentanta, ťažkosti 
a „return to play“ Roberta Baggia po po-
ranení LCA).

V nasledujúcom programe pred-
nášok na „Tribune“ odzneli zásadné pre-
zentácie od osobností futbalovej medicí-
ny v bloku nazvanom „Úrazová prevencia 
– sme úspešní?“. Dr. Thorborg sa venoval 
problematike poranenia hamstringov, 
Dr. Walden zo Švédska prezentoval pre-
venciu poranení kolena, Dr. Dvořák zo 
Švajčiarska problematiku diagnostiky 
a prevencie otrasu mozgu. Záverečná 
prednáška tohto bloku od zakladateľa 
štúdií problematiky futbalovej medicí-
ny Dr. Ekstranda zo Švédska zdôraznila 
nutnosť – závažnosť sledovania úrazov 
pri futbale, štatistiky, a nutnosť spolu-
práce, medzinárodnej aj medziodborovej 
pri vyhodnocovaní úrazov, ich výskytu, 
výsledkov liečby, prognóze a hlavne pre-
vencii úrazov.

Po skončení úvodnej časti konfe-
rencie pokračovali prednášky v jednot-
livých sekciách. Program Konferencie 
obsiahol takmer všetky oblasti futbalovej 
medicíny. Bol určený ortopédom, trau-
matológom, neurochirurgom, rehabili-
tačným a telovýchovným lekárom, fyzio-
terapeutom, ale aj kardiológom či inter-
nistom. Práve medziodborový charakter 
konferencie zameraný na futbalovú me-
dicínu bol vysoko hodnotený všetkými 
zúčastnenými. Svoju účasť prezentovali 
aj funkcionári FIFA a popredných klubov. 
Prednášky boli zamerané na nové trendy 
v zdravotnej starostlivosti o vrcholových, 
ale aj amatérskych a rekreačných futba-
listov, návrat do hry − „return to play“ 
a prevenciu úrazov. Zvýšená pozornosť 
bola venovaná mládežníckemu futba-
lu a špecifikám futbalovej medicíny pri 
ženskom futbale.

Pre nás ako ortopédov-chirurgov 
boli najzaujímavejšie príspevky zaobe-
rajúce sa problematikou lézií predného 
skríženého väzu, hamstringov, úrazov 
slabiny u futbalistov a pokrokom v apli-
kácii moderných postupov – biologickej 
liečby ako PRP, kmeňové bunky a pod.

Problematika poranenia predného 
skríženého väzu bola jedným z najčastej-
ších objektov prednášok v rôznych sek-
ciách. V bloku vedenom Dr. S. Gilloglym 
z Kataru a Dr. C. Zorzim vystúpili špe-
cialisti z USA, Francúzska, Veľkej Británie 
a Talianska s prezentáciami nimi pre-
ferovanými technikami plastiky LCA 
– pomocou šliach hamstringov, šľachy 
quadricepsu a patelárneho ligamenta. Vo 
svojich prezentáciách deklarovali hlav-

Obrázok 2. Účastníci konferencie z Nemocnice Košice-Šaca
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ne výhody ale aj nevýhody spomínaných 
metód. V diskusii pripustili úspešnosť 
nimi najviac preferovaných postupov aj 
počtom – frekvenciou použitia vybranej 
metodiky.

Zaujímavá bola aj sekcia Otrasu 
mozgu − manažment diagnostiky na ih-
risku a mimo ihriska. Sekciu viedli Dr. 
T. Edwards z Nového Zélandu a Dr. A. 
Perrinelli z Talianska. Dve prednášky 
v  tejto sekcii mal prof. Dr. J. Dvořák, 
bývalý predseda Zdravotníckej komisie 
FIFA. Vypracované a publikované postupy 
pri podozrení na otras mozgu použiteľné 
aj laikmi umožňujú do 10 minút po úraze 
rozhodnúť o ďalšom postupne, možnosti 
pokračovať v hre alebo ukončiť športové 
zaťaženie a nutnosť podrobiť sa ďalším 
vyšetreniam.

Zvýšená pozornosť bola veno-
vaná aj aplikácii PRP plazmy v  liečbe 
úrazov pohybového aparátu. Dr. Cugat 
z Barcelony prezentoval vo svojej práci 
„Regeneratívne procesy ako výsledky 
použitia PRP plazmy“ svoje poznatky 
s využitím PRP plazmy u operovaných 
pacientov pri urýchlení regenerácie 
a skoršom návrate do hry. Bulharskí au-
tori Dr. Filipov a kolektív prezentovali 
úspechy v liečbe väzivových poranení 
kolena pri aplikácii PRP plazmy v kombi-
nácii s využitím vysokofrekvenčného la-
sera. Aj iní autori vyzdvihovali prínos PRP 

plazmy v liečbe športových úrazov (Dr. 
Zampogna z Talianska, Dr. Papadopoulis 
z Grécka).

V posterovej sekcii pod názvom 
Prevencia bola prezentovaná aj práca Dr. 
N. Vaňovej a spoluautorov Dr. S. Tomkovej 
a Dr. P. Polana „Vyhodnotenie 12-zvodo-
vého EKG u športovcov pomocou auto-
matického EKG alebo doktorom: čo je 
správne?“

Cieľom práce bolo bolo porovnať 
EKG analýzu dvoch používaných metód 
(vizuálna vs. počítačová), nedávne dô-
kazy v prevencii náhlej kardiálnej smrti 
potvrdili význam EKG a kardiovaskulár-
neho skríningu u športovcov. Doménou 
kardiológov a športových lekárov je od-
líšiť EKG zmeny, ktoré sú fyziologický-
mi adaptačnými zmenami na pravidelnú 
fyzickú aktivitu u športovca, od poten-
ciálne letálnych EKG zmien, za ktorými 
sa môže skrývať závažné KVO. Autori 
v práci potvrdili štatisticky významný 
rozdiel medzi EKG analýzou kvalifikova-
ného internistu bez skúseností s hodno-
tením EKG u športovcov a EKG analýzou 
počítačového softvéru. 

EKG interpretácie u športovcov 
sú spojené s relatívne vysokou falošnou 
pozitivitou a je potrebné ďalšie zvýšenie 
špecificity bez ovplyvnenia jej citlivosti. 
Predbežné údaje ukazujú významné zní-
ženie falošne pozitívnych EKG nálezov 

u športovcov pri použití automatického 
EKG softvéru.

Všetky oblasti, ktorým sa prezen-
tácie na konferencii venovali nemožno 
v tomto krátkom príspevku predniesť. 
Pokúsili sme sa priblížiť aspoň niektoré 
príspevky venované poraneniam pred-
ného skríženého väzu, otrasu mozgu 
a podporných postupov pri liečbe šľa-
chových a  svalových poranení – PRP 
plazma, vzhľadom na to, že práve tieto 
poranenia sú najčastejšími futbalovými 
úrazmi. Účasť na konferencii považujeme 
za veľmi prínosnú, rovnako ako účasť 
na stretnutí predstaviteľov FIFA Medical 
centier, kde sme mali možnosť stretnúť 
sa a diskutovať s najvýznamnejšími pred-
staviteľmi „futbalovej medicíny“ z celé-
ho sveta. Na budúcu konferenciu (bude 
v Londýne) plánujeme aktívnu účasť, aby 
sme aj my prezentovali svoj podiel na 
aktivitách v oblasti futbalovej medicíny.

Správa vznikla vďaka podpore 
a činnosti  Občianskeho združenia AGEL 
ACADEMY.
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j.kubasovsky@gmail.com





THE FUTURE 
OF FIXATION
IN LAPAROSCOPIC 
INGUINAL REPAIR

ProGrip™

Laparoscopic Self-Fixating Mesh

 ∙ Increases the security of the laparoscopic 
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 ∙ Eliminates the pain associated with  
traditional tack fixation Ω, 4, 5

 ∙ Is easy to use †, 2

 ∙ Potentially lowers the cost of the laparoscopic 
inguinal procedure by combining mesh and 
fixation into one device and reducing the  
pain management costs 6, 7
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