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43Úvodné slovo

Sme Slováci, sťažujme sa!

Vážené kolegyne, kolegovia,
len pred niekoľkými dňami sme si mohli v hlavných spravodajských reláciách všet-

kých slovenských televízií pozrieť šokujúce reportáže. Lekári, zamestnanci jednej z veľ-
kých fakultných nemocníc pooperovali pacientovi zdravé koleno! Teraz bolia pacienta obe 
kolená a nemôže vôbec chodiť! Iná zdrvujúca správa ešte z väčšej, univerzitnej nemocnice 
oznamuje, že po podaní transfúzie zomrel po mesiaci 51-ročný pacient. A vzápätí hlavná 
spravodajská relácia informuje o vyriešení kauzy komplikovaného pôrodu – lekár bol od-
súdený na niekoľkomesačný nepodmienečný trest.

My sme si už po nežnej revolúcii na sťažnosti akosi zvykli. Napriek informovaným 
súhlasom a množstvu iných opatrení je sťažností stále dosť. Verejnosť analyzuje na dis-
kusných fórach zdravotníctvo, ale i konkrétne a menovite  jednotlivých lekárov. Na webo-
vých stránkach sa dočítate aj o kolegovi a kamarátovi, ktorého poznáte 40 rokov. Aj keď 
nie sú zriedkavé ďakovné a pozitívne hodnotenia, niekedy toho kolegu ani podľa popisu 
nespoznáte. Zistíte, že je to napríklad mäsiar, chrapúň a arogantný človek alebo úplatkár... 
Nuž čo, to všetko prináša demokracia. A aj keď prezumpcia neviny by mala platiť aj pre 
zdravotníkov, my to všetko mlčky znášame a trpezlivo vypisujeme stanoviská k sťažnos-
tiam, ktoré sú mimochodom podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou až 
v 70-tich percentách neopodstatnené. 

V žiadnom prípade nechcem robiť arbitra, či advokáta jednej alebo druhej strane. 
Koniec-koncov uvedené tri kauzy sa predsa len vymykajú z rámca bežných sťažností. V chi-
rurgii komplikácie vždy boli, sú a budú. Skôr by som chcel vypichnúť, že autori reportáží 
vykričia síce do sveta daný problém, ale hľadanie a poukazovanie na príčiny ich vzniku je už 
ako keby druhoradé. Nie je to len ich polovičná práca? Iróniou je i množstvo gramatických 
chýb v titulkoch takejto kritickej televíznej reportáže. Nemali by sme sa aj my sťažovať? 
Ale vráťme sa k jadru našej problematiky! Prečo asi môže dôjsť k podaniu inkompatibilnej 
krvi? Veď postup pri podávaní transfúzie je odborne i legislatívne dokonale vypracova-
ný. Problém je v ľuďoch, a to hneď na niekoľkých etážach. Mohla zlyhať hematologická 
laborantka, lekár hematológ, zdravotná sestra na príslušnom oddelení pripravujúca krv 
na aplikáciu, a napokon lekár podávajúci krv na oddelení, ktorý je v konečnom dôsledku 
zodpovedný za krížovú a biologickú skúšku pri aplikácii transfúzie. 

Nie je naším cieľom určiť vinníka. To je úlohou inej inštitúcie. Ale zamyslel som sa, či 
nerobíme chybu niekde inde. Roky sa zaoberáme edukáciou sestier, ale aj ich nedostatkom 
v slovenských nemocniciach. Sľubujeme im prémiu 2 000 eur, ak po skončení vysokej školy 
zostanú pracovať na Slovensku. Stávajú sa tak žiadaným „artiklom“, a študenti sú si toho 
veľmi dobre vedomí. Neraz podceňujú štúdium. A my ticho, alebo len s malým frfľaním, 
tolerujeme nevedomosti študentov. Neuprednostňujeme kvantitu pred kvalitou? Nie je 
to trápne, ak má študent na štátniciach hrubé nevedomosti o systéme AB0, alebo nevie 
nič o katecholamínoch? Ako teda bude postupovať pri podávaní transfúzie? Sám som bol 
svedkom, keď sestra pri malej krížovej skúške opačne nakvapkala antiséra... Nenesieme 
náhodou zodpovednosť za ich edukáciu aj my, lekári? Alebo si celú situáciu zľahčíme „mo-
derným“ tvrdením čelných predstaviteliek ošetrovateľstva a povieme si, že ošetrovateľstvo 
je samostatný odbor, čo my s tým? Nedávno bol v hlavnom spravodajstve všetkých našich 
televízií klip, kde nemenovaná ošetrovateľská líderka vyzýva sestry, ktoré v dave pred ňou 
držia plagáty a transparenty: „Sestry do politiky!“ Natíska sa hneď niekoľko otázok. Bráni 
a bránil snáď v minulosti niekto sestrám vstúpiť do politiky? Ak sa aj dostanú do parla-
mentu, bude ich zopár! Naozaj ovládnu parlament a budú prijímať svoje zákony? Nezačína 

Pokračovanie úvodného slova na strane 45



Slovenská chirurgia | 2019;16(2) | www.solen.sk

44

Obsah
Content

Vydavateľ:
SOLEN, s.  r.  o., IČO 35865211

Sídlo vydavateľa a adresa redakcie:
SOLEN, s.  r. o., Ambrova 5, 831 01 Bratislava, www.solen.sk, redakcia@solen.sk 

Redaktorka časopisu: 
Ing. Drahoslava Výžinkárová, tel.: 02/5413 1381, mobil: 0910 956 370, vyzinkarova@solen.sk

Grafická úprava a sadzba: 
Ján Kopčok, kopcok@solen.sk

Obchodné oddelenie: 
Mag. Helena Machánková, 02/54 65 06 47, 0910 902 599, machankova@solen.sk

Predplatné na rok 2019:
Členom Slovenskej chirurgickej spoločnosti je časopis distribuovaný zdarma. Ostatní čitatelia si časopis môžu objednať 
na www.solen.sk, e-mailom: predplatne@solen.sk. Predplatné za 4 čísla na rok 2019 je 12 €
Všetky publikované články prechádzajú recenziou.

Registrácia MK SR pod číslom EV 2991/09, ISSN 1336-5975 (tlačené vydanie), ISSN 1339-4169 (online)

Časopis je indexovaný v Bibliographia Medica Slovaca (BMS)
Citácie sú spracované v CiBaMed.
Citačná skratka: Slov. chir.

Akákoľvek časť obsahu časopisu Slovenská chirurgia nesmie byť kopírovaná alebo rozmnožovaná s cieľom ďalšieho rozširovania akýmkoľ-
vek spôsobom a v akejkoľvek forme (mechanickej, fotografickej, xerografickej či elektronickej) bez písomného súhlasu spoločnosti Solen, 
s. r. o., ako vlastníka autorských práv na území Slovenskej republiky. O zhotovovanie a zasielanie kópií stránok či jednotlivých článkov 
publikovaných v časopisoch spoločnosti Solen možno žiadať výlučne redakciu alebo spoločnosť Solen.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.

SLOVENSKÁ CHIRURGIA
časopis Slovenskej chirurgickej spoločnosti

Ročník 16, 2019, číslo 2, vychádza 4-krát ročne
Dátum vydania: jún 2019

Predseda redakčnej rady a šéfredaktor:
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH

Redakčná rada:
MUDr. Marián Bakoš, PhD., MHA
doc. MUDr. Jozef Belák, CSc.
prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.
prof. MUDr. Jana Kat‘uchová, PhD. 
prof. MUDr. Ľudovít Laca, CSc.
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.
MUDr. Ľubomír Strelka, PhD.
doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD. 
MUDr. Andrej Vrzgula, PhD. 

Čestní členovia redakčnej rady:  
prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc. 
prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD., MPH
prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.

Úvodné slovo 43 MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD. 
Editorial  Sme Slováci, sťažujme sa!

Prehľadové články 47 MUDr. Martina Zavacká, PhD., MPH, MUDr. Jana Pobehová, PhD.,  
Review articles  MUDr. Mária Majerníková, PhD., prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD. 
   Komplikácie tepnovo-žilového spojenia (arteriovenóznych fistúl) 

Complications of the arterial-venous junction

Kazuistiky 55 MUDr. František Bodo ml., MUDr. Štefan Kvak 
Case reports  Sinus pilonidalis – naše skúsenosti s liečbou 
  Sinus pilonidalis - our experience with treatment

 58  MUDr. Roman Hasara, MUDr. Jan Konečný, PhD., MUDr. Jan Čiernik,  
MUDr. Michal Reška, PhD., MUDr. Michal Kašpar, prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. 
Dvoudobá ruptura sleziny s odstupem třech měsíců po traumatu břicha – kazuistika 
 Two-time rupture of the spleen, three months after the abdominal trauma - case report

 60  MUDr. Peter Mucha, MUDr. Martin Murcko 
Nádory tenkého čreva ako príčina ileóznych stavov- kazuistika 
 Small intestinal tumors, reason of illeus



www.solen.sk | 2019;16(2) | Slovenská chirurgia

45

Pokračovanie úvodného slova

Kazuistiky 66 MUDr. Štefánia Mižáková, doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA,  
Case reports  MUDr. Adrián Kolesár, PhD., MPH 
  Konštrukcia aortálnej chlopne podľa Ozakiho u pacientky  
  s malým aortálnym prstencom 
  Ozaki aortic valve construction in patient with small aortic annulus size

 68  MUDr. Miloš Kňazovický, doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD.,  
MUDr. Rastislav Burda, PhD., MUDr. Štefan Ivanecký,  
prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD. 
Zlomenina os hamatum a jej operačná liečba – kazuistika 
 Hamate fracture and its surgical treatment – a case report

Informácie & komentáre 71 MUDr. Tomáš Šálek  
Information & comments  Ako liečiť metastatický kolorektálny karcinóm v kontexte najnovších poznatkov 
  

si niekto robiť s predstihom predvolebnú kampaň? V reportáži dostali možnosť vyjadriť sa aj účastníčky mítingu. Väčšinou to 
boli sestry v strednom veku, naozaj unavené svojou prácou, nočnými službami a aktuálnymi podmienkami. Tie určite nemajú 
vlastné politické ambície! Ja ako človek, ktorý naostro zažil štrajky ošetrovateľstva v Prešove a Žiline, ktoré úplne ochromili 
fungovanie nemocnice, pričom celé ostatné Slovensko žilo svojím pokojným životom, mal som a doteraz mám pocit, že sestry 
boli zmanipulované a možno aj zneužité na osobné ambície niekoľkých jedincov. Neviem sa ubrániť dojmu, že s tým vstupom 
do politiky sa deje niečo podobné ...

Počas svojej dlhoročnej praxe som mal možnosť poznať stovky sestier, ktoré si dodnes veľmi vážim ako ľudí s veľkým 
srdcom, empatiou a odbornosťou. Nemajú ľahkú prácu a často ani patričné morálne ani finančné ohodnotenie. Po štrajkoch 
mnohé z nich ostali zatrpknuté, oklamané a bez zamestnania. Sestry rozhodne potrebujú aj našu podporu, ale určite si neza-
slúžia byť znovu, tentokrát politicky zneužité. 

A aby som nezabudol na lekárov. Spoločnosť stále nenašla kľúč k stabilizácii a migrácii lekárov. A pritom je to také 
jednoduché. Stačí vytvoriť úplne rovnaké pracovné a motivačné podmienky ako sú v zahraničí. Že na to nie sú v tomto štáte 
peniaze? Na to nech si urobí názor každý sám! Takže tí najschopnejší lekári stále odchádzajú, a možno práve oni by svojím 
umom a entuziazmom mohli podobným kauzám predísť. Bol som nedávno na kongrese v Česku, kde primár z istej okresnej 
nemocnice na severnej Morave má na pracovisku šiestich Slovákov a slovami chvály rozhodne nešetril. Spomenul, že sú takí 
aktívni, že ostávajú na pracovisku i po pracovnej dobe z vlastnej iniciatívy, neraz i do neskorých večerných hodín! Nechcem sa 
rúhať – aj my máme doma mnoho veľmi schopných lekárov. Ale mám pocit, že časť z nich podľahne časom v našich podmienkach 
akejsi apatii. Navyše niektorí jedinci z mladšej generácie disponujú americkým sebavedomím so značnou disproporciou medzi 
egom a schopnosťami, resp. skúsenosťami. Títo sa v ÚPS v kombinácii s povrchne edukovanou vysokoškolsky vzdelanou, a tiež 
sebavedomou sestrou, stávajú pre pacienta nebezpečnými. Možno by nebolo na škodu, keby bývalý úspešný seriál „Nemocnica 
na okraji mesta“ niektorá z televízií zreprízovala, aby sme si trochu pripomenuli pokoru, v chirurgii tak veľmi dôležitú.

Záverom si dovolím úvahu. Čo keby sme sa menej zaoberali politikárčením, kariérou, príjmami a vrátili sa k základným 
hodnotám - empatii, ľudskosti a hlavne dôslednosti pri vykonávaní našej práce - prinavracať ľuďom zdravie.

MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
prednosta Chirurgickej kliniky FNsP Prešov

1. viceprezident SCHS
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Komplikácie tepnovo-žilového spojenia 
(arteriovenóznych fistúl)

MUDr. Martina Zavacká, PhD.1, MPH , MUDr. Jana Pobehová, PhD.1, MUDr. Mária Majerníková, PhD.2 ,  
prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.1
1Klinika cievnej chirurgie, VÚSCH, a. s., Košice 
2Fresenius Medical Care Slovensko, spol.s.r.o

Dobrým cievnym prístupom rozumieme kvalitne vytvorenú a dostatočne rozvinutú tepnovo-žilovú spojku, tzv. a-v fistulu (AVF), ktorá 
umožňuje opakovane napojiť pacienta na hemodialyzačný prístroj. Uspokojivé rozvinutie a dlhodobá funkcia a-v fistuly závisia od stavu 
ciev pacienta, od priesvitu končatinových artérií a vén, od technického prevedenia a-v fistuly a od jej správneho pooperačného a podia-
lyzačného ošetrovania. 

Kľúčové slová: arteriovenózna fistula, trombóza, stenóza, infekcia, dilatácia

Complications of the arterial-venous junction 

A good vascular approach is a well-established and sufficiently developed arterial-venous clutch called And-in fistula (AVF), which al-
lows the patient to be repeatedly connected to the haemodialysis device. Satisfactory development and long-term function and-in fistula 
depend on the condition of the patient‘s blood vessels, from the passage of the extremities and Vén, from the technical design and-in 
the fistula and from its proper post-operative and post-dialysis treatment. 

Keywords: arteriovenous fistula, thrombosis, stenosis, infection, dilation

Slov. chir., 2019;16(2):47-54

Úvod
Vytvorenie dobrého cievneho 

prístupu u pacientov zaradených do dl-
hodobého hemodialyzačného programu 
sa v cievnej chirurgii neraz označuje ako 
Achillova päta. Tento výrok je výstižný, 
pretože aj napriek vypracovanej a dodr-
žiavanej schéme postupu v jednotlivých 
prípadoch dochádza u niektorých pa-
cientov k opakovaným operáciám, úpra-
vám a modifikáciám (1,8). 

Aj najlepšia fistula môže časom 
zaniknúť. Je veľmi dôležité, aby si ope-
rujúci stanovil presný plán a mal dos- 
tatočné skúsenosti v cievnej chirurgii 
tepnovo-žilových spojení (8). 

V posledných rokoch došlo k vý-
raznému rozvoju hemodialyzačnej lieč-
by. Starostlivosť o chorých s cievnym 
prístupom pre hemodialýzu si vyžaduje 
spoluprácu nefrológa, cievneho chirurga, 
intervenčného rádiológa a angiológa. Pre 
úspešné založenie spojky je nutné splniť 
určité podmienky. Včasná indikácia na 
vytvorenie AVF a dokonalé predoperačné 
vyšetrenie celého žilového riečišťa v ob-
lasti plánovanej spojky sú predpokladom 
na technicky správne vytvorenú auto-
lógnu spojku. Vytvorenie autológnej 
artériovenóznej spojky k hemodialýze 

je štandardný výkon, ktorý by mal byť 
vykonaný cievnym chirurgom (4). 

Princípom starostlivosti o hemo-
dialyzačný prístup je čo najdlhšie udržať 
dobrú funkciu pri minimálnom počte 
komplikácií a intervencií. Snahou kaž-
dého chirurga by malo byť udržať funk-
ciu každého normofunkčného prístupu, 
keďže možnosti prístupov sú často limi-
tované. Medzi najčastejšie komplikácie, 
s ktorými sa pri HD prístupoch stretá-
vame, patria:

Stenóza, trombóza, infekcia, aneu- 
ryzma, pseudoaneuryzma, hyperfunk-
cia, venózna hypertenzia, ischémia ruky. 

Stenóza 
Stenóza AVF/AVG je najčastejšou 

príčinou hypofunkcie HD prístupu, s kto-
rou sa denne stretávame. Funkčný HD 
prístup spôsobuje myointimálnu hyper-
pláziu vo venóznom segmente. Pri na-
tívnych AVF vzniká viac ako 60 % stenóz 
v oblasti do 5 cm od anastomózy (tzv. 
juxtaanastomotické stenózy) a pri AVF 
je predilekčným miestom vzniku stenózy 
oblasť venóznej anastomózy a odtokovej 
žily. Až 22 % stenóz vzniká v oblasti cen-
trálnych žíl, ale tieto sú len zriedka prí-
činou zníženej funkcie HD prístupu (9). 

Stenóza sa zväčša prejaví hypo-
funkciou AVF, čiže zníženým prietokom 
a nemožnosťou zrealizovať adekvátnu 
hemodialýzu. Dalšími príznakmi sú pro-
trahované krvácanie po kanylácii, opuch 
ruky, oslabenie víru nad žilou. Pri po-
dozrení na stenózu AVF je indikovaná 
duplexná ultrasonografia. Umožňuje 
zhodnotiť typ, lokalizáciu a rozsah ste-
nózy. Okrem morfológie stenózy umož-
ňuje sonografia zhodnotiť aj hemodyna-
mický efekt stenózy. V prípade poklesu 
prietoku HD prístupom (Qa) pod 500 
ml/min pri AVF a pod 600 ml/min pri 
AVG je indikovaná fistulografia a rieše-
nie. Ďalšou indikáciou je pokles prietoku 
o 20 % v porovnaní s predchádzajúcim 
vyšetrením. Sonograficky verikovaná 
stenóza pri normofunkčnej AVF/AVG bez 
komplikácií počas HD nie je indikovaná 
k DSA a PTA (2,8). 

V prípade závažnej stenózy, spô-
sobujúcej hypofunkciu HD prístupu, je 
indikované riešenie. Metódou voľby je 
perkutánna transluminálna angioplas-
tika (PTA) (obrázok 1 a,b,c ). 

Postup je rovnaký ako pri iných 
rádiointervenciách, ale vzhľadom na 
charakter stenóz je nutné použiť vyššie 
insuflačné tlaky. Tieto vyššie insuflač-
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né tlaky vedú k výraznému poškodeniu 
žily, čo má často za následok restenózu 
v mieste PTA. Preto niektorí autori po-
užívajú „cutting“ balóny, čo umožňuje 
použiť nižšie insuflačné tlaky (4). 

Chirurgická liečba stenóz AVF je 
v ére intervenčnej rádiológie indikova-
ná pre prípady dlhších filiformných ste-
nóz, ktoré sa nepodarilo spriechodniť. 
Postihnutý segment je možné obísť veno-
-venóznym bypassom, v prípade AVF na 
zápästí je možné použiť transponovanú 
vena basilica antebrachii. V prípade včas-
nej recidívy juxtaanastomotickej stenózy 
je indikované vytvorenie novej AVF nad 
touto stenózou. Niektorí autori odpo-
rúčajú túto metódu aj primárne v liečbe 
juxtaanastomotických stenóz, preto-
že dlhodobé výsledky sú výborné a na 
rozdiel od radiointervenčného výkonu 
sa nevyžadujú opakované intervencie. 
V prípade stenózy venóznej anastomózy 
AVG je možné ju ošetriť angioplastikou 
alebo interpozitom (1). 

Trombóza 
Trombotický uzáver je najčastej-

šou komplikáciou dialyzačného prístupu. 
Z veľkých štúdií vyplýva, že trombóza 
vzniká päťkrát častejšie u AVG ako pri na-
tívnej AVF. Najčastejšou príčinou (80 %)  
je stenóza v  priebehu HD prístupu. 
Stenóza môže byť prítomná v arteriál-
nej časti, v anastomóze alebo kdekoľ-
vek vo venóznej časti HD prístupu. Vo 
väčšine prípadov je stenóza lokalizova-
ná v odvodnej žile AVF, resp. venóznej 
anastomóze AVG, menej častá je stenóza 
v oblasti arteriálnej anastomózy. V 20 % 
prípadov vzniká trombóza bez prítom-
nosti stenózy (vonkajšia kompresia, hy-
potenzia, dehydratácia, infekcia, poruchy 
koagulácie, srdcové zlyhanie (8). 

Trombóza sa prejaví nemožnosťou 
HD u pacienta. Spriechodniť HD prístup 
je možné radiointervenčne alebo chi-
rurgicky. 

Chirurgická liečba spočíva v od-
stránení trombu Fogartyho katétrom 
č. 2, 3. Trombektómia natívnej AVF je 
obtiažna, lebo trombus zriedkakedy 
vznikne v žile bez stenózy, alebo iného 
patologického nálezu. Následkom poško-
denia endotelu je retrombóza. V prípade 
natívnej radiocefalickej AVF je najlepšou 
alternatívou reanastomóza proximálnej-

šie, lebo žila vytrombotizuje najčastejšie 
po odstup najbližšej vetvy (4). 

Trombektómia AVG má lepšie vý-
sledky, lebo protéza nie je náchylná k re-
trombóze ako natívna žila. Podmienkou je 
nutne vyriešiť aj stenózu, ktorá trombózu 
vyvolala. Ideálne je po trombektómii AVG 
zrealizovať fistulografiu a súčasne aj PTA 
venóznej anastomózy, resp. odvodnej žily. 
Ak nie je možnosť hybridného výkonu, je 
potrebné stenózu ošetriť angioplastikou 
eventuálne krátkym interpozitom do ne-
porušenej žily (2). 

Aneuryzma, 
pseudoaneuryzma 
Po vytvorení natívnej AVF dochá-

dza k postupnej dilatácii prívodnej artérie 
aj odvodnej žily. Táto dilatácia je normál-
ny nález a nepovažuje sa za aneurymu. 
Aneuryzma je lokalizovaná dilatácia cievy 

(obrázok 2 a, b) kde stena je tvorená všet-
kými vrstvami cievnej steny. AVG nemôže-
me dilatovať, a tak sa pri nich stretávame 
len s pseudoaneuryzmami. Tieto vznikajú 
následkom lokálnej deštrukcie protézy 
s následnou chronickou extravazáciou do 
podkožia ohraničenou fibróznou stenou. 
Za aneuryzmu AVF sa považuje lokalizo-
vaná dilatácia žily (obrázok 2 a, b) s 1,5-2 
- násobne väčším priemerom ako priľahlý 
segment žily (2). 

Incidencia aneuryziem/pseudoa-
neuryziem pri natívnych AVF sa udáva do 
17 % a u AVG do 7 %. Natívne AVF sú takmer 
vždy spojené so stenózou, ktorá môže 
byť lokalizovaná pred alebo za aneu- 
ryzmou. Ďalšími príčinami sú vysoký 
prietok a opakované punkcie do toho 
istého miesta. Častou príčinou pseudo-
aneuryzmy je poškodenie zadnej steny 
žily pri kanylácii (19). 

Obrázok 1. a) DSA (digitálna subtrakčná angiografia) A-V spojky; b) Dilatácia stenózy odvodnej žily 
A-V spojky; c) DSA po endovaskulárnej úprave A-V spojky

a) b) c)

Obrázok 2. a) Dilatovaná A -V spojka na predlaktí; b) Dilatovaná  A-V spojka na ramene; c) Stav pred 
operáciou; d) Stav počas operácie (úprava A-V spojky)

a) b)

c) d)
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Vzhľadom na lokalizáciu HD prí-
stupov je klinická diagnostika ľahká. 
Duplexná ultrasonografia odlíši hema-
tóm a  perigraftový seróm, umožňuje 
verifikovať stenózu na žile a sledovať 
veľkosť aneuryzmy. 

Aneuryzma spojená s  rýchlym 
rastom, tenkou kožou, kožnými eróziami 
alebo s krvácaním je indikovaná na rie-
šenie. Mnohopočetné aneuryzmy, ktoré 
skracujú kanylačný segment, je potrebné 
indikovať na riešenie. Pseudoaneuryzma 
s priemerom väčším ako dvojnásobok 
priemeru graftu je indikovaná na ope-
ráciu (14). 

Liečba by mala viesť k vyriešeniu 
aneuryzmy pri súčasnej záchrane dialy-
začného prístupu. Najjednoduchšie je rie-
šenie aneuryzmy AVF na predlaktí, ktorá 
je lokalizovaná tesne za anastomózou. 
V tomto prípade sa aneuryzma resekuje, 
artéria sa rekonšruuje end-to-end a nová 
AVF sa našije proximálne na artériu. Ak je 
aneuryzma lokalizovaná na iný segment 
žily, je možné ju resekovať a žilu rekon-
štruovať end-to-end. V prípade väčšej 
aneuryzmy je možné urobiť pozdĺžnu 
tómiu žily a následne ju rekonštruovať 
pozdĺžnou suturou (aneuryzmorafia). 
V prípade mnohopočetných aneuryziem 
(obrázok 2 c, d ) je možné vyriešiť všetky 
naraz (2). Krvácajúca pseudoaneuryzma 
s compartment syndrómom je indikovaná 
na ligatúru AVF a fasciotómiu. 

Pseudoaneuryzma AVG sa rese-
kuje a resekovaná časť protézy sa nahra-

dí novým interpozitom, ktorý sa vedie 
v zdravom podkoží. V prípade infikovanej 
pseudoaneuryzmy je najlepšie celý AVG 
odstrániť a nahradiť segment autológ-
nym, resp. homológnym štepom (2,4). 

Krvácanie 
Pacienti s  terminálnym oblič-

kovým ochorením majú zvýšené riziko 
krvácania následkom defektov v hemo-
statických mechanizmoch pri urémii. 
Ďalším významným etiologickým fak-
torom je heparínoterapia a používanie 
nízkomolekulárnych heparínov, ktoré 
sa často týmto pacientom podávajú. 
Nízkomolekulárne heparíny sa eliminu-
jú hlavne obličkami a ich dávkovanie sa 
u hemodialyzovaných pacientov ťažko 
odhaduje (1). 

Krvácanie z miesta kanylácie HD 
prístupu je relatívne častá komplikácia, 
ale poväčšine zvládnuteľná konzervatív-
ne. Najčastejšou príčinou je dysfunkcia 
trombocytov a podávanie antikoagu-
lancií počas hemodialýzy. Ďalšou príči-
nou je zvýšený venózny tlak následkom 
stenózy v oblasti proximálnej časti žily 
a pseudoaneuryzma v mieste kanylač-
ného otvoru. V  prípade krvácania je 
kompresia miesta vpichu na 30 minút 
zväčša dostačujúcim opatrením. Ak kr-
vácanie napriek kompresii pokračuje, 
je vždy nutné pátrať po príčine krvá-
cania (pseudoaneuryzma, stenóza nad 
miestom vpichu, koagulačná porucha, 
hyperfunkcia HD prístupu) (8). 

Závažné krvácanie môže vznik-
núť pri kanylácii arterie brachialis 
(perkutánne radiologické intervencie). 
Najvážnejšou komplikáciou je compart-
ment syndróm hornej končatiny, kedy je 
nutné indikovať urgentnú chirurgickú 
liečbu. Operačný výkon spočíva v ošet-
rení zdroja krvácania.

Venózna hypertenzia 
Najčastejšou príčinou venóznej 

hypertenzie hornej končatiny u hemo-
dialyzovaných pacientov je stenóza alebo 
oklúzia centrálnych žíl hrudníka (vena 
subclavia, vena brachiocephalica, vena 
cava superior). 

Hlavným etiologickým faktorom 
vzniku stenózy/oklúzie je predchádza-
júca implantácia centrálneho venózneho 
katétra (CVK). Zatiaľ čo pri implantácii 
CVK do vena jugularis interna (VJI) je 
incidencia stenózy 10 %, pri umiestne-
ní CVK do vena subclavia je (42-50 %). 
Používanie CVK u hemodialyzovaných 
pacientov by malo byť čo najkratšie 
a v prípade nutnosti je vhodnejšie im-
plantovať CVK do VJI. Rizikovými fak-
tormi sú: prolongované použitie katétra, 
opakované kanylácie a infekcia katétra. 
V  mieste stenózy dochádza k  vzniku 
perivenóznej fibrózy a k myointimálnej 
hyperplázii. Vývoj stenózy je potenco-
vaný vytvorením funkčného HD prístupu 
na ipsilaterálnej končatine, pretože pri 
oklúzii centrálnej žily je takmer nemožné 
vytvoriť dobre funkčný a nekomplikova-
ný HD prístup (16). 

Pacienti so stenózou/oklú-
ziou centrálnej žily hrudníka sú zväčša 
asymptomatickí až do najbližšieho pokusu 
vytvorenia HD prístupu na ipsilaterálnej 
strane. Venózna hypertenzia sa môže 
v  ľahších prípadoch prejaviť miernym 
opuchom končatiny, rozvojom koleterál-
nych žíl na prednej, zadnej strane hrudní-
ka a na ramene. V závažnejších prípadoch 
dochádza k rozvoju masívneho opuchu 
končatiny s obmedzením hybnosti prs-
tov, alebo až k vzniku trofických zmien 
a defektov. V prípade uzáveru brachio-
cefalických žíl obojstranne alebo v oblasti 
hornej dutej žily je u pacienta prítomný 
opuch tváre, viečok, krku, oboch horných 
končatín a prsníkov (obrázok 3 a). 

Venózna hypertenzia môže vznik-
núť aj pri stenóze v oblasti odvodnej ži-

Obrázok 3. a) Perm cath implantovaný vo v.jugularis interna vľavo; b) Opuch ľavej hornej končatiny  
s venóznou hypertenziou
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ly AVF, resp. AVG, pretože dôsledkom 
zvýšeného venózneho tlaku dochádza 
k inkompetencii chlopní a k venóznemu 
refluxu. Prejavuje sa to opuchom konča-
tiny distálne od stenózy. V extrémnych 
prípadoch môže dôjsť až k vzniku kož-
ných zmien, s ktorými sa stretávame pri 
chronickej venóznej insuficiencii dolných 
končatín (obr. 3 b). 

Po vytvorením AVF/AVG v oblasti 
lakťa je opuch končatiny častý a zväčša 
v priebehu niekoľkých týždňov vymizne. 
Liečebným úkonom je elevácia a poloho-
vanie končatiny. Pri pretrvávaní opuchu 
pátrame po príčine. U 25 % pacientov je 
príčinou patologický nález na centrál-
nych žilách (stenóza/oklúzia centrálnych 
žíl). Ak je u pacienta s anamnézou CVK 
v pláne vytvorenie HD prístupu, musí 
pacient absolvovať ultrasonografické 
vyšetrenie centrálnych žíl (16). 

Liečba venóznej hypertenzie na 
podklade stenózy odvodnej žily je po-
merne jednoduchá a spočíva v endovas-
kulárnom alebo chirurgickom riešení. 
V prípade centrálne lokalizovanej ste-
nózy je metódou voľby endovaskulárna 
liečba. V prípade elastického recoilu žily 
po PTA, pri včasnej restenóze do 3 me-
siacov alebo v prípade ruptúry žily po-
čas PTA je indikovaná implantácia stentu 
(11). Aj keď sa technická úspešnosť PTA 
v tejto oblasti udáva 70-100 %, primárna 
jednoročná priechodnosť je nízka a sú 
nutné opakované intervencie. Ani im-
plantácia stentu tieto výsledky nezlep-
šuje. Nádejnou možnosťou je implantá-
cia stentgraftu. Vzhľadom na dlhodobé 
výsledky stenóz/oklúzií centrálnych žíl 
( jednoročná priechodnosť stentov 55 %), 
je liečba indikovaná len pri závažných 
klinických symptómoch (16). Prítomnosť 
stenózy bez klinickej symptomatológie 
nie je indikáciou na endovaskulárnu ale-
bo chirurgickú liečbu. V prípade použitia 
stentu do subklaviálnej žily by tento ne-
mal prekrývať VJI, aby bolo v budúcnosti 
možné implantovať CVK, eventuálne na-
šiť do VJI distálnu anastomózu axiloju-
gulárneho bypassu. Podobne v prípade 
implantácie stentu do brachiocefalickej 
žily by odstup kontralaterálnej žily mal 
ostať neprekrytý. 

Chirurgická liečba je spojená 
s vyššou morbiditou, a preto v ére en-
dovaskulárnych intervencií je táto in-

dikovaná zriedkakedy. Avšak na druhej 
strane je jedinou možnosťou záchrany 
dobre funkčného HD prístupu u pacienta 
s vyčerpanými prístupmi a proximálne 
lokalizovanou oklúziou žily. Ideálne sú 
extratorakálne rekonštrukcie. V prípa-
de oklúzie subklaviálnej žily je možné 
uzáver obísť axilojugulárnym bypassom. 
V prípade uzáveru v oblasti brachioce-
falickej žily je možné vykonať axilojugu-
lárny cross bypass na kontralaterálnu 
VJI. Pri oklúzii oboch brachiocefalic-
kých žíl, resp. uzávere VCS je ideálnym 
riešením axiloiliakálny bypass na vena 
iliaca externa. Vo všetkých prípadoch je 
nutné použiť vystuženú PTFE protézu 
s priemerom 8-12 mm a anastomózy šiť 
dostatočne široké ( 15-20 mm). 

Syndróm venóznej hypertenzie 
hornej končatiny je u hemodialyzova-
ných pacientov často ťažko riešiteľná 
komplikácia, ktorá si vyžaduje opakované 
intervencie. Je nutné na túto kompliká-
ciu myslieť už na začiatku liečby a zvážiť 
nutnosť implantácie (obr. 4). 

Infekcia 
Infekcia je druhou najčastejšou 

príčinou straty HD prístupu, včasná 
je do 30 dní od vytvorenia HD prístu-
pu a neskorá po 30 dňoch od operácie. 
V súvislosti s operačným výkonom (t.j. 
včasné infekcie) vznikne len 6 % infekcií, 
zvyšných 94 % vznikne používaním HD 
prístupu a opakovanými chirurgickými 
a radiologickými intervenciami. Hlavným 
etiologickým agens sú grampozitívne ko-
ky (Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis), menej často sú prítomné 
gramnegatívne baktérie a časť infekcií je 
polymikrobiálna. AVG sú častejšie kompli-
kované infekciou ako autológne AVF (19,7 %  
v.s. 4, 5 %). Medzi rizikové faktory patria 
opakované kanylácie, zlá osobná hygiena, 
časté hospitalizácie, vek, diabetes mel-
litus, lokalizácia HD prístupu na dolnej 
končatine. Infekcie autológnej AVF sú 
zriedkakedy život ohrozujúce. Včasná hl-
boká infekcia po operácii (vytvorení AVF) 
je vždy infekciou v mieste anastomózy. Ak 
sa nelieči, vytvorí sa pseudoaneuryzma 
alebo dôjde k ruptúre a profúznemu krvá-
caniu. Preto je indikovaná revízia, ligatúra 
AVF a rekonštrukcia artérie žilovou zápla-
tou alebo interpozitom. V prípade radio-
cefalickej AVF je možné tepnu ligovať (18). 

Najčastejšou príčinou neskorej in-
fekcie sú kanylácia a infekcia hematómu. 
Prejaví sa flegmónou, opuchom a bolesti-
vosťou. Liečba spočíva v 2 – 4 týždňovej 
liečbe ATB, v prípade vytvorenia abscesu 
je nutné ho drénovať. Po zhojení infekcie 
môžu vzniknúť stenózy na žile. Po zho-
jení infekcie je potrebné ultrazvukové 
vyšetrenie. Opakované infekcie si často 
vyžiadajú zrušenie HD prístupu (17). 

V prípade dilatovanej žily sa v di-
latovanom segmente môže vytvoriť 
trombus, ktorý indukuje tromboflebití-
du, podobnú varikoflebitíde na dolných 
končatinách. V prípade inokulácie bak-
térií dochádza k vzniku septickej flebití-
dy, často komplikovanej endokarditídou 
a septickými pľúcnymi embolmi. Liečba 
spočíva v excízii celého segmentu žily 
a dlhodobej ATB liečbe (2). 

Infekcia protetického AVG je často 
spojená nielen s  lokálnymi známkami 
zápalu, ale aj so septickými príznakmi 
a  celkovým zlým stavom pacienta. Na 
rozdiel od autológnej AVF je liečba kom-
plikovanejšia. V prípade včasnej infekcie 
sú vždy postihnuté anastomózy, ktoré 
indikujú k explantácii protézy a ošetre-
nie arteriálnej anastomózy podobne ako 
pri natívnej AVF. Žilová anastomóza sa po 
explantácii protézy ošetrí ligatúrou pro-
ximálne a distálne od anastomózy s vý-
nimkou axilárnej žily a väčších žíl, ktorú 
je lepšie rekonštruovať. Liečba neskorej 
infekcie AVG závisí od lokalizácie infek-
cie a virulencie patogénu. V prípade prí-

Obrázok 4. Opuch hornej končatiny, na ktorej je 
vytvorená A-V spojka
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tomnosti infekcie Staphilococcus aureus 
alebo gramnegatívnych baktérií je lepšie 
AV graft odstrániť pre vyššie riziko rein-
fekcie, septických komplikácií a krváca-
nia. Protéza sa odstráni celá s venóznou 
plastikou arteriálnej anastomózy (totálna 
explantácia AVG) alebo sa v oblasti arteri-
álnej anastomózy ponechá krátka manžeta 
z protézy ( subtotálna explantácia AVG). 
Výhodou subtotálnej explantácie AVG je 
menšia pravdepodobnosť poškodenia ner-
vových štruktúr a krvácania. (1,9 % v.s. 
19 %) (14). V prípade infekcie lokalizova-
nej mimo anastomóz je možné sa pokúsiť 
o záchranu HD prístupu. Operácia spočíva 
v parciálnej resekcii protézy, pričom medzi 
proximálny a distálny koniec sa umiestni 
nové interpozitum, ktoré sa vedie zdra-
vým podkožím. Rizikom tohto postupu je 
vyšší počet recidív (29 %), ale u pacientov 
s obmedzenými možnosťami HD prístupov 
umožňuje vyhnúť sa CVK (14). 

Hemodynamické komplikácie, 
hyperfunkcia 
Typ zvoleného hemodialyzačné-

ho prístupu zásadne ovplyvňuje celkovú 
morbiditu a mortalitu. Hlavnou príčinou 
úmrtia dialyzovaných pacientov sú kar-
diovaskulárne ochorenia. Viac ako 50 %  
pacientov v  chronickom dialyzačnom 
programe sú v HD programe v dôsledku 
ochorení kardiovaskulárneho systému. 
Normofunkčná tepnožilová spojka nezvy-
šuje kardiálnu morbiditu u pacientov, ale 
pacienti s ejekčnou frakciou nižšou ako 
25 % by nemali mať vytvorenú tepnoži-
lovú spojku pre vysoké riziko kardiálneho 
zlyhania. V tejto skupine je pacientom 
indikovaná implantácia permanentného 
CVK. Alternatívou je tepno-tepnová spoj-
ka dialyzačnou protézou. V prípade akút-
neho zaradenia do HD programu je pa-
cientovi implantovaný permanentný CVK. 

Po rekompenzácii sa u časti pacientov 
kardiálny nález zlepší a je možné u nich 
vytvoriť tepnožilovú spojku. Snahou chi-
rurga by malo byť vytvorenie AVF s prie-
tokom do 800 ml/min, preto preferujeme 
AVF na predlaktí. Prietok tepnožilovou 
spojkou 600-900 ml/min sa považuje za 
normálny a je dostatočný na efektívnu 
hemodialýzu. U časti pacientov sa prietok 
časom zvyšuje. Táto vysokoprietoková 
tepnožilová spojka síce umožňuje ľahkú 
kanyláciu a nekomplikovanú hemodialýzu, 
ale vysoký prietok postupne vyčerpáva 
kardiovaskulárne rezervy (10). 

V súčasnosti chýba jednoznačná 
definícia vysokoprietokovej tepnožilo-
vej spojky. The Vascular Access Society 
Quidelines definujú AVF/AVG s vysokým 
prietokom, ak prietok spojkou (Qa) je 
vyšší ako 1,5 l/min a kardiopulmonál-
na recirkulácia (KPR) je viac ako 20 %. 
Kardiopulmonálna recirkulácia je de-
finovaná ako pomer medzi prietokom 
spojkou a kardiálnym výdajom (KPR = 
Qa/CO). Faktory, ktoré sú zodpoved-
né a prispievajú k vývoju objemového 
preťaženia srdca do klinicky významnej 
kardiálnej insuficiencie nie sú presne 
známe. Kardiálna dekompenzácia po vy-
tvorení AVF/AVG je viac pravdepodobná 
u pacientov s už prítomným ochorením 
srdca. Vyššie riziko je u pacientov s tep-
nožilovou spojkou na ramene. Prietok 
nad 2,0 l/min má pozitívnu prediktívnu 
hodnotu pre vývoj kongestívneho kardi-
álneho zlyhania (3). Incidencia vysoko-
prietokovej tepnožilovej spojky je 3,7% 
(10). Klinicky sa hyperfunkčná tepnoži-
lová spojka môže prejaviť aneuryzmou 
odvodnej žily, ischémiou ruky, opuchom 
hornej končatiny, slabosťou, dyspnoe. 

Indikácia na riešenie hyperfunk- 
čnej AVF/AVG sa stanovuje nielen podľa 
hodnoty Qa a KPR, ale tiež na základe kli-
nického obrazu, kardiologického vyšet-
renia a echokardiografického vyšetrenia. 
U asymptomatického pacienta rozhoduje 
o nutnosti redukcie prietoku aj možnosť 
iných prístupov pre HD, lebo akýkoľvek 
zásah do HD prístupu môže viesť k jeho 
zlyhaniu (2). 

Indikácie k redukcii prietoku sú: 
1.  kardiálne zlyhanie + Qa > 1600 ml/

min a/alebo Qa/CO > 0,3 
2.  steal syndróm + Qa pri AVF > 800 ml/

min, Qa pri AVG > 1200 ml/min 

3.  profylaxia kardiálneho zlyhania u pa-
cientov s Qa > 2000 ml/min a/alebo 
Qa/CO > 0,3 (2)

Korekčnými operáciami použí-
vanými v liečbe hyperfunkcie AVF/AVG 
sú: banding, PRAL ( proximal radial arte-
ry ligature), RUDI ( revision using distal 
inflow), TRA (trasnposition of the radial 
artery). Hyperfunkciu s aneuryzmaticky 
dilatovanou odvodnou žilou možno riešiť 
event. aneuryzmorhafiou s implantáciou 
Proveny (2). 

1. Banding 
Banding je najjednoduchšou me-

tódou. Jeho cieľom je zníženie prietoku 
zvýšením rezistencie vo venóznej časti 
tepnožilovej spojky. Spočíva v  cirku-
lárnom obšití odvodnej žily manžetou 
z dakronu/PTFE vo vzialenosti 1,5-2 cm 
nad anastomózou (obrázok 5). Cieľom 
je redukcia lumenu žily o 60 %. Metóde 
sa vyčíta vyššie percento trombóz AVF/
AVG. Peroperačný monitoring prietoku 
AVF je nevyhnutný na správne prevede-
nie a zvýšenie úspešnosti tejto operačnej 
modality. Alternatívou je použitie krátke-
ho interpozita. V prípade autológnej AVF 
sa použije 4 mm PTFE protéza, pri AVG 
kónická 4/7 mm protéza (9). 

2. PRAL  
(proximal radial artery ligation) 
Ligatúra proximálnej radiálnej ar-

térie v blízkosti anastomózy AVF je ideál-
nou metódou pri distálnej radiocefalickej 
AVF. Podmienkou je priechodná ulnárna 
tepna a palmárny oblúk. Tento jednodu-
chý operačný výkon redukuje prietok AVF 
o minimálne 33 % (7). 

3. RUDI  
(revision using distal inflow) 
Princípom tejto metódy, ktorá 

sa používa pri hyperfunkcii kubitálnej 
AVF, je premiestnenie anastomózy AVF 
z brachiálnej tepny na proximálnu ale-
bo strednú časť radiálnej artérie (13). 
Pôvodná anastomóza sa liguje a nová 
sa vytvorí medzi cefalickou žilou na 
predlaktí a radiálnou artériou. Ak nie 
je cefalická žila vhodná, môžeme použiť 
interpozitum 6 mm PTFE protézy (5). 
Použitím tenšej inflow artérie sa zníži 
prietok cez AVF a použitím žily z pred-
laktia sa predĺži kanylačný segment. 

Obrázok 5. Protetická náhrada časti A-V spojky 
pre infekciu
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4. TRA  
(transposition of the radial 
artery) 
Transpozícia radiálnej tepny je 

pomerne náročnou chirurgickou metó-
dou, pri ktorej sa radiálna tepna mobili-
zuje v celom rozsahu predlaktia, upraví 
sa a transponuje do lakťa. Pôvodná AVF 
na brachiálnej tepne sa zruší a na žilu sa 
našije radiálna tepna end-to-end, resp. 
end-to-side (9). 

Ischemický syndróm, steal 
syndróm 
Ischemický steal syndróm hor-

nej končatiny je zriedkavejšou kompli-
káciou AVF. Vyššiu incidenciu majú pa-
cienti s proximálne lokalizovanou AVF/
AVG (10 – 25 %) v porovnaní s pacientmi, 
ktorí majú AVF na predlaktí (1 – 2 %) (12). 
Najčastejšie vzniká ischémia po vytvore-
ní tepnožilovej spojky na dolnej končati-
ne, pričom autológna AVF transponova-
nou VFS je touto komplikáciou zaťažená 
častejšie v porovnaní s AVG na stehne 
(20,97 % v.s. 7,18 %). 

Ak je steal fenomén spojený s pre-
javmi ischémie ruky - ischemický steal 
syndróm je považovaný za patologický 
nález. Môže byť prejavom nedostatoč-
ného kolaterálneho plnenia cez a. ul-
naris, periférneho aterosklerotického 
ochorenia, distálnej hypoperfúzie u vy-
sokoprietokových fistúl, ktoré nakoniec 
spôsobia ischémiu ruky, a to aj v prípade 
zdravých tepien bez aterosklerotického 
postihnutia. Všetky tieto faktory narúša-
jú normálne kompenzačné mechanizmy, 
ako je periférna vazodilatácia a vzostup 
prietoku kolaterálnym obehom, ktoré 
zabezpečujú adekvátnu perfúziu dis-
tálnej časti hornej končatiny. Akékoľvek 
ochorenie proximálnych alebo distálnych 
artérií (napr. ateroskleróza, m.Buerger, 
vaskulitídy) môže viesť k zníženiu prieto-
ku krvi v končatine a v konečnom dôsled-
ku k ischemickým prejavom na hornej 
končatine u dialyzovaného pacienta (5). 

High flow steal syndrome je naj-
častejšia forma steal syndrómu. Z konča-
tiny periférne od fistuly dochádza k re-
trográdnemu toku krvi v takom rozsahu, 
že sa vyvinie ischémia. Príčinou je nízky 
venózny odpor, ktorý môže byť podmie-
nený technicky, napr. širokou anasto-
mózou . 

Normal flow steal syndróm je 
potrebné hodnotiť ako multifaktoriál-
ny proces. Principiálne sa rozlišujú dve 
podskupiny normal flow steal syndrómu. 
Tieto dve podskupiny sa môžu navzájom 
prekrývať. Až v 52 % sa vyvíja na podkla-
de nedostatočného kolaterálneho obehu, 
event. pre početné stenózy a uzávery 
arteriálneho riečiska (4). 

Ischemický steal syndróm je pre-
dovšetkým klinická diagnóza. V prípade 
manifestnej ischémie je možné diagnózu 
stanoviť na základe anamnézy a fyzikál-
neho vyšetrenia. Medzi klinické prejavy 
ischémie patrí bledosť, bolesť, stuhnu-
tosť, oslabená alebo vymiznutá pulzácia, 
senzorická alebo motorická neuropatia, 
trofické defekty. Iné symptómy (bledosť, 
bolesti a chladná ruka) rýchlo regredujú 
pri kompresii shuntu. Pri kompresii fistu-
ly sa objaví i pulzácia na artéria radialis, 
ktorá predtým nebola prítomná. Chlad 
a jemné parestézie v prstoch sa popisujú 
u 10 % novovytvorených tepnožilových 
spojok, ktoré však vymiznú v priebehu 
niekoľkých týždňov (6). 

Klasifikácia steal syndrómu podľa 
Tordoira (16): 
1.  štádium: bledosť/modranie a/alebo 

studená ruka bez bolesti, nešikovnosť 
prstov 

2.  štádium: bolesť počas cvičenia a/ale-
bo HD 

3.  štádium: kľudová bolesť 
4.  štádium: ulcerácie, nekróza, gangré-

na 
Po stanovení diagnózy steal syn-

drómu je v ďalšom kroku nutné rozlíšiť, 
o aký typ syndrómu ide v závislosti od 
prietoku krvi fistulou – Qa ( high flow, 
normal flow steal syndróm). Táto dife-
renciácia je predpokladom plánovania 
ďalšej terapie. K dispozícii je niekoľko 
neinvazívnych metód, ktoré možno po-
užiť na meranie tlaku a prietoku krvi 
v  jednotlivých úrovniach. Tieto metó-
dy stanovia riziko rozvoja ischemického 
syndrómu alebo môžu poskytnúť pod-
porné údaje na stanovenie diagnózy. 
Distálnu končatinovú perfúziu meriame 
digitálnou pletyzmografiou, prstovým 
tlakovým indexom (pomer prstového 
a brachiálneho tlaku), systolickým tla-
kovým indexom (pomer tlaku brachiál-
neho na strane AVF a na kontralaterálnej 
strane) (5). 

Prietok krvi fistulou môžeme sta-
noviť duplexnou sonografiou. Toto vy-
šetrenie by malo byť prvým vyšetrením 
u každého pacienta s ischémiou konča-
tiny a vytvoreným cievnym prístupom 
na postihnutej končatine. Ďalším vyšet-
rením je konvenčná DSA (za kompresiu 
AVF) je mu len tak je možné znázorniť 
arteriálny systém končatiny pod AVF až 
do periférie ruky. Užitočné je i zobraze-
nie venózneho odtoku. Ak nie je možné 
podanie kontrastu, je potrebné vyšet-
renie MRA. 

Cieľom liečby steal syndrómu je 
zachovanie vitality končatiny, zmierne-
nie klinických prejavov ischémie a ak sa 
dá, i zachovanie priechodnosti cievneho 
dialyzačného prístupu. 

Chirurgická liečba steal syndrómu 
je metódou voľby u pacientov, u ktorých 
bola vylúčená proximálna stenóza na in-
flow tepne. Je popísaných niekoľko mož-
ností operačného riešenia. Typ zvolené-
ho operačného riešenia pre konkrétneho 
pacienta zavisí od lokalizácie tepnoži-
lovej spojky a etiopatogenézy periférnej 
hypoperfúzie. Princípom chirurgickej 
liečby je zlepšenie distálneho prietoku 
presmerovaním toku krvi z AVF do ruky 
alebo zlepšením kolaterálneho obehu 
ruky. V prípade liečby high flow steal 
syndrómu je možné redukovať prietok 
AVF/AVG operačnými postupmi, ktoré 
sa používajú aj pri hyperfunkcii (banding, 
RUDI, TRA). V prípade normal flow ste-
al syndrómu je indikovaná DRIL ( distal 
revascularisation interval ligation) alebo 
PAI ( proximalisation arterial inflow). Pri 
steal syndróme na podklade distálnej ra-
diocefalickej ACF je metódou voľby DRAL 
( distal radial artery ligation) (10). 

1. DRIL (distal 
revascularisation interval 
ligation, Schanzerova 
operácia) 
DRIL Je najznámejšou metódou 

v liečbe steal syndrómu (18). Indikáciou 
je steal syndróm pri tepnožilovej spojke 
(AVF alebo AVG) vytvorenej na brachiálnej 
tepne. Operačný výkon spočíva v ligatúre 
brachiálnej artérie pod AVF anastomó-
zou a revaskularizácii končatiny brachio-
-brachiálnym bypassom. Podmienkou 
úspechu je dostatočná dlžka bypassu, 
pričom proximálna anastomóza bypassu 
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musí byť umiestnená minimálne 7 cm nad 
anastomózou AVF a brachiálna artéria 
musí byť ligovaná tesne pod AVF (13). 

2. PAI ( proximalization arterial 
inflow) 
Proximalizácia anastomózy AVF/

AVG je vhodnu alternatívou k  metóde 
DRIL. Hemodynamický efekt je podobný. 
Výhodou tejto metódy v porovnaní s DRIL 
je, že nie je potrebné odoberať žilu, anas-
tomóza je jednoduchšia a je zachovaná 
arteriálna kontinuita. Princíp metódy 
spočíva v ligatúre pôvodnej anastomózy 
tepnožilovej spojky a prítok do pôvod-
nej arterializovanej žily sa zabezpečí po-
mocou interpozita medzi žilou a tepnou 
lokalizovanou proximálnejšie na kon-
čatine. V prípade kubitálnej spojky je to 
brachiálna tepna v jej proximálnej časti, 
v prípade brachiálnej artéria sa ako in-
flow použije axilárna tepna. Ako interpo-
zitum sa používa 4-5 mm PTFE protéza. 
Hemodynamický efekt spočíva v napojení 
na centrálnejšie lokalizovanú tepnu s väč-
ším kalibrom a nižším vtokovým odporom, 
a tým i väčšou kapacitou, čo znamená nižší 
arteriálny tlak pod anastomózou. Podobne 
ako pri DRIL je možné pôvodnú žilu kany-
lovať už v prvý pooperačný deň a tak sa 
vyhnúť CVK. Jednoročná priechodnosť je 
87 % , trojročná 67 % (18). 

3. DRAL ( distal radial artery 
ligation) 
Ligatúra radiálnej tepny tesne za 

anastomózou AVF je ideálnym riešením 
ischemického steal syndrómu pri distál-
nej radiocefalickej AVF. Podmienkou je 
DSA verifikovaná priechodnosť ulnárnej 
tepny a palmárneho oblúka. V lokálnej 
anestéze sa vedie podĺžny rez distálne od 
AVF anastomózy. Nie je nutné preparovať 
anastomózu a po preťatí retinaculum 
flexorum sa tepna preruší. Alternatívou 
je endovaskulárna liečba, pri ktorej sa ra-
diálna tepna uzatvorí embolizáciou (18). 

4. Ligatúra AVF 
K  zrušeniu tepnožilovej spojky 

by sa malo pristúpiť len v indikovaných 
prípadoch, lebo pravdepodobnosť ste-
al syndrómu po vytvorení spojky aj na 
inom mieste je veľká. Pristupujeme k nej 
v prípade zlého celkového stavu pacienta 
alebo po vyčerpaní iných možností (17). 

Neuropatia 
U  dialyzovaných pacientov sa 

stretávame s niekoľkými druhmi neu-
ropatie. Najčastejšie je prítomná ure-
mická alebo diabetická polynueropatia 
a syndróm karpálneho kanála. Je nutné 
na tieto neuropatie myslieť (8). 

Ischemická monomelická neuro-
patia ( IMN) je najzávažnejšou kompliká-
ciou dialyzačného prístupu. Incidencia 
je 0,5 % novo vytvorených AVF/AVG. Je 
príčinou senzo - motorickej dysfunkcie 
rôzneho stupňa na predlaktí bez tka-
nivovej ischémie. Popisované klinické 
prejavy zahŕňajú náhlu a permanentnú 
senzo - motorickú dysfunkciu, ktorá sa 
týka viacerých nervových skupín pred-
laktia. Pritom akrálne časti končatiny 
sú bez známok ischémie, prsty sú teplé 
a ružové. Príznaky sa objavia okamžite 
po našití AVF a predpokladá sa, že príči-
nou je prechodný pokles prietoku krvi, 
ktorý spôsobí ischémiu vasa nervorum. 
Rizikovými faktormi sú diabetes mellitus, 
ateroskleróza, vytvorenie spojky v kubi-
tálnej jamke a prítomnosť polyneuropa-
tie. Ischemickú monomelickú neuropatiu 
je potrebné odlíšiť od fokálnych nervo-
vých poranení vzniknutých peroperačne, 
alebo pooperačne ultrazvukom (4). 

Ako riešenie ischemickej mono-
melickej neuropatie sa odporúča okam-
žité zrušenie AVF. Ak sú vylúčené iné 
príčiny senzomotorického deficitu ruky 
krátko po vytvorení spojenia, je nutné 
myslieť na IMN a fistulu urgentne zrušiť 
(2). 

Diskusia
Dlhodobú dialyzačnú (vrátane 

hemodialyzačnej) liečbu pri uplatnení 
štandardných medzinárodných krité-
rií potrebuje v súčasnosti v Slovenskej 
republike asi 600 chorých na milión 
obyvateľov. Pravidelne sú spracováva-
né presné štatistické údaje, týkajúce sa 
morbidity, ekonomických nákladov a ďal-
ších okolností jej potreby a poskytovania. 
Na Slovensku neexistujú, ale v svetovej 
literatúre sú informácie, týkajúce sa 
významu vytvárania tepnovožilových 
spojení z iného ako odborného hľadis-
ka. Najdostupnejšie sú zo štúdií v USA. 
Cievny prístup je uvádzaný ako jeden zo 
šiestich faktorov, určujúcich morbidi-
tu a nepriamo mortalitu dialyzovaných 

pacientov. Na Slovensku jednoznačne 
prevládajú chirurgicky vytvárané tep-
novožilové spojenia, v Európe táto metó-
da dominuje z historického hľadiska ( jej 
autormi sú Taliani Cimino a Brescia) (4). 
Publikácie posledných rokov poukazujú 
na zmenu v prospech klasických fistúl 
s akcentovaním ekonomického prínosu 
(oproti vysokému percentu používania 
protéz najmä v USA). 

Chirurgické riešenie trombóz je 
v porovnaní s použitím trombolytickej 
liečby o polovicu lacnejšie. Pre riešenie 
opakovaných trombóz je ako revízia me-
nej vhodná perkutánna transluminálna 
angioplastika, je však oveľa výhodnejšia 
pre riešenie stenóz fistúl. Liberalizácia 
akceptovaných kritérií pre dialýzu 
u staršej generácie má dopad na čas-
tejší výskyt trombóz po hypotenzných 
príhodách, poruchách srdcového rytmu 
a pod (2).

Vytvorenie dobrej fistuly vyžaduje 
dobrý personál, dostatok času a finančné 
náklady. Sociálny a psychický profit sa 
týka lekára, dialyzačnej sestry a v prvom 
rade pacienta.

Nevhodná fistula má dopad od-
borný (nedostatočný prietok s druhotnou 
nedostatočnou dialyzovanosťou pacienta 
so všetkými následkami, v niektorých 
prípadoch vrátane ovplyvnenia preži-
tia pacienta), sociálny a psychologický. 
Kvalitná fistula umožňuje kratšiu dobu 
dialýzy, je menej bolestivá pri pichaní, 
znižuje počet operácií a hospitalizácií. 
Následne vplýva na možnosti stravova-
nia pacienta, možnosť jeho dlhodobého 
pobytu mimo materského dialyzačné-
ho strediska, menšiu závislosť pacienta 
na dialýze, zvýšenie práceschopnosti 
a venovania sa individuálnym záľubám, 
zníženie počtu reaktívnych depresií (2).

Špecifickým, zatiaľ z  ekono-
mických dôvodov na Slovensku nezná-
mym dôvodom pre vytvorenie kvalitnej 
a adekvátnej fistuly je možnosť domá-
cich dialýz, kedy sa pacient sám napojí na 
dialyzačný prístroj. Obdobie vytvárania 
fistuly je dôležitým faktorom očakáva-
nia a komplikácie zvyšujú maladaptáciu 
pacientov v ďalšom dialyzačnom období. 
Zvýšená adaptabilita, schopnosť seba-
kontroly, optimizmus sa prejavuje nielen 
u pacienta, ale umožňuje lepšie akcep-
tovanie choroby okolím a komunikáciu 
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s príbuznými. Je zrejmé, že v detskom 
veku a v starobe stúpa význam uvede-
ných faktorov. Dobrá fistula jednoznač-
ne zvyšuje kvalitu života dialyzovaného 
pacienta (17).

Záver 
Na dialyzačných pracoviskách 

v Slovenskej republike je ročne chronic-
ky dialyzovaných množstvo pacientov. 
Každý jeden z nich je v roku napojený 
na umelú obličku 100 až 160-krát. Pre 
mnohých z týchto pacientov jednou zo 
základných podmienok úspešnej dialýzy 
je kvalitná a dlhodobo fungujúca arterio-
venózna fistula, ktorá je najväčším ma-
jetkom dialyzovaného pacienta. Chirurg, 
ktorý vytvára tepnožilové spojenia, musí 
pacienta pred operáciou dôkladne vyšet-
riť, správne zhodnotiť jeho cievny systém 
a zvoliť najpriaznivejší spôsob vytvorenia 
cievneho prístupu pre potreby dlhodo-
bej hemodialýzy. Stanovenie operačného 
plánu a optimálneho cievneho prístupu 
je prísne individuálne a závisí nielen od 
cievneho systému pacienta, ale takisto 
od jeho celkového stavu, veku a prognózy 
ochorenia. Kvalitné vytvorenie spojenia 
by malo zodpovedať i požiadavkám čo 
najjednoduchšej a čo najkratšej operácie, 
podľa možnosti s použitím lokálnej anes-
tézie. Podcenenie ktorejkoľvek skutoč-
nosti môže mať za následok vytvorenie 
mnohých afunkčných AV fistúl. 

Operácie tepnožilových spojení 
pre potreby dlhodobej hemodialýzy sú 

neoddeliteľnou súčasťou a zároveň jed-
nou z najproblematickejších častí cievnej 
chirurgie. Pacientov zaradených do dl-
hodobého hemodialyzačného programu 
pribúda. Zvyšuje sa priemerný vek pa-
cientov, veková hranica sa posúva. Všetky 
tieto okolnosti majú za následok potrebu 
vytvárania ďalších a ďalších AV fistúl, 
pretože ich použiteľnosť má svoje hra-
nice a  je taktiež obmedzená. Správnou 
operačnou taktikou, individuálnym prí-
stupom k pacientovi a precíznou ope-
račnou technikou prispieva cievny chi-
rurg k zlepšeniu kvality života chorých 
pacientov, z ktorých len malé percento 
má to šťastie, že ich choroba sa vylieči 
úspešnou transplantáciou obličky.
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Úvod
Sinus pilonidalis sacralis je akút-

ne alebo chronicky prebiehajúci zápal 
v subkutánnom tkanive, vyskytujúci sa 
prevažne v oblasti kostrče. 

Pomenovanie navrhol už v roku 
1880 Hodge, ktorý ho odvodil z latinských 
slov pilus (vlas) a nidus (hniezdo) (1).

Nesprávne býva označovaný aj 
ako derma kostrče, pilonidálna cysta, 
alebo najčastejšie dermoidná cysta.

Ide o  ochorenie, ktoré radíme 
medzi relatívne bežné, postihuje cca 
0,7 % populácie, najčastejšie medzi 16. 
- 30. rokom života, pričom postihuje 
dvakrát častejšie mužov ako ženy (2, 3). 
Ochorenie sa častejšie vyskytuje u bielej 
ako u africkej a ázijskej rasy, pre iný typ 
a rast vlasov (4). Typickým pacientom je 
mladý, obéznejší muž s hojným ochlpe-
ním (2).

Hoci ide o ochorenie benígne, po-
stihnutým spôsobuje značný dyskomfort 
a bolesť, a tým ich núti k častým návšte-
vám lekára. Zo sociálno - ekonomického 
hľadiska je dôležité tým, že postihuje 
inak zdravých mladých ľudí, u ktorých 
môže byť príčinou dlhodobejšej práce-
neschopnosti (5).

Etiopatogenéza a liečba
Príčina vzniku Sinus pilonidalis nie 

je celkom jasná, predpokladá sa vplyv mul-
tifaktoriálnej dedičnosti potencovanej pre-
dispozičnými faktormi: 1) mužské pohlavie, 
2) hlboká intergluteálna ryha, 3) obezita, 4) 
dlhodobé sedenie, 5) väčšie ochlpenie, 6) 
folikulitída, 7) nízka úroveň hygieny.

Podstatou vzniku je trecí pohyb 
gluteálnych svalov, ktorý tlačí zlomené 
chlpy s ich koreňovými koncami do kože 
(6, 7). 

Sinus pilonidalis sacralis môže byť 
istý čas v pokoji, vtedy hovoríme o tzv. 
asymptomatickej forme (obrázok 1), a je-
diným objektívnym príznakom je prítom-
nosť jedného alebo viacerých sínusov v in-
tergluteálnej ryhe. Ďalej sa môže manifes-
tovať ako symptomatická forma – absces 
(obrázok 2) alebo môže prejsť do chronicity 
(obrázok 3) (5,8). Posledné uvedené pred-
stavujú čas, keď pacient navštívi lekára. 

Liečba SP patrí jedine do rúk eru-
dovaného chirurga. Bohužiaľ, ešte stále 

Sinus pilonidalis – naše skúsenosti s liečbou
MUDr. František Bodo ml., MUDr. Štefan Kvak
Chirurgické oddelenie, NsP Š. Kukuru Michalovce a.s

Sinus pilonidalis (SP) je získané ochorenie kože a podkožia intergluteálnej krajiny, ktoré postihuje hlavne mladých produktívnych ľudí. 
Spôsobuje nemalé trápenie a predlžuje ich práceneschopnosť, čo má nemalý sociálno- ekonomický dopad na spoločnosť. Tento článok si 
kladie za cieľ vysvetliť, ako sinus pilonidalis vzniká, jeho prejavy, predstaviť liečbu na našom pracovisku, pričom kladie dôraz na úspešnosť 
jednotlivých metód a ich výhod, resp. nevýhod pre pacienta. Toto ochorenie je na pokraji chirurgického záujmu, pričom liečba spočíva 
často v rukách mladého a neskúseného chirurga. Naše doterajšie skúsenosti ukazujú cestu, ako dané ochorenie riešiť.

Kľúčové slová: sinus pilonidalis sacralis, liečba, skúsenosti

Sinus pilonidalis - our experience with treatment

Sinus pilonidalis (SP) is an gained disease of a skin and a subcutis intergluteal area. Mainly young productive people are cursed with it. 
They have quite serious troubles caused by the disease and thier sick leave has to be prolonged which has a considerable social-economic 
impact. The aim of this article is to explain how SP arises what are its pymptoms and to introduce the treatment which is performed at 
our deparment. We want to emphasize the succesfulness of our individual methods and to depict their advantages and disadvantages 
for the patient. We can say that this disease is at the edge of surgical interes tas the treatment is performed mainly by a young and not 
very experiences surgeon. Our to date experience show the way of solving that disease successfully.

Key words: sinus pilonidalis sacralis, treatment, experiences
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Obrázok 3. Chronická forma SP 

Obrázok 1. Asymptomatická forma SP Obrázok 2. Symptomatická forma SP – absces 
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je možnosť stretnúť pacienta s SP lieče-
ného len ATB, tento postup sa hodnotí 
ako non lege artis (9, 10, 11, 12). Týmto 
spôsobom sa predlžujú útrapy pacienta 
v podobe bolesti a predĺženia liečby.

Materiál a metóda
Retrospektívna štúdia súboru pa-

cientov za obdobie rokov 2015-2017 na 
chirurgickom oddelení NsP Š. Kukuru 
Michalovce. Súbor pozostával zo 64 pa-
cientov, riešených rôznou formou – incí-
zia s ponechaním hojenia per secundam, 
(išlo o pacientov, ktorí prišli s abscedujú-
cou formou a boli takto ošetrení na UPS), 
excíziou s následnou plastikou a liečba 
jednoduchou elastickou ligatúrou (graf 1).

Vo výsledkoch sme nerozlišovali, 
či ide o prvý atak ochorenia, recidívu, 
akútnu abscedujúcu alebo chronickú 
formu. Zamerali sme sa na úspešnosť 
liečby a výhody, respektíve nevýhody 
jednotlivých metód.

Výsledky
Od roku 2015 sme do liečby SP 

pridali aj využitie elastickej ligatúry, 
s ktorou sme dovtedy pri danom ocho-
rení nemali veľké skúsenosti. 

Na grafe číslo 2 môžeme vidieť 
úspešnosť jednotlivých výkonov na našom 
pracovisku. Pacienti, ktorí v akútnej fáze 
podstúpili jednoduchú incíziu, po prelie-
čení akútneho stavu ďalej ochorenie ne-
liečili, aj napriek poučeniu o možnostiach.

Excízia s následnou plastikou:  do 
tejto štúdie bolo zaradených 13 pacien-
tov, u ktorých bola vykonaná buď excízia 
s následným primárnym uzatvorením rany 
alebo posuvná plastika podľa Karydakisa, 
ktorej podstata je založená na asymetrickej 
eliptickej excízii a sutúry mimo strednej 
čiary (obrázok 4). Podľa recentných pub-
likácií je metóda podľa Karydakisa jedna 
z najvýhodnejších, udáva až 90 % úspeš-
nosť (2, 3, 13). Iné plastiky na našom pra-
covisku za dané obdobie neboli vykonané.

V našom súbore pacientov, ktorí 
podstúpili excíziu sme nerozlišovali, či 
išlo o jednoduché uzatvorenie, alebo bo-
la vykonaná posuvná plastika. Zamerali 
sme sa celkovo na úspešnosť metódy ako 
takej a  jej výhody respektíve nevýhody 
pre pacienta (tabuľka 1).

Z našich doterajších skúseností 
a pozorovaní vyplývajú skôr nevýhody 
pre pacienta, keďže väčšina plastík trpela 
komplikáciami ako infekcia, dehiscen-
cia, ktoré predlžovali liečbu a trápenie 
pacienta.

Liečba elastickou ligatúrou: spo-
číva vo využití elastickej ligatúry, ktorá 
drénuje patologickú dutinu a vykonáva 
šetrnú fistulotómiu (14).

Túto liečbu podstúpilo celkovo 32 
pacientov. Medzi najväčšie výhody tejto 
metódy radíme: menšie bolesti, možnosť 
bežných činností a práce, čo viac ako do-
statočne prevyšuje jednu z najväčších ne-
výhod – dlhšiu dobu liečenia, ktorá je nutná, 
aby fistulotómia bola postupná a efektívna 
(tabuľka 2). Z našich skúseností pokladáme 
túto liečbu pre pacienta za výhodnú.

Diskusia a záver
Sinus pilonidalis sacralis je roz-

šírené ochorenie, no stojí na okraji chi-
rurgického záujmu. Svojou úpornosťou 
jednoznačne spôsobuje pacientovi znač-
né ťažkosti, a preto by sa mu malo veno-
vať viac pozornosti. Liečba je väčšinou 
vykonávaná chirurgmi začiatočníkmi, 
niekedy pod kontrolou starších kolegov, 
pričom zavádzanie nových metód nie 
je takto vždy jednoduché. Z doterajších 
publikácií nebol zatiaľ nájdený optimálny 
liečebný postup.

Na našom pracovisku preferujeme 
hlavne ambulantnú liečbu SP, pre ne-
sporné výhody pre pacienta, a to lieč-
bou pomocou elastickej ligatúry, ktorej 
doterajšie výsledky sú veľmi dobré. Od 
zavedenia elastickej ligatúry do liečby 
SP výrazne klesol počet nutných excízií 
a následných plastík na našom pracovis-
ku ako aj počet recidív.

Tabuľka 1.

Výhody Nevýhody 
kratšia doba hojenia hospitalizácia
menší počet kontrol nutnosť CA

LMWH, ATB i.v.
drén

bolesť a obmedzenie
pri komplikácii 

predĺžené hojenie  
s obmedzením

Tabuľka 2.

Výhody Nevýhody

bez hospitalizácie dlhšia liečba

lok. anestéza opakovať

lok. ATB

menšia bolesť

možnosť pracovať

vysoká úspešnosť

Obrázok 4. Princíp posuvnej plastiky podľa Karydakisa

Graf 1. Počty pacientov so SP ošetrených rôz-
nymi postupmi v NsP Michalovce za obdobie 
2015-2017 
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Využitie elastickej ligatúry sa javí 
ako zlatý štandard v liečbe SP v rukách 
aj mladého chirurga.
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Úvod
Poranění sleziny je nejčastější pří-

činou hemoperitonea u tupých poranění 
břicha. V 25 % případů se vyskytuje jako 
izolované poranění, většinou je ale so-
učástí združeného poranění či polytrau-
matu (1). Ruptura sleziny může vzniknout 
spontánně, většinou při splenomegalii, 
asociované s hematologickými onemoc-
něními, dále při septické reakci sleziny. 
Častější je ale ruptura sleziny trauma-
tická, především jako součást přímých 
tupých úderů do břicha, nebo v rámci 
dopravních nehod vplyvem decelerač-
ních sil. Dle typu poranění se rozlišujě 
několik stupňů poranění sleziny (1): 
I.  subkapsulární nebo intraparenchy-

matózní hematom
II. povrchové trhliny
III. hluboké lacerace
IV. částečná či úplná dilacerace

V diagnostice se kromě anamnes-
tických dat, klinického vyšetření s bo-
lestivostí v levém hypochondriu, labora-
torních vyšetření s nálezem anemizace 
uplatňuje především ultrazvuková diag-
nostika, při diagnostických rozpacích či 
v rámci diagnostiky při traumaprotokolu 
se uplatňuje CT břicha s intravenózně 

podanou kontrastní látkou (3). Toto vy-
šetření má sensitivitu 76 % (76 of 100), 
specifitu 90 % (9). Terapie závisí od typu 
poranění, stavu pacienta, především po-
souzení hemodynamické stability, v ne-
poslední řadě je faktorem i věk pacienta 
(7). U hemodynamicky stabilních pacien-
tů, dále preferenčně v dětském věku je 
vhodný konzervativní postup (4) s pra-
videlnými kontrolami klinického stavu, 
hodnot krevního obrazu a sonografické 
kontroly. Konzervativní postup se uplat-
ňuje především u I. a II. typu poranění 
sleziny (1, 5, 9). V případě hemodynamic-
ky nestabilních pacientů je indikovaná 
operační léčba. U III. a IV typu poranění 
je v naprosté většině případů indikována 

splenektomie, u II. typu je možno pokusit 
se o záchovné operace se suturou paren-
chymu, nebo parciální resekce. Sutura 
parenchymu bývá obtížnější, stehy mají 
tendenci se prořezávat, výhodou je vyu-
žití cípu omenta jako podložky, případně 
je v literatuře popisována možnost užití 
tkáňového lepidla. Laparoskopická sple-
nektomie v traumatologické indikaci je 
předmětem odborných diskusí, rovněž 
tak možnost zástavy krvácení rádioem-
bolizací. Tyto postupy jsou preferovány 
i u ošetřování traumat sleziny v dětském 
věku (1, 4, 8) s ohledem na postsplenek-

Obrázok 1. Transverzální řez dutiny břišní, hemo-
peritoneum a tekutinová kolekce kolem sleziny

Obrázok 2. Koronální řez CT – patrná extravazace 
i.v. podané kontrastní látky na konvexitě sleziny

Dvoudobá ruptura sleziny s odstupem třech měsíců  
po traumatu břicha – kazuistika

MUDr. Roman Hasara, MUDr. Jan Konečný, PhD., MUDr. Jan Čiernik, MUDr. Michal Reška, PhD., MUDr. Michal Kašpar, 
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
1.chirurgická klinika LF Masarykovi univerzity a FN u sv.Anny v Brně

Poranění sleziny s rozvojem krvácení do dutiny břišní je nejčastěji asociované s tupým traumatem břicha. K poranění sleziny dochází i při 
minimálním traumatu a jedná se o stav, který může akutně ohrozit život pacienta. Kromě primárních ruptur jsou popisované i dvoudobé 
ruptury sleziny, které se rozvíjejí v rozličném časovém odstupu od primárního traumatu a můžou být zdrojem diagnostických rozpaků. 
V článku je shrnut management léčby poranění sleziny obecně a prezentujeme kazuistiku rozvoje hemoperitonea v důsledku dvoudobé 
ruptury sleziny u pacienta 3 měsíce po primárním traumatu.

Klíčová slova: ruptura sleziny, hemoperitoneum, ultrazvuk, splenektomie, OPSI

Two-time rupture of the spleen, three months after the abdominal trauma - case report

Trauma of spleen with intraperitoneal bleeding is mostly associated with blunt trauma of abdomen. It can occur even after minimal trauma 
and could be life – threatening for the pacient. Aside from primary traumatic rupture of spleen is possible developement of splenic rupture 
in various interval after trauma. This could lead to diagnostic dilemma. In the article, we summ up the general management of splenic rup-
tures treatment and we present case report of pacient with secondary splenic rupture and hemoperitoneum 3 months after primary trauma.

Key words: spleen rupture, hemoperitoneum, ultrasound, OPSI
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tomický imunodeficit a tudíž vyšší riziko 
infekce, především agens Haemophilus 
influenzae, Streptococcus pneumoniae 
a  meningokokové infekce. Obávanou 
komplikací je rozvoj postsplenektomické 
sepse /Overwhelming post-splenecto-
my infection, OPSI/ s vysokou morta-
litou, především u dětí, kdy ještě není 
plně vyvinutý imunitní systém. Toto je 
důvodem preference konzervativního 
postupu, ev. záchovných operací slezi-
ny u traumat pediatrických pacientů. 
Obecně lze vysledovat postupný příklon 
k neoperační terapii poranění sleziny ve 
vymezených indikacích, který v meziob-
dobí roků 2000-2010 narůstá z 20 % na 
40 % celosvětově (2, 5, 6). Kromě primár-
ní ruptury sleziny se může vyskytovat 
i dvoudobá ruptura sleziny s odstupem 
několika dnů po primárním traumatu. 
V literatuře je popisovaná max. četnost 
výskytu dvoudobé ruptury do 10. poúra-
zového dne (1, 8). Nejčastěji je důsledkem 
poranění sleziny I. typu, kdy postupně 
narůstá subkapsulární hematom, jehož 
tlakem následně dojde k roztržení po-
uzdra sleziny s následným hemoperito-
neem. Dvoudobá ruptura sleziny se ale 
může vyskytnout i s několika týdenním 
odstupem od primárního, často banální-
ho tupého traumatu břicha. V anamnéze 
u pacientů je proto po tomto třeba aktiv-
ně pátrat. Principy terapie dvoudobých 
ruptur sleziny se neliší od výšeuvedených 
zásad ošetření primárních poranění sle-
ziny.

Kazuistika
Pacient, narozen v roce 1969, muž, 

s anamnézou potátor, recidivující toxo-
nutritivní pankreatopatie byl přijat na 
chirurgické oddělení pro pankreatitidu. 
Vstupně bylo provedeno UZ vyšetření 
břicha, kde byla popsaná homogenní 

struktura sleziny, bez zvětšení, bez vol-
né tekutiny v dutině břišní. V průběhu 
2. dne hospitalizace u pacienta došlo 
náhle k rozvoji hypotenze, akcentace 
bolestí břicha v  levém hypochondriu 
a mesogastriu, anemizaci z Hb 101g/l 
na 80 g/l. Pacient byl transferován na JIP, 
byla zahájena resuscitační péče s volum-
subsitucí, provedeno kontrolní UZ vyše-
tření břicha s nálezem zvětšené sleziny 
s koaguly v okolí do šíře 2cm plášťovitě 
a ascitem v dutině břišní. Bylo vysloveno 
podezření na dvoudobou rupturu sle-
ziny. Pacient byl oběhově stabilizován, 
po volumsubstituci normotenzní, proto 
bylo akutně provedeno CT břicha, které 
potvrdilo rupturu sleziny na konvexitě 
s extravasací i.v. podané kontrastní látky, 
dále byla popsána v dutině břišní masivní 
tekutinová kolekce lehce vyšší density 
- místy až kolem 40 HU v.s. i s příměsí 
krve - susp. hemoperitoneum. Cíleným 
dotazem v anamnéze bylo zjištěno starší 
tupé trauma břicha a to před 3 měsíci. 
Vzhledem ke klinickému stavu pacienta, 
anemizaci, hraničnímu tlaku při volum-
substituci a CT nálezu jsme přistoupi-
li k operační revizi. Peroperační nález 
potvrdil hemoperitoneum 1,5 litru, dále 
krvácející centrální laceraci sleziny na 
její konvexitě, hloubky cca 3 cm. Byla 
provedena splenektomie. V perioperač-
ním období byly podány celkem 3x EBR, 
1x ČMP, pacientovi byly nasazeny anti-
biotika empiricky - Augmentin v dávce 
3x 1g perorálně. Pooperační průběh byl 
nekomplikován, 4. pooperační den byl 
pacient propuštěn. Pooperační follow-up 
byl u pacienta komplikován jeho non-
compliancí s léčbou, na plánovanou kon-
trolu se nedostavil, s odstupem 1 měsíce 
po operaci byl 3x přivezen vozem RZP 

opilý pro nespecifické potíže, klinicky, 
UZ i  laboratorně bez nitrobřišní pato-
logie. K dalšímu sledování pacienta již 
nedošlo.

Závěr 
Dvoudobá ruptura sleziny může 

být zdrojem diagnostických rozpaků 
u hemoperitonea s neznámých příčin. 
V  diagnostice na prvním místě sto-
jí pečlivý odběr anamnézy, podpořený 
klinickým a paraklinickým vyšetřením. 
Ultrazvuková diagnostika je s ohledem 
na svou neinvazivnost a absenci nežá-
doucích účinků optimálním vyšetřením 
nejen pro primární diagnostiku, ale i pro 
sledování stavu pacienta. V případě diag-
nostických rozpaků je vhodné využití CT 
vyšetření s i.v. aplikací kontrastní látky, 
pokud to stav pacienta dovoluje. Terapie 
závisí na řadě faktorů, od konzervativ-
ního postupu se sledováním klinické-
ho stavu a kontrolou hemodynamické 
stability až po urgentní operační revizi 
z vitální indikace u hemoragického šo-
ku. Základem úspěšné terapie je ovšem 
neopomínaní možnosti sekundární post- 
traumatické ruptury sleziny u pacientů 
s hemoperitoneem nejasné etiologie i bez 
recentní anamnézy úrazového děje.
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Obrázok 4. Peroperační preparát -  slezina 
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Nádory tenkého čreva ako príčina  
ileóznych stavov- kazuistika

MUDr. Peter Mucha, MUDr. Martin Murcko 
Chirurgické oddelenie NsP Trebišov, a.s.

Nádory tenkého čreva sú zriedkavým ochorením zažívacieho traktu. Často prebiehajú asymptomaticky a k stanoveniu diagnózy prichá-
dza až pri operačnom zákroku, ktorý pacient podstúpil pre ileus či krvácanie. Ochorenie prebieha nenápadne, bez charakteristických 
klinických alebo laboratórnych príznakov. Zobrazovacie vyšetrenia, vrátane najmodernejších metód, môžu napomôcť k diagnostikovaniu 
týchto ochorení a tým umožnia včasné chirurgické riešenie. V našej kazuistike opisujeme prípad 77 ročnej polymorbídnej pacientky, ktorá 
bola prijatá na naše oddelenie pre nešpecifické dyspeptické ťažkosti, prebiehajúce pod obrazom subileózneho stavu nejasnej príčiny. 
Následne bola podrobená operačnému výkonu, kde bol zistený tumorózny proces na rozhraní jejuna a ilea, neskôr histologicky popísaný 
ako angiosarkóm. V článku opisujeme epidemiológiu, etiológiu , typológiu, diagnostické i terapeutické možnosti týchto ochorení.

Kľúčové slová: nádory tenkého čreva, ileus, angiosarkóm

Small intestinal tumors, reason of illeus

Small intestinal tumors are rare diseases of the gastrointestinal tract, many times asymptomatic, and often diagnosed when the patient 
has undergone surgery for ileus or bleeding. The disease is inconspicuous without characteristic clinical or laboratory symptoms. Ima- 
ging tests, including the most modern methods, can help to diagnose these illnesses, thus enabling the surgical solution to be timely. In 
our case, we describe the case of a 77 year old polymorbid patient who has been admitted to our department for non-specific dyspeptic 
disorders under the image of a subileotic state of unclear cause. Subsequently she was subjected to the surgical procedure where a tu-
morous process was found at the interface of the jejunum and ileum. Later histologically it was described as angiosarcoma. In the article 
we describe the epidemiology, etiology, typology of diagnostic and therapeutic possibilities of these diseases.

Keywords: small intestinal tumors, ileus, angisarcoma
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Úvod
Tenké črevo predstavuje najdlhšiu 

časť zažívacieho traktu, asi 75 % a zá-
roveň takmer 90 % jeho absorbčného 
povrchu. Tenké črevo obsahuje veľmi 
rýchlo sa množiace bunky a prichádza 
do bezprostredného styku so všetkými 
karcinogénmi, prítomnými v skonzumo-
vanej strave a nápojoch. Dalo by sa teda 
očakávať, že pôjde o orgán s vysokou 
frekvenciou zhubných nádorov. Napriek 
uvedeným predpokladom a východiskám 
sú zhubné nádory tenkého čreva extrém-
ne zriedkavé (3).

Je niekoľko hypotéz, ktoré sa sna-
žia vysvetliť túto skutočnosť:
•  rýchly transport obsahu daný pe-

ristaltikou, dilúcia škodlivín bohatou 
produkciou chýmu, a tým skrátený 
kontakt kancerogénov s bunkami

•  obsah enzýmov v chýme (napríklad 
benzpyrén hydroláza), ktoré dokážu 
zneškodniť niektoré karcinogény

•  nízky obsah baktérií a tým znížená 
možnosť konverzie neaktívnych kar-
cinogénov na aktívne

•  vysoká koncentrácia imunologicky 
aktívnych buniek (lymfocyty a B bun-
ky produkujúce IgA) a tým zvýšený 
imunologický surveillance, dôka-
zom pre toto tvrdenie je vyšší výskyt 
lymfómov a Kaposiho sarkómu v ileu 
u chorých na AIDS a iných imuno-
komprimovaných pacientov.

Nádory tenkého čreva môžu mať 
pôvod v hociktorej bunke tenkého čreva; 
adenómy a adenokarcinómy vyrastajú zo 
slizničných žliazok, leiomyómy a leimyo- 
sarkómy vyrastajú z buniek svaloviny, 
gastrointestinálne stromálne nádory 
(GIST) z mezenchýmových buniek ex-
primujúcich antigén CD117, karcinoidy 
z argentafilných buniek, neurilenómy 
a schwanómy z buniek nervových pošiev, 
neurofibrómy a  neurofibrosarkómy 
z neurónov, fibrómy a fibrosarkómy z fib-
roblastov, lymfómy z lymfocytov mukózy 
alebo z Peyerových plakov. (5)

Kazuistika
Polymorbídna pacientka, 77 ročná, 

vyšetrená 1.9.2018 na chirurgickej ambu-

lancii urgentného príjmu NsP Trebišov, a.s.  
pre bolesť brucha a opakované zvracanie. 
Pre podobné ťažkosti opakovane vyšet-
rená chirurgom na rôznych pracovis-
kách. Dva dni pred vyšetrením na našom 
pracovisku ju prepustili z chirurgického 
pracoviska v inej nemocnici, kde bola 
hospitalizovaná pre bolesti brucha s po-
dozrením na divertikulitídu hrubého čre-
va. Ťažkosti pretrvávajú s opakovaným 
vracaním, tohto času aj tmavého obsahu. 
Stolicu mala riedku pred týždňom. V rtg 
obraze prítomnosť hladiniek na tenkom 
čreve. Vzhľadom na celkový klinický i su-
bileózny stav s podozrením na hemate-
mézu pacientka prijatá na OMIS.

Pacientka v  anamnéze udala 
liečbu na arteriálnu hypertenziu, ICHS, 
poruchu srdcového rytmu, anemický 
syndróm, v minulosti vykonaná HYE, 
z dokumentácie resekcia rektosigmy sec. 
Dixon pre adenokarcinóm s následnou 
RAT. Ostatné údaje bez pozoruhodností.

Po prijatí na OMIS pacientka TK 
141/82 f:108 /min. Lokálne brucho mier-
ne nad niveau hrudníka meteoristické, 
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voľne priehmatné, palpačne citlivé v ľa-
vom mezo až hypogastriu, bez hmatnej 
rezistencie a peritoneálnych príznakov, 
peristaltika oslabená, jazva po DSL zho-
jená, inguiny pevné.

Po klinickom vyšetrení zavedená 
NGS a vykonaný vstupný laboratórny 
skríning s miernou hyperglykémiou (6,85 
mmol/l), hyponatremiou (129,0 mmol/l) 
a hypochlorémiou (92,0 mmol/l) so zvý-
šenou hladinou CRP /69,0 mg/l / a leu-
kocytózou (15,91), hodnotou hemoglobínu 
129 g/l a hematokrite 0,40 ostatné sle-
dované laboratórne vyšetrenia v norme. 
Vzhľadom na hodnoty laboratórnych pa-
rametrov i charakter odpadu z NGS /
odvádzala žalúdočný obsah/ upustené 
od akútnej GFS. Doplnené USG vyšet-
renie brucha s nálezom cholecystolitiá- 
zy s konkrementom o veľkosti 1,5 cm, 
s tekutou náplňou cholecysty bez dila-
tácie žlčových ciest. Intraabdominálne 
lymfatické uzliny USG nezobrazené. Pre 
pretrvávanie subileózneho stavu doplne-
né CT vyšetrenie brucha a malej panvy. 
Vyšetrenie vykonané pomocou natívnych 
i  postkontrastných skenov v  rozsahu 
bazálnych partií pľúc až na dno panvy. 
Potvrdená prítomnosť konkrementu 
žlčníka. Črevá nerovnomerne naplne-
né kontrastom, dilatované duodenum 
a kľučky jejuna s hladinkami, v CT obraze 
bez evidentnej prekážky, s prítomnou 
voľnou tekutinou v CD. Po CT vyšetrení 
a zhodnotení jeho výsledku indikovaná 
operačná revízia brušnej dutiny, ktorá 
vykonaná 5.9.2018 . Dolnou strednou 
laparotómiou otvorená brušná dutina 
s malým množstvom serózneho výpotku. 
Pri revízií zistený tumor v oblasti hranice 
jejuna a ilea veľkosti asi 3x3 cm s pritiah-
nutým cípom omenta a početnými me-
dzikľučkovými adhéziami tenkého čreva 
v danej oblasti. K tejto časti zistené tiah-
nuce sa dva strangulačné pruhy idúce 
až do malej panvy. Časť jejuna po tumor 
značne distendovaná, ileum vyprázdnené 
a bez patologického nálezu. Po resekcii 
strangulačných pruhov a uvoľnení me-
dzikľučkových adhézií vykonaná resekcia 
tenkého čreva o dĺžke 20 cm /10 cm nad 
a 10 cm pod tumorom/ a kontinuita čreva 
zabezpečená entero-entero anastomó-
zou end -to-end. Pooperačne pacientka 
monitorovaná na OMIS s primeraným 
pooperačným priebehom, laboratórne 

parametre bez zjavných patologických 
hodnôt. Bezprostredne pooperačne 
pacientka bez perorálneho príjmu, dos- 
tatočne hydratovaná, podávaná paren-
terálna výživa preparátom all in one 
peripheral, v neskoršom pooperačnom 
období postupný návrat k perorálnemu 
príjmu. Tretí pooperačný deň pacient-
ka preložená na chirurgické oddelenie 
odkiaľ, 13.9.2018, t.j. 8. pooperačný deň 
preložená na doliečovacie oddelenie. 
Výsledok bioptického vyšetrenia po-
tvrdil nasledovné: ide o stenu tenkého 
čreva v celej hrúbke infiltrovanú malíg-
nym mezenchymálnym novotvarom - na 
základe IHC analýzy a histomorfológie 
ide o angiosarkóm, - high grade - tumor 
infiltruje celú stenu čreva od serózneho 
povrchu až po sliznicu, kde vytvára po-
merne rozsiahlu exulceráciu tvorenú ne-
špecifickým granulačným tkanivom s vý-
znamnejšou, prevažne lymfocytárnou 
zápalovou celulizáciou okolitého tkaniva. 
Architektoniku novotvaru tvoria anasto-
mozujúce cievne štrbiny, lemované aty-
pickými endotelovými bunkami, a taktiež 
areály solídnych vretenovitých alebo epi-
teloidných atypických buniek bez prí-
tomnej endovaskulárnej invázie so za-
chytenou lymfangioinváziou a perineu-
rálnym šírením s regresívnymi zmenami. 
Prítomné resekčné chirurgické okraje 
bez známok nádorovej infiltrácie, zachy-
tené tiež dobre diferencované tukové 
tkanivo omenta so známkami nádorové-
ho šírenia, zachytená a vyšetrená 1 regi-
onálna lymfatická uzlina bez známok ná-
dorovej infiltrácie. Po obdržaní výsledku 
bioptického vyšetrenia pacientka prijatá 

na onkologické oddelenie, kde bol vyko-
naný súbor vyšetrení v zmysle stagingu, 
po jeho zhodnotení, vzhľadom na cel-
kový výkonnostný stav a komorbiditu 
pacientky, bolo upustené od systémovej 
terapie. Teraz je pacientka v pravidelnom 
sledovaní onkológa v zobrazovacích vy-
šetrenia bez známok progresie ochore-
nia a MTS šírenia, pasáž GIT prítomná 
primeraného charakteru, potvrdená rtg 
vyšetrením.

Diskusia
Nádory tenkého čreva sa vysky-

tujú často ako bezpríznakové ochore-
nie a často sa diagnostikujú až pri ope-
račnom zákroku v štádiu komplikácií. 
Manifestujú sa väčšinou ileóznymi prí-
znakmi alebo krvácaním. Sú benígne 
alebo malígne (1). Prevalencia nádorov 
tenkého čreva, identifikovaných pri 
pitve je 0,2-0,3 %, čo je výrazne viac, 
ako počet operácií pre tieto tumory. 
Tieto lézie sú najčastejšie v duodene 
a  ich prevalencia pri GFS vyšetrení je 
0,3-4,6 %. Benígne neoplastické tumory 
tvoria 30-50 % tumorov tenkého čreva 
a patria sem hlavne adenómy, lipómy, 
hamartómy a hemangiómy. Primárne 
zhubné nádory tenkého čreva sú zried-
kavé, s odhadovanou incidenciou 5 300 
prípadov za rok na 250 000 000 obyva-
teľov USA (2). Z nich tvoria adenokar-
cinómy približne 35- 50 % , karcinoid 
približne 20-40 %, lymfómy 10-15 %, 
gastrointestinálne stromálne tumory ( 
leiomyómy, leiomyosarkómy a tumory 
hladkého svalstva čreva) asi 15 %. Veľmi 
raritnou príčinou je aj malígny histio-
cytóm tenkého čreva, ktorý sa prejaví 
krvácaním (2). Tenké črevo je často po-
stihnuté metastázami z iných tumorov 
alebo lokálnej invázie zhubného ocho-
renia priľahlých orgánov (3).

Obrázok 1. Natívna snímka brucha s prítomnými 
hydroaerickými útvarmi

Obrázok 2. CT brucha
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Ako už bolo uvedené, ide o veľmi 
zriedkavé ochorenie, s malou prevahou 
u mužov. Dostupné globálne údaje za 
obdobie 1993 – 1997 indikujú vyššie rizi-
ko u príslušníkov čiernej rasy. Najvyššie 
hodnoty incidencie sa zaznamenali 
u  černochov v  niektorých oblastiach 
USA, a to 2,1 až 3,7 na 100 000 mužov 
ročne (4, 5).

Vo väčšine európskych štátov sa 
hodnoty incidencie u mužov pohybovali 
v rozmedzí 0,5 až 0,8 na 100 000. Iba 
v  ojedinelých regiónoch presiahli 
hodnotu 1/100 000 mužov. U žien boli 
v USA zaznamenané taktiež najvyššie 
hodnoty incidencie u čiernych žien, a to 
od 1,1 do 2,1/100 000. V Európe dosahovali 
najvyššie hodnoty 1,1 až 1,4/100 000, vo 
väčšine sledovaných oblastí a štátov sa 
však pohybovali okolo 0,5 až 0,8/100 000 
žien. Slovensko sa s incidenciou 0,7 u mu-
žov a 0,4 u žien zaraďuje medzi bežný 
európsky priemer (5).

Distribúcia uvedených morfolo-
gických typov zhubných nádorov nie je 
rovnaká v jednotlivých častiach tenkého 
čreva. V samotnom duodene je viac ade-
nokarcinómov ako v jejune a ileu dohro-
mady, kým počty karcinoidov v ileu sú 
trojnásobne vyššie ako v ostatných dvoch 
častiach tenkého čreva. Na druhej strane 
výskyt sarkómov je v jednotlivých častiach 
tenkého čreva rovnomernejší (4).

Adenokarcinómy tenkého čreva sa 
vyskytujú častejšie u ľudí s vysokou kon-
zumáciou živočíšnych tukov a proteínov 
(7). Rovnako sa našla pozitívna korelácia 
s konzumáciou údených potravín, pričom 
riziko zvýšenia výskytu je asi dvojnásob-
né. Žiadny vplyv na výskyt adenokarci-
nómu tenkého čreva nemá konzumácia 
zeleniny, ale nezistil sa ani vplyv fajčenia 
a alkoholu. Pravdepodobný je nepriaz-

nivý vplyv žlčových kyselín v duodene 
a proximálnom jejune (8,9).

Pacienti s  familiárnou adeno-
matóznou polypózou (FAP) majú 100 %  
pravdepodobnosť vývoja karcinómu 
kolonu. Po profylaktickej kolektómii je 
u týchto pacientov najčastejšou príči-
nou smrti karcinóm tenkého čreva (10,11). 
Adenokarcinómy tenkého čreva vzni-
kajú podobne ako v kolone sekvenciou 
adenóm – adenokarcinóm. Až u 90 %  
pacientov s  FAP v  priebehu života 
vzniknú adenómy v duodene. Adenómy 
v blízkosti Vaterovej papily sú častejšie 
vilózneho charakteru a skôr sa zvrhá-
vajú na karcinóm. Preto sa odporúča 
vyšetrovať endoskopiou v hornej časti 
GIT-u v pravidelných intervaloch, a pre 
presnejší odber biopsie z papily by sa 
vyšetrenie malo urobiť aj s  bočnou 
optikou.

Zvýšené riziko vzniku karcinómu 
tenkého čreva majú aj pacienti s heredi-
tárnym nonpolypóznym kolorektálnym 
karcinómom (HNPCC)(10).

Podľa databáz karcinómov tenké-
ho čreva sa karcinóm tenkého čreva mô-
že vyskytnúť ako sekundárna malignita 
– po karcinómoch kolorekta, prostaty, 
pľúc a prsníka. Tento výskyt je častejší 
ako v populácii bez malignity (12).

Pacienti s Crohnovou chorobou, 
ktorá trvá dlhšie ako 10 rokov, majú popri 
vyššej frekvencii kolorektálneho karci-
nómu aj vyšší výskyt karcinómov tenkého 
čreva. Lokalizácia karcinómov je častejšia 
v ileu, na rozdiel od častejšieho výsky-
tu v jejune u sporadických karcinómov. 
Faktorom, zvyšujúcim riziko je dĺžka tr-
vania ochorenia, fistulácia a vytvorenie 
slepej kľučky po chirurgickom zákroku.

Celiakia prináša zvýšené riziko 
malignít oproti ostatnej populácii. Na 
tenkom čreve sa najčastejšie dáva do sú-
visu s adenokarcinómom a lymfómom. V  
Howdleho práci bolo z 395 popísaných 
karcinómov tenkého čreva u  celiakie  
175 adenokarcinómov, 107 lymfómov  
a  79 karcinoidov (13). Predpokladá sa 
súvis s chronickou gluténom mediova-
nou jejunoileitidou. Riziko sa zvyšuje 
u pacientov, rezistentných na bezglu-
ténovú diétu, výskyt malignity býva po 
viac ako 25 rokoch trvania ochorenia. 
Dodržiavaním bezlepkovej diéty sa riziko 
malignity u celiakie znižuje.

Pacienti s  Peutz-Jeghersovým 
syndrómom (PJS) majú okrem zvýšeného 
výskytu extraintestinálnych karcinómov 
aj zvýšené riziko adenokarcinómu tenké-
ho čreva. Polypy pri Peutz-Jeghersovom 
syndróme sú hamartómy tvorené uzlíkmi 
hladkej svaloviny, vyrastajúcej z vrstvy 
muscularis mucosae. Polypy obsahujú aj 
epitelové glandulárne bunky. Popri ha-
martómoch sa na celom gastrointestinál-
nom trakte vyskytujú aj melanínové škvr-
ny na slizniciach a koži (najčastejšie na 
perách a gingive). Génovú mutáciu, cha-
rakteristickú pre tento syndróm, objavili 
v r. 1998 (serin treonin kinaza STK 11). Pri 
vzniku malignity majú význam gény STK 
11, APC a p53 (14). Klasifikáciu nádorov 
tenkého čreva uvádzame v tabuľke (3).

Tumory tenkého čreva sa diag-
nostikujú predoperačne pomerne zried-
kavo, pretože príznaky sú nešpecifické, 
alebo úplne chýbajú. Laboratórne testy 
sú nešpecifické, okrem zvýšenej hladi-
ny kyseliny 5-hydroxyindolovej u pa-
cientov s karcinoidom (3). Rozšírenie 
dosahu endoskopických metód, zave-
denie nových technológií do nukleárnej 
medicíny a modifikácia endoskopie na 
bezdrôtové spôsoby prenosu informácií 
nám dovoľujú prezrieť takmer celé tenké 
črevo, a tým upresniť reálnu epidemio-
lógiu, etiológiu a patogenézu benígnych 
aj malígnych nádorov. Pri diagnostike 
nádorov tenkého čreva sa pridržiavame 
základných zásad vyšetrenia chirurgic-
kého pacienta s dôkladnou anamnézou, 
zameranou na pacientom vnímané ťaž-
kosti, vek, pôvod, rodinnú anamnézu i na 
fyzikálne vyšetrenia, rešpektujúc zauží-
vané a štandardné postupy ako pohľad, 
pohmat, poklop, posluch.

Obrázok 3. CT brucha so zobrazením disten-
dovaných črevných kľučiek v transverzálnych 
skenoch

Obrázok 4. CT brucha – sagitálna rekonštrukcia, 
bez potvrdenia tumorózneho procesu



www.solen.sk | 2019;16(2) | Slovenská chirurgia

63Kazuistiky

Špecifické symptómy, či už pre 
benígne alebo malígne tumory tenkého 
čreva nie sú charakteristické a klinické 
prejavy závisia od lokalizácie a veľkosti 
tumoru. Malígne lézie majú výraznejšiu 
symptomatológiu, ktorá spravidla trvá 
kratšie ako u benígnych a  jej doba sa 
pohybuje približne od 6 do 8 mesiacov 
( 15, 16, 17,18). Priemerný vek predstavuje 
siedma dekáda života, pričom u malíg-
nych tumorov je časová hranica o niečo 
nižšia. Pri benígnych tumoroch je vy-
še 50 % pacientov asymptomatických, 
zatiaľ čo vyše 90 % pacientov s malíg-
nymi tumormi má klinickú symptoma-
tológiu prítomnú už pred stanovením 
diagnózy ( 19, 20,21). Klinické symptómy 
sa môžu rozdeliť do štyroch hlavných 
príznakov predstavujúcich hmatnú masu, 
obštrukciu, krvácanie a perforáciu.

U pacientov s benígnymi tumor-
mi je najčastejším príznakom obštruk- 
čná bolesť vyskytujúca sa u 42 % až 70 %  
pacientov, pričom krvácanie (zvyčajne 
chronické) sa pozoruje u 20 % – 53 % pa-
cientov. U dospelých pacientov je malý be-
nígny tumor tenkého čreva najčastejšou 
príčinou intususcepcie. Hmatná masa 
alebo perforácia sa u benígnych tumorov 
vyskytuje zriedka (15,22,23).

U pacientov s malígnymi tumormi 
je najčastejším symptómom bolesť, (kto-
rá nie je vždy asociovaná s obštrukciou) 
vyskytujúca sa v 32 % do 86 % a stra-
ta na váhe (prítomná v 32 % až 67 %)  
(15, 14,21,22).  Krvácanie sa pozoruje 
u malígnych lézií o niečo zriedkavej-
šie ako u  benígnych (24).  Perforácia, 
zvyčajne uzavretá, býva prítomná u 10 %  
pacientov prevažne s  lymfómami 
a sarkómami. Palpovateľná masa dilato-
vaných črevných kľučiek proximálne od 
obštruujúceho tumoru sa pozoruje asi 
u 25 % pacientov (25).

V  laboratórnych vyšetreniach 
s výnimkou zvýšenej hladiny 5-hydro-
xyindoloctovej kyseliny (5-HIAA) pri 
karcinoide, sú všetky ostatné príznaky 
a nálezy pri tumoroch tenkého čreva 
nešpecifické (25). Pri periampulárnych 
tumoroch môže byť prítomná hyperbi-
lirubinémia a zvýšené hladiny hepatál-
nych testov sú prítomné pri hepatálnych 
metastázach.

Natívne rtg snímky brucha môžu 
poukázať na známky parciálnej alebo 

kompletnej črevnej obštrukcie. Rtg pasá-
žové snímky majú senzitivitu 53 % – 83 %,  
pokiaľ ide o abnormálny nález, a 30 % – 
44 % pri špecificite pre tumor (26).

Diagnostická presnosť sa môže 
zvýšiť až na 90 % pri použití rtg ente-
roklýzy, ktorá je zameraná na distendibi-
litu tenkého čreva (25). Irigografia môže 
byť nápomocná pri diagnostike nádorov 
tenkého čreva, najmä lymfómov, kde sa 
pozoruje zhrubnutie steny distálneho 
ilea pri refluujúcej kontrastnej látke.

Počítačová tomografia (CT) 
a magnetická rezonancia (MRI) sa po-
važujú za presnejšie metodiky v detek-
cii tumorov tenkého čreva. Od nich sú 
odvodené CT a MRI enteroklýza. Laurent 
a  spol. zistili v  súbore 35 pacientov 
s nádormi tenkého čreva abnormalitu 
v CT náleze v 97 % a prediktivitu tumoru 
v 80 % (26). V histológii tumoru predsta-
vovala prediktivita CT 69 % a štádium 
tumoru v 61 %. Z 18 malígnych tumorov 
CT potvrdilo extramurálny rast a hepa-
tálne metastázy v 75 %, avšak status re-
gionálnych lymfatických uzlín len v 25 %.  
Dudiak a spol. v prehľade 63 pacientov 
s  tumormi tenkého čreva zistili, že 
CT bolo schopné zistiť tumor v  73 % 
a korektne predikovať diagnózu v 43 % 
(25). Angiografia môže byť nápomocná 
v diagnostike nádorov tenkého čreva 
len zriedkavo. Angiogramy môžu byť 
zreteľne abnormálne u  vaskulárnych 
hladkosvalových tumorov tenkého čreva, 
a môžu tiež niekedy poukázať na oklúziu 
periférnych vetiev mezenterickej cirku-
lácie vyskytujúcej sa niekedy pri karci-
noidnom syndróme. Rádionuklidy ako 
Technéciom značkované erytrocyty sú 
indikované v niektorých prípadoch chro-
nického okultného krvácania z gastroin-
testinálneho traktu pri negatívnych en-
doskopických vyšetreniach, ale určenie 
lokality krvácania je pri tejto metodike 
pomerne ťažké (26).

Klasické rádiofarmaká, ako je 
67Ga-citrát alebo 99mTc- „MIBI“ zara-
díme do algoritmu vyšetrovacích metód 
sarkómov z mäkkých častí („soft tissue“ 
sarkómy) muskuloskeletálneho systému, 
ale v diagnostike nádorov gastrointes-
tinálneho traktu sa využívajú len výni-
močne (25).

PET (pozitrónová emisná tomo-
grafia) s 18FDG (fluorodeoxyglukózou) 

sa dá využiť na zobrazenie všetkých ná-
dorov vyššieho gradingu, bez rozdielu 
etiológie za predpokladu, že v nich bude 
vyšší stupeň glukózového metabolizmu 
ako je v okolitých tkanivách (26).

Endoskopia sa čoraz častejšie 
používa ako diagnostická metodika 
ochorení tenkého čreva. Proximálna 
endoskopia s  totálnou duodeno-
skopiou  tvoria základ endoskopic-
kej diagnostiky.  „Push“ enterosko-
pia pri dostatočných skúsenostiach 
poskytuje možnosť zistenia ako 
difúznych, tak aj fokálnych lézií v ob-
lasti jejuna (25).

Tabuľka 1. Klasifikácia nádorov tenkého čreva

Epitelové nádory

•  adenóm tubulárny, tubulovilózny, vilózny
•  intraepitolová neoplázia(dysplázia) asociovaná 

s chronickým zápalovým ochorením
•  glandulárna intraepitolová neoplázia nízkeho stupňa
•  glandulárna intraepitolová neoplázia vysokého stupňa
•  karcinóm
•  adenokarcinóm
•  mucinózny adenokarcinóm
•  karcinóm z prstencových  buniek
•  malobunkový  karcinóm (nízkodiferencovaný 

endokrinný karcinóm)
•  dlaždicovobunkový karcinóm
•  adenoskvamózny karcinóm
•  medulárny karcinóm
•  nediferencovaný karcinóm
•  karcinoid(dobre diferencovaný endokrinný nádor)
•  nádor z buniek produkujúcich gastrín(gastrinóm)
•  nádor z buniek produkujúcich somatostatín
•  nádor z EC-buniek produkujúcich sérotonín
•  nádor z L-buniek produkujúcich peptid podobný 

glukagónu  a PP/PYY 
•  zmiešaný karcinoid-adenokarcinóm
•  gangliocytový paraganglión

Neepitelové nádory

•  lipóm
•  leiomyóm
•  leiomyosarkóm
•  gastrointestinálny stromálny nádor
•  angiosarkóm
•  Kaposiho sarkóm

Malígne lymfómy

•  imunoproliferatívna choroba tenkého čreva 
(zahrňujúca chorobu alfa-ťažkých reťazcov)

•  B-bunkový lymfóm MALT(ML)
•  lymfóm plášťovej zóny
•  difúzny  veľkobunkový B-lymfóm
•  Burkittov lymfóm
•  Burkittovmu lymfómu podobný („Burkitt-like“) 

lymfóm /atypický Burkittov lymfóm
•  T-bunkový lymfóm  – asociovaný s enteropatiou 

– nešpecifikovaný

Sekundárne nádory

•  polypy
•  hyperplastický(metaplastický)
•  Peutz-Jeghersov
•  juvenilný
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Inda poukázal na výhody intra-
operačnej endoskopie pri detekcii po-
lypov u pacientov s  familiárnou ade-
nomatóznou polypózou. Kolonoskopia 
s retrográdnou ileoskopiou predstavuje 
cenný prínos v diagnostike primárneho 
lymfómu ilea, ktoré môže byť vizualizo-
vané na skúsenom pracovisku približne 
až v 30 % (23).

Endosonografia (EUS) je prínosná 
v diagnostike nádorov tenkého čreva, 
hlavne duodéna.

Pre intramurálne tumory je dô-
ležité stanovenie vrstvy, kde je nádor 
uložený, resp. vrstvy infiltrácie. Okrem 
toho stanovujeme echogenicitu, štruk-
túru vnútra nádoru, ostrosť okrajov, veľ-
kosť, a aj prípadnú lymfadenopatiu (25).

Kapsulová endoskopia (KE) pred-
stavuje výrazný pokrok v diagnostike 
ochorení tenkého čreva. Nejde o klasickú 
endoskopickú metódu, ale o bezdrôtovú 
techniku prenosu dát („wireless“ endo-
skopia) nazvanú aj „fyziologická endo-
skopia“(25).

Hlavné indikácie pre vyšetre-
nie pacientov kapsulovou endoskopiou 
sú:  obskúrne krvácanie  v  tráviacom 
trakte pri negatívnom ezofago-duodé-
no-gastroskopickom a kolonoskopickom 
náleze, Crohnova choroba, komplikácie 
pri celiakálnej chorobe (lymfóm) a podo-
zrenie na nádorové ochorenie tenkého 
čreva (25).

Peroperačná (intraoperačná) en-
teroskopia – ide o peroperačné vyšet-
renie tenkého čreva (za palpačnej asis-
tencie operatéra), pričom na zavedenie 
endoskopu do lúmenu čreva použijeme 
enterotómiu. Peroperačnú enteroskopiu 
používame hlavne u krvácajúcich pa-
cientov, na terapiu polypóz tenkého čre-
va, zriedkavo na diagnostiku nejasných 
stavov spojených s ochoreniami tenké-
ho čreva. Využitie má aj pri ileóznych 
stavoch na dôkladné odsatie a výplach 
tenkého čreva (25).

„Double-balloon“ endosko-
pia („push and pull“) – je metodika vyšet-
renia s použitím dvoch balónikov umiest-
nených na endoskope a „over tube“. 

Benígne tumory tenkého čreva, 
ktoré sú symptomatické, by mali byť re-
sekované alebo endoskopicky odstráne-
né. Tumory, ktoré sú lokalizované v duo-
déne, aj asymptomatické tumory náhod-

ne objavené pri GFS môžu byť závažnou 
terapeutickou výzvou. Symptomatické 
tumory a adenómy by mali byť odstrá-
nené pre ich malígny potenciál. Tumory 
menšie ako 1 cm by mali byť riešené 
endoskopickou polypektómiou lézie 
s priemerom väčším ako 2 cm chirur-
gicky/transduodenálna polypektómia, 
segmentálna duodenálna resekcia a pan-
kreatoduodenektómia. (3)

 Pri adenokarcinómoch v prvej 
a druhej časti duodéna je štandardnou 
liečbou výhradne proximálna duodéno-
pankreatektómia. U adenokarcinómov 
v tretej a štvrtej časti duodéna je možné 
zasiahnuť aj segmentálnou resekciou duo- 
déna s primárnou anastomózou. V prí-
pade, že by bola segmentálna resekcia 
nedostatočná, je nutné vykonať duode-
nopankreatektómiu. Vzhľadom na to, že 
v 22 % až 71 % sú pozitívne lymfatické 
uzliny, odporúča väčšina autorov bez 
ohľadu na lokalizáciu pripojiť regionálnu 
lymfadenektómiu. Viac ako v polovici prí-
padov však ide o neresekabilné nádory. 
Príčinou je infiltrácia, a to predovšetkým 
koreňa mezentéria. V týchto prípadoch 
sú nevyhnutné paliatívne obchádzkové 
operácie (27).

Chirurgické riešenie malignít je-
juna a ilea pozostáva zo širokej segmen-
tálnej resekcie. Pri náleze adenokarci-
nómu sa robí široká excízia mezentéria, 
aby sa dosiahla regionálna lymfadenek-
tómia. V prítomnosti lokálne pokročilého 
ochorenia alebo metastatického rozsevu 
sa vykonáva paliatívna resekcia alebo 
bypass v prípade neresekability ocho-
renia. Adjuvantná liečba pri karcinóme 
tenkého čreva nezaznamenala výraznejší 
úspech (3). Nevyhnutnou podmienkou 
resekčných operácií sú negatívne re-
sekčné okraje. Pri lokalizácii nádoru na 
terminálnom ileu prichádza do úvahy 
ileocekálna resekcia alebo pravostranná 
hemikolektómia (31).

Cieľom chirurgickej liečby pre 
karcinoid je resekcia viditeľného ocho-
renia. Lokalizované tumory by mali byť 
resekované segmentálnou resekciou 
s  regionálnou lymfadenektómiou (2). 
Metastázy v regionálnych lymfatických 
uzlinách sú zriedkavé pri nádoroch men-
ších ako 1 cm, pri veľkosti nádorov od 1 cm  
do 3 cm sa vyskytujú od 33 % do 67 % 
a pri nádoroch väčších ako 3 cm sa me-

tastázy v lymfatických uzlinách vysky-
tujú od 75 % do 90 %. Približne 30 % 
karcinoidov tenkého čreva sa vyskytuje 
mnohopočetne, a preto je dôležité, aby 
chirurg pred resekciou palpačne vyšetril 
celé tenké črevo.

Lymfómy sa môžu vyskytovať 
v tráviacom trakte primárne, alebo pri 
lymfóvej diseminácii na inom mieste. 
Medzi najčastejšie sa vyskytujúce lokali-
ty ihneď po žalúdku patrí ileum. Príčinou 
je väčší obsah lymfatického tkaniva v tej-
to oblasti tenkého čreva. Liečba črevných 
zhubných lymfómov je primárna seg-
mentálna resekcia s regionálnou lymfa-
denektómiou (26). Lokalizovaný lymfóm 
tenkého čreva je možno resekovať seg-
mentálne, ak je tenké črevo postihnuté 
lymfómom difúzne, primárnou liečbou je 
chemoterapia a nie chirurgický výkon (3).

Pri sarkómoch je metódou voľby 
resekcia. Podľa lokalizácie nádoru pri-
chádza do úvahy parciálna duodenek-
tómia, duodenopankreatektómia alebo 
segmentálna resekcia s  regionálnou 
lymfadenektómiou. Extenzívna lymfa-
denektómia nie je nevyhnutná, pretože 
regionálne lymfatické uzliny sú postih-
nuté menej ako v 15 % prípadoch (28).

GIST tenkého čreva by mali byť 
liečené segmentálnou resekciou. Ak je 
diagnóza známa pred resekciou, možno 
sa vyhnúť rozsiahlej lymfadenektómii, 
nakoľko GIST je zriedkavo asociovaný 
s metastázami v lymfatických uzlinách (3).

Tenké črevo býva pomerne často 
postihnuté metastázami. Často ide o ma-
lígny melanóm, nádory pľúc, prsníka, 
krčka maternice a obličiek.V liečbe pri-
chádza do úvahy segmentálna resekcia, 
ak nie je prítomné metastatické postih-
nutie v inej lokalizácii. Indikáciou k pa-
liatívnej chirurgickej liečbe je obštrukcia 
alebo hemorágia, kde prichádza do úvahy 
obchádzková operácia, resp. resekcia. Ak 
na primárne ochorenie existuje efektívna 
liečba, mala by byť poskytnutá vo forme 
systémovej chemoterapie (3).

Záver
Aj napriek celkovej dĺžke a veľkej 

absorbčnej ploche sa s nádormi tenké-
ho čreva stretávame pomerne zriedka. 
Určite na tejto skutočnosti majú podiel 
jednak zrýchlená pasáž obsahu týmto 
úsekom tráviaceho traktu, jednak nízky 



www.solen.sk | 2019;16(2) | Slovenská chirurgia

65Kazuistiky

výskyt baktérií, jednak enzymatická vý-
bava eliminujúca účinok karcinogénov, či 
prítomnosť buniek imunitného systému. 
Je aj otázkou, do akej miery sú súčasné 
poznatky medicíny schopné diagnos-
tikovať tieto ochorenia, veď aj napriek 
rozvoju diagnostických techník je nám 
táto časť tráviaceho traktu pomerne ne-
dostupná. A práve tieto faktory sú často 
príčinou, že tieto tumory sú diagnos-
tikované a riešené až v štádiách kom-
plikácií v zmysle krvácania či ileóznych 
stavov tak, ako to bolo u našej pacient-
ky. Optimálny postup pri riešení týchto 
ochorení je teda závislý od typu ocho-
renia, celkového stavu pacienta, štádia 
v  ktorom sa ochorenie diagnostikuje 
i miesta postihnutia. 

Literatúra 
1. Černý J. Chirurgia tráviacej rúry. Osveta1988; 267 – 269.
2. Radoňak J, Vajó J, Stebnický M, Brandebur O, Garčar P.  
Maligný fibrózny histiocytom tenkého čreva. In: Patológia ten-
kého čreva. Trnava: Trnavská univerzita; 2002:23-24.
3. Pechan J, Haruštiak S, Kothaj P, Vajó J, Siman J. Princípy 
chirurgie III. Prima-Print. Bratislava; 2013: 359-362.
4. Thomas RM, Sobin LH. Gastrointestinal cancer. Cancer. 
1995; 75, (Suppl. to January 1, 1995): 154 – 170.
5. Parkin DM, Whelan SL, Ferlay J, et al. (eds.): Cancer +In-
cidence in Five Continents Vol. VIII. IARC Scientific Publica-
tions No. 155. Lyon, IARC 2002: 781.

6. Severson R, Schenk M, Gurney J, et al. Increasing incidence 
of adenocarcinomas and carcinoid tumors of the small intes-
tine in adults. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 1996; 5:81.
7. Howe J, Karnell L, Scott-Conner C: Adenocarcinoma of the 
small bowel. Cancer. 1999; 86:2693-2706.
8. Chow W, Linet M, McLaughlin J, et al. Risk factors for small 
intestine cancer. Cancer Causes Control. 1993; 4: 164 -169.
9. Ross R, Hartnett N, Bernstein L, et al. Epidemiology of ade-
nocarcinomas of the small intestine: Is bile a small bowel car-
cinogen? Br J Cancer. 1991; 63: 143 -145.
10. Spigelman A, Talbot I, Penna C, et al. Evidence for ade-
noma-carcinoma sequence in the duodenum of patients 
with familial adenomatous polyposis. J Clin Pathol. 1994; 
47: 709-710.
11. Offerhaus G, Giardiello F, Krush A, et al. The risk of upper 
gastrointestinal cancer in familial adenomatous polyposis. 
Gastroenterology 1993; 102: 1980-1982.
12. Scelo G, Boffetta P, Hemminki K,et al. Associations 
between small intestine cancer and other primary cancers: 
an international population-based study. Int J Cancer. 2006; 
118:189- 96.
13. Howdle P, Jalal P, Holmes G, Houlston R. Primary small-
-bowel malignancy in the UK and its association with coeliac 
disease. QJM 2003; 96: 345.
14. Leggett B, Young J, Barker M. Peutz-Jeghers syndro-
me: genetic screening. Expert Rev Anticancer Ther. 2003; 
3(4): 518 -24.
15. Herbsmann H, Western I, Rosen Y, et al.Tumours of small 
intestine. Curr. Prob. Surg. 1980; 17: 123 -130.
16. Silbermann H,Crichlow RW,Caplan HS. Neoplasms of the 
small bowel. Am. J. Surg. 1984;180: 157 – 162.
17. Gupta S. Primary tumours of the small bowel: a clini-
copathological study of 58 cases. J. Surg Oncol. 1982; 20: 
161 -169.
18. Desa I, Bridger F, et al. Primary jejunoileal tumours: a re-
view of 45 cases. World J Surg. 1991; 13: 81-88.
19. Wilson JM, Melvin DB, et al. Primary malignancies of the 
small bowel: a report of 96 cases and review of the literatu-
re. Am.Surg. 1984; 180: 174-179.

20. Collin CF, Amerson JR, et al. Primary malignant small 
bowel tumors: clinical imitators of benign disease. Surg. Gas-
troenterol. 1982; 1:203 -210.
21. Brophy C, Cahow CE. Primary small bowel malignant tu-
mours. Am. Surg. 1989; 55: 408- 416.
22. Zollinger RM, Sternfeld W, Schreiber H. Primary neoplasms 
of the small intestine. J Surg. 1986; 151: 654- 659.
23. Ashley SW, Wells SA. Tumours of the small intestine. Sem. 
Onc. 1988; 15: 116-121.
24. Mazur MT, Clark HB. Gastric Stromal Tumors: Reappraisal 
of Histogenesis. Am J Surg Pathol 1983;7: 507- 519.
25. Bunganič I. a kol. Choroby tenkého čreva. Grafobal Pre-
šov. 2005; 162 -183.
26. Makaiová I. Princípy metód nukleárnej medicíny. V mono-
grafii: Ďuriš, Hulín, Bernadič: Princípy internej medicíny. SAP 
– Slovak Academic Press. 2001; 465 -497.
27. Becker HD, Hohenberger W, Junginger T, Schlag PM. Chi-
rurgická onkologie, preklad z nemeckého originálu Chirur-
gische Onkologie, Georg Thieme Verlag, 2002, Grada Publis-
hing, a.s. 2005, 854s.
28. De Vita VT, Hellman S, Rosenberg SA. Cancer, Principles 
& Practice of Oncology, 5th Edition. Lippincott-Raven, Phila-
delphia.1997: 3125s.

MUDr. Peter Mucha 
Chirurgické oddelenie  
NsP Trebišov, a.s. 
muchapeter44@gmail.com 
0907419328

Oldřich Eliška
LYMFOLOGIE
Teoretické základy a klinická praxe
První původní českou monografii věnovanou oboru lymfologie, s mnoha interdisciplinárními souvislostmi a přesahy, 
sestavil přední anatom a chirurg prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc., z Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty Univerz-
ity Karlovy v Praze. Kniha na základě autorovy celoživotní práce a výzkumu shrnuje základní teoretické poznatky obo-
ru a ukazuje, jak je nejlépe aplikovat v každodenní klinické praxi. Jednotlivé kapitoly zpracovávají témata pojednáva-
jící o anatomii, fyziologii a patologii těchto struktur. Další kapitoly probírají otázky poškození lymfatického systému při 
nádorech, metastazování a zánětech lymfatického systému. Následovně se řeší též otázky diagnózy a konzervativní, 
chirurgické a farmakologické léčby. Text je doplněn velkým množstvím profesionálních anatomických ilustrací, fotografií 
a další obrazové dokumentace.

Galén, 2018, ISBN 978-80-7492-387-6,715 s.

Kontakt: Galén, spol. s r.o., Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, 602 139 914, e-mail: objednavky@galen.cz www.galen.cz



Slovenská chirurgia | 2019;16(2) | www.solen.sk

66 Kazuistiky

Konštrukcia aortálnej chlopne podľa Ozakiho 
u pacientky s malým aortálnym prstencom

MUDr. Štefánia Mižáková, doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA, MUDr. Adrián Kolesár, PhD., MPH
Klinika srdcovej chirurgie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Košice

Konštrukcia aortálnej chlopne použitím tkaniva z perikardu je metóda, ktorú Ozaki znovu uviedol do klinickej praxe v roku 2010. Autori vo svojej 
práci prezentujú prípad pacientky so závažnou aortálnou stenózou s malým priemerom aortálneho prstenca, u ktorej bola táto chirurgická 
metóda použitá. Úvod je venovaný stručnej charakteristike konštrukcie aortálnej chlopne podľa Ozakiho. Kazuistika poukazuje na výhody 
zvolenej chirurgickej metódy v porovnaní s klasickou náhradou aortálnej chlopne protézou v prípade malého rozmeru aortálneho prstenca.

Kľúčové slová: konštrukcia aortálnej chlopne, Ozaki, prstenec, aortálna stenóza

Ozaki aortic valve construction in patient with small aortic annulus size

Aortic valve construction using pericadial tissue is procedure re-introduced by Ozaki in 2010. Authors present a case of novel approach to patient 
with severe aortic stenosis with small aortic annulus size. Introduction is devoted to short characteristics of Ozaki procedure. Case study em-
phasis on benefit of used surgical approach for the patient compared with standard aortic valve replacement in case of small aortic annulus size.

Key words: construction of aortic valve, Ozaki, aortic annulus, aortic stenosis
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Úvod
Konštrukcia aortálnej chlopne 

podľa Ozakiho je náhrada pôvodných 
cípov aortálnej chlopne novými cípmi 
vytvorenými z  perikardu. Pri vytvá-
raní nových cípov sú používané špe-
ciálne inštrumenty, ktoré boli vytvo-
rené k  štandardizácii tejto techniky. 
Po dôslednej excízii pôvodných cípov 
aortálnej chlopne je odmeraná veľkosť 
jednotlivých cípov použitím špeciálne 
navrhnutých meracích šablón. Následne 
sú vystrihnuté nové cípy z perikardu 
podľa nameraných šablón. Prstencové 
okraje cípov sú našité pokračujúcim 
stehom o  veľkosti 4.0 k  aortálnemu 
prstencu. Pomocou trojramennej pin-
zety a prídavných stehov sú vytvore-
né nové komisúry aortálnej chlopne (1). 
Novovytvorená aortálna chlopňa má tvar 
veterného mlyna. Vzniknuté cípy nema-
jú rovnaký tvar ani veľkosť a disponujú 
nadbytkom tkaniva. Cieľom je vytvoriť 
veľmi dlhú zónu koaptácie, ktorá končí až 
na úrovni komisúr. Výhodou tejto tech-
niky je vytvorenie širokej plochy otvoru 
aortálnej chlopne s nízkym transvalvu-
lárnym gradientom.

Kazuistika
81- ročná pacientka so závažnou 

symptomatickou aortálnou stenózou (AS) 
bola indikovaná na chirurgickú liečbu 

tejto chlopňovej chyby. V klinickom obra-
ze dominovala námahová dýchavica, iné 
ťažkosti pacientka neudávala. V osobnej 
anamnéze neboli prítomné žiadne 
závažnejšie komorbidity okrem artério-
vej hypertenzie. Pri echokardiografic-
kom vyšetrení bola prítomná závažná 
vysokogradientová aortálna stenóza (pe-
ak gradient 83 mmHg, mean gradient  
45 mmHg) s indexovanou plochou aor-
tálneho ústia 0,37 cm²/m² (neindexovaná 
plocha aortálneho ústia 0,6 cm²). Rozmer 
aortálneho prstenca bol nameraný 19-
20 mm. Normálna globálna a regionálna 
systolická funkcia ľavej komory (ejekčná 
frakcia 60 %), bez iných chlopňových 
chýb. Koronarografický nález bez prí-
tomných hemodynamicky závažných 
stenóz koronárnych ciev. Predoperačné 
vyšetrenia bez patologických nálezov. 
Pacientka podstúpila chirurgický výkon 
v celkovej anestézii s použitím mimote-
lového obehu. Po naložení priečnej aor-
tálnej svorky a podaní kardioplegického 
roztoku bola otvorená vzostupná aorta 
priečnym rezom nad sinotubulárnou 
junkciou. Následne boli excidované skle-
roticky zmenené cípy aortálnej chlopne. 
Vzhľadom na prítomný veľmi malý aor-
tálny prstenec bola zvolená konštrukcia 
aortálnej chlopne podľa Ozakiho, preto-
že ani najmenšiu dostupnú bioprotézu 
nebolo možné umiestniť do aortálneho 

koreňa (vyskúšané pomocou odmierok 
bioprotéz). Mechanickú protézu sme sa 
pre vysoký vek pacientky a vysoké riziko 
komplikácií pri antikoagulačnej liečbe 
rozhodli nepoužiť. Cípy boli vytvore-
né z  konského perikardu. Výsledkom 
konštrukcie aortálnej chlopne bola troj-
cípa aortálna chlopňa v tvare veterného 
mlyna. Pri kontrolnom pooperačnom 
echokardiografickom vyšetrení bola plo-
cha aortálneho ústia 2,3 cm² s nízkymi 
gradientmi (peak gradient 11 mmHg, 
mean gradient 8 mmHg), bez aortálnej 
regurgitácie. Pooperačný priebeh bol 
bez akýchkoľvek komplikácií. Pacientka 
zostáva v sledovaní na kardiologickej 
ambulancii Kliniky srdcovej chirurgie.

Diskusia
Degeneratívna aortálna stenóza 

je najčastejším chlopňovým ochorením 
v industrializovanej časti sveta a posti-
huje 2-9 % populácie staršej ako 65 rokov 
(2). Ochorenie je spôsobené progresívnou 
kalcifikáciou cípov chlopne, ktorej vý-
sledkom je obmedzená pohyblivosť cípov 
v systole. Rizikovými faktormi, ktoré sa 
podieľajú na vzniku ochorenia sú pokro-
čilý vek, mužské pohlavie, arteriálna hy-
pertenzia, hypercholesterolémia, diabe-
tes mellitus a fajčenie (2). AS má vo väč-
šine prípadov latentné asymptomatické 
obdobie, ktoré trvá 10-20 rokov a k roz-
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voju symptómov dochádza postupne. 
Najčastejšie sa objavuje intolerancia 
fyzickej námahy a dýchavica. Z ďalších 
typických príznakov sú to bolesti na 
hrudníku pri námahe a synkopy. Jedinou 
definitívnou možnosťou liečby AS v do-
spelosti je náhrada aortálnej chlopne. 
Existuje pomerne široké spektrum mož-
ností liečby ochorení aortálnej chlopne, 
od transkatétrových balónikových valvu-
loplastík, cez chirurgické rekonštrukcie 
a náhrady, po transkatétrové implantá-
cie aortálnej chlopne (TAVI) (3). Za zlatý 
štandard v terapii získaných ochorení 
aortálnej chlopne sú považované náhra-
dy aortálnej chlopne, ktoré majú nízku 
mortalitu aj morbiditu. Existujú však aj 
limitácie protetických náhrad chlopne. 
U biologických protéz je to postupná 
štrukturálna deteriorácia, spôsobená 
kalcifikáciou cípov a u mechanických 
protéz sú to komplikácie spôsobené 
antikoagulačnou terapiou. Konštrukcia 
aortálnej chlopne podľa Ozakiho, kto-
rá predstavuje individuálnu a na mieru 
prispôsobenú náhradu každého cípu 
chlopne inklinuje ku takmer presnej 
replikácii anatómie normálnej chlopne 
(3). Výhodou je vytvorenie veľkej plochy 
ústia, čo má za následok nízky trans-
valvulárny gradient (4) . Nevýhodou je 
použitie perikardu, ktorý predstavuje 
neživé tkanivo a jeho trvácnosť ešte nie 
je overená (3). Ďalšou nevýhodou je, že 
v prípade zlyhania, nie je u pacientov 
po tomto type výkonu možné realizo-
vať TAVI, pretože nadbytočné tkanivo 
cípov by prekrylo ústia koronárnych ar-
térií (1). V roku 2014 Ozaki prezentoval 
výsledky tejto operácie u 404 pacien-
tov. Priemerná dĺžka sledovania bola  
23,7 ± 13,1 mesiaca. Prežívanie pacientov 
po 53 mesiacoch bolo 87,7 %. 96,2 %  
pacientov nepotrebovalo reoperáciu. 
Dvaja pacienti boli reoperovaní pre in-
fekčnú endokarditídu. V súbore bolo za-
znamenaných 7 úmrtí z nekardiálnych 
príčin. Ani u  jedného pacienta nebola 
zaznamenaná závažná aortálna regur-
gitácia. Vrcholové transvalvulárne gra-
dienty ostali po 3,5 roku sledovania na 
úrovni 13,8±3,7 mmHg (5). V roku 2018 
publikoval výsledky Ozakiho operá-
cie Benedik so súborom 52 pacientov.  
U 5 pacientov došlo k rozvoju infekčnej 
endokarditídy s nevyhnutnosťou reo-

perácie. V súbore zaznamenali 4 úmr-
tia, z  toho 3 z  nekardiálnych príčin.  
U 8 pacientov bola prítomná ľahká aor-
tálna regurgitácia a stredné transval-
vulárne gradienty zostali po priemernej 
dĺžke sledovania 11,2±4,8 mesiacov na 
úrovni 6,8±2,9 mmHg (1).

Záver
V našej kazuistike je opisovaný 

prípad pacientky so závažnou aortálnou 
stenózou s malým rozmerom aortálne-
ho prstenca. Pri chirurgickej liečbe bola 
zvolená netradičná metóda konštrukcie 
aortálnej chlopne použitím konského pe-
rikardu. Táto metóda bola zvolená ako 
alternatíva k náhrade aortálnej chlopne 
bioprotézou, ktorú nebolo možné im-
plantovať do aortálneho koreňa pre malý 
rozmer aortálneho prstenca. Aj keď sa 
konštrukcia aortálnej chlopne využíva 
pomerne krátko a nie sú dostupné dlho-
dobé výsledky, je považovaná za vhodnú 
alternatívu u pacientov s malým aortál-
nym prstencom, ktorí sa chcú vyhnúť 
užívaniu doživotnej antikoagulačnej 
terapie pri implantácii mechanických 
protéz.
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Obrázok 1. Konský perikard s nakreslenými 
cípmi aortálnej chlopne podľa šablón

Obrázok 3. Echokardiografický obraz konštruo- 
vanej aortálnej chlopne s meraním koaptačnej 
výšky cípov

Obrázok 2. Výsledok konštrukcie aortálnej 
chlopne podľa Ozakiho

Obrázok 4. Echokardiografický obraz  a meranie 
plochy aortálnej chlopne po konštrukcii chlopne
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Zlomenina os hamatum  
a jej operačná liečba – kazuistika

MUDr. Miloš Kňazovický, doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD., MUDr. Rastislav Burda, PhD.,  
MUDr. Štefan Ivanecký, prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD.
Klinika úrazovej chirurgie LF UPJŠ a UNLP, Košice

Zlomeniny os hamatum sú zriedkavým poranením zápästia. Klasifikujú sa na dva základné typy: zlomeniny háčika a tela. Koronárne 
zlomeniny tela sú spojené s nestabilitou a subluxáciou v karpometakarpálnom kĺbe, a preto vyžadujú operačné riešenie. V kazuistike je 
prezentovaný prípad koronárnej zlomeniny tela os hamatum s trieštivou zlomeninou bázy 4.metakarpu riešenou otvorenou repozíciou 
a osteosyntézou skrutkou a Kirschnerovými drôtmi s výborným pooperačným výsledkom.

Kľúčové slová: zlomeniny os hamatum, diagnostika, operačná liečba

Hamate fracture and its surgical treatment – a case report

Fractures of the hamate are rare wrist injury. They are classified into two basic types: as those affecting the body and those affecting the 
hook. Coronal fractures of the body are associated with instability and subluxation in the carpo-metacarpal joints and therefore require 
surgical treatment. In this case report is presented a coronal fracture of the hamate with comminuted fracture of the base of the fourth 
metacarpal bone, treated with open reduction and osteosynthesis by screw and Kirschner wires with excellent postoperative result.

Key words: hamate fracture, diagnostics, surgical treatment
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Úvod
Zlomeniny karpálnych kostí sa 

všeobecne vyskytujú veľmi zriedkavo. Ich 
počet sa popisuje úhrnom 1,1% z počtu 
všetkých zlomenín (1). Z karpálnych kostí 
sa zlomeniny os hamatum popisujú len 
celkovo v 2 % , na rozdiel od zlomenín 
os scaphoideum, ktorých výskyt je až 
70 % zo všetkých zlomenín karpu (2,3,4). 
V poslednej dobe sa incidencia týchto 
zlomenín mierne zvyšuje pravdepodobne 
pre rastúcu popularitu raketových špor-
tov a ich prehliadnutie býva často spoje-
né s instabilitou zápästia a celkovo zlým 
klinickým výsledkom (5).

Anatomicky je os hamatum zhru-
ba trojuholníkového tvaru a nachádza sa 
na ulnárnom okraji v distálnom karpál-
nom rade, s hákovitým výbežkom promi-
nujúcim volárne do eminencie hypotena-
ru, ktorý slúži ako miesto pripojenia via-
cerých anatomických štruktúr vrátane 
šliach m.flexor digiti minimi, opponens 
digiti minimi, ligamentum pisiohamatum 
a distálnej časti transverzálneho liga-
menta karpu (6). Zlomeniny os hamatum 
sa klasifikujú podľa Milcha, buď ako typ 
I., zahŕňajúce hákovitý výbežok,  alebo 
typ II., zahŕňajúce telo, pričom fraktú-
ry typu I. sú častejšie (4). Úrazový me-
chanizmus určuje typ zlomeniny. Zatiaľ 

čo zlomeniny tela sú typické pri náraze 
zovretej päste na tvrdú prekážku alebo 
pri páde na vystretú ruku, zlomeniny 
hákovitého výbežku sa vyskytujú najmä 
pri golfe a raketových športoch u špor-
tovcov držiacich športové náradie (ra-
ketu, golfovú palicu alebo hokejku). Ako 
úrazový mechanizmus sa popisuje pria-
my náraz rukoväte náradia, kde sa skelet 
hákovitého výbežku dostáva doprostred 
pôsobenia smeru silového vektora me-
dzi rukoväťou náradia a metakarpálneho 
skeletu (7). 

Pri klinickom vyšetrení pacient 
udáva typickú bolesť a opuch nad emi-
nenciou hypotenaru, ktorá sa zvýrazňuje 
pri priamej palpácii, flexii 4.a 5. prsta 
alebo stisku ruky. Vzhľadom na blízky 
priebeh nervus ulnaris pri os hamatum 
môžu byť v klinickom náleze prítomné 
aj parestézie v inervačnej oblasti tohto 
nervu.

Kazuistika
25-ročný pacient bol vyšetrený 

na ambulancii potom, čo spadol na vy-
stretú pravú ruku. Sťažoval sa na akút-
nu bolesť a opuch v oblasti hypotenaru. 
Pri klinickom vyšetrení bol nález pal-
pačnej citlivosti s maximom nad báza-
mi 4. a 5. metakarpu a bolestivá flexia 

malíčka pravej ruky. Známky lézie n.ul-
naris neboli v  klinickom obraze prí-
tomné. Realizované röntgenové snímky 
preukázali dislokovanú intraartikulárnu 
fraktúru bázy 4. metakarpu. Pacientovi 
bolo naplánované CT vyšetrenie a nalo-
žená sadrová dlaha. Na druhý deň boli 
doplnené špeciálne röntgenové projekcie 
(šikmá a zameraná na karpálny kanál), 
ktoré odhalili koronárnu zlomeninu os 
hamatum (obrázok 1). Následné CT spres-
nilo typ zlomeniny (obrázok 2). Pacient 
bol následne objednaný na operačný zá-
krok, ktorý bol realizovaný na tretí deň 
od úrazu. V celkovej anestézii z dorzál-
neho prístupu nad os hamatum a bázou 
4.metakarpu sa sprístupnila zlomenina 
(obrázok 3). Po jej repozícii bola vykonaná 
osteosyntéza ťahovou skrutkou prieme-
ru 2,4 mm a dĺžky 14 mm, následne bola 
vykonaná repozícia subluxovanej zlome-
niny bázy 4.metakarpu a stabilizovaná 
dvoma Kirschnerovými drôtmi zavede-
nými z piateho do štvrtého metakarpu 
(obrázok 4). Naložená sadrová dlaha bola 
odstránená po šiestich týždňoch spolu 
s dvoma Kirschnerovými drôtmi v lokál-
nej anestézii. Na ambulantnej kontrole 
po 3 mesiacoch od úrazu bola na zhoto-
vených rtg snímkach zlomenina zhojená 
vo vyhovujúcom postavení, pacient po 



www.solen.sk | 2019;16(2) | Slovenská chirurgia

69Kazuistiky

desiatich týždňov začal manuálne praco-
vať (obrázok 5). Na poslednej kontrole bol 
pacient bez bolestí so stabilným kĺbom 
a plným rozsahom pohybu. 

Diskusia
Zlomeniny os hamatum zvyčaj-

ne predstavujú pre ošetrujúceho lekára 
diagnostickú výzvu. Hlavne z dôvodu ich 
raritného výskytu a komplexnej anató-
mie karpálnych kostí sa zvyknú často 
tieto zlomeniny prehliadať. V  súbore 
Ebraheima et al. bol čas od úrazu po 
stanovenie definitívnej diagnózy v roz-
medzí od 2 dní do 5 týždňov s priemerom 
10 dní (8). 

Pri diagnostike sa pri úrazoch 
v oblasti zápästia spoliehame v prvom 
rade na rtg vyšetrenie. Prekrytie háko-
vitého výbežku telom os hamatum môže 
viesť k ťažkostiam pri zachytení týchto 
zlomenín na štandardných röntgeno-
vých snímkach. Pre lepšie identifikova-
nie zlomeniny sa odporúča zhotovenie 
šikmej projekcie (pod 45° uhlom) alebo 
projekcie zameranej na karpálny tunel. 

Pri vysokom podozrení na fraktúru 
a negatívnych röntgenových snímkach 
je indikované CT alebo MRI vyšetrenie, 
ktoré nám môžu definitívne spresniť 
rozsah a charakter fraktúry, hlavne pri 
predoperačnom plánovaní. CT senzitivita 
sa v štúdiách popisuje na úrovni 100 %,  
špecificita na úrovni 94 %, zatiaľ čo 
v podaní klasických rtg snímok môže-
me očakávať senzitivitu len na úrovni 
72 % a špecificitu 88 % (9). Vyšetrenie 
MRI má tiež vysokú senzitivitu pre za-
chytenie zlomenín os hamatum, aj keď 
ešte neboli doposiaľ publikované presné 
dáta. Užitočnosť tohto vyšetrenia sa pre-
ukázala najmä pri detekcii sprievodného 
poranenia okolitých mäkkých tkanív (10).

Liečba zlomenín os hamatum 
závisí hlavne od typu fraktúry a miery 
dislokácie. Pre nedislokované zlomeni-
ny tela sa odporúča krátka sadrová fi-
xácia po dobu 4-6 týždňov, až kým sa 
nepreukážu rádiologické známky hoje-
nia. Dislokované zlomeniny hákovitého 
výbežku, ktoré sú asociované s iritáciou 
nervu alebo šľachy sa môžu riešiť akút-
nou excíziou úlomku, ktorá zvyčajne 
nemá nepriaznivý vplyv na silu úcho-
pu alebo rozsah pohybu v zápästí (11,12). 
Technicky náročnejšia cesta je zvoliť 

otvorenú repozíciu a vnútornú fixáciu 
dislokovanej zlomeniny tohto typu. 

Pri dislokovaných zlomeninách 
tela os hamatum sa uplatňuje iný postup 
ako pri zlomeninách, ktoré postihujú len 
hákovitý výbežok. V dôsledku zachovania 
normálnej kĺbovej mechaniky zápäst-
ných kostí a zabráneniu iritácie mäk-
kých tkanív sa pri týchto zlomeninách 
vyžaduje otvorená anatomická repozícia 
s rigidnou osteosyntézou. 

Záver
Napriek tomu, že zlomeniny os 

hamatum majú veľmi raritný výskyt, 
môžu spôsobiť značnú morbiditu hlav-
ne u pacientov, u ktorých neboli správne 
diagnostikované a liečené. Ošetrujúci 
chirurg by mal preto na ne myslieť najmä 
pri pacientoch, sťažujúcich sa na akútnu 
bolesť zápästia, buď po náraze na špor-
tové náradie alebo pádom na vystretú 
ruku. Klinický nález palpačnej bolesti-
vosti v oblasti hypotenaru s oslabením 
svalového stisku ruky by mali zvýšiť 

Obrázok 1. Šikmá rtg projekcia odhaľujúca: a) 
koronárnu zlomeninu tela os hamatum , b) dislo-
kovanú zlomeninu bázy 4.metakarpu

Obrázok 2. CT obraz - koronárna zlomenina os 
hamatum

Obrázok 3. Operačný prístup

Obrázok 4. Peroperačná snímka

Obrázok 5. Zhojená zlomenina 3 mesiace od 
osteosyntézy



Slovenská chirurgia | 2019;16(2) | www.solen.sk

70 Kazuistiky

podozrenie ošetrujúceho lekára na tento 
typ fraktúry. V diagnostickom procese 
negatívne klasické snímky nevylučujú 
prítomnosť zlomeniny. Nevyhnutné je 
doplnenie špeciálnych projekcií - šik-
mej a zameranej na karpálny kanál. CT 
vyšetrenie má vynikajúcu diagnostickú 
schopnosť spresniť rozsah a charakter 
fraktúry najmä pri predoperačnom plá-
novaní. 

Pre dosiahnutie dobrého klinic-
kého výsledku so zachovaním svalovej 
sily a normálnej kĺbovej mechaniky zá-
pästných kostí je u pacienta s koronár-
nou fraktúrou os hamatum nevyhnutná 
otvorená anatomická repozícia s rigid-
nou osteosyntézou.
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Nedávne zlepšenia v našom chá-
paní biológie kolorektálneho karcinómu 
viedli k identifikácii niekoľkých dôle-
žitých prognostických a prediktívnych 
markerov odpovede na riziko spojené 
s ochorením a odpovede na liečbu pre 
konkrétneho pacienta. Správne využitie 
týchto biomarkerov umožňuje lekárom 
prispôsobiť liečebné stratégie s cieľom 
maximalizovať pravdepodobnosť odpo-
vede a minimalizovať toxicitu pri liečbe. 

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 maligni-
tou s približne 1,4 milióna nových prí-
padov. Mnohí pacienti s metastatickým 
kolorektálnym karcinómom (mCRC) sú 
stále liečení tradičnými chemoterapeu-
tikami, preto výskumníci nedávno ana-
lyzovali potrebné trvanie tejto liečby. 
Podľa dr. Lee z Katedry molekulárnej 
terapie na Univerzite v Severnej Karolíne, 
pacienti môžu byť liečení kratšiu dobu 
liečbou FOLFOXIRI, po ktorej nasleduje 
udržiavacia liečba s nízkou intenzitou. 
V USA sa typicky chemoterapia kolorek-
tálneho karcinómu kombinuje s bevaci-
zumabom. Vzhľadom na súčasný stav 
poznatkov o karcinóme hrubého čreva 
a konečníka, majú mať pacienti, ktorí sa 
liečia na tento druh malignity realizova-
né genetické testovanie. Pre pacientov 
s metastatickou formou ochorenia sa 
odporúča testovanie panelu genetických 
vyšetrení. Je potrebné identifikovať MSI 
(mikrosatelitovú instabilitu), RAS alebo 
BRAF mutácie, stav HER2, pretože to 
ovplyvňuje celkové rozhodovanie o te-
rapii. Pre pacientov s novodiagnostikova-
ným metastatickým kolorektálnym kar-

cinómom existujú molekulárne profily, 
ktoré treba už na začiatku manažmentu 
ochorenia jasne identifikovať. 

Jedným z prediktívnych markerov 
je stav RAS. Je známe, že pacienti, ktorí 
majú mutáciu RAS, nereagujú na terapiu 
EGFR (receptor epidermálneho rasto-
vého faktora), zatiaľ čo pacienti, ktorí 
majú divoký typ RAS, majú tendenciu 
na liečbu reagovať. Existujú otázky, či je 
potrebné testovať RAS aj v pravostran-
nom nádore, kde v prvej línii, podľa vý-
sledkov štúdie CALGB / SWOG 80405 
a štúdie FIRE-3 a PEAK, nie je zrejmý 
žiadny benefit z pridania EGFR lieku 
do terapie u pacienta, ktorý má divoký 
typ RAS, avšak v druhej alebo tretej línii 
to nie je až také jasné. V klinickej štú-
dii, ktorá bola randomizovaná na liečbu 
cetuximabom v porovnaní s najlepšou 
podpornou starostlivosťou v tretej línii 
terapie sa zistilo, že pre pravostranné 
nádory nebol žiadny prínos v prežití bez 
progresie, pokiaľ ide o pridanie liečby 
EGFR, avšak v celkovom prežívaní došlo 
k miernemu zlepšeniu. Preto na základe 
týchto záverov by sa mal testovať stav 
RAS aj v pravostrannom nádore a prav-
depodobne používať túto terapiu v treťej 
alebo štvrtej línii, ak nemáme žiadne iné 
alternatívne možnosti. 

Rozšírenie molekulárneho profi-
lovania pri metastatickom kolorektálnom 
karcinóme - najmä pre stav RAS - v spo-
jení s pokračujúcou pozornosťou veno-
vanou polohe nádorov pomáha posunúť 
dopredu terapiu tohto frekventného 
ochorenia. Pri rakovine hrubého čre-
va a konečníka by sa aj BRAF vyšetrenie 
malo vykonať na začiatku manažmentu 
ochorenia. BRAF mutovaná choroba má 
tendenciu mať oveľa horšiu prognózu 
a je rezistentná na liečbu EGFR prepa-
rátom. Preto aj terapia musí byť agre-
sívnejšia, pretože medián prežívania sa 

udáva len v rozmedzí 18 až 20 mesia-
cov. V takýchto prípadoch sa odporúča 
do prvej línie agresívnejšia kombinácia 
FOLFIRINOX. BRAF-mutovaný kolorek-
tálny karcinóm, ktorý zahŕňa približne  
6 % až 7 % pacientov celkovo, je oblasťou, 
v ktorej sú potrebné účinnejšie cielené 
terapie. Najnovšie údaje, predovšetkým 
zo štúdií BEACON fázy III a SWOG 1406 
fázy II, naznačujú nové smerovanie tera-
pie. V auguste 2018 FDA udelil označe-
nie prelomovej terapie kombinácii BRAF 
inhibítora encorafenib, MEK inhibítora 
binimetinibu a  inhibítora EGFR cetu-
ximabu na základe údajov z  klinickej 
štúdie BEACON, na liečbu druhej alebo 
tretej línie pacientov s metastatickým 
kolorektálnym karcinomom BRAF V600E 
mutovaným. Výsledky štúdií potvrdili 
celkovú mieru odpovede, ktorá bola 48 % 
a celkovú mieru prežívania za jeden rok 
62 % pri kombinácii troch liekov. Pokiaľ 
ide o amplifikáciu HER2, je známe, že ju 
má približne 2 % až 3 % pacientov s po-
kročilým kolorektálnym karcinómom.   

U pacientov, ktorí majú divý typ 
RAS, je to asi 5 %. Pacienti, ktorí ma-
jú amplifikáciu HER2 a majú divoký typ 
RAS, sú tiež rezistentní na liečbu EGFR 
a preto by nemali dostať EGFR prepa-
rát - napriek tomu, že majú divoký typ 
ochorenia. V súčasnosti existujú lieky, 
ktoré sú cielené na HER2 pozitívny ko-
lon karcinóm -kombinácia trastuzumab 
a lapatinib - vykazuje mieru odpovede 
okolo 30 %. Preto u pacientov s HER2 
pozitivitou by sa pravdepodobne nemala 
používať EGFR terapia. Okrem RAS, BRAF 
a HER2 / neu sú známe aj biomarkery 
imunoterapie. Stav MMR alebo MSI musí 
byť testovaný na začiatku, pretože tieto 
predikujú reakciu na inhibítory imuno-
terapeutických kontrolných bodov ako 
sú pembrolizumab a nivolumab. Výskyt 
deficitu MMR alebo MSI-H v rakovine 

Ako liečiť metastatický kolorektálny karcinóm  
v kontexte najnovších poznatkov

MUDr. Tomáš Šálek
Národný onkologický ústav, Bratislava

Slov. chir., 2019;16(2):71-72
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hrubého čreva je asi v 5 %, ale potrebné 
je testovanie všetkých pacientov. Z tejto 
terapie totižto môžu dosiahnuť trvalú 
odpoveď. 

Záverom treba konštatovať, že je 
potrebné testovať rozšírený stav mutá-
cie RAS. Ten sa skladá z NRAS a KRAS. 
Veľa testov však v skutočnosti netes-
tuje všetky kodóny, zvyčajne len naj-

bežnejšie ako napríklad kodóny 12 ale-
bo 13. Značná časť pacientov, ktorí sú 
považovaní za RAS divokého typu na 
základe kodónu 12 alebo 13 má v sku-
točnosti mutácie v ďalších oblastiach.  
A tak isto je potrebné, ako ukázali výsled-
ky klinického skúšania, venovať pozor-
nosť polohe primárneho nádoru. Vieme, 
že kolorektálny karcinóm je heterogén-

ne ochorenie. Niektoré z najaktívnejších 
mutácií sú dosť zriedkavé, ale napriek 
tomu je potrebné ich testovať.

MUDr. Tomáš Šálek 
Národný onkologický ústav 
tomas.salek@nou.sk
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Potreba intermediárnej jednotky  
vo veľkých slovenských nemocniciach

MUDr. Ahmad Gharaibeh, PhD., MPH1, MUDr. Rastislav Šepitka2, MUDr. Mahmoud M. Gharaibeh, PhD.3 
1Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, UNLP, Košice, LF UPJŠ Košice 
2Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, UNLP, Košice 
3Teaching Department of dentistry, Princes Basma Teaching Hospital, Irbid, Jordan

Intermediárna jednotka poskytuje intenzívnejší monitoring a manažment pacientov ako na bežnom oddelení, ale zároveň menej ako je 
poskytované na jednotke intenzívnej starostlivosti. Umožňuje špecifickejšie upresnenie správnej diagnózy detských aj dospelých pacien-
tov. Cieľom je zabrániť  vzniku vážnych zdravotných komplikácií a znížiť vysoké náklady, aké sa vynakladajú na jednotkách intenzívnej 
starostlivosti. Z týchto dôvodov je potrebná vo veľkých slovenských nemocniciach.

Kľúčové slová: intermediárna jednotka, zdravotná starostlivosť, nemocnice, zlepšenie.

Need of intermediate unit in large Slovak hospitals

Intermediate care units provide more intensive monitoring and patient management with higher personal experience than the general 
ward but less than is offered in the Intensive Care Unites. The Intermediate care for adults or children in the hospital supports the right 
diagnosis of patients, effectiveness of treating patients and reduces the high cost of the intensive care unit and also prevents serious 
health complications that are why we need Intermediate care unit in big Slovak hospitals.

Key words: intermediate care unit, health care, hospitals, improvement.

Slov. chir., 2019;16(2):73-74

Úvod 
Intermediárna jednotka je defi-

novaná ako jednotka s  lekárskou sta-
rostlivosťou, ktorá je medzi základnou 
a intenzívnou starostlivosťou.

Vo viac ako 75 krajinách sveta je 
táto jednotka bežnou súčasťou nemoc-
ničných zariadení nielen pre dospe-
lých, ale aj pre detských pacientov (1). 
Všeobecná koncepcia spočíva v zvládnutí 
pacientov, ktorí potrebujú väčšiu sta-
rostlivosť, ako môže poskytnúť bežné 
oddelenie, ale zároveň nie sú potrebné 
odborné aktivity, ktoré ponúka jednotka 
intenzívnej starostlivosti (JIS) (2).

V štúdii realizovanej v 17 európ-
skych krajinách na 5 834 pacientoch, kto-
rí boli prijatí na 167 jednotiek intenzívnej 
starostlivosti (JIS) v nemocniciach s vy-
budovanou intermediárnou jednotkou, 
bola významne nižšia mortalita v po-
rovnaní s nemocnicami bez zriadenej 
intermediárnej jednotky (3).

Podľa zákona o zdravotnej sta-
rostlivosti na Slovensku a  smerníc 
Európskej únie musíme zabrániť vzni-
ku závažných zdravotných komplikácií 
a zlepšiť prevenciu, diagnostiku a liečbu 
pri porovnaní s už existujúcimi preven-
tívnymi, diagnostickými a liečebnými 

možnosťami. Z tohto dôvodu je zriade-
nie týchto jednotiek potrebné a žiaduce. 
Vo vyspelých krajinách je táto jednotka 
už bežným štandardom nemocničných 
zariadení. 

Intermediárna jednotka slúži na 
prijatie prípadov srdcových ochorení, 
pacientov po katetrizácii koronárnych 
artérií, po ťažkých operáciách realizo-
vaných na chirurgii, traumatológii, or-
topédii, otorinolaryngológii, urológii, 
neurochirurgii, maxilofaciálnej chirurgii, 
gynekológii na stabilizáciu do 48 hodín. 
Prípadne pre pacientov prepustených 
z  jednotky intenzívnej starostlivosti (4) 
a  všetky nedodiferencované prípady 
z oddelenia urgentného príjmu do 24 
hodín.

Materiálno-technické požiadav-
ky intermediárnej jednotky pozostáva-
jú z lôžok podľa veľkosti nemocnice so 
všetkými potrebnými zariadeniami pre 
každého pacienta:
• monitory
• kompresory
• sacie zariadenia
• dýchacie prístroje
• EKG zariadenie
• kardiostimulátor
• všetky potrebné lieky a nástroje

Personálne obsadenie interme-
diárnej jednotky tvorí primár oddele-
nia, atestovaní lekári z internej medicíny, 
všeobecnej chirurgie, urgentnej medi-
cíny v počte 1 na 8 pacientov, pediatrov, 
rezidentných lekárov z týchto odborov. 
Ošetrovateľský personál pozostáva 
z vrchnej sestry, staničnej sestry a skú-
sených zdravotných sestier v počte 1 na 
2,5 pacienta a početných zdravotných 
asistentov.

Upratovacia služba má byť stále 
k dispozícii na udržanie čistoty od-
delenia. Umiestnenie jednotky v bu-
dove nemocnice nehrá najdôležitejšiu 
úlohu. 

Záver
Úlohou intermediárnej jednotky 

v nemocniciach je správna diagnosti-
ka ochorenia pacientov, zefektívnenie 
liečby pacientov a eliminácia vysokých 
nákladov jednotky intenzívnej starostli-
vosti. Zároveň je dôležité zabrániť vzni-
ku závažných zdravotných komplikácií. 
Správnym fungovaním intermediárnej 
jednotky je zabezpečenie dostatočné-
ho počtu voľných lôžok na jednotke in-
tenzívnej starostlivosti, k dispozícii pre 
pacientov, ktorých diagnózy vyžadujú 
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intenzívnejší monitoring, manažment 
a liečbu.
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Prvenstvá v hrudníkovej chirurgii na Slovensku  
– spomienka na docenta Juliána Hamžíka

Doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.
Klinika hrudníkovej chirurgie, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

Slov. chir., 2019;16(2):75-76

Sú to už tri roky, čo nás 6. mája 
2016 navždy opustil doc. MUDr. Julián 
Hamžík, PhD. Touto krátkou spomienkou 
by som chcel pripomenúť výnimočného 
človeka a  jeho dielo. Nakoľko čas ute-
ká, ľudia zabúdajú a ja sám dlhujem túto 
spomienku slovenskej chirurgickej obci 
a samotnému docentovi Hamžíkovi. 

Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD. 
sa narodil 6. novembra 1957 v Trenčíne. 
V roku 1983 ukončil štúdium v odbore 
všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakul-
te Univerzity Komenského v Bratislave 
a začal pracovať ako sekundárny lekár 
v NÚTRCHaHCH vo Vyšných Hágoch. 
Po úspešnom absolvovaní prvého (1987) 
a druhého stupňa všeobecnej chirurgie 
(1992) a nadstavbovej atestácie z pľúcnej 
chirurgie (1996) sa stal primárom Centra 
hrudníkovej chirurgie vo Vyšných 
Hágoch. Na pracovisku pod jeho vede-
ním stážovali desiatky slovenských aj 
českých chirurgov, ktorí sa školili hlav-
ne vo videotorakoskopickej operatíve, 
modernej resekčnej liečbe pľúc a v peri-
operačnej starostlivosti. V rokoch 1999 
až 2002 bol riaditeľom NÚTRCHaHCH 
vo Vyšných Hágoch. V roku 2000 obhájil 
doktorandskú dizertačnú prácu. V ro-

ku 2003 prichádza do Martina, kde 
začína pracovať ako odborný asistent 
a hrudníkový chirurg na 1. Chirurgickej 
klinike Jesseniovej lekárskej fakulty 
UK v Martine. V roku 2004 habilitoval. 
V období rokov 2006 – 2011 a 2012 – 2014 
pôsobil ako riaditeľ Univerzitnej nemoc-
nice v Martine. Od roku 2012 až do jeho 
odchodu na večnosť bol prednostom 
Kliniky hrudníkovej chirurgie JLFUK 
a UNM. 

S jeho vedecko-výskumnou prá-
cou súvisí množstvo vedecko-odborných 
publikácií, tri monografie, sedem odbor-
ných prác uverejnených v karentovaných 
zahraničných časopisoch a mnohé diag-
nostické a liečebné postupy. Celkovo je 
evidovaných 194 publikačných záznamov. 
O kvalite publikovaných prác svedčí ci-
tačný ohlas, viac ako 90- krát bol citovaný 
v odbornej literatúre. Počas svojho aktív-
neho života absolvoval početné odborné 

pobyty a školenia - odborný 6- mesačný 
pobyt v Mount Sinai Hospital a Memorial 
Sloan Cattering Cancer Center v New 
Yorku, kurzy vo videotorakoskopickej 
chirurgii (Cincinnati, Štrasburg, Paríž), 
mesačnú stáž zameranú na pľúcne trans-
plantácie v AKH Viedeň. Bol dlhoročným 
členom výboru Slovenskej pneumologic-
kej a ftizeologickej spoločnosti, hlavným 
odborníkom pre hrudníkovú chirurgiu 
MZ SR, členom výboru sekcie endosko-
pickej chirurgie pri SLS, členom vedeckej 
rady JLF UK. 

V chirurgii sa jeho veľkým záuj-
mom stala miniinvazívna chirurgia. Bol 
jej neúnavným propagátorom. V hrud-
níkovej chirurgii na Slovensku mu patria 
dve významné prvenstvá. 

V  roku 1995 vykonal prvú vi-
deotorakoskopickú ezofagektómiu pre 
karcinóm v strednej tretine pažeráka. 

Fotografia doc. Hamžíka Obrázok 1. Uverejnená publikácia videotorakoskopickej ezogafektómie z roku 1995
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Vzhľadom na historicky pomalé zavádza-
nie miniinvazívnych metód na Slovensku 
(začiatok laparoskopie a torakoskopie 
u nás v rokoch 1992 – 1993), najmä vďaka 
obmedzených technických a finančným 
možnostiam išlo o veľmi odvážny po-
čin tej doby. Uvedenú kazuistiku pub-
likoval v Rozhledoch v chirurgii 4/1995  
(obrázok 1). U 47- ročného pacienta so 
spinocelulárnym karcinómom strednej 
tretiny pažeráka skombinoval videotora-
koskopickú ezofagektómiu s transhiáto-
vou náhradou pažeráka hrubým črevom 
s anastomózou na krku. Ako sám spo-

mínal, na uvedenú operáciu sa študij-
ne veľmi dôkladne pripravoval, priebeh 
a výsledok operácie ho urobili šťastným.   

V tom istom roku, ako prvý na 
Slovensku urobil videotorakoskopic-
ky asistovanú pľúcnu lobektómiu. Išlo 
o dolnú lobektómiu vľavo u 45- ročné-
ho muža so spinocelulárnym karcinó-
mom ľavých pľúc. V jeho pozostalosti sa 
nachádza videozáznam tejto unikátnej 
operácie, z ktorého prikladám niekoľ-
ko obrázkov (obrázok 2). Na pracovisku 
hrudníkovej chirurgie v NÚTRCHaHCH 
vo Vyšných Hágoch dodnes uchováva-

jú operačný protokol z tejto, opäť na tú 
dobu a podmienky unikátnej operácie. 
O tomto výkone tiež prednášal v septem-
bri 1995 na I. Českom chirurgickom kon-
grese s medzinárodnou účasťou v Plzni. 
Prednáška mala názov Video-assisted 
pulmonary lobectomy. Fascinujúci je fakt, 
že takúto operáciu dokázal zrealizovať 
bez dnešných moderných a dokonalých 
inštrumentov, zariadení a endostaple-
rov. Jeho nezlomné úsilie a odhodlanie 
prinášať a skúšať nové metódy sa plne 
prejavilo aj pri tejto operácii.

Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD. 
sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj 
hrudníkovej chirurgie nielen v Národnom 
ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb 
a  hrudníkovej chirurgie vo Vyšných 
Hágoch, ale aj o vybudovanie nového 
chirurgického pavilónu a  zriadenie 
Kliniky hrudníkovej chirurgie JLFUK 
v Martine. 

V osobe docenta Hamžíka sme 
stratili kolegu, spolupracovníka, vý-
znamného hrudníkového chirurga, kto-
rý sa nezmazateľne zapísal do histórie 
slovenskej hrudníkovej chirurgie. Bol 
výnimočnou osobnosťou, ale predovšet-
kým človekom vzácneho ducha a veľkého 
srdca. Jeho tolerancia, humánnosť, diplo-
macia, dobré ľudské srdce, odzrkadľovali 
veľkého človeka. 

Česť jeho pamiatke!

Obrázok 2. Videotorakoskopická dolná pľúcna lobektómia vľavo, obrázky v pôvodného video-
záznamu z roku 1995: A- pohľad na operačnú sálu a jej vybavenie, pacient v polohe na boku,  
B – operačné pole, minitorakotómia a kamerový port, C – ošetrenie vetiev artéria pulmonalis,  
D – ošetrenie dolného lobárneho bronchu staplerom a jeho prerušenie.

Doc. MUDr. Anton Dzian, PhD. 
Klinika hrudníkovej chirurgie, Jesseniova lekárska 
fakulta UK v Martine,  
Kollárova 2, 036 59 Martin 
E-mail: anton.dzian@jfmed.uniba.sk  
tel.: +421 43 4203 418  

Jaromír Šimša a kolektiv
LEXIKON OPERAČNÍCH VÝKONŮ
Operační léčba je základní součástí terapie v řadě oborů současné medicíny. Úspěchy chirurgických oborů jsou do 
značné míry podmíněny velkou specializací, která je dnes jedním z nejvýraznějších rysů moderní medicíny. Obsáhnout 
kompletně velký obor již dnes není v silách jednotlivce a vznikají tak subspecializace. Nutnou daní za specializaci je však 
ztráta všeobecných znalostí i určité univerzality lékařské profese obecně. Také z těchto důvodů vznikl Lexikon operačních 
výkonů. Cílem předkládané encyklopedicky pojaté publikace je podat  stručnou, přesto co možná nejúplnější informa-
ci o nejčastěji prováděných operacích všech hlavních operačních oborů. Kniha je určena široké lékařské veřejnosti – 
napříč teoretickými i klinickými obory – tedy internistům, anesteziologům, praktickým lékařům a v neposlední řadě také 
lékařům operačních oborů.

Maxdorf 2018, ISBN: 978-80-7345-452-4, 864 s.
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Najnovšie poznatky z chirurgie odzneli  
na kongrese XIX. Dní mladých chirurgov  
prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc.

Slov. chir., 2019;16(2):77

Viac ako 350 účastníkov zo 
Slovenska a Čiech si v dňoch 6.-7. júna 
vypočulo aktuálne poznatky a skúse-
nosti z oblasti chirurgie a onkochirurgie 
v rámci XIX. Dní mladých chirurgov prof. 
MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. Pre 
kolegov – mladých chirurgov pripravila 
toto odborné podujatie Sekcia mladých 
chirurgov Slovenskej chirurgickej spo-
ločnosti v spolupráci s Národným onko-
logickým ústavom v Bratislave.

V rámci tejto významnej konfe-
rencie s takmer dvadsaťročnou tradíciou 
odznela stovka prednášok, diskusií a prác 
venovaných najmä oblasti onkochirur-
gie, miniinvazívnej chirurgie, gastroin-
testinálnej chirurgie, výživy v chirurgii, 
ale aj hrudníkovej či cievnej chirurgie. 
Jednotlivé sekcie boli odborne zastre-
šené gestormi vybraných medicínskych 
odborov na Slovensku. Špeciálna sek-
cia bola venovaná aj sestrám. Odbornú 
garanciu podujatia prevzali prednos-
ta Kliniky chirurgickej onkológie SZU 
v Národnom onkologickom ústave a zá-
roveň vedecký sekretár Slovenskej chi-
rurgickej spoločnosti doc. MUDr. Daniel 
Pinďák, PhD., a hlavný odborník MZ SR 
pre chirurgiu prof. MUDr. Juraj Pechan, 
CSc. Tento ročník bol však výnimočný 
nielen hojnou účasťou a bohatým odbor-
ným programom, ale aj tým, že prvýkrát 
v histórii prevzala záštitu nad kongresom 
ministerka zdravotníctva SR doc. MUDr. 
Andrea Kalavská, PhD. Pani ministerka sa 
otvorenia kongresu zúčastnila aj osobne 
a účastníkom venovala príhovor. 

„Teší ma, že sa nám spoločne s mo-
jím domácim pracoviskom – Národným 
onkologickým ústavom podarilo zorgani-
zovať podujatie na takej vysokej odbornej 
a profesionálnej úrovni. Záštita pani mi-
nisterky a jej osobná účasť na kongrese 
boli pre mňa aj mojich kolegov veľkou 

pridanou hodnotou,“ povedal prezident 
kongresu MUDr. Miroslav Tomáš, PhD.

Významným okamihom poduja-
tia bola aj úvodná prednáška velikána 
česko-slovenskej chirurgickej školy prof. 
MUDr. Pavla Pafka, DrSc. s názvom „Kam 

speje špecializačné štúdium v chirur-
gii?“. Pán profesor svojim kolegom od-
prezentoval mnohé inovatívne nápady, 
zaujímavé postrehy a myšlienky, s kto-
rými sa mnohí účastníci kongresu určite 
stotožnili. 

Kongresu sa zúčastnili viaceré osobnosti, na foto zľava: prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor SZU, 
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., hlavný odborník MZ SR pre chirurgiu, prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA,  
prednosta Kliniky onkologickej LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Ing. Tomáš Alscher, MPH, 
generálny riaditeľ Národného onkologického ústavu v Bratislave, doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD., pred-
nosta Kliniky chirurgickej onkológie SZU v Národnom onkologickom ústave, Mgr. Eva Čárska, manželka 
prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc., MUDr. Miroslav Tomáš, PhD., predseda sekcie mladých chirur-
gov SCHS, doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., ministerka zdravotníctva SR, prof. MUDr. Pavel Pafko, 
DrSc., emeritný prednosta III. chirurgickej kliniky, Praha - Motol.
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Správa z kongresu: XXIII. Dies Jessenii – Košice  
30. – 31. 5. 2019, Košice hotel Roca

Slov. chir., 2019;16(2):78

V dňoch  30. - 31.5. 2019  sa ko-
nal kongres XXIII. Dies Jessenii pod zá-
štitou  rektora Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach - prof. RNDr. Pavla 
Sováka, CSc., dekana LF UPJŠ – prof. 
MUDr. Daniela Pellu, PhD.  a riaditeľa 
UNLP – MUDr. Milana Maďara, MPH 
v hoteli Roca v Košiciach. Dies Jessenii 
je odborné chirurgické podujatie, ktoré 
prvýkrát v roku 1967 pri príležitosti 400. 
výročia narodenia Jana Jessenia otvoril 
prof. Emil Matějiček. Vytvoril tak tradíciu 
„Dies Jessenii“ v Košiciach s celoštátnou 
a medzinárodnou účasťou. Podujatie sa 
organizuje v dvojročných intervaloch, 
strieda sa so Stredoslovenskými chirur-
gickými dňami. Hlavnou témou tohoroč-
ného podujatia boli nové trendy v onko-
chirurgii. Táto téma nebola vybraná ná-
hodne, vyplýva zo všeobecného nárastu 
onkologických ochorení. Na viacerých 
frontoch Slovensko zaberá nelichotivé 
popredné miesta, ako je napríklad výskyt 
kolorektálneho karcinómu, nebývalý ná-
rast karcinómu pankreasu, ale aj ďalšie 
oblasti. Chirurgická liečba je jediná ku-
ratívna terapia, ktorá môže pri včasnej 
operácii pacienta vyliečiť. 

Hlavným organizátorom podujatia 
bola I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN 
L. Pasteura. Celkovo odznelo 38 pred-
nášok,  rozdelených do štyroch blokoch. 

Úvodný ceremoniál otvorila 
talentovaná študentka medicíny hrou na 
husliach, pozdravila účastníkov podujatia 
prekrásnymi tónmi od Johanna Sebastiana 

Bacha. Hostí privítal prof. MUDr. Jozef 
Radoňak, CSc.,MPH, prezident kongresu.

Odborná sekcia bola v prvý deň 
rozdelená do štyroch blokov. Sériu pred-
nášok otvoril vyžiadanou prednáškou 
doc. MUDr. Petr Vávra, PhD., pred-
nosta  chirurgickej kliniky Ostravskej 
Univerzity  so svojou prednáškou o la-
paroskopickej resekcii pečene. Okrem 
témy hepatálnej chirurgie sa predná-
šajúci vo svojich príspevkoch venovali 
problematike komplikácií anastomóz pri 
minimálnej invazívnej ezofagektómii. 
Zaujali aj prednášky o karcinóme žalúd-
ka, pankreasu, či náročných výkonom 
HIPEC. Samostatný blok bol venovaný 
kolorektálnej chirurgii, ktorá sa stretla 
s veľkou odozvou v publiku najmä pri 
diskusii o laparoskopických  výkonoch  
pokročilých tumorov, a pri  použití  ICG 
fluorescenčnej angiografie pri preven-
cii leaku. Prednášky obohatili aj detskí 
chirurgovia, plastickí chirurgovia, neu-
rochirugovia  a cievni chirurgovia, ktorí 
prispeli k rozšíreniu si vedomostí v rámci 
medziodborovej spolupráce. Po bohatom 
odbornom bloku v prvý deň nasledoval 
raut, kde sa hostia zabavili  v komor-
nej atmosfére nielen pri dobrom jedle, 
ale  vychutnali si aj spoločenský program 
s kvalitnou živou hudbou. 

Druhý deň bol venovaný prevaž-
ne problematike karcinómov prsníka 
z pohľadu klinických  onkológov, ako aj 
chirurgov, kde boli spracované dlhodobé  
výsledky sledovaných pacientok po ex-

stirpácii sentinelových uzlín vs exente-
rácie axily.  

Prezentácie boli na vysokej od-
bornej úrovni, o čom svedčilo množstvo 
príspevkov pri výmene vlastných skúse-
ností zúčastnených hostí, v počte 220. 
Živú diskusiu s lekármi viedlo aj množ-
stvo firemných zástupcov v stánkoch, 
ktorí prezentovali svoje výrobky počas 
prestávok.  Dva dni kongresu sprevádzala 
vynikajúca atmosféra príjemného pros-
tredia novo vybudovaného kongresového 
hotela, ktorý je známy dobrou kuchyňou. 

V záverečnom  dni podujatia sa ko-
nalo plenárne zasadnutie členov Slovenskej 
chirurgickej spoločnosti, predsedajúci  
prof. MUDr. Jozef  Radoňak, CSc., MPH, 
prezident SCHS poukázal v krátkom bloku 
na problémy SCHS, načrtol možné zme-
ny vo fungovaní spoločnosti a riešenia 
finančných problémov spoločnosti a vyzval 
hlavne mladých kolegov k  prejaveniu 
väčšieho záujmu o dianie v chirurgickej 
spoločnosti. Súčasťou zasadnutia bolo od-
súhlasenie navýšenia členského príspevku 
na ročný poplatok 8 eur, ktorý bol prítom-
nými členmi odsúhlasený plným počtom 
hlasov.

 V závere XXIII. Dies Jessenii sláv-
nostne zhodnotil  podujatie prof. MUDr. 
Július  Mazuch, DrSc., ktorý vysoko vy-
zdvihol organizáciu podujatia, prekrás-
ne priestory, ako aj správnu voľbu témy 
kongresu. 

MUDr. Lucia Sukovská Lakyová, PhD.
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Vyhýbať sa odkazom na abstrakty, nepublikované pozorovania, osobné oznámenia. Preferovať súčasné citácie (z ostatných 3 rokov).
Úprava bibliografických odkazov sa prispôsobuje formátu citácií v databázach MEDLINE/PUBMED.

Príklad na citovanie monografie
1. Prochotský A. Karcinóm hrubého čreva a konečníka. Bratislava, Slovakia: Litera Medica; 2006.
2. DeVita VT Jr, Lawrence TS, Rosenberg SA, et al. CANCER. Principles & Practice of Oncology. 9th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.

Príklad na citovanie kapitoly knihy, resp. príspevku v zborníku
1. Nenutil R. Standardizace histopatologické diagnostiky kolorektálního karcinomu. In: Vyzula R, Žaloudík J, eds. Rakovina tlustého střeva a konečníku. 
Praha, Czech Republic: Maxdorf; 2007:96-102.
2. Enzinger FM, Weiss SW. Ischemic fasciitis (Atypical decubital fibroplasia). In: Sharon WW, John RG, eds. Soft Tissue Tumors. 4th ed. St. Louis, MO: 
Mosby; 2001:276-278.

Príklad na citovanie článku v časopise
1. Huťan M, Koudelka P, Bartko CH, et al. Nové odporúčania antibiotickej liečby infekcií diabetickej nohy. Slov. chir. 2012;9(3):88-91.
2. Jakimowicz J, Fingerhut A. Simulation in surgery. Br J Surg. 2009;96(6):563-564.

Príklad citácie elektronického článku
1. Wong KP, Lang BH. The role of prophylactic central neck dissection in differentiaded thyroid carcinoma: Issues and controversies [online].  
J Oncol. 2011. http://www.hindawi.com/journals/jo/2011/127929/. Accessed June 18, 2011.
Podrobnejšie pokyny na tvorbu citácií a bibliografických odkazov nájdete na: www.slovenskachirurgia.sk

Spracovanie rukopisu:
•  Písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, počet strán 5 – 9 v závislosti od druhu príspevku
•  Článok členiť na menšie prehľadnejšie odseky, v prípade potreby použiť podnadpisy  a jednoduché členenia
•  Všetky skratky musia byť pri prvom použití vysvetlené
•  Zdomácnené cudzie výrazy písať buď v súlade s pravidlami slovenského pravopisu alebo v pôvodnej latinskej podobe

Prílohy rukopisu:
•  Vyhlásenie, že článok nebol uverejnený ani ponúknutý na uverejnenie v inom časopise
•  Vyhlásenie, že autor aj spoluautori sa oboznámili s pravidlami publikačnej etiky (dostupné v plnom znení na internetovej stránke  

časopisu www.slovenskachirurgia.sk), a že nie je žiadna prekážka na publikovanie článku
•  Portrétová fotografia hlavného autora

Práce posielajte v elektronickej podobe na emailovú adresu: vyzinkarova@solen.sk
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† 30 out of 33 surgeons agreed
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