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Slovenská chirurgia – žije, či prežíva?

Vážené kolegyne a kolegovia,
situácia v našom zdravotníctve je všeobecne známa. Trápi nás eko-

nomika s neadekvátnym ohodnotením niektorých operačných výkonov. 
Ako príklad uvediem už chronicky známy nepomer medzi ohodnotením 
artroskopie a cholecystektómie. Problémové sú aj úhrady za špeciálny 

zdravotnícky materiál, hlavne pri konvenčnej, otvorenej chirurgii. Aj keď poisťovne uhrádzajú 
staplery pri onkologických ochoreniach pažeráka, žalúdka, alebo rekta, pri oveľa častejších 
operáciách hrubého čreva tento ŠZM hradený nie je. Iste možno argumentovať snahou o „mo-
dernizáciu“ s posunom operatívy k laparoskopickým operáciám, čo je vcelku logické. Avšak je 
potrebné brať do úvahy, že množstvo operačných výkonov na kolone sa vykonáva pre pokročilé 
nádorové, či zápalové stenotizujúce procesy v ústavnej pohotovostnej službe. Mnohokrát je 
pacient v zlom klinickom stave, keď je každé zjednodušenie operačnej stratégie a preparačnej 
techniky maximálne vhodné. Často je tu prítomný subjektívny faktor, a to tak zo strany pacienta – 
s nevhodnými patologicko-anatomickými pomermi, ako aj zo strany chirurga – menej skúseností 
s laparoskopickým prístupom. Nazdávam sa, že v honbe za šetrením nám unikol čas a výsledky 
technického pokroku. Nikde vo vyspelom svete som nevidel, aby bolo rektum pri Hartmannovej 
operácii uzatvárané ručnou sutúrou, alebo v prípade hemikolektómie pri side to side modifikácii, 
boli konce čreva šité ručne! Použitie staplera jednoznačne výkon urýchľuje a robí ho bezpečnejším. 
Pritom rozhodne nespochybňujeme trend laparoskopických resekcií alebo end to end anastomóz! 
Nemali by sme sa aj tu rozhodovať ako pri nákupe chladničky, práčky alebo auta a hodnotiť 
pomer úžitok/cena? Stoja nám ušetrené prostriedky na stapler za zvýšené pooperačné riziká? 
Toľko k ekonomike z pohľadu chirurga. Riaditelia nemocníc a ich ekonomickí námestníci by 
o tom iste vedeli povedať podstatne viac. Od januára 2017 budú nemocnice financované podľa 
DRG. Vyrieši DRG uvedené problémy? Verme, že áno.

Ďalším do popredia sa dostávajúcim problémom je personálny problém. O tom, že po ukon-
čení lekárskych fakúlt odchádza veľká časť absolventov do zahraničia už dávno vieme. Tí, ktorí 
zostávajú na Slovensku, uprednostnia pred chirurgiou radšej menej náročné a rovnako alebo lepšie 
platené miesta. Ak sa aj rozhodnú pre chirurgiu, po absolvovaní špecializačnej skúšky si hľadajú 
miesta v „jednodňovkách“ alebo privátnych ambulanciách. Ďalším nepriaznivým faktorom je, že 
lekári po 50-tom roku života, v súlade s platnou legislatívou, nemusia slúžiť ÚPS. Niet sa čo diviť, že 
pri vyťaženosti služieb vo fakultných a univerzitných nemocniciach, veľká časť týchto skúsených 
chirurgov odmieta slúžiť operačné pohotovosti v ÚPS. Okrem pocitu opotrebenia týchto starších 
chirurgov sú časté aj ich zdravotné ťažkosti, ale i argument nedocenenia, keď lekár s 36-ročnou 
praxou, slúžiaci operačné pohotovosti má úplne rovnaké mzdové ohodnotenie ako mladý kolega 
po 5-tich rokoch praxe a po absolvovaní špecializačnej skúšky. Položme si otázku: Sú aj odborné 
schopnosti a vyťaženosť týchto dvoch kategórií chirurgov rovnaké? V poslednom minuloročnom 
čísle populárneho týždenníka Plus sedem dní som našiel dve reklamy veľkej privátnej siete ne-
mocníc, ktorými láka lekárov a sestry s prísľubom, že sa o nich „postará lepšie“... Podľa všetkého 
problém nedostatku personálu teda pociťuje aj táto privátna sieť nemocníc. Väčšinou sú to 
nemocnice v pôvodnej terminológii okresného typu s určitým definovaným štandardom rozsahu 
operačných výkonov. Ako je postarané o pracovníkov v tomto privátnom sektore? Primári v tejto 
sieti sú ohodnotení oproti primárom a prednostom vo fakultných a univerzitných nemocniciach 
až neporovnateľne lepšie. A ostatní sekundárni lekári majú podľa reklamy prísľub, že sa u nich 
budú mať lepšie. Bez irónie – určite si to zaslúžia, ale ak teda absolventi fakúlt odchádzajú do 
zahraničia, do privátneho sektoru za lepšími podmienkami budú odchádzať lekári práve zo 
štátnych zariadení – z fakultných a univerzitných nemocníc. Tí skúsení na lepšie platené funkčné 
miesta, menej skúsení sa uspokoja s prísľubom lepších podmienok. Prečo sa nad tým pozastavu-
jem? Natíska sa otázka: Kto vlastne zostane v tých štátnych „koncových“ nemocniciach? Kto bude 
operovať nádorové ochorenia pankreasu, pečene a iné odborne, technicky i finančne náročné 
operácie? Kto bude vykonávať ÚPS-operačné pohotovosti v týchto veľkých nemocniciach, kde 
končia neraz i komplikované prípady z privátnych okresných nemocníc a jednodňoviek? Nemali 
by sa nad tým kompetentní zamyslieť? 

Keď už hovoríme o personálnej otázke, nedá mi nezareagovať na nedávno v televízii vysielaný 
rozhovor s líderkou ošetrovateľských odborov. Po fiasku sesterských štrajkov v dvoch veľkých ne-
mocniciach, keď sestry hromadne podľahli ilúzii plošného zvyšovania platov, majú ošetrovateľské 
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odbory teraz na programe určovanie kompetencií zdravotných sestier a zdravotníckych asistentov. Nemožno uprieť, že sestrám naozaj pribudlo viacero 
administratívnych činností, o opodstatnení niektorých z nich by bolo možné polemizovať. Celá situácia je umocnená v nedávnej minulosti presadenou 
koncepciou ošetrovateľstva ako samostatného odboru. Potiaľ by to bolo v poriadku. Ale v ďalšej nadväznosti došlo k ustanoveniu, že vedúca sestra nepod-
lieha primárovi, ale priamo námestníčke pre ošetrovateľstvo, staničné sestry a ostatné zdravotné sestry podliehajú vedúcej sestre oddelenia, takže vlastne 
primár a sekundárni lekári nie sú nadriadení sestrám. V praxi táto interpretácia u niektorých „avantgardných“ sestier vedie k záveru, že nemusia rešpektovať 
nariadenia lekára, čo sa nebojím označiť ako absurdné... V minulosti sa tá istá odborárska líderka v televíznej diskusii s dvoma erudovanými chirurgmi s vyše 
30-ročnou praxou vyjadrila, že hoci sú obaja odborníkmi vo svojom odbore, ošetrovateľstvu nerozumejú, a tak nech do toho radšej nehovoria... Ak budeme 
pokračovať v analýze absurdností, možno dospejeme k tomu, že primár bude robiť vizitu na oddelení s lekármi, a následne vedúca sestra so sestrami. Ak si 
sestry vybojujú možnosť vykonávať jednoduchšie liečebné úkony a presunú časť svojich doterajších úloh na asistentov, možno budú vznikať aj samostatné 
ošetrovateľské liečebné zariadenia. Ak si sestry presadili ministerskú sestru, natíska sa analógia – na každej škole, či je to základná, stredná alebo vysoká, okrem 
učiteľov pôsobí aj určitý tím administratívnych a THP pracovníkov, na každej škole je aj školník. Nemali by mať aj títo pracovníci na ministerstve školstva svoju 
ministerskú administratívnu školskú pracovníčku alebo ministerského školníka? Ale aby sme neironizovali a neodkláňali sa od podstaty – mimochodom 
k povinnostiam lekára patrí okrem základnej diagnosticko-terapeutickej činnosti aj vedenie zdravotnej dokumentácie, vykazovanie mnohorakých žiadaniek 
na vyšetrenia, vypisovanie hlásení o nozokomiálnych infekciách, trasfúznych reakciách, osobitne hradených výkonov, bodovanie DRG a mnoho ďalších 
administratívnych úkonov – nemal by mať aj chirurg nejakého „lekárskeho asistenta“, ktorý by mu bol nápomocný? 

Opustime však tieto v niektorých prípadoch morbídne úvahy. Je veľkým šťastím, že v praxi predstavuje drvivá väčšina vedúcich sestier, staničných sestier 
a zdravotných sestier – rozumné, normálne ľudské bytosti, mnohokrát s enormnou dávkou empatie voči pacientom i ostatnému zdravotníckemu personálu. 
Svojou všednou, každodennou pracovitosťou, zodpovednosťou a ľudskosťou nemajú jednoducho čas zaoberať sa vyššie spomínanými úvahami, smeru- 
júcimi možno k zviditeľňovaniu sa nejakého ambiciózneho jedinca. Je jedno, či budeme hovoriť o kompetenciách, podriadenosti alebo iných ohnivkách 
rozporov medzi zdravotníckymi pracovníkmi. Jedno je však isté, chirurgia bola, je a vždy bude tímová práca, a to bez ohľadu na tituly sestier pred menom, 
za menom, bez ohľadu na samostatnosť, či nesamostatnosť ošetrovateľstva. Zažili sme obdobie nestability, keď kvôli iniciatíve ošetrovateľských odborov 
bola niekoľko mesiacov výrazne obmedzená naša činnosť. Nedopusťme znovu akési rozoštvávanie sestier a zdravotníckych asistentov. Skúsme byť my, 
chirurgické kolektívy jednotní a empatickí, skúsme byť príkladom tímovej práce. 

primár MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
II. viceprezident SCHS

pf  2017
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Knižná publikácia Všeobecná on-
kológia je prvá časť prepracovaného 
vydania Onkológia, ktoré zostavili doc. 
MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., a doc. Ing. 
Čestmír Altaner v roku 2003.

Pokroky v poznaní biológie nádorov, 
rozšírenie diagnostických metód na ur-
čenie nádorov, vývin nových liekov či 
aplikácia nových foriem onkologickej 
liečby sú aspekty, ktoré podstatnou 
mierou zasiahli celkové ponímanie on-
kologickej problematiky. 

Všeobecná onkológia sa venuje ka-
pitolám z  epidemiológie, prevencie či 
skríningu malignít, zobrazovacím me-
tódam, laboratórnym vyšetreniam v on-
kológii, princípom liečby nádorov, ale 
zaujíma sa aj o nové pokroky vo výžive 
onkologických pacientov, ich kvalitu ži-
vota alebo alternatívny spôsob onkolo-
gickej liečby pacientov.

Onkológia ako odbor však v  sebe 
pojíma také široké spektrum onkolo-
gických špecializácií, že zostavovate-
lia knižnej publikácie doc. MUDr. Juraj 
Kaušitz, CSc., prof. MUDr. Dalibor On-
druš, DrSc., a kolektív sa rozhodli tento 
projekt rozšíriť aj o špeciálnu časť.

Špeciálna onkológia bude predsta-
vovať komplexný pohľad na vybrané 
malignity, od epidemiológie, histopa-
tológiu, diagnostiku až po rôzne mož-
nosti liečby jednotlivých onkologic-
kých ochorení.

knižná edícia

Všeobecná
ONKOLÓGIA
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Možnosti chirurgickej liečby diabetes mellitus
MUDr. Jozef Brezina, prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice 

Diabetes mellitus 1. typu je ochorenie na autoimunitnom podklade, ktoré spôsobuje progresívnu deštrukciu pankreatických β buniek 
a v konečnom dôsledku vedie k strate schopnosti vylučovať inzulín, čo vedie k hyperglykémii. Hyperglykémia u diabetikov môže viesť 
k početným život ohrozujúcim komplikáciám – hlavne kardiovaskulárnym ochoreniam, ochoreniam obličiek, nervov, očí a ďalším. K jej 
liečbe môže viesť náhrada poškodených β buniek bunkovou terapiou. Súčasne dostupné stratégie liečby sú inzulinoterapia a transplan-
tácia pankreasu/ostrovčekov. Na transplantáciu je potrebný mŕtvy darca a nesie so sebou mnohé nedostatky, vrátane celoživotnej imu-
nosupresívnej terapie a s ňou spojenými nežiaducimi účinkami. Terapia kmeňovými bunkami za pomoci bunkového preprogramovania 
a regenerácie β buniek poskytujú nové možnosti liečby diabetes mellitus 1. typu.

Kľúčové slová: diabetes mellitus 1. typu, terapia kmeňovými bunkami, inzulín-produkujúce bunky, kmeňové bunky

Possibilities for surgical treatment of diabetes mellitus

Type 1 diabetes mellitus (T1DM) is an autoimmune disease which causes progressive destruction of pancreatic β cells, eventually resulting 
in a loss of insulin secretion, which leads to hyperglycemia. Hyperglycemia in patients with T1DM can lead to several life-threatening  
complicatons – mainly cardiovascular diseases, kidney, nerve and eye diseases and others. Replacing the damaged β cells using cell therapy 
can treat it. Currently available strategies consist of insulin-replacement therapy and islet/pancreas transplantation. For pancreas/islet 
transplantation a deceased donor is required and it is connected with many downfalls including lifelong immunosuppressive therapy 
with its adverse effects. Stem cell therapy with assistance of cellular reprogramming and β cell regeneration offers new therapeutic 
possibilities for treatment of T1DM.

Key words: diabetes mellitus type 1, stem cell therapy, insulin-producing cells, stem cells

Slov. chir., 2016; roč. 13(3-4): 56–58

Úvod
Súčasný prístup k  liečbe diabetes melli-

tus je založený na denných dávkach inzulínu 
v kombinácii s monitorovaním glukózy v krvi. 
Podávanie exogénneho inzulínu však nedokáže 
dostatočne napodobniť fyziologickú aktivitu 
Langerhansových ostrovčekov, preto často 
diabetes progreduje do rozvoja závažných 
komplikácií, ako napríklad zlyhanie obličiek, 
retinopatia alebo kardiovaskulárne ochorenia. 
Transplantácia celého pankreasu je spojená s ri-
zikami veľkého invazívneho zákroku súčasne 
s nežiaducimi účinkami imunosupresívnej te-
rapie podávanej za účelom zabránenia rejekcie 
orgánu. Náhrada pankreatických β buniek by 
predstavovala ideálnu formu liečby, ktorá by 
mohla prekonať spomínané terapeutické kom-
plikácie (1). V tomto kontexte sa transplantácia 
Langerhansových ostrovčekov považuje za me-
nej invazívny výkon, hoci dlhodobé výsledky 
ukazujú, že iba 10 % pacientov zostáva inzulín-
-independentnými i päť rokov po transplantácii 
(2). Navyše, pre nedostatok vhodných darcov 
orgánov a neschopnosť ostrovčekov vyvíjať sa 
mimo organizmus (ex vivo), táto liečba môže 
pomôcť iba veľmi limitovanému množstvu pa-
cientov. V priebehu posledného desaťročia sa 
bunkové terapie dostali do popredia ako nová 
možnosť terapie mnohých ochorení, medzi nimi 

aj diabetes mellitus (3). Rozvoj využitia kme-
ňových buniek ako obnoviteľného zdroja pre 
náhradu β-bunkovej populácie dokonca zatienil 
i nadšenie a očakávania, ktoré priniesli transplan-
tácie ostrovčekov (4). Tieto prelomové bunkové 
prístupy sa zameriavajú na tvorbu inzulín-pro-
dukujúcich buniek odvodených z kmeňových 
buniek, čo by mohlo sprístupniť terapiu diabetes 
mellitus miliónom pacientov. 

Homeostáza glukózy a sekrécie 
inzulínu

Homeostáza glukózy vyžaduje podrobne 
regulovanú sekréciu inzulínu pankreatickými 
β bunkami v Langerhansových ostrovčekoch. 
Nalačno je priemerná sekrécia inzulínu 2 pmol/
kg/min a po jedle sa zvýši na 5 až 10-násobok. 
Aby bol tento nárast sekrécie možný, vyžado-
vané sú normálne fungujúce β bunky v do-
statočnom množstve, spoločne označované 
ako β masa. U zdravých ľudí pankreas obsahuje 
približne milión ostrovčekov, každý obsahuje cca 
2 000 β buniek (5). β bunky predstavujú teda asi 
1,5 % celkovej hmoty pankreasu (1 – 2 g). Jedna  
β bunka s veľkosťou 15 µm dokáže uskladniť až 
10 000 granúl inzulínu a jediná granula inzulínu 
o veľkosti 300 nm obsahuje približne 200 tisíc 
molekúl kryštalického inzulínu (6). Tento, u zdra-
vých ľudí dokonale fungujúci proces, je iniciálne 

otvorený príjmom glukózy na bunkovú mem-
bránu a v konečnom dôsledku vedie k sekrécii 
inzulínu ako odpovede na glukózu. 

Diabetes mellitus
Diabetes mellitus (DM) je chronické ocho-

renie postihujúce viac ako 350 miliónov ľudí po 
celom svete (7). Rozoznávame štyri hlavné typy 
diabetes mellitus: DM 1. typu, DM 2. typu, ges-
tačný diabetes a špecifické typy DM. DM 2. typu 
je heterogénnou metabolickou poruchou, ktorá 
je charakterizovaná inzulínovou rezistenciou ako 
aj relatívnym nedostatkom inzulínu. Tento typ 
predstavuje asi 80 % všetkých prípadov DM. 
Hlavnou metódou terapie tohto typu je dodržia-
vanie správnej diéty a fyzické cvičenie. Diabetes 
mellitus (DM) 1. typu je výsledkom autoimunit-
nej deštrukcie inzulín-produkujúcich β buniek 
v pankreatických ostrovčekoch, je zodpovedný 
za približne 10 % všetkých DM (8). Typickými 
prejavmi ochorenia sú polydipsia, polyúria a po-
lyfágia sprevádzaná hyperglykémiou. Ochorenie 
častejšie postihuje mužov. Predpokladá sa, že 
ochorenie má podstatu v autoimunitnej reakcii 
a spúšťačom sú mnohé faktory, ako napr. je-
senné a zimné počasie, vírusová či bakteriálna 
infekcia, znečistenie ovzdušia a iné. Prevalencia 
DM I. typu je asi 0,1 – 0,5 % v bežnej populácii 
a incidencia 30 – 50/100 000 osôb. Výskyt ocho-



57

www.solen.sk | 2016; 13(3-4) | Slovenská chirurgia

Prehľadové články

renia sa zvyšuje každoročne o alarmujúce 3 % (5). 
V konečnom dôsledku vedie k multiorgánovej 
dysfunkcii ako diabetická retinopatia, ketoaci-
dóza, nefropatia, neuropatia, kardiovaskulárne 
ochorenia a môže viesť až k end-stage orgáno-
vým zlyhaniam.  V súčasnosti je terapia náhradou 
inzulínu jedinou dobre známou a v praxi bežne 
používanou terapeutickou modalitou.

Terapia DM inzulínom
Pred zavedením inzulínu do terapie diabe-

tu, strata β buniek s následným nedostatkom 
inzulínu viedla v minulosti u týchto, prevažne 
mladých pacientov, k úmrtiu. Objavenie inzulínu 
Bantingom a Bestom v roku 1921 a liečba prvých 
pacientov už o pár mesiacov neskôr v januári 
1922 predstavujú významné míľniky v medicíne 
a v roku 1923 za svoj objav získali Nobelovu cenu. 
Následne už pacienti s prístupom k inzulínu nezo-
mierali na akútne komplikácie diabetes mellitus 
v takom množstve, za predpokladu, že prijímali 
dostatočné množstvo inzulínu (9). Avšak nepre-
dišli dlhodobým komplikáciám diabetu, vrátane 
diabetickej retinopatie so slepotou, ani ďalším mi-
kro- a makrovaskulárnym komplikáciám, čo viedlo 
k amputáciám dolných končatín, end-stage zly-
haniu obličiek a obmedzenej dĺžke života. Lepšia 
kompenzácia diabetu so zameraním sa na gly-
kémiu blízku normálnym hodnotám s využitím 
intenzívnej inzulinoterapie má schopnosť predísť 
alebo aspoň spomaliť rozvoj týchto typických 
komplikácií diabetu, čo preukázali aj štúdie z roku 
1993 (10). Takáto intenzifikovaná terapia inzulí-
nom však u mnohých pacientov viedla k ťažkej 
hypoglykémii, v štúdii DCCT (Diabetes Control 
and Complications Trial) sa takáto hypoglykemic-
ká príhoda udiala u 70 zo 100 pacientov ročne. 
Dostatočná a vhodná edukácia v kombinácii 
s frekventovaným monitoringom hladiny glukózy 
v krvi dokáže značne redukovať výskyt hypogly-
kemických príhod výraznou mierou pri súčasnej 
dostatočnej kontrole diabetu (11). 

Transplantácia pankreasu 
a Langerhansových ostrovčekov

Prvú transplantáciu pankreasu vykonal 
v roku 1966 Kelly a kol. za účelom liečby dia-
betes mellitus 1. typu súčasne s dvanástnikom 
a  obličkou (1). Napriek úmrtiu pacientky po 
troch mesiacoch sa preukázal zreteľný úspech 
transplantácie v  zmysle úpravy diabetu. 
Následne sa celosvetovo vykonalo viac ako 25 
000 transplantácií pankreasu (12). Rýchla kont-
rola hyperglykémie aj po prerušení podávania 
exogénneho inzulínu bola dosiahnutá v úspeš-
ných prípadoch. Pozitívom tejto metódy je od-

stránenie nutnosti exogénnej aplikácie inzulínu 
a obnovenie fyziologickej odpovede pacienta 
na zvýšenú hladinu glukózy. Avšak hlavným ne-
dostatkom je nedostatok darcov, komplexnosť 
samotného transplantačného výkonu a najmä 
potreba doživotnej imunosupresie, ktorá ve-
die k  vlastným závažným nežiaducim účin-
kom. V súčasnosti sa transplantácia pankreasu 
považuje za vhodnú pri súčasnej potrebe 
transplantácie obličky (1). Tieto hlavné nevýhody 
viedli výskumné tímy k hľadaniu iných možných 
ciest terapie diabetu. Kompromisom pre náhra-
du exogénneho podávania inzulínu a zároveň 
obmedzeniu nevýhod transplantácie celého 
pankreasu je transplantácia Langerhansových 
ostrovčekov. Takúto možnosť navrhli v roku 1967 
prvýkrát Lacy a Kostianovsky (2). Nevýhodou 
však, podobne ako pri transplantácii celého 
pankreasu, zostáva potreba imunosupresívnej 
terapie a s ňou neoddeliteľnými nežiaducimi 
účinkami. Ricordi a kol., a vedci z Edmontonu vy-
vinuli rôzne techniky extrakcie Langerhansových 
ostrovčekov a  ich transplantácie za účelom 
liečby DM 1. typu. Tieto metódy však neuspeli 
v udržaní viac ako 5-ročného obdobia pacien-
tov bez potreby užívania inzulínu (5). Následne 
sa objavili metódy využívajúce enkapsuláciu 
ostrovčekov membránou, ktorá by umožnila 
prestup glukózy, inzulínu, odpadových a výživ-
ných látok pri súčasnej inhibícii imunitnej rejekcii 
enkapsulovaných ostrovčekov (13). Ďalej boli 
predmetom výskumov procesy imunomodulá-
cie, rôzne techniky implantácie a v poslednom 
čase aj bunkové terapie s využitím kmeňových 
buniek, ktoré sa stále rozvíjajú a sú predmetom 
štúdií aj v súčasnosti (14). Za ideálny model lieč-
by diabetes mellitus mnohí pokladajú umelý 
pankreas – uzavretý slučkový systém kontroly, 
ktorý reguluje hladinu glukózy v krvi pacienta 
podávaním inzulínu, prípadne aj glukagónu. 
Početné pokusy vyvinúť takýto fungujúci systém 
zaznamenali len minimálny úspech, hlavne pre 
pomalú dynamiku, ktorá neumožňuje vyhnúť 
sa nechceným výkyvom glykémie. Výkon také-
ho systému môže byť zdokonalený použitím 
technológie rôznych senzorov a typmi inzulínu 
s rýchlejšou aktivitou, stále je však prítomné 
riziko hypoglykemických príhod (15).

Kmeňové bunky v liečbe DM
Kmeňové bunky sú charakterizované dvomi 

hlavnými vlastnosťami: ako bunky bez špeciali-
zácie sa dokážu deliť a obnovovať po dlhý čas 
bez toho, aby sa diferencovali na iný typ bunky 
a zároveň sa prezentujú potenciálom vyvinúť 
sa na mnohé špecializované bunkové typy pod 

vplyvom určitých fyziologických alebo experi-
mentálnych podmienok. Takýto proces môže 
byť vyvolaný rôznymi signálmi, či už internými 
(ako napr. génová expresia) alebo externými 
(napr. fyzický kontakt, chemické vplyvy alebo 
mikromolekuly prostredia). Táto indukcia vedie 
následne k špecializácii bunky prostredníctvom 
restrikcie a expresie kľúčových génov (1). Potreba 
neobmedzenej zásoby náhradných inzulín-pro-
dukujúcich β buniek viedla k výskumu vhodnosti 
kmeňových alebo progenitorových buniek za 
účelom tvorby inzulín-vylučujúcich buniek. 
Hlavnou úlohou týchto bunkových terapií bolo 
znížiť reguláciu imunitného systému a prerušiť 
alebo aspoň spomaliť proces autoimunitnej 
deštrukcie týchto buniek. Ďalším cieľom bolo 
získať kmeňové bunky a diferencovať ich na 
funkčné, inzulín-produkujúce β bunky/β bun-
kám podobné bunky za účelom liečby diabetes 
mellitus 1. typu (16, 17). Hlavným cieľom tejto 
terapie je dosiahnuť stabilné, normalizované 
hodnoty glykémie, a tým elimináciu ťažkých 
hypoglykemických príhod, a tak zlepšiť kvalitu 
života a zároveň predísť dlhodobým kompliká-
ciám diabetu za súčasnej redukcie až eliminácie 
nežiaducich účinkov spojených s touto liečbou 
(18). 

Stratégie využitia kmeňových 
buniek

Stratégie založené na využití kmeňových 
buniek predstavujú značný terapeutický po-
tenciál vďaka veľkej kapacite pre obnovu 
a  súčasne imunomodulačnému potenciálu. 
Táto regeneračná schopnosť môže byť využitá 
ako samo-obnovovacia zásoba buniek vylučuj-
úcich inzulín a zároveň reagujúcich na glukózu. 
Imunomodulačné vlastnosti môžu byť zase 
využité pri zabránení deštrukcie β buniek, za-
chovaní reziduálnej β bunkovej masy a podpore 
endogénnej regenerácie β buniek. Vďaka týmto 
vlastnostiam môžu byť kmeňové bunky využité 
na liečbu DM 1. typu (3, 4). Testované boli kme-
ňové bunky získané z viacerých zdrojov, okrem 
iných napríklad embryonálne kmeňové bunky, 
indukované pluripotentné bunky, hematopoe-
tické kmeňové bunky kostnej drene, mezenchy-
málne stromálne bunky odvodené z pupoční-
kovej krvi, odvodené z tukového tkaniva, z pan-
kreasu odvodené multipotentné prekurzorové 
bunky ako aj pankreatické progenitory β buniek, 
ktoré sú uložené v  duktálnom epiteli a  iné.  
Mezenchymálne kmeňové bunky (MKB) boli 
prvýkrát identifikované Friedensteinom a kol. 
z kostnej drene potkana (5). Môžeme ich získať 
z tukového tkaniva, kostnej drene, ale aj iných 
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orgánov. Komparatívna analýza MKB získaných 
z kostnej drene, tukového tkaniva a pupočníka 
ukázala, že sú si podobné po stránke morfológie, 
imunitnej odpovede, izolácie a schopnosti dife-
renciácie. Realizované boli štúdie, ktoré ukázali 
schopnosť diferenciácie z kostnej drene odvo-
dených MKB na inzulín-produkujúce bunky pri 
splnení definovaných podmienok. U zvieracích 
modelov s DM 1. typu sa preukázal ich pozitívny 
efekt pri kontrole glykémie (19). V experimente 
u potkanov s poškodením indukovaným radiá- 
ciou, ktorým boli injekčne podané MKB, bola 
na istý čas zaznamenaná normalizácia hladiny 
glukózy. Predpokladá sa schopnosť MKB inhi-
bovať proliferáciu pankreatických β bunkovo 
špecifických T-lymfocytov, a tak brániť autoimu-
nitnej deštrukcii pankreasu. Tiež sa predpokladá 
stimulačný efekt na regeneráciu poškodených 
pankreatických β buniek (20).

Diferenciácia funkčných β buniek 
in vitro

Významným úspechom v diferenciácii kme-
ňových buniek na β bunky in vitro bola metóda 
použitá spoločnosťou Novocell, ktorá diferen-
covala ľudské embryonálne kmeňové bunky 
na inzulín-produkujúce bunky, vzhľadom na to, 
že išlo o prvý výsledok, kde sa pluripotentné 
bunky špecializovali vývojovou cestou endo-
krinných pankreatických buniek a výsledný pro-
dukt dosahoval obsah inzulínu takmer v takom 
množstve, aké majú prirodzené β bunky. Tieto 
inzulín-produkujúce bunky však neodpovedali 
na stimuláciu glukózou (16). Už vyše desaťročia 
je snahou výskumných tímov vhodná úpra-
va diferenciácie kmeňových buniek pozdĺž β 
bunkovej línie, ktorá by viedla k vzniku buniek 
s funkciou podobnej β bunkám, ako in vitro, tak 
aj po transplantácii diabetickým myšiam. Tento 
cieľ sa však doteraz nepodarilo dosiahnuť (3, 21). 
Boli publikované mnohé variácie týchto metód, 
konkrétne podmienky potrebné pre funkčnú 
špecializáciu buniek na bunky produkujúce in-
zulín a zároveň reagujúce na glukózu sa však 
doposiaľ nepodarilo špecifikovať (4). V  iných 
výskumoch boli diabetickým myšiam podané 
pankreatické progenitory β buniek, ktoré boli 

odvodené z kmeňových buniek. Odber graftu 
a následná analýza ukázali, že progenitorové 
bunky prešli funkčnou maturáciou počas ob-
dobia po transplantácii a dokázali udržať nor-
moglykémiu aj po tom, čo boli natívne β bunky 
hostiteľa zničené. Nedostatkom tejto metódy 
je však relatívne vysoká incidencia teratómu-
-podobných lézií v oblasti graftu (14). 

Záver
Terapia kmeňovými bunkami sa v posled-

nom čase dostáva do popredia v liečbe diabetes 
mellitus. Využitie inzulín-produkujúcich buniek 
je však pre dlhodobý efekt terapie nevyhnutné 
a kompletné vyliečenie DM 1. typu sa však do-
teraz dosiahnuť nepodarilo (5). V budúcnosti 
sa očakáva postupné vymiznutie využívania 
ostrovčekov od mŕtvych darcov za účelom 
transplantácie a ich náhrada modernými metó-
dami, čo v konečnom dôsledku rozšíri možnosti 
liečby miliónov pacientov s diabetes mellitus 1. 
typu a potenciálne tiež s DM 2. typu. Prekážkami, 
ktoré stále musíme prekonať, zostáva reaktivá-
cia autoimunitného procesu a objav vhodných 
kmeňových buniek s ich následnou modifiká-
ciou (17). Zostáva tiež zodpovedať na niektoré 
otázky: Aké množstvo buniek má byť pacientovi 
podané? Malo by sa podávanie opakovať, a ak 
áno, v akých frekvenciách? Je potrebné nájsť inú 
metódu a vhodné miesto implantácie? Kmeňové 
bunky však vďaka značnej imunitnej tolerancii 
môžu tieto prekážky prekonať a pre bezpečnosť 
ich použitia a v konečnom dôsledku nízkym 
nákladom v porovnaní so súčasne používanými 
metódami liečby DM 1. typu – inzulinoterapiou 
alebo transplantáciou ostrovčekov/pankreasu je 
možné očakávať ich popredné miesto v liečbe 
diabetes mellitus 1. typu.
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Prvá uniportálna VATS lobektómia pre pľúcny 
karcinóm na Slovensku
Doc. MUDr. Miroslav Janík, PhD., MUDr. Martin Lučenič, PhD., MUDr. Zsolt Zsemlye,  
prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc.
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava 

Odkedy bola prvýkrát opísaná technika VATS anatomickej resekcie pľúc pred dvadsiatimi rokmi, si túto metodiku osvojilo mnoho praco-
vísk. Donedávna sa VATS pľúcne resekcie vykonávali pre včasné štádiá pľúcnej rakoviny, v posledných rokoch sa však indikačné spektrum 
rozšírilo aj na pokročilejšie štádiá ochorenia. Dnes už nie sú výnimkou VATS pneumonektómie, sleeve resekcie s bronchoplastikami ako 
aj double sleeve resekcie. Indikácie sa rozšírili, naopak kontraindikácie zredukovali.   V súlade s celosvetovým trendom k minimalizovaniu 
operačných prístupov v zmysle „fast-track surgery“sa vyvinul uniportálny  miniinvazívny VATS prístup. Tento novelizovaný prístup je 
vhodný pri operačnom riešení širokej škály ochorení orgánov hrudníka a rovnako ako aj pri VATS lobektómiách. Aj na našom pracovisku 
sme tento trend zachytili a v júli 2016 sme po prvýkrát vykonali anatomickú VATS – pravú hornú lobektómiu uniportálnym prístupom. 
V priebehu nasledujúceho mesiaca sme touto technikou zrealizovali ďalších päť anatomických resekcií pľúc. Zatiaľ sa metóda javí efek-
tívna a prínosná pre pacientov. V príspevku prezentujeme iniciálne skúsenosti a prvotné výsledky z uniportálnej VATS resekcie pľúc.

Kľúčové slová: uniportal VATS lobektómia, lingulektómia, fast track surgery

The first uniportal VATS lobectomy for lung carcinoma in Slovakia

Since the technique of VATS anatomical resection of lung was first described twenty years ago, lot of departments adopted this method. 
Few years ago, VATS lobectomy was indicated only for early stages of lung cancer. Lately, pneumonectomy, sleeve resection with bron-
choplasty or double sleeve resections are not exception. Contraindications were reduced, indications were extended. In accordance with 
the trend of miniinvasive procedures and fast-track surgery, uniportal VATS approach has emerged. This novel approach is feasibile for 
wide scale of thoracic diseases and also for anatomic lung resections. In accordance with new trend, we started with uniportal resections 
in July2016. First uniportal VATS resection was right upper lobectomy. In a span of one month we performed further five uniportal VATS 
anatomic resections including four lobectomies and one lingulectomy. By that time, the method seems to be effective and beneficial 
for patients. In article we present very first results from our initial experience with this approach. 

Key words: uniportal VATS lobectomy, lingulectomy, fast track surgery
Slov. chir., 2016; roč. 13(3-4): 59–61

Úvod
Za posledné dve dekády sa videotorakosko-

pia stala štandardným prístupom k mnohým 
ochoreniam v rámci hrudníkovej chirurgie, v ne-
poslednom rade aj k  liečbe karcinómu pľúc. 
Donedávna sa VATS pľúcne resekcie vykonávali 
pre včasné štádiá pľúcnej rakoviny, v posledných 
rokoch sa však indikačné spektrum rozšírilo aj 
na pokročilejšie štádiá ochorenia (1, 2). Dnes 
už nie sú výnimkou VATS pneumonektómie či 
sleeve resekcie s bronchoplastikami i tzv. dou-
ble sleeve resekcie. Indikácie sa rozšírili, naopak 
kontraindikácie zredukovali. Postup pre VATS 
lobektómiu nie je štandardizovaný. Rozlišuje sa 
v princípe predný a zadný prístup a počet portov 
sa pohybuje od štyroch až ku dvom (3, 4). Každý 
z týchto prístupov znamená rozdielny postup pri 
ošetrení hilových štruktúr.

V súlade s celosvetovým trendom k minima-
lizovaniu operačných postupov v zmysle „fast-
-track surgery“ sa vyvinul uniportálny  miniinva-
zívny VATS prístup. Táto novelizovaná technika 
je vhodná pri širokej škále ochorení a rovnako 
i pri VATS lobektómiách. Prvýkrát bol vo väčšom 

rozsahu publikovaný v r. 2011 Gonzalesom (5). 
Posledné štúdie týkajúce sa uniportálnych VATS 
lobektómií ukazujú, že tento prístup má nespor-
né výhody tak v lepšej geometrii pri manipulácii 
s inštrumentami, ako aj v redukcii pooperačnej 
bolestivosti (6, 7, 8).

Na našom pracovisku máme dobré skúse-
nosti s predným prístupom k VATS lobektómi-
ám za použitia spočiatku so 4 portami a neskôr 
i   s tromi. V poslednom období sme pristúpili 
k uniportálnemu prístupu, s tým, že v krátkom 
čase plánujeme takto zrealizovať aj komplikova-
nejšie procedúry ako  sú sleeve resekcie s bron-
choplastikami.

Geometria uniportálnej VATS
V zmysle presnosti a efektívnosti sú unipor-

tálne VATS resekcie porovnateľné so štandard-
nými VATS lobektómiami. 

Pri trojportovom prístupe umožňuje tzv. 
kosoštvorcová (tvar diamantu) geometria ma-
ximálnu konvergenciu inštrumentov z rôznych 
strán k cieľovému miestu, čo môže spôsobiť 
interferenciu s optickým zdrojom. 

Uniportálna VATS technika je založená na 
úplne inom koncepte geometrie v porovnaní 
s konvenčným VATS prístupom (9). V skutočnosti 
je prístup k cieľovým štruktúram, či k lézii pľúc 
podobný tomu, ktorý chirurg volí pri otvorenej 
chirurgii (obrázok 1) (10). 

Keďže cieľová lokalita (pľúcny hilus alebo 
ložisko) je zobrazovaná v jednej osi s kamerou, 
musí byť daná lézia, alebo v prípade resekcie 
pľúc, samotný parenchým, odťahovaný verti-
kálne, čím sa umožní naložiť stapler pod léziu, 

Obrázok 1. Uniportálny prístup k hilu – pozdĺž 
sagitálnej roviny (podľa Diego Gonzales Rivas)
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či na hilovú štruktúru. Inštrumenty sa inzerujú 
do hrudníka paralelne s optikou. Záber kamery 
na inštrumenty smeruje pozdĺž jednej roviny 
kraniokaudálne, pričom kamera je umiestnená 
v hornom póle portu nad inštrumentami. Teda 
pohľad je veľmi podobný tomu, ktorý získavame 
pri otvorenej chirurgii.

Vyžaduje si to adaptáciu na nový pohľad 
pri miniinvazívnom prístupe, manipuláciu s vi-
acerými inštrumentami v jednom porte spolu 
s kamerou. V zásade je pozícia asistenta kame-
ramana menej komfortná ako pri konvenčnej 
VATS, lebo kameru si nemôže oprieť o samotný 
port a pri operácii má väčšinu času elevovanú 
ruku. Avšak vizualizácia, prístup k štruktúram 
a samotná preparácia je pre operatéra význam-
ne komfortnejšia (obrázok 2 a 3).

Operačný postup
Incíziu volíme spravidla v 4. – 5. medzirebro-

vom priestore podľa typu resekcie v strednej 
axilárnej čiare v dĺžke cca 4 cm. Do incízie vkla-
dáme ranový protektor surgi sleeve, ktorý ranu 
mierne rozšíri a uľahčuje manipuláciu s optikou 
a inštrumentami (obrázok 4).

Samotná resekcia sa vykonáva štandardne 
ako pri VATS lobektómii. Na preparáciu sa použí-
vajú na rozdiel od konvenčnej VATS hlavne špe-
ciálne torakoskopické inštrumenty. Rôzne sady 
inštrumentov ponúkajú rôzne firmy. Podstatné je, 
že v samotnom porte je limitovaný priestor, a to 
neumožňuje použitie inštrumentov pre otvorenú 

chirurgiu v takom rozsahu, ako pri konvenčnej 
VATS (obrázok 5). Na odťahovanie parenchýmu 
sú najšetrnejšie a najefektívnejšie dlhé, mierne 
zahnuté okienkové kliešte, na prípadné ďal-
šie odtláčanie pľúc sa môže použiť aj tampón. 
Šetrným zaobchádzaním s  parenchýmom sa 
vyhneme nepozorovaným laceráciám, ktoré sú 
následkom nepríjemnej pooperačnej protrahova-
nej vzduchovej fistuly. Inštrumenty počas operácie 
zvierajú iný uhol ako pri konvenčnej VATS, často 
sa krížia alebo prebiehajú súbežne. Vychádzajúc 
z kraniokaudálneho zobrazovania štruktúr, pri uni-
portálnom prístupe treba dodržiavať usporiadanie 
inštrumentov v porte tak, aby pracovný inštrument 
na preparáciu bol uložený najnižšie, čím sa vyhne-
me zavadzaniu si samotných nástrojov. Stapler 
na štruktúry treba nakladať podľa možnosti ho-

rizontálne a pod ostatnými nástrojmi (obrázok 2). 
Preparácia prebieha za použitia elektrokoagulácie, 
alebo niektorého z energetických zariadení, ako sú 
harmonický skalpel alebo ligasure. Pri preparácii sa 
často využíva tupá preparácia odsávacou elektró-
dou alebo tampónom. Na vytvorenie priestoru 
medzi štruktúrami sú vhodné okienkové kliešte 
s malým priemerom okienka. Problematické môže 
byť naloženie staplera na fisúru najmä ventrálne, 
preto treba dobre skontrolovať polohu branží 
najmä v spodnej časti pri hilových štruktúrach. 
Extrakcia resekovaných pľúc sa vykonáva v endo-
skopickom vrecúšku.

Pri uniportal VATS lobektómii zavádzame na 
konci výkonu cez operačnú ranu jeden hrudný 
drén menšieho kalibru (20 alebo 24 Ch).

Pooperačný priebeh sa v zásade nelíši od kon-
venčnej VATS s tým rozdielom, že pacienti vyžadujú 
menej analgézie, sú rýchlejšie mobilizovaní. Drén 
sa odstraňuje na prvý alebo druhý pooperačný 
deň a po extrakcii hrudného drénu je možné pa-
cientov prepustiť do domáceho ošetrenia.

Vlastné výsledky
Na našom pracovisku sme za obdobie od 

marca 2012 do konca júla 2016 vykonali 96 VATS 
lobektómií (graf 1, tabuľka 1). Od júla 2016 sme 

Obrázok 3. Reálny pohľad na rozloženie inštru-
mentov počas operácie

Obrázok 2. Poloha staplera a inštrumentu počas 
uniportal VATS lobektómie (podľa Sihoe, The evo-
lution of minmally invasive thoracic surgery: impli-
cation for the practice of uniportal thoracoscopic 
surgery. J Thorac Dis. 2014;6(S6):S604–617)

Obrázok 4. Uniportal VATS incízia v prípade pravostranného prístupu

Obrázok 5. Ošetrenie segmentálnej artérie vo fisúre a lymfadenektómia  pri uniportal VATS lobektómii

Tabuľ ka 1. Operácie podľa počtu portov

Počet Percento

1 port 5 5,2

3 porty 36 37,5

4 porty 55 57,3

Celkom 96 100,0

Graf 1. Operácie podľa počtu portov

4. porty: marec 2012
3. porty: august 2015
1. port: júl 2016
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pristúpili k resekciám za použitia uniportálneho 
prístupu. Do polovice augusta 2016 sme zreali-
zovali 6 uniportálnych VATS anatomických resek-
cií, z toho jednu lingulektómiu. Priemerný ope-
račný čas pri uniportálnom prístupe bol kratší 
ako pri konvenčnej VATS lobektómii (tabuľka 2). 
Zatiaľ sme nezaznamenali žiadne perioperačné 
ani pooperačné komplikácie. Doba hospitalizá-
cie bola jednoznačne kratšia. Bolestivosť po ope-
rácii neudával ani jeden pacient a analgetická 
liečba u nich bola ordinovaná len podľa potreby.

Záver
Výhody uniportálnej VATS resekcie v rôznych 

oblastiach hrudníkovej chirurgie boli už opísané 
v mnohých štúdiách (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18). 

Okrem lepšieho kozmetického efektu je to 
najmä skutočnosť, že pri tomto postupe sa vyu-
žíva iba jedna minimálna incízia bez roztiahnutia 
rebier, čoho následkom je menšia bolestivosť 
a zriedkavejšie parestézie.

Bola preukázaná nesporná výhoda tohto 
prístupu aj pri komplikovanejších resekciách typu 
sleeve s bronchoplastikou či dokonca double sleeve, 
taktiež pri resekciách u pacientov po neoadjuvant-
nej liečbe a aj pri nálezoch s početnými adhéziami.

Dnes je náš súbor ešte štatisticky nevýznam-
ný a nie je možné porovnávať údaje s pacientmi, 
ktorí podstúpili konvenčnú VATS resekciu pľúc. 
Prvotné údaje však ukazujú kratšiu operačnú 
dobu i kratšiu hospitalizáciu. Zatiaľ sme v našom 

malom súbore uniportal VATS nezaznamenali 
žiadnu komplikáciu. Čas ukáže, či aj v našich pod-
mienkach bude mať táto metóda uplatnenie.

Všetko poukazuje na to, že VATS resekcie pľúc 
majú pre pacienta výhody. K nim patrí kratší čas 
hospitalizácie, nižšia morbidita a mortalita, lepšie 
pľúcne funkcie a pacienti sa zotavujú rýchlejšie. 
A keďže sa pacienti zotavujú rýchlejšie, majú väč-
šiu šancu, že dostanú skôr plnú dávku adjuvantnej 
liečby, čo dáva nádej na zlepšenie prežívania. 
Z  uvedených faktov vyplýva vhodnosť tejto 
operačnej metódy. VATS lobektómia, obzvlášť 
uniportálnym prístupom, však vyžaduje zručnos-
ti tak v miniinvazívnej chirurgii, ako i v klasickej 
torakochirurgii a mala by sa začať vykonávať po 
adekvátnom tréningu a nie ako tréning samotný.
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Tabuľ ka 2. Dĺžka operačného výkonu

Počet portov 4 porty 3 porty 1 port

Počet pacientov (N) 54 36 5

Priemer (min) 124 122 116

Medián (min) 126 120 90

SD ±31,42 ±36,17 ±40,84

Minimum 50 67 85

Maximum 186 210 170
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Observační kohortní studie apikálních perivaskulárních 
pleurálních defektů (PPD) ve vztahu k lokalizaci  
subpleurálních bul a etiologii spontánního pneumotoraxu  
v 2D a 3D torakoskopickém zobrazení
MUDr. Michal Benej, prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, ČR

Etiologie primárního spontánního pneumotoraxu nebyla doposud objasněna a je pravděpodobně multifaktoriální. Rozvojem zobrazo-
vací techniky a zavedením třídimenzionálních zařízení do rutinní torakoskopické praxe dochází k zlepšení prostorové orientace chirurga 
a optimalizaci posouzení anatomických poměrů v pohrudniční dutině. Perivaskulární pleurální defekty jsou drobné prohloubeniny 
pozorovatelné podél průběhu subklaviálního cévního svazku a kranialní části horní duté žily, které mohou koresponodovat s lokalizací 
apikálních subpleurálních bul.  Hypotetický mechanismus „herniace“ plicní tkáně do těchto defektů a jejich postavení v etiopatogenezi 
primárního spontánního pneumotoraxu zůstává nadále nejasný. Cílem práce je identifikace perivaskulárních pleurálních defektů v kupule 
pleury a jejich vztahu k lokalizací subpleurálních bul v dvoudimenzionálním a třídimenzionálním obraze jako součásti torakoskopického 
terapeutického řešení tohoto onemocnění. 

Klíčová slova: perivaskulární pleurální defekt, pneumotorax, 3D optické zařízení 

Observational cohort study of apical perivascular pleural defects in association with subpleural blebs localisation 
and aethiology of the spontaneous pneumothorax using  2D and 3D thoracoscopic optical device

Etiology of primary spontaneous pneumothorax has not been elucidated yet, as it is most probably multifactorial. Advancements in 
the field of imaging techniques as well as establishment of 3D instruments into routine thoracoscopic practice allow better spatial ori-
entation of the surgeon along with optimized evaluation of the anatomical ratios in the pleural cavity. Perivascular pleural defects are 
small depressions occuring along the subclavian vascular bundle and the cranial part of vena cava superior that might correlate with 
the localization of apical subpleural blebs. The hypothetical mechanism of lung tissue herniation into these defects and their role in 
etiopathogenesis of primary spontaneous pneumothorax are still yet to be determined. The objective of this study is to identify peri-
vascular pleural defects and their relationship with the position of subpleural blebs in 2D and 3D imaging as a part of thoracoscopic 
therapeutic treatment of the disease.

Key words: perivascular pleural puncture, pneumothorax, 3D optical equipment
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Úvod
Pneumotorax představuje patologické 

nahromadění vzduchu v  pleurální dutině.  
Etiologie může být sekundární jako důsledek 
traumat, nebo chronických plicních onemocně-
ní. Primární varianta, tedy spontánní pneumo-
torax (PSP), vzniká bez jednoznačné příčiny a je-
ho etiologie je pravděpodobně multifaktoriální. 
Vyskytuje se u mužů s incidencí 7-28/100 000,  
u žen 2-6/100 000 obyvatel. V 5% se může 
vyskytovat bilaterálně, v 10% může být do-
provázen pleurálním výpotkem, v 7% hemoto-
raxem, v 3% může být tenzní (1, 2).  Nejčastěji 
je etiologicky spojován s rupturou apikálně 
lokalizovaných subpleurálních bul, tzv. blebs.  
Jejich vznik, nebo jednoznačná příčina ruptury 
nebyla doposud objasněna (3). Typicky jsou 
pozorovány u mladších pacientů s astenickým 
habitem, kuřáků, většinou bez přidružených 
komorbidit. Vznik PSP byl pozorován i v dů-
sledku změn atmosférického tlaku (3). V roce 

2014 byli poprvé pozorováni prohloubeniny, 
neboli defekty s „vtlačením“ parietální pleury 
kolem cév v hrotu hemitoraxu, při dvoudimen-
zionálním (2D) zobrazení u torakoskopického 
ošetření spontánního pneumotoraxu. Jako 
perivaskulární pleurální defekty (PPD), nebo 
i vaskulární penetrující defekty (dle označe-
ní F.C-F. Lina et al.), jsou označovány 2-6 mm 
prohloubeniny parietální pleury vázané na 
průběh subklaviálních cév z mediastina (4). 
Jejich sporadický záchyt může být omezen 
limitovanou možností optického zobrazení 
apikálních vaskulárně-pleurálních vztahů při 
použití 2D zobrazení. Zlepšením optického 
vněmu pomocí třídimenzionální (3D) optiky 
při vyšší rozlišovací schopnosti zařízení se mů-
že zvýšit pravděpodobnost identifikace PPD 
a následné možnosti objasnění jejich postavení 
v etiopatogeneze PSP. Perivaskulární pleurální 
defekty by mohli představovat preformova-
nou dutinu, která v koincidenci s negativním 

tlakovým gradientem a pozitivním expanzním 
tlakem v apikálním segmentu horního laloku 
plic může vést ke vzniku subpleurálních bul. 
Hypotetický mechanismus „herniace“ plicni tká-
ně do těchto defektů zůstává nadále nejasný.

Metody
Cílem práce byla komparace „konvenčního 

2D a „3D – HD Einstein Vision“ torakoskopické-
ho optického zařízení v identifikaci  perivasku-
lárních pleurálních defektů a vztahu apikálních 
bul k těmto preformovaným defektům při tora-
koskopickém ošetření primárního spontánního 
pneumotoraxu. Do observační kohortní studie 
byli zahrnuté pozorování pouze jednoho chi-
rurga provádějícího torakoskopickou léčbu PSP 
na obou typech zařízení. Výběr torakoskopické 
jednotky byl náhodný a byl závislý na dostup-
nosti zařízení v den operace. Do souboru byli 
zařazeni pacienti s druhou atakou primárního 
spontánního pneumotoraxu, nebo pacienti 
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s perzistující parenchymovou fistulou i při první 
epizodě PSP (bez dokumentovaného plicního 
onemocnění předoperačně), operováni na I. 
chirurgické klinice LF MU a FNUSA v Brně v ob-
dobí 48 měsíců (7/2014 – 7/2016). Celkově bylo 
v uvedeném období torakoskopicky ošetřeno 
17 pacientů s  PSP, z  toho 9 konvenční 2D 
optikou a 8 pacientů pomocí 3D optiky. Dále 
byla hodnocena přítomnost bul v apikálním 
segmentu horního laloku, nález perivasku-
lárních pleurálních defektů a  jejich vzájemný 
vztah. Všichni pacienti byli ošetřeni dle stan-
dardů Evropské společnosti hrudních chirurgů 
(ESTS) extraanatomickou resekcí apikálního 
segmentu, pleurektomii horní poloviny po-
hrudniční dutiny a pleuroabrazí bazální třetiny. 
Resekce hrotu byla provedena bez ohledu na 
přítomnost bul v daném segmentu pro účely 
histologického vyšetření. Pokud se bula vyskyt-
la v jiné lokalitě než v horním laloku (např. S6), 
nebyl pacient do studie zařazen.

Výsledky
V sledovaném období bylo ošetřeno 17 paci-

entů s primárním, spontánním pneumotoraxem 
(PSP), 14 mužů a 3 ženy s průměrným věkem 29 
let (18-46 let). U 11 pacientů se jednalo o druhou, 
nebo třetí ataku PSP, u 7 pacientů o prolongo-
vanou parenchymovou fistulu u první epizody 
PSP (přítomna minimálně 7 dní). Šest pacientů 
anamnesticky uvedlo pravidelné kouření více 
než 1 cigarety denně. V deseti případech byl 
pneumotorax zaznamenán na straně pravé 
a u sedmi nemocných na straně levé. Pacienti 
byli rozdělení do dvou kohort podle použité 
torakoskopické jednotky. Skupina A (9 pacientů) 
byla ošetřena konvenční 2D optikou, skupina B 
(8 pacientů) byla ošetřena pomocí 3D optiky.  
V skupině A byly apikální buly zachyceny v 4 
případech a pouze v 1 případě byl pozorován 
PPD, který koreloval s umístněním buly v oblasti 
soutoku v. subclavia do v. cava cranialis (VCC). 
V skupině B byly buly zachyceny v 6 případech 

a ve 4 případech byly pozorovány PPD.  Z toho 
ve 2 případech nález buly koreloval s PPD a ve 
zbylých 2 případech se předpokládané místo 
PPD nacházelo mimo lokalizaci buly.  Z pěti cel-
kově dokumentovaných případů přitomnosti 
PPD byli všechny zachyceny na pravé straně. 
Predilekční pozicí detekce PPD byli zejména loka-
lizace: 1) soutok VCC, 2) retrovaskulární pozice za 
subklaviálním cévním svazkem v úrovni 1. žebra 
(v zóně nad torakoskopicky identifikovatelným 
2. žebrem). Ve všech případech byly buly po-
zorovány nad niveau viscerální pleury plicního 
parenchymu horního laloku. U všech pacientů 
byl operační výkon a pooperační období bez 
komplikací. U žádného pacienta se doposud 
nevyskytla recidiva.

Diskuze
Etiologie primárního spontánního pneumo-

toraxu je multifaktoriální a nadále předmětem 
diskuzí a vědeckých studii (5). Nezpochybnitelně, 
dominantní pozice v etiopatogeneze onemoc-
nění v  současné době patří subpleurálním, 
apikálně lokalizovaným bulám, označovaných 
i anglickým termínem – blebs (6). Jejich vznik 
je pravděpodobně podmíněn změnou tlako-
vých gradientů a dominujícím intraalveolárním 
expanzním tlakem, který vede u astenických 
jedinců, k emfyzematózním změnám a bulózní 
přestavbě subpleurální oblasti hrotu plic (7, 8).   
Jejich pozorovaná prominence nad niveau vis-
cerální pleury by hypoteticky mohla být pod-
míněna vtlačováním do drobných preformo-
vaných dutin v kupule pleury a být tak dalším 
logickým krokem v pochopení etiopatogeneze 
spontánního pneumotoraxu. Záchyt existence 

Obrázok 1. Perivaskulární pleurální defekt v oblasti kraniální části v. cava superior s korespondující 
apikálně lokalizovanou bulou (archiv a zpracování autora)

Obrázok 2. „3D – HD Einstein Vision“ umožňu-
jící 3D hloubkovou vizualizaci pomocí speciál-
ních brýlí
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PPD koresponduje s vývojem zobrazovací a op-
tické techniky používané při operační terapii. 
Tento pokrok přes dvoudimenzionální obraz 
s vysokým rozlišením, až po tři dimenze výrazně 
ulehčující prostorovou orientaci a prostorovou 
hloubku zvyšuje pravděpodobnost identifikace 
PPD.  Záchyt PPD v našem souboru byl v po-
měru 4:1 vyšší ve prospěch 3D optiky. Ve dvou 
případech při použítí 3D optiky byla potvrzena 
korespondence lokalizace PPD  a subpleurálních 
bul.  V obou případech se jednalo o 3. recidivu 
onemocnění (řešenou observací a opakovanou 
hrudní drenáži na spádovém pracovišti), až poté 
byli pacienti odesláni na naše pracoviště k chi-
rurgickému ošetření. Oba pacienti v anamnéze 
uvedli aktivní, nebo v minulosti provozované 
intermitentní kouření. Všechny pozorované při-
pady detekce PPD byli vázané na pravou stranu. 
Na straně levé, i když byli nalezeny buly, nebyl 
PPD pozorován. Masivní parenchymové fistu-
ly byli vždy spojeni s nálezem PPD. Pro výše 
uvedené poznatky zatím není dostupné žádné 
vysvětlení. Naše výsledky potvrzují existenci PPD 
a jejich optimálnější vizualizaci za použití 3D 
torakoskopického optického zařízení. Limitem 
studie je malý počet pacientů podmíněný uni-
centrickým sledováním a nepřítomnost subple-

urálních bul ve všech případech PSP, která může 
limitovat hypotetické postavení PPD v etiologii 
PSP. K pochopení vzájemných vztahů jednotli-
vých rizikových faktorů a postavení PPD v eti-
opatogeneze spontánního pneumotoraxu je 
nutné multicentrické vyhodnocení.

Závěr
Rozvojem a zaváděním nových technických 

zařízení vedoucích k zlepšení optického vněmu 
operatéra dochází k pozorování prostorového 
rozložení anatomických struktur, které předtím 
bylo možno hodnotit pouze v omezené míře, 
a nebyl jim přikládán význam v patologii spon-
tánního pneumotoraxu. Existence apikálních pe-
rivaskulárních pleurálních defektů a vzájemného 
vztahu k subpleurálním bulám umožňuje před-
pokládat etiopatogenetickou souvislost k vzniku 
primárního spontánního pneumotoraxu. Zatím 
není k dispozici dostatek validních dat k potvr-
zení této hypotézy. 
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Poranenia bránice
Prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD., MPH
Klinika úrazovej chirurgie LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Ruptúry bránice po tupom poranení sú viacnásobne častejšie v porovnaní s penetrujúcimi laceráciami v našom regióne a obe lézie vedú 
k herniácii brušných orgánov. Ruptúry po tupom poranení alebo penetrujúce lézie vyžadujú chirurgickú liečbu. Ľavostranné ruptúry 
sú častejšie.

Kľúčové slová: bránica, poranenia

Injuries of the diaphragm

Blunt ruptures of the diaphragm outnumber penetrating laceracions in our county, and both may result in herniation of abdominal 
organs. Blunt ruptures or penetrating lacerations required surgical treatment. The left side ruptures are more frequent.

Key words: diaphragm, injuries
Slov. chir., 2016; roč. 13(3-4): 65–66

Úvod
Ambrose Paré pozoroval tupé ruptúry i pe-

netrujúce lézie bránice na sérii pitiev a opísal 
prvú poúrazovú léziu v roku 1579. Francúzsky 
kapitán mal vtedy ileus 8 mesiacov po strelnom 
poranení ľavej časti hrudníka. Paré neskôr opí-
sal aj inkarceráciu žalúdka po tupom poranení 
bránice (1). 

V našich zemepisných šírkach sa prevažná 
časť bránicových ruptúr vyskytuje po tupom ná-
silí, na rozdiel od severoamerických autorov, ktorí 
uvádzajú penetrujúce lézie ako častejšie (2). Ako 
príčina krytých ruptúr sa považuje kompresia 
hrudníka a kraniálnej časti brucha, v súčasnosti 
najviac po autonehodách.

Vzhľadom na to, že nejde o príliš časté po-
ranenie, ruptúra bránice môže byť zdrojom dia-
gnostických omylov a nasledujúcich závažných 
komplikácií, najmä pri polytraumách.

Trhlina v bránici vedie k herniácii brušných 
orgánov. Úrazové ruptúry bránice sú ale ne-
pravé hernie bez prietržového vaku. Častejšie 
je postihnutá ľavá časť bránice, pretože pravú 
časť chráni hepar a navyše je pravá časť bránice 
kongenitálne pevnejšia. Prevažná väčšina tupých 
poranení je súčasťou polytraumy. 

Prenikajúce poškodenia majú väčšinou kri-
minálnu anamnézu. Hoci dve posledné desaťro-
čia bol výskyt kolísajúci, neprevýšil majoritu lézií 
po tupom násilí. Ich incidencia je rovnaká na 
oboch stranách bránice.

Diagnóza
Bránica je najslabšou stenou brušnej dutiny, 

preto pri každom torakoabdominálnom pora-
není treba myslieť na léziu bránice. Diagnostika 
bránicovej ruptúry po tupom poranení je v ak-
útnom štádiu ťažká, hlavne ak sa na túto léziu 
nemyslí. Zvlášť náročná je pri polytraumách, 

keď sú v popredí známky šoku a symptomato-
lógia ostatných orgánových poškodení. Niekedy 
sa odhalí pri revízii brušnej dutiny ako „vedľa-
jší nález“ popri ošetrovaní ostatných orgánov. 
U hemodynamicky stabilizovaných pacientov 
sa väčšina odhalí až po 6 hodinách, niektoré 
prípady sa zdiagnostikujú po niekoľkých dňoch, 
ba dokonca mesiacoch a ojedinele i rokoch (3). 
Niektoré bránicové hernie sa ohlásia ako náhla 
brušná príhoda (4).

Pacienti, ktorí sú pri vedomí, udávajú tlak 
v hrudníku, dysfágiu. Kašel a dyspnoe nemusí 
byť pravidlom. Niekedy prinesie pacientovi úľavu 
horizontálna poloha. Klinicky nájdeme temný 

poklop na hrudnej stene, oslabenie dýchacích 
fenoménov, niekedy počuteľné prelievanie žal-
údočného obsahu v hrudníku. 

Natívna rtg snímka v bežnej PA projekcii 
hrudníka odhalí herniáciu žalúdka, resp. jeho 
časti (obrázok 1 a 2). Rtg zatienenie v hrudníku 
môže spôsobiť ktorýkoľvek orgán (obrázok 3). 

Ak je nález neistý, diagnózu môže podporiť 
CT vyšetrenie (obrázok 4). 

Diagnózu môže odhaliť torakoskopické vy-
šetrenie úrazového hrudníka. Hemodynamicky 
stabilizovaní pacienti pri podozrení na vn-
útrobrušné poranenie by sa mohli podrobiť la-

Obrázok 3. Natívna rtg snímka pravostrannej 
lézie bránice s herniáciou heparu

Obrázok 4. Prehľadná CT rekonštrukcia rozsia-
hlej pravostrannej bránicovej prietrže s herniá-
ciou heparu

Obrázok 1 a 2. Natívna rtg snímka herniácie žalúdka tvaru presýpacích hodín  a úplná herniácia žalúdka
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paroskopickému vyšetreniu. Ak nie je k dispozícii 
endoskopická technika a je podozrenie na ruptú-
ru bránice aj napriek ostatným nepresvedčivým 
vyšetreniam, je indikovaná laparotómia. 

Liečba 
V akútnom štádiu si revíziu vynúti celkový 

stav pacienta alebo náhla brušná príhoda. Pri 
dominujúcom poranení hrudníka, ak sme don-
útení k torakotómii, náhodnú ruptúru bránice je 
vhodné ošetriť cez otvorený hrudník. Dôležité 
je pooperačné odsávanie dostatočne hrubým 
drénom zavedeným najlepšie voľne na bránicu 
v strednej axilárnej čiare. 

Pri podozrení na poranenie brušných or-
gánov je indikovaná laparotómia. Cez horný 
stredný prístup, ktorý je v akútnom stave pri 
neistote diagnózy najvhodnejší, možno do-
statočne zrevidovať hepar, slezinu, hornú časť 
tráviacej rúry i bránicu. Vľavo je prístup pomer-
ne jednoduchý. Preťatím lig triangulare možno 
bezpečne zrevidovať ľavú časť bránice. Vpravo 
treba zmobilizovať pečeň prerušením lig. falci-
forme hepatis. Sprístupnenie bránicovej lézie 
umožní uchopenie cípu trhliny „Kocherom“ 
a rekonštrukciu. Klasická sutúra jednotlivými 
presnými a pevnými stehmi v jednej vrstve je 
dostatočná. Ani tu netreba zabudnúť na drenáž 
podbránicového priestoru dostatočne hrubým 
drénom, hlavne v súvislosti s poranením ostat-
ných brušných orgánov. 

Pravý alebo ľavý subkostálny prístup je 
vhodný pri jednoznačnej diagnóze ruptúry 
bránice. V akútnom štádiu nie je absolútne in-
dikovaný. 

Klinický materiál
Na Klinike úrazovej chirurgie v Košiciach 

sme vyhodnotili niekoľko súborov. Počas ob-
dobia 1990 až 1999 (10 rokov) sme zdiagnos-
tikovali a ošetrili 26 pacientov s léziou bránice 
v prevažnej väčšine po tupom poranení. Len 
3 pacienti v súbore utrpeli penetrujúce pora-
nenie. Skúmanie nasledujúceho obdobia bolo 

prekvapením, pretože za 5 rokov (2000 – 2004) 
sme ošetrili len 6 pacientov (5 poškodených 
s léziou bránice po tupom poranení a jedného 
po strelnom poranení). Všetci boli muži a mali ľa-
vostranné poškodenie. Nasledujúce obdobie 10 
rokov (2005 – 2014) bolo charakteristické zvýše-
ním incidencie výskytu na celkovo 15 poškodení 
bránice. V poslednom skúmanom súbore je opäť 
prevaha mužov po tupom násilí. V tomto sledo-
vanom období sme mali dve úplné cirkulárne 
lézie vpravo ošetrené – jednu cez torakotómiu 
a jednu cez torakofrenolaparotómiu. 

Pri vyhodnotení celkového počtu treba po-
tvrdiť, že prevažná väčšina bola ošetrená per 
laparotomiam v rámci ošetrovania akútneho 
poúrazového brucha alebo odložené po potvr-
dení diagnózy. Z posledne sledovaného súboru 
bolo skontrolovaných 12 pacientov (jeden a vi-
ac rokov po úraze). Ani jeden sa jednoznačne 
nesťažoval na príznaky súvisiace s bránicovým 
poškodením. Dvaja pacienti s úplnou pravostra-
nou cirkulárnou ruptúrou a herniáciou pečene 
sú v pôvodnom povolaní (1 ošetrený per to-
rakotomiam, 1 per torakofrenolaparotomiam).

Diskusia
Tak ako všetky poranenia, aj lézie bránice 

majú svoje zvláštnosti. Ruptúra bránice nie je 
častá a spôsobuje ju tupá torakoabdominálna 
trauma prevažne u mužov. Každé tupé porane-
nie trupu vedie k zvýšeniu intratorakálneho ale-
bo intraabdominálneho tlaku, ktoré sa prenáša 
na reflektoricky stiahnutú bránicu a po prekona-
ní hranice elasticity bránice dôjde k ruptúre (5).

Akútnejšie stavy sú ošetrené pri kombino-
vanom brušnom poranení v  rámci prvotnej 
urgentnej revízie. Izolované poškodenia bez 
herniácie sú ťažko diagnostikovateľné. Väčšie 
lézie dovoľujú herniáciu orgánov, najčastejšie 
žalúdka či črevných kľučiek, ak je ruptúra vľavo. 
Ani vtedy nie sú subjektívne príznaky dramatic-
ké, ak nedôjde k inkarcerácii.

Pri prenikajúcich poraneniach je situácia jed-
noznačná. Na bránicovú léziu treba myslieť hlav-

ne pri penetrujúcich poraneniach dolných častí 
hrudníka a je jedno či násilie prichádza z prednej 
laterálnej alebo zadnej strany (obrázok 5 a 6). 

Samotná revízia a rekonštrukcia, hlavne ak 
ide o jasnú izolovanú diagnózu ruptúry vľavo, 
je vhodná cez subkostálny prístup. Pravostranné 
poškodenie bránice je možné pri dostatočných 
skúsenostiach ošetriť aj cez torakotómiu. Len 
v jednom prípade sme museli rozšíriť prístup 
otvoreného hrudníka, pretože išlo o cirkulárnu 
léziu bránice a nebolo možné zreponovať hepar. 
Nepoškodenú pečeň nebolo možné „uložiť“ do 
prijateľnej polohy ani použitím všetkých nám 
známych manévrov a polohovacích techník, 
preto sme boli nútení vykonať torakofrenolapa-
rotómiu. Odhliadnuc od peroperačných ťažkostí 
sa pacient zotavil a je v pôvodnom zamestnaní. 

Záver 
Ruptúra bránice nie je častá a spôsobuje 

ju tupá torakoabdominálna trauma, prevažne 
u mužov. Cirkulačne stabilnejší pacienti majú 
zväčša chudobný klinický nález a  diagnóza 
ruptúry bránice sa potvrdí až po niekoľkých 
dňoch aj keď sa na podozrenie ruptúry myslí. 
Vysokú diagnostickú hodnotu má CT vyšetrenie 
(obrázok 4). Ak CT nie je jednoznačné, treba uro-
biť klasické skiaskopické vyšetrenie, ktoré sa nám 
pri neistote diagnózy osvedčilo. Aj napriek vyššie 
uvedenému sú známe prípady niekoľkoročnej 
„nemej“ lézie s herniáciou orgánov brušnej duti-
ny. Odhliadnuc od spomínaných diagnostických 
problémov, treba potvrdiť, že výsledky ošetre-
ných bránicových ruptúr sú dobré, netreba ale 
zabúdať, že ide o trvale aktuálnu diagnózu. 
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Obrázok 5. Penetrujúce poranenie bránice 
kuchynským nožom

Obrázok 6. Bránica zobrazeného pacienta 
ošetrovaná cez torakotómiu
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Recidivujúce mezenchymálne 
nádory retroperitonea
Prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD., MUDr. Erik Wagner, MUDr. Igor Slobodník, MUDr. Ondrej Šoltýs
II. chirurgická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Medzi najčastejšie recidivujúce mesenchymálne nádory retroperitonea patrí liposarkóm, fibrosarkóm, hemangiopericytóm, malígny 
schwannóm, extragastrointestinálny GIST a vysokomalígne zvláštne typy sarkómov, z nich najmä desmoplastic small round cell tumor 
(DSRCT). V práci uvádzame súbor pacientov operovaných na II. chirurgickej klinike SZU vo FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici v rokoch 
2000 – 2016 pre recidivujúci mezenchymálny nádor retroperitonea. Jednotlivé typy nádorov demonštrujeme na konkrétnych prípadoch. 
Výsledky ukazujú potrebu významnej radikality operačného výkonu vrátane multiviscerálnej resekcie a tiež potrebu častého sledovania 
pacientov. Potrebná je aj pripravenosť chirurga včas riešiť recidívu nádoru.

Kľúčové slová:  retroperitoneum, liposarkóm, hemangiopericytóm, desmoplastic small round cell tumor, malígny schwannóm, extra-
gastrointestinálny GIST

Recurrent mesenchymal tumors of retroperitoneum

The most often recurrent mesenchymal tumours of retroperitoneum are liposarcoma, fibrosarcoma, hemangiopericytoma, malignant 
schwannoma, extragastrointestinal GIST and high malignant types of sarcomas, especially desmoplastic small round cell tumor (DSRCT). 
We present group of patients operated on at the Department of Surgery in F. D. Roosevelt Hospital in Banská Bystrica  during period 
2000-2016 due to recurrency of mesenchymal tumor of retroperitoneum. Recurrent tumors are demonstrated on particular cases. Results 
show the necessity of radicality of the surgical procedure including multivisceral resection as well as the necessity to follow the patients 
very often. Required is also readiness of surgeon to solve tumor recurrency in time.

Key words: retroperitoneum, liposarcoma, hemangiopericytoma, desmoplastic small round cell tumor, malignant schwannoma, extra-
gastrointestinal GIST

Slov. chir., 2016; roč. 13(3-4): 67–71

Úvod
Potenciál recidivovať majú všetky malígne 

nádory retroperitonea, z nich hlavne tie, kde 
je účinnosť pooperačnej onkologickej liečby 
v dôsledku rezistencie nádorov nízka, ako sú 
napríklad mezenchymálne malígne nádory. 
V týchto prípadoch musí chirurg už pri prvej 
operácii revidovať každú oblasť retroperitonea, 
voliť čo najradikálnejší výkon vrátane multivis-
cerálnej resekcie, a pripraviť sa na to, že bude 
musieť pacienta operovať opakovane. Preto by 
mal u týchto pacientov presne poznať rozsah 
predchádzajúcich výkonov a  možnosti, ako 
môže byť radikálny pri opakovaných operáci-
ách. Medzi nádory retroperitonea s najväčšou 
tendenciou recidivovať patria sarkómy mäk-
kých častí, lymfómy a malígne cievne nádory. 
Z benígnych nádorov majú veľkú tendenciu 
k recidíve retroperitoneálne dezmoidy. Práca sa 
zameriava na najčastejšie recidivujúce malígne 
mezenchymálne nádory retroperitonea a opi-
suje jednotlivé typy nádorov na základe kon-
krétnych prípadov z praxe chirurgickej kliniky.

Materiál
V období rokov 2000 – 2016 (17 rokov) bo-

lo na II. chirurgickej klinike SZU vo FNsP F. D. 

Roosevelta v Banskej Bystrici primárne radikálne 
operovaných 31 nádorov retroperitonea, ktoré 
nevychádzali z tráviaceho alebo urogenitálneho 
systému a ktoré boli histologicky charakterizo-
vané ako malígne nádory mezenchymálneho 
pôvodu (2 pacienti ročne). Z týchto pacientov 
bolo opakovane operovaných pre recidívu 20 
pacientov. U 12 pacientov bolo treba vykonať 
multiviscerálnu resekciu, teda odstrániť aj orgán 
iného orgánového systému. Najčastejšie išlo 
o obličku (v 9 prípadoch). U 5 pacientov to bolo 
nevyhnutné už pri prvej operácii, u 7 pacientov 
až pri operácii pre recidívu nádoru. Z pacientov 
sledovaných vo FNsP F. D. Roosevelta sa z hľa-
diska prežívania dalo hodnotiť 23 pacientov. 

Diagnóza bola u každého pacienta predope-
račne potvrdená CT alebo MR vyšetrením, paci-
entov operovalo 5 rôznych chirurgov. Hodnotili 
sme radikalitu výkonu, počet reoperácií, čas do 
prvej recidívy a 3-ročné prežívanie u sledova-
ných pacientov.

Výsledky
Z 31 primárne operovaných pre mezenchy-

málny malignóm retroperitonea bol najpočet-
nejšie zastúpený liposarkóm (v 45 %) a fibro-
sarkóm (8), ostatné boli zriedkavé. Z týchto 31 
nádorov 64 % zrecidivovalo. Priemerný počet 
operácií pre tieto nádory bolo 2,3 operácie, naj-
častejšie recidivoval DSRCT (v 100 %). Priemerný 

Tabuľ ka 1. Rozloženie pacientov podľa histologických nálezov, počtu operácií a prežívania

Histologický typ 
nádoru

Počet 
pacientov

Počet 
recidivujúcich 
nádorov

Priemerný 
počet 
operácií

Priemerný 
čas do prvej 
reoperácie

3-ročné 
prežívanie  
u sledovaných

Liposarkóm 14 9 3 10 mes. 78 % (11)

Fibrosarkóm 8 4 2 8 mes. 50 % (4)

Hemangiopericytóm 3 2 2 20 mes. 66 % (2)

DSRCT 2 2 3 10 mes. 50 % (1)

Malígny Schwanóm 3 2 2 8 mes. 33 % (2)

E-GIST 1 1 2 6 mes. 0 % (0)

SPOLU 31 20 (64 %) 2,3 10 mes. 46 %
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čas do prvej reoperácie bol 10 mesiacov. Tieto 
údaje, ako aj rozloženie pacientov podľa histo-
logických nálezov, počtu operácií a prežívania 
zobrazuje tabuľka 1. 

Na jednotlivých prípadoch z praxe II. chirur-
gickej kliniky SZU a FNsP FDR v Banskej Bystrici 
demonštrujeme prípady najčastejšie recidivujú-
cich mezenchymálnych nádorov retroperitonea.

Liposarkóm
Pacientka, 43-ročná, operovaná prvýkrát  

13. 12. 2013 s nálezom veľkého nádoru vychád-
zajúceho z ľavej časti retroperitonea, prominujú-
ceho z brucha, veľkosti 20 x 15 cm, utláčajúceho 
ľavú obličku aj aortu. Infiltrácia okolitých orgánov 
nebola prítomná (obrázok 1). Vykonaná komplet-
ná exstirpácia nádoru (obrázok 2). Peroperačná 
aj definitívna histológia bola myxoidný liposa-
rkóm s rozsiahlymi ložiskami nekróz v tumore.

Ďalšia operácia pre recidívu musela byť vy-
konaná dňa 23. 1. 2015, keď okrem exstirpácie 
recidívy liposarkómu musela byť vykonaná aj 
ľavostranná nefrektómia pre prerastanie nádoru 
do obličky. Histologicky išlo o recidívu myxoid-
ného liposarkómu (obrázok 3 a 4).

Pacientka je naďalej sledovaná. Po ročnom 
bezproblémovom priebehu sa v ľavej časti retr-
operitonea začali objavovať nové ložiská. S ďal-
šou chirurgickou revíziou pacientka nesúhlasila 
a momentálne je na liečbe chemoterapiou a be-
rie protónovú liečbu v Prahe. Posledná kontrola 
z marca 2016 ukazuje stabilizovaný stav.

Fibrosarkóm
Pacientka, 67-ročná, s príznakmi stenózy 

ľavého ureteru riešená spočiatku na urologic-
kej klinike, kde 22. 11. 2007 vykonaný pokus 
o stentáž ureteru, následne pre jeho perforá-
ciu vykonaná ľavostranná nefrostómia. Na chi-
rurgickej klinike prvýkrát operovaná 19. 2. 2008  
s  nálezom nádoru retroperitonea infiltru- 
júceho ľavý močovod a  ľavú ilickú vénu. 
Súčasne prítomná malígna deštrukcia stavca 
L5 (obrázok 5). Vykonaná exstirpácia väčšej 
časti nádoru, menšia časť nádoru súvisiaca 
z chrbticou bola ponechaná, nakoľko bola ne-
resekabilná. Ilická véna bola zrekonštruovaná 
a urológom bola vykonaná ľavostranná nefrek-
tómia, keďže oblička už prakticky nefungovala 
(obrázok 6). Histologicky sa v nádore potvrdil 
fibrosarkóm s  nízkym stupňom malignity. 
Následne pacientka absolvovala chemotera-
piu. V júli 2008 bola operačne riešená hernia 
v laparotomickej rane. Potom sa pokračovalo 
v chemoterapii. Dňa 8. 8. 2016 operovaná na 
gynekologickej klinike pre karcinóm endome-
tria a vykonaná hysterektómia s obojstrannou 
adnexektómiou, pri revízii retroperitonea od-
stránená recidíva fibrosarkómu veľkosti 6 cm.  
V súčasnosti pacientka pokračuje v chemo-
terapii.

Hemangiopericytóm 
Pacient, 64-ročný, operovaný prvýkrát  

30. 6. 2010 pre nádor retroperitonea s hormonál-
nou aktivitou v zmysle hypoglykémií (inzulin-like 
tumor), ktorý infiltroval pravú obličku. Vykonaná 
kompletná exstirpácia nádoru a pravostranná 
nefrektómia. Histologicky išlo o hemangiopericy-
tóm (HPC) so zvýšeným malígnym potenciálom. 
Pre vznik recidívy znovu operovaný 22. 10. 2012,  
nájdený recidivujúci HPC vpravo veľkosti 15 x 7 cm  
s prejavmi hyperinzulinizmu, vykonaná kom-
pletná exstirpácia nádoru. Histológia ukázala 
recidívu malígneho HPC (obrázok 7).

Pre ďalšiu, tentokrát už viacložiskovú recidívu 
bol pacient operovaný 8. 3. 2013, nájdená recidíva 
veľkosti 10 x 8 cm vnorená do pečene. Jej odstrá-
nenie si vyžiadalo aj parciálnu resekciu pečene. 

Obrázok 1. Liposarkóm retroperitonea promi-
nujúci z brucha

Obrázok 2. Stav po odstránení liposarkómu 
z ľavej časti retroperitonea

Obrázok 3. Resekát recidívy liposarkómu 
a ľavej obličky, do ktorej prerastal

Obrázok 4. Ľavé retroperitoneum bez nádoru 
a ľavej obličky

Obrázok 5. CT obraz fibrosarkómu v ľavej časti 
retroperitonea s uzuráciou stavcov

Obrázok 6. Operačný nález ľavého ureteru 
vytlačeného fibrosarkómom ventrálne

Obrázok 7. Exstirpovaná recidíva hemangiope-
ricytómu z pravej časti retroperitonea
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Odstránené aj ďalšie metastázy veľkosti 3 x 2 cm.  
Zatiaľ poslednýkrát bol pacient operovaný v ro-
ku 2016. Štvrtá operácia sa konala 3. 3. 2016, 
išlo o recidívu veľkosti 4 cm v pravej bedrovej 
jame v retroperitoneu. Histologicky sa znovu 
potvrdil malígny hemangiopericytóm. Odvtedy 
je pacient bez ťažkostí, poslednú kontrolu mal 
pred pol rokom.

Desmoplastic small round cell tumor
Pacient, 42-ročný, bol prvýkrát operovaný 

20. 1. 2014 pre duplexný nádor brušnej dutiny 
vychádzajúci z retroperitonea – v hypogastriu 
veľkosti 18 cm, v  ľavom mezogastriu 15 cm, 
postihnutý bol aj vertex močového mechúra 
(obrázok 8 a 9). Vykonaná takmer kompletná 
exstirpácia nádorov retroperitonea (98 % ná-
dorovej masy), exstirpácia postihnutých uzlín 
z radixu mezentéria a parciálna resekcia močo-
vého mechúra. Histologicky sa potvrdil raritný 
malígny nádor – desmoplastic small round cell 
tumor. Následne bol pacient komplexne on-

kologicky liečený v Národnom onkologickom 
ústave v Bratislave.

Po roku sa objavila recidíva s uzlinovými 
metastázami v  takmer všetkých oblastiach 
retroperitonea a s metastázami v pečeni. Dňa  
11. 12. 2014 vykonaná druhá operácia s odstrá-
nením všetkých na PET/CT detegovaných me-
tastáz. Nasledovala ďalšia onkologická liečba 
v NOÚ Bratislava, kde bola aplikovaná protokolár-
na liečba P6. Ďalšia operácia vykonaná 6. 1. 2015, 
išlo o exstirpáciu do pečene vnorenej metastá-
zy DSRCT. Znovu pokračované v chemoterapii 
v NOÚ včetne transplantácie kmeňových buniek. 
Zatiaľ posledná operácia bola vykonaná 7. 10. 
2016 pre svietice ložisko na PET v oblasti céka 
(obrázok 10). Nájdený konvolút uzlín v povodí 
arteria ileocolica, ktorý bol kompletne odstrá-
nený, ale histologicky išlo len o reaktívne zmeny 
v uzlinách. DSRCT sa v resekáte nepotvrdil. Iná 
patológia sa v bruchu nenašla. Pacient je naďalej 
v sledovaní NOÚ Bratislava.

Malígny schwannóm
Pacientka, 53-ročná, prvýkrát operovaná 

na chirurgickej klinike 29. 1. 2013 po tom, ako 
biopsia obličky robená urológom potvrdila his-

tologicky malígny schwannóm. Na CT sa potvrdil 
nádor infiltrujúci ľavú obličku, pankreas, slezinu, 
bránicu a lienálnu flexúru čreva (obrázok 11). 
Vykonaná bola multiviscerálna resekcia s kom-
pletným odstránením nádorovej masy, s od-
stránením ľavej obličky a nadobličky, chvosta 
pankreasu, sleziny, časti bránice, lienálnej flexúry 
čreva a metastatických uzlín (obrázok 12). 

Pacientka následne onkologicky liečená mul-
timodálnou onkologickou liečbou. Nádor však 
nereagoval na žiadnu liečbu, došlo k recidíve 
a pacientka ešte v tom roku exitovala. Potvrdila 
sa vysoká malignita malígneho schwannómu, 
ktorý však bol pokročilý už v štádiu diagnostiky 
a prvej operácie.

Extragastrointestinálny GIST  (E-GIST)
Pacientka, 56-ročná, operovaná 29. 7. 2006 

pre rýchlo sa zväčšujúci nádor retroperitonea 
vpravo, infiltrujúci pravú obličku, pravé hemi-
kolón a pečeň, nádor mal veľkosť 20 x 15 cm 
(obrázok 13). Vykonaná kompletná exstirpácia 
nádoru s pravostrannou nefrektómiou a pravo-
strannou hemikolektómiou. Histologický nález 
znel retroperitoneálna a mezenteriálna fibroma-
tóza (neskôr sa ukázalo že nebol presný) a on-
kológom bol nasadený tamoxifen. Pre recidívu 
dňa 16. 10. 2006 pacientka operovaná znovu. 
Nájdený multilokulárny nádor s maximom v re-

Obrázok 8. CT obraz primárneho DSRCT 
nádoru pred prvou operáciou v roku 2014

Obrázok 9. CT obraz primárneho DSRCT 
nádoru pred prvou operáciou v roku 2014

Obrázok 10. PET/CT nález pred poslednou operáciou v roku 2016

Obrázok 12. Stav po multiviscerálnej resekcii 
v ľavej časti brucha. Retroperitoneum je už 
zrekonštruované.

Obrázok 11. CT obraz nádoru postihujúci 
viaceré orgány v retroperitoneu aj peritoneálnej 
dutine
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troperitoneu a v mezentériu v mieste ileotran-
sverzoanastomózy. Ďalšie nádorové masy boli 
subhepatálne, v radixe mezentéria a v panve. 
Všetky nádorové ložiská boli znovu makrosko-
picky kompletne odstránené vrátane resekcie 
čreva v oblasti anastomózy (obrázok 14). Nový 
histologický nález znel: malígny GIST v recidíve 
tumoru s fokálnou imunohistochemickou CD 
117 pozitivitou. Onkológom ordinovaný imati-
nib. V januári 2007 zistená na CT nová recidíva 
nádoru nielen v mieste pôvodného ložiska, ale 
aj na iných orgánoch, vrátane viacerých meta-
statických ložísk v brušnej stene. Nádor vykazuje 
vysoké tempo rastu, pri vyšetrení má veľkosť  
15 x 15 cm a je fixovaný do retroperitonea, podľa 
CT už radikálne neresekabilný (obrázok 15). Po 
dohovore s onkológom je indikovaný pokus 
aspoň o debulking nádoru. Pacientka operovaná 
po tretíkrát dňa 9. 1. 2007 s nálezom postihnutia 
všetkých orgánov v pravej časti brušnej dutiny. 
Vykonaná multilokulárna exstirpácia nádorových 
ložísk s resekciou terminálneho ilea a transver-
za, s resekciou sigmoidea, resekciou časti steny 
močového mechúra a exstirpácia všetkých me-
tastáz z brušnej steny. Histologický nález potvrdil 
recidívu pôvodného nádoru – malígny GIST. 
Znovu nasadený imatinib. V marci 2007 došlo 
k ďalšej recidíve s vývojom ileózneho stavu, 
nález bol už neresekabilný a nasadená sym-
ptomatická liečba. Pacientka bola preložená na 
onkologické oddelenie, kde následne exitovala. 
Žila 8 mesiacov od prvej operácie. Išlo o extrém-
ne agresívny malígny E-GIST.

Diskusia
Retroperitoneálne sarkómy sú zriedkavé ná-

dory tvoriace len 1 % – 2 % všetkých solídnych 
malignít. Spomedzi všetkých sarkómov sa väčšina 
vyskytuje mimo retroperitonea. Len 10 % – 20 %  
sarkómov sú sarkómy retroperitonea a ich cel-
ková incidencia je 0,3 % – 0,4 % na 100 000 

obyvateľov. Najvyššia incidencia je v 5. dekáde 
života, hoci sa môžu objaviť v každej vekovej 
skupine (1). Pacienti so sarkómom sa prezentujú 
neskoro, pretože tieto nádory rastú v potenciál-
ne veľkých možných prietoroch retroperitonea 
a môžu narásť do masívnych nádorov bez toho, 
aby vyvolali akýkoľvek príznak. Približne polovica 
týchto sarkómov sú vysokomalígne (high-grade 
tumors). Najčastejšie histologické subtypy retr-
operitoneálnych sarkómov sú liposarkómy (41 
%), leiomyosarkómy (28 %), malígne fibrózne 
histiocytómy (7 %), fibrosarkómy (6 %) a malígne 
nádory puzdier periférnych nervov – schwannó-
my (3 %). Ich 5-ročné prežívanie závisí od štádia 
v čase diagnózy, v priemere  je to 50 % (2).

Liposarkóm je najčastejší typ sarkómu 
mäkkých tkanív (SMT) vyskytujúcich sa v re-
troperitoneu, tvorí 20 % retroperitoneálnych 
SMT (1). Liposarkómy retroperitonea sa vysky-
tujú v každom veku, ale najčastejšie v 5. dekáde. 
Viac ako 75 % sa diagnostikuje „neskoro“, keď už 
dosahujú značnej veľkosti. Nádory menšie ako 
5 cm sú zriedkavé (3). Na CT sa nádory demon-
štrujú predominantne tukovou komponentou. 
Ich jedinou liečbou je kompletné chirurgické 
odstránenie en-bloc s okolitými infiltrovanými 
tkanivami alebo orgánmi. V záujme optimalizo-
vania chirurgického prístupu, štandardizovania 
a reprodukovateľnosti techník operácií týchto 
nádorov boli vypracované technické odporúča-
nia skupinami E-Surge (master class v chirurgii 
sarkómov) a EORTC skupinou zaoberajúcou sa 
liečbou sarkómov mäkkých častí a chirurgovia 
operujúci tieto nádory by sa mali odporúča-
niami riadiť (4). Súčasná klasifikácia WHO delí 
liposarkómy na 4 podtypy: dobre diferencovaný 
liposarkóm, dediferencovaný liposarkóm, my-
xoidný liposarkóm a pleomorfný liposarkóm (5). 
Senzitivita liposarkómov na chemoterapiu, kde 
sa používajú hlavne anthracyklíny, závisí od his-
tologického podtypu. Najcitlivejší podtyp je my-
xoidný liposarkóm, v porovnaní s ostatnými pod-

typmi. Pri dediferencovaných liposarkómoch  
sa opisuje odpoveď v 25 %, u dobre diferencova-
ných nie je takmer žiadna (6). Preto jedinou ná-
dejou pre pacienta je ich kompletné odstráne-
nie, ktoré je dnes definované ako resekcia celého 
postihnutého kompartmentu (compartmental 
resection) (7). Review z Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center v New Yorku, z Royal Mardsen 
Hospital v Londýne a z Francúzskej multicent-
rickej štúdie ukázalo, že aj po viac ako 5 rokoch 
a aj po kompletnom chirurgickom odstránení, 
lokálna recidíva retroperitoneálnych sarkómov 
postihuje 60 % − 70 % pacientov a je zvyčajne 
príčinou smrti (8).

Fibrosarkóm, ktorý je v  retroperitoneu 
zriedkavý, vzniká de novo alebo malígnou pre-
menou retroperitoneálnej fibrózy. V literaúre sú 
publikované zväčša kazuistiky (9).

Hemangiopericytóm bol prvýkrát opísaný 
Scoutom a Murrayom v roku 1942 ako nádor 
vychádzajúci z buniek obklopujúcich kapiláry – 
z pericytov (10). Nádor tvorí 1 % cievnych nádo-
rov. Môže sa vyskytovať v benígnom aj malígnom  
variante, vyskytuje sa hlavne v dospelom veku 
(zvyčajne v 5. dekáde) a je vzácny u detí (len asi 10 %  
prípadov) (11). Vyskytuje sa kdekoľvek v tele, naj-
častejšie na dolných končatinách (v 35 %). V bruš-
nej dutine sa vyskytuje zriedkavejšie (v 25 %),  
zväčša v retroperitoneu v malígnom variante 
a v literatúre sú opísané zväčša kazuistiky (12, 13). 
Z doteraz najväčšieho publikovaného súboru 
36 hemangiopericytómov dospelých, operova-
ných v jednej inštitúcii (M. D. Anderson Hospital 
v Houstone), boli lokalizované v retroperitoneu 
len 3 prípady (14).  Nádor rastie pomaly a dlho 
bezpríznakovo, preto je diagnostikovaný zväčša 
ako objemný nádor (15).  Nádor v malígnom 
variante infiltruje do okolia a v prípadoch jeho 
masívnej neovaskularizácie môže robiť operá-
ciu značne krvácavú. Nádor sa prejavuje v CT 
obraze dobre vaskularizovanou demarkovanou 

Obrázok 15. CT obraz druhej recidívy E-GIST 
pred treťou operáciou

Obrázok 13. CT obraz primárneho nádoru 
(E-GIST)

Obrázok 14. Nádorové masy odstránené pri 
druhej operácii
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heterodenznou nádorovou masou, často s invá-
ziou do okolia. Imunohistochemicky je pozitivita 
na CD34 a Vimentin. Jedinou účinnou liečbou 
je kompletné chirurgické odstránenie nádoru 
aj s  infiltrovaným okolím. 10-ročné prežívanie 
sa pre benígne formy udáva okolo 80 %, pre 
malígne formy len 30 %. Lokálna recidíva pred-
chádza metastázam vo viac ako 50 % prípadov, 
najčastejšie recidivujú retroperitoneálne heman-
giopericytómy (16). Recidíva sa môže objaviť aj 
po viacročnom bezpríznakovom intervale, preto 
je potrebné dlhodobé sledovanie (14).

Desmoplastic Small Round Cell Tumor 
(DSRCT) je zriedkavý vysokoagresívny malígny 
nádor s 5-ročným prežívaním menej ako 15 %, 
a to aj napriek extenzívnej chirurgickej liečbe, 
radiačnej liečbe, chemoterapii a transplantácii 
kmeňových buniek. Postihuje zväčša mladých 
ľudí s prevahou v mužskej populácii. V čase dia-
gnózy už máva vzdialené metastázy. Vyskytuje 
sa v rôznych častiach brušnej dutiny, v retrope-
ritoneu je zriedkavý (17).

Prvýkrát bol opísaný v roku 1989 Geraldom 
a Rosaiom s predominantným výskytom na 
peritoneu (preto sa tiež nazýva „mesotelio- 
blastoma“), z ktorého sa šíri do okolia, včetne do 
retroperitoneálneho priestoru. Klinicky sa nádor 
prejavuje ako abdominálna masa u mladého 
jedinca (zväčša mužského pohlavia) detegova-
teľná na CT, zväčša už veľkosti nad 10 cm, často 
s metastázami po peritoneu, do pečene, lymfa-
tických uzlín, pankreasu či obličiek. Metastázy sa 
v čase diagnózy vyskytujú až u 40 % pacientov. 
V liečbe DSRCT už bolo vyskúšaných mnoho 
modalít a napriek agresívnej liečbe sa 3-ročné 
prežívanie odhaduje na 44 % (18). Preto je pri 
možnosti odstrániť recidívu chirurgicky najúči-
nnejší spôsob, ako s nádorom bojovať, operačná 
liečba, a to aj v debulking modalite. V sérii 66 
pacientov liečených v Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center, pacienti ktorí sa podrobili resekcii 
nádoru mali 3-ročné prežívanie 58 %, zatiaľ čo 
v skupine pacientov, ktorí operovaní neboli nikto 
neprežil 3 roky (19).

Malígny schwannóm vychádza zo spoji-
vového tkaniva obaľujúceho periférne nervové 
vlákna, konkrétne vychádza zo Schwannových 
pošiev neurónov a vzhľadom na svoj pôvod 
a biologické správanie sa klasifikuje ako sarkóm. 
V retroperitoneu sa vyskytuje zriedkavo, zväčša 
sa tam vyskytujú benígne varianty schwannó-
mov. Retroperitoneálny malígny schwannóm 
tvorí len 0,01 % nádorov retroperitonea, a po 
radikálnej exstirpácii prežíva 5 rokov menej než 
20 % pacientov (20). Adjuvantná onkologická 
liečba je len minimálne účinná (21). V literatú-

re sú opísané zväčša len kazuistiky malígneho 
schwannómu retroperitonea a  jeho jedinou 
účinnou liečbou je radikálne chirurgické od-
stránenie (22).

Gastrointestinálne stromálne nádory 
(GIST) sú najčastejšie mesenchymálne nádory 
tráviaceho traktu. Nádory histologicky a imuno-
histochemicky podobné GIST-om sa zriedkavo 
vyskytujú aj mimo tráviaci trakt a to v omente, 
v mezetériu a v retroperitoneu. Nazývajú sa ex-
tra-gastrointestinálne stromálne nádory (E-GIST). 
V retroperitoneu sú extrémne zriedkavé: do ro-
ku 2012 bolo v literatúre publikovaných len 58 
prípadov a aj v súčasnosti sú publikované len 
kazuistiky (23, 24). V našom súbore pacientov 
sme mali len 1 prípad extragastrointestinálneho 
GISTu.

Retroperitoneálne E-GIST v čase diagnózy 
dosahujú často už veľkých rozmerov a na CT 
sú ľahko diagnostikovateľné ako zväčša okap-
sulované útvary v retroperitoneu. Chirurgické 
odstránenie je zlatým štandardom liečby ne-
metastatických E-GISTov a je dôležité dosiahnuť 
ich kompletné odstránenie en-bloc s okolitými 
infiltrovanými tkanivami. Imunohistochemicky 
sú tieto nádory charakterizované pozitivitou 
na CD 119.

Záver
Naše prípady liečených recidivujúcich me-

zenchymálnych malígnych nádorov retrope-
ritonea ukazujú, že základom liečby je čo naj-
radikálnejšie odstránenie nádoru už pri prvej 
operácii, častokrát aj za cenu multiviscerálnych 
resekcií. Nevyhnutná je  včasná onkologická 
liečba a pravidelné a komplexné sledovanie, 
aby prípadná recidíva bola chirurgicky riešená 
včas. Naše skúsenosti ukazujú, že ani opakované 
recidívy neznižujú význam chirurga pri liečení 
týchto stavov.
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Comparison of side effects and the need 
of painkillers in the treatment of knee 
osteoarthritis by plasma-rich platelets, 
hyaluronic acid and corticosteroids 
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Objective: The present study aimed to compare and analyse side effect and pain killer usage between three methods of the treatment 
of knee osteoarthritis over one year period.
Design: We performed a randomized double blind study with two control groups (n = 382 patients). One group of patients was treated 
with three intra-articular injections of PRP, the second group of patients with three injections of hyaluronic acid and the third group of 
patients with one intra-articular injection of glucocorticoid. The painkillers used by the patients were NSAIDs (ibuprofen, diclofenac 1st, 
2nd and 3rd generations), paracetamol and tramadol. Outcomes were measured and analysed over one year. 
Results: Comparing the results between the 3 groups revealed significant improvement of symptoms in the PRP group, as well as for 
lesser painkiller usage, but no serious side effect involving the PRP treatment and the out-comes.
Conclusions: Autologous platelet-rich plasma is an effective, simple to perform, minimally invasive and safe method in treatment of 
early stages of knee osteoarthritis on the long term, and is based upon the body’s own concentrate with no additives. Intra-articular 
injections of PRP significantly reduce pain and restore function of the knee joint in patients with knee osteoarthritis. 

Key words: side effect, painkiller usage, knee osteoarthritis, platelet-rich plasma, hyaluronic acid, glucocorticoids

Porovnanie vedľajších účinkov a užívania liekov proti bolesti medzi tromi spôsobmi liečenia gonartrózy: plazmou 
bohatou na trombocyty, kyselinou hyalurónovou a kortikoidmi

Cieľ: Táto štúdia je zameraná na porovnávanie a analyzovanie vedľajších účinkov a užívanie liekov proti bolesti medzi tromi spôsobmi 
liečenia gonartrózy počas jedného roka.
Metódy: Vykonali sme randomizovanú dvojito zaslepenú štúdiu s dvoma kontrolnými skupinami (n = 382 pacientov). Prvá skupina 
pacientov liečená tromi intraartikulárnymi injekciami plazmy bohatej na trombocyty (PRP), druhá skupina pacientov s tromi injekciami 
kyseliny hyalurónovej a tretia skupina pacientov s jednou intraartikulárnou injekciou glukokortikoidov. Lieky proti bolesti používané 
pacientmi boli NSA (ibuprofén, diklofenak 1., 2. a 3. generácie), paracetamol a tramadol. Výsledky boli merané a analyzované počas 
jedného roka dotazníkovou metódou.
Výsledky: Porovnaním výsledkov jednotlivých skupín bolo preukázané významné zlepšenie stavu pacientov v PRP skupine, nižšia 
spotreba analgetík a neboli pozorované žiadne významne vedľajšie účinky pri PRP liečbe.
Záver: PRP je efektívna, jednoducho realizovateľná, minimálne invazívna a bezpečná metóda liečenia skorých štádií gonartrózy v dlho-
dobom horizonte, a je odobratá z krvi toho istého pacienta bez prísad. Intraartikulárne injekcie PRP výrazne znížia bolesť a obnovia 
funkcie kolenného kĺbu u pacientov s gonartrózou.

Kľúčové slová: vedľajšie účinky, liečba bolesti, gonartróza, plazma bohatá na trombocyty, kyselina hyalurónová, glukokortikoidy
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Introduction
Osteoarthritis is the most common joint di-

sease affecting up to 12 % of the adult populati-
on. The prevalence increases with age (1, 2, 3). It 
occurs worldwide, affecting all human races, both 
sexes, and is one of the leading causes of disability 

in elderly. Osteoarthritis commonly affects the 
joints of the supporting leg, knee and hip joints, 
spine and small joints of the hands (4, 5).

The classification on the basis of the knee 
osteoarthritis radiological features by Kellgren 
– Lawrence (1957):

  Grade I: subchondral sclerosis and pointed 
inter condylar eminence. 

  Grade II: small joint space narrowing, flattening of 
the femoral condyles, small marginal osteophytes.

  Grade III: clear joint space narrowing, pseudo-
cysts, significant osteophytes and deformity.



73

www.solen.sk | 2016; 13(3-4) | Slovenská chirurgia

Pôvodné práce

  Grade IV: significant narrowing up to the 
disappearance of joint space, bone necrosis, 
bearing axis deviation (1, 2, 3, 4, 5, 6).
Extensive literature data shows that lack 

of viscoelastic properties of joint fluid can be 
compensated by intra-articular administration 
of hyaluronic acid to subside the pain, and im-
proves joint mobility (7, 8).

Aspirating the knee and administrating 
corticosteroids, putting in mind the contrain-
dications of this procedure; can relieve active 
inflammatory process of knee osteoarthritis 
with effusion. It should be borne in mind that 
the suppressive corticosteroids act on articular 
cartilage chondrocytes and the frequent appli-
cations may significantly impair its metabolism. 

Unsuccessful conservative treatment in 
advanced stages of knee osteoarthritis by suf-
fering from resting soreness or significant func-
tional disability, surgical intervention in indicated 
(2, 4, 9).

On 2008, Sánchez et al. presented the results 
of a retrospective study with a control group of 
patients, which evaluated the safety and efficacy 
of PRP in 30 patients with knee osteoarthritis. 
After 5 weeks of discontinuing treatment, better 
results achieved in a PRP group compared to 
hyaluronic acid group. WOMAC questionnaire 
used for evaluation in both groups (10). 

In a group of 100 patients (115 treated knee 
joints) 6-month results of using three intra-arti-
cular administration of PRP in the treatment of 
osteoarthritis of the knee joint were presented. 
They point out that intra-articular administration of 
autologous PRP is a safe method of treatment, can 
reduce pain, improve quality of life and improve 
knee function in patients with osteoarthritis of the 
knee joint at the earlier stages of OA (Grade I-III of 
OA according to the Kellgren and Lawrence) (11).

The potential complications following PRP 
use are minor, and thus it appears to be a safe 
treatment option with a variety of potentially bene-
ficial effects to injured musculoskeletal tissues (12).

The study which done by Aksahin et al on 60 
patients with plantar fasciitis shows that, PRP tre-
atment is safer than corticosteroids treatment (13).

Sanchez et al found that no side effects in 
PRP treatment of 40 unilateral hip pain due to 
osteoarthritis which was done in 2012 (14).

The study which was done in Netherlands 
on 100 patients with chronic lateral epicondylitis 
treated by PRP and corticosteroids, shows that 
PRP treatment is without complications (15). The 
review study by Franceschi et al shows that 8 
studies did not record major complications after 
PRP treatment in humans (16). 

Material and methods

Purpose 
The main objective of our work is to evaluate 

the effectiveness and safety of preparation and 
treatment with autologous platelet-rich plasma, 
which is prepared in a sterile environment, in 
patients with osteoarthritis of the knee joint and 
evaluation of painkiller usage.

It is as well an experimental study to confirm 
the effectiveness of treatment with PRP in knee 
osteoarthritis and to compare it with the usage 
of painkillers. 

Methodology
We performed a randomized double study 

to evaluate the effectiveness of treatment of 
knee osteoarthritis grade I-III by level of painkiller 
usage. On examination, we evaluated the clinical 
status of patients through the pain killer usage. 
We divided them into three groups: one wit-
hout usage of painkillers, second with infrequent 
usage of painkillers, third group with regular 
usage of painkiller. The painkillers used by the 
patients were NSAIDs (ibuprofen, diclofenac 
1st, 2nd and 3rd generations), paracetamol and 
tramadol. We also recorded any side effects or 
complications of treatment. The inform consent 
was obtained from all patients before injection 
procedure. The procedure was in accordance 
with the ethical standards of our hospital com-
mittee on human experimentation. 

The study sample 
A prospective recruitment study included 

420 adult patients with osteoarthritis of the knee 
joint grade I-III on the basis of classification by 
Kellgren and Lawrence. The patients were ran-
domly assigned into three groups comprised 
of 140 patients. The first group of patients was 
treated with intra articular administration of PRP 
preparation. Patients of the first control group 
were administered with intra articular hyaluronic 
acid preparation. Patients of the second control 
group were administered with intra articular 
corticosteroids preparation. 

Criteria for enrolment 
Patients enrolled in the study meet the 

inclusive criteria of chronic knee pain (lasting 
at least 12 months) and signs of degenerative 
damage to the knee joint seen on X-ray or MRI. 
Exclusion criteria included – systemic diseases, 
insulin dependent diabetes mellitus, coagulation 
disease, severe cardiovascular diseases, infecti-
ous diseases, immunosuppressive conditions, 

cancer, patients receiving anticoagulant therapy, 
patients with anaemia (Hb <10 g/dl) or thrombo-
cytopenia (Thrombocyte <100x109/l). 

All patients had unsuccessful conservative 
treatment of osteoarthritis of the knee joint for 
at least six months prior to application of the 
tested products. The interval between the int-
ra articular administration of corticosteroids or 
hyaluronic acid and the application of PRP was 
at least 3 months. In the period of at least 5 days 
prior to application of PRP until one month after 
the last application of PRP patients were reco-
mmended not to use drugs with NSAIDs (17, 18). 

Period of study 
From September 1st 2009 to August 31st 2012. 

Data Analysis
Data analysis of the results was processed 

using the statistical functions of Microsoft Excel. 

Results 
The work presented randomized study to 

evaluate the side effects and pain killer usage 
in treatment of knee osteoarthritis grade I-III by 
platelet-rich plasma. We prospectively studied 
420 patients with osteoarthritis of the knee joint 
grade I to III based on the classification of osteo- 
arthritis according to Kellgren and Lawrence. 
Computer randomly selected patients. All pa-
tients were treated with intra articular injecti-
ons and followed for at least one year. Patients 
were clinically examined before each admini-
stration of the medicinal product and follow 
up after administration of the last dose of the 
preparation of 3, 6 and 12 months intervals. The 
patients were randomly assigned into three 
groups of 140 patients. The first group of pati-
ents was treated with intra-articular application 
of autologous plasma rich in platelets. Patients 
of the first control group were administered 
with intra-articular hyaluronic acid preparati-
on. Patients of the second control group were 
administered with intra-articular glucocorticoid 
preparation. 

Six patients from the first group did not 
attend for PRP application, we lost contact after 
3 applications with two patients, we stopped 
treatment for a malignant bone mass detected 
after the first application in one case, which 
was not related to the administration of PRP, 
and two patients were excluded for throm-
bocytopenia. 

From the first control group with application 
of hyaluronic acid we lost contact with three 
patients. 
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From the second control group with appli-
cation of corticosteroid we lost contact with 
six patients and five patients did not come for 
application of corticosteroid. 

All patients prior to participation in the study 
were informed about the treatment, signed infor-
med consent to undergo the basic hematologic 
and biochemical blood tests. Before the procedure, 
X-ray bilateral projections and magnetic resonance 
imaging of the knee joint were requested in some 
patients to evaluate the extent of knee osteoarthritis. 

Based on the classification of osteoarthritis 
according to the Kellgren and Lawrence there 
was Osteoarthritic (OA) findings grade I  in 5 
patients, OA findings grade II in 73 patients and 
OA findings Grade III in 51 patients. 

In the first control group there were 32 pa-
tients with grade I OA, 83 patients with grade II 
OA and 22 patients with grade III OA. 

In the second control group there was 42 
patients with grade I OA, 76 patients with grade 
II OA and 11 patients with grade III OA. 

Groups were homogeneous. In the first PRP 
group, OA grade III was more frequent than in 
the control group. 

The mean age of patients was 59.74 years in 
the range 38-81 years. 

All three groups in terms of age are appro-
ximately equal, confirmed the statistically signi-
ficant difference at age P = 0.0935. 

The hypothesis of equality of mean values   of 
body mass index (BMI) among the three groups 
was verified by analysis of variance of simple 
classification. All three groups are essential to 
the body mass index of about the same, has 
not been confirmed statistically significant di-
fference in body mass index P > 0.5. 

128 knee joints were treated by intra-articu-
lar administration of three doses of autologous 
PRP (1 week interval between injections). 30 ml 
of peripheral blood was collected from each 
patient. We then obtained by centrifugation 3 ml 
of PRP, which was applied intra articular under 
sterile aseptic conditions. The first control group 
was treated with 137 knee joints intra-articular 
injections of hyaluronic acid (1 week interval 
between injections). The second control group 
was treated with 129 knee joints intra-articular 
injection of glucocorticoids. 

Initial comparison of the absolute values   
for each group showed that the groups were 
homogeneous. There was no difference in the 
starting score, here in after we compared the 
overall scores after three, six and 12 months. 

Grade III of knee osteoarthritis is frequent in 
the group that was treated with PRP method, knee 
osteoarthritis Grade I occurred more frequently in 
the group that was treated with glucocorticoids. 

Three independent statistic analysts using MS 
Excel 2013 carried out statistical analysis. 

Restrictions of knee activities were not reco-
mmended to any patient after the injection procedure. 

In the patients group no serious side effects of 
treatment were observed. In 38 patients after appli-
cation of PRP a short-term moderate accentuation 
of pain and swelling of the knee joint seen in two 
patients, which resolved spontaneously within 2 
days (Table 1, Graf 1-3). 

The usage of painkillers was not used frequently 
in the group that was treated with PRP while most of 
the patients in the group that was treated with glu-
cocorticoids used regular painkiller (Table 2, Graf 4).

Discussion 
Kon et al in the set of 100 patients (115 tre-

ated knee joints) presented 6-month results 

Graf 1. Side effects in PRP group
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Graf 3. Side effects in hyaluronic acid group
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Graf 2. Side effects in glucocorticoids group
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Table 1. Side effects

Side effects PRP PRP % Glucocor- 
ticoids

Glucocor- 
ticoids %

Hyaluronic 
acid

Hyaluronic 
acid %

0 No 89 68,99% 121 93,80% 115 83,94%

1 Pain 38 29,46% 8 6,20% 22 16,06%

2 Pain with minimal 
swelling

2 1,55% 0 0,00% 0 0,00%

Graf 4. The use of painkillers in all groups
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Table 2. Usage of painkiller

Usage of painkiller Glucocorticoid PRP Hyaluronic acid

No use of painkillers 16 83 66

Irregular usage of painkillers (PRN) 19 22 42

Regular usage of painkillers 94 24 29
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of using three intra-articular administration of 
PRP in the treatment of osteoarthritis of the 
knee joint. They point out that intra articular 
administration of autologous PRP is a safe me-
thod of treatment, can reduce pain and improve 
function of the joint as well as improve quality 
of life in patients with osteoarthritis of the knee 
joint with lower grade of damage (I to III grade 
of OA according to the Kellgren and Lawrence) 
(11), as well as in our study it was safe method 
with 128 patients treated with PRP. 

Sánchez et al presented the results of a re-
trospective study, which evaluated the safety 
PRP in 30 patients with knee osteoarthritis similar 
to our group (10). The potential complications 
following PRP use are minor, and thus it appears 
to be a safe treatment option in the study which 
was done by Taralyn, which supports our results 
(12). The study which done by Aksahin et al on 
60 patients with plantar fasciitis shows that, PRP 
treatment is safer than corticosteroids treatment, 
with the same results in our study (13). The same 
results found Sanchez M that no side effects of 
PRP treatment in 40 unilateral hip pain due to 
oeteoarthritis which was done in 2012 (14).

The study which was done in Netherlands 
on 100 patients with chronic lateral epicondy-
litis treated by PRP and corticosteroids, shows 
that PRP treatment without complications and 
strongly support the results in our study (15). The 
review study by Franceschi et all shows that in 
8 studies major complications were recorded 
after PRP treatment in humans (16). Within our 
available resources, we have not found any pub-
lished clinical study that evaluated the intake of 
painkillers after PRP treatment on degenerative 
articular cartilage of the knee joint in humans 
but PRP treatment reduces the pain.

Conclusion 
PRP is prepared from autologous blood, are 

thus there is an elimination of allergic reactions 
and transmission of infectious diseases. PRP does 
not cause hyperplasia and carcinogenesis. After 
administration of PRP, there is possible occurren-
ce of worsening symptoms. After application 
of PRP only a slight deterioration in knee pain 
in 38 cases was observed, and swelling in two 
cases. The pain disappeared spontaneously in 
all cases, after two days. The usage of painkillers 
and NSAIDs was significantly reduced after PRP 
treatment.

Our study at the teaching unit of trauma and 
orthopaedics of the musculoskeletal system is 
one of the first in the use of autologous growth 
factors in the treatment of knee osteoarthritis 
through intra articular application of PRP. We 
have shown that it is safe, relatively simple and 
inexpensive method of treatment to reduce 
pain and improve function of the knee joint 
with promising results.
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Otvorená vs. laparoskopická ingvinálna 
hernioplastika (TAPP) – naše skúsenosti za 9 rokov
MUDr. Milan Marinčák, MUDr. Ľubomír Štefanko, MUDr. Jaroslav Barla
Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie NsP Spišská Nová Ves, Svet zdravia, a. s.

Hernie brušnej steny sú najčastejším chirurgickým ochorením. Trendom posledných desaťročí je laparoskopický resp. endoskopický 
prístup. Svoje miesto však naďalej majú aj klasické otvorené metódy. Cieľom práce je retrospektívna analýza našich výsledkov v ingvi-
nálnej hernioplastike za posledných 9 rokov, odkedy sme prvýkrát zaviedli do praxe laparoskopickú transabdominálnu preperitoneálnu 
plastiku (TAPP). Zostavili sme štatistiku operácií, komplikácií, recidív a porovnali výsledky u pacientov, ktorí postúpili otvorené metódy a 
TAPP. Uvádzame základné princípy nášho perioperačného manažmentu a porovnanie s aktuálnymi odporúčanými postupmi svetových 
spoločností pre chirurgiu hernie.

Kľúčové slová: ingvinálna hernia, laparoskopická hernioplastika, TAPP, Lichtenstein, Shouldice

Open vs. laparoscopic inguinal hernioplasty (TAPP) – nine years of our experience

Abdominal wall hernias are the most common surgical disease. Laparoscopic (endoscopic) approach is a trend of recent decades. However, 
the traditional open methods countinue to have their place. The aim of this work is a retrospective analysis of our results in inguinal 
hernioplasty in the last nine years since we first introduced laparoscopic transabdominal preperitoneal repair (TAPP) into the practice. 
We have compiled statistics of operations, complications, recurrence and compared the results of open methods and TAPP. Here are the 
basic principles of our perioperative management and a comparison with the current guidelines of world societies for hernia surgery.

Key words: inguinal hernia, laparoscopic hernioplasty, TAPP, Lichtenstein, Shouldice
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Úvod
Hernie brušnej steny patria medzi naj-

frekventovanejšie chirurgické ochorenia. 
Ingvinálne hernioplastiky sú najrozšírenejším 
typom operácie všeobecno-chirurgických 
pracovísk. Celosvetovo sa ich ročne vykoná 
približne 20 miliónov, v západnej Európe je to 
1,5 milióna (1). Viacero zahraničných autorov sa 
zhoduje, že skutočná prevalencia ingvinálnej 
hernie je neznáma. V r. 2013 bola publikovaná 
dánska štúdia, ktorá skúmala výskyt ingvi-
nálnych a  femorálnych hernií na celonárod-
nej úrovni. Počas 5-ročného sledovania boli 
zaznamenané všetky operácie ingvinálnych 
a  femorálnych hernií cez národný nemoc-
ničný register. Potvrdil sa bimodálny výskyt 
ochorenia s peakom prevalencie vo veku 0 – 5 
rokov a následne vo veku 75 – 80 rokov. Pomer 
operovaných pacientov s  ingvinálnou a  fe-
morálnou herniou bol 32 : 1, pričom najvyšší 
výskyt femorálnej bol medzi 80. – 90. rokom. 
Zo štúdie vyplynulo, že 4,0 – 4,19 % všetkých 
mužov v Dánsku vo veku 75 – 80 rokov pod-
stúpilo aspoň raz operáciu ingvinálnej hernie 
v sledovanom období (2). Pre ilustráciu, po-
pulácia Dánska je v počte obyvateľov takmer 
totožná s populáciou Slovenska (5,5 mil.).

Vzrastajúca popularita laparoskopických 
a endoskopických operácií je determinovaná 
vysokopozitívnym klinickým potenciálom týchto 
výkonov. Dokázanými faktami sú nižšia poope-

račná bolesť, menší výskyt ranových komplikácií 
a kratší čas rekonvalescencie oproti otvoreným 
metódam (3).

Metódy
Cieľom práce bolo zostaviť retrospektívnu 

analýzu elektívnych operácií pre ingvinálnu 
herniu na našom pracovisku za posledných  
9 rokov, t. j. odkedy sme zaviedli laparosko-
pickú transabdominálnu preperitoneálnu 
plastiku (TAPP), sumarizovať počty pacientov, 
zdokumentovaných peroperačných a poope-
račných komplikácií, recidív a porovnať výsled-
ky laparoskopického prístupu s otvorenými 
metódami.

Demografia spádovej oblasti NsP 
Spišská Nová Ves, a. s.

Naše oddelenie zabezpečuje akútnu a elek-
tívnu chirurgickú starostlivosť pre pacientov 
dospelého a detského veku pre 89,4 % populá-
cie okresu Spišská Nová Ves a 19,3 % populácie 
okresu Gelnica. Spádová oblasť zahŕňa 95 000 
obyvateľov, čo predstavuje 11,85 % obyvateľov 
Košického samosprávneho kraja a 1,73 % celko-
vej populácie SR.

Operačné techniky
Medzi „klasické“ metódy, ktoré boli použi-

té počas sledovaného obdobia patrí Shouldice 
a Lichtenstein. Prvé skúsenosti s laparoskopic-

kou hernioplastikou (TAPP) sme nadobudli 
v  roku 2007 po certifikovanej príprave a za-
školení expertom z klinického pracoviska. Iné 
laparoskopické  (endoskopické) metódy na 
pracovisku nevykonávame. Operačný čas pri 
TAPP bol spočiatku 90 – 100 minút, signifi-
kantne sa znížil po 30 výkonoch, v súčasnosti 
predstavuje 45 – 55 minút. Tejto metóde sa 
venoval jeden operatér, ktorý po nadobud-
nutí dostatočných skúseností zaúčal ďalšieho. 
V súčasnosti tieto výkony realizujú traja chirur-
govia na pracovisku.

Indikačné kritériá
Po zvládnutí “learning curve” sme upustili 

od počiatočnej prísnej selekcie pacientov a na 
TAPP indikujeme prakticky všetky ingvinálne 
hernie s výnimkou extrémne veľkých skrotál-
nych hernií. Absolútnou kontraindikáciou je ne-
možnosť zavedenia kapnoperitonea, relatívnou 
predchádzajúce operácie v malej panve a inkar-
cerácia. Vhodnou indikáciou k TAPP je recidíva 
po klasickej hernioplastike. Laparoskopicky sme 
operovali 5 žien.

Implantovaný materiál
Počas sledovaného obdobia sme používali 

hydrofilnú 3D sieťku Parietex 10 x 15 cm od fir-
my Covidien. Podľa výrobcu je neretrahovateľ-
ná a zo svojej plochy stratí maximálne do 10 %.  
V  roku 2016 sme zmenili materiál a na TAPP  
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používame 2D sieťku. Trojdimenzionálnu 
ponechávame už len na otvorenú 
Lichtensteinovu plastiku. Pri TAPP u väčšiny 
pacientov implantovaný materiál fixujeme 
dvomi svorkami Protack (1x mediálne do ob-
lasti os pubis a 1x do horného laterálneho 
kvadrantu sieťky). Fixáciu fibrínovým lepidlom 
nepoužívame. Pri menšom defekte (2 – 3 cm)  
a po dobrom uložení sieťku nefixujeme. Musí 
byť dokonale umiestnená v extenzívne vypre-
parovanom priestore, aby sme predišli mož-
nej dislokácii hlavne pri sutúre peritonea. Na 
tento účel používame pokračovací steh zo 
vstrebateľného materiálu (Vicryl), ojedinele 
Stratafix. Z  ekonomického hľadiska fixácia 
sieťky svorkami prirodzene zvyšuje náklady 
na operáciu. V našom prípade ide o najväč-
šiu položku vzhľadom na cenu používaného 
inštrumentu, ktorý je jednorazový. Otvorená 
Lichtensteinova operácia je o túto sumu lac-
nejšia, pričom platba za hospitalizáciu (resp. 
osobitne hradený výkon) zostáva rovnaká.

Výsledky
Za sledované obdobie od januára 2007 do 

konca novembra 2016 sme realizovali celkovo 
1 023 elektívnych operácií ingvinálnej her-
nie, z toho 70 % (716) otvorenými metódami 
a 30 % (307) laparoskopicky (TAPP). Operácie 
detských, femorálnych aj inkarcerovaných 
hernií boli zo súboru vyradené. Vekový prie-
mer pacientov bol 64 rokov (21 až 85 r.). Ženy 
predstavujú 10 % z celkového množstva ope-
rovaných. V skupine otvorených plastík tvo-
rila 71,5 % (612) operácia podľa Lichtensteina 
a v 28,5 % (104) operácia podľa Shouldice. 
Za posledných 6 rokov kontinuálne narastal 
pomer TAPP k otvoreným metódam, pričom 
v súčasnosti 75 % zo všetkých ingvinálnych 
hernioplastík realizujeme laparoskopicky. 
Plastiku Shouldice používame v posledných 
3 rokoch minimálne.

V roku 2007, keď sme začali s laparoskopic-
kým prístupom, bolo zrealizovaných 8 výkonov 
TAPP z celkového počtu 81 operovaných paci-
entov s diagnózou ingvinálnej hernie. V roku 
2016 (január až november) narástol počet na 76 
výkonov TAPP z celkových 101 (graf 1).

Bilaterálna ingvinálna hernia
Operovali sme 26 pacientov s bilaterálnou 

herniou, vždy jednu stranu počas jednej hos-
pitalizácie. Klasickým spôsobom bolo opero-
vaných 22, TAPP sme realizovali bilaterálne u 4 
pacientov. V tejto skupine bola kontralaterálna 
hernia zistená až peroperačne, pričom nebola 

ešte pred prvou operáciou klinicky manifesto-
vaná. V časovom horizonte 6 mesiacov boli títo 
pacienti objednaní a podstúpili laparoskopickú 
plastiku druhej ingviny.

Komplikácie
Pri TAPP sme zaznamenali 3 krvácania z epi-

gastrických ciev, z ktorých 2 sme ošetrili klipom. 
Jedno vážne krvácanie si vyžiadalo konverziu. 
U dvoch pacientov sa vyskytol perifunikulárny 
hematóm, z ktorých 1 bol po 10 dňoch riešený 
incíziou, evakuáciou a Redonovou drenážou. 
U jedného pacienta bola pooperačne zdoku-
mentovaná funikulitída, liečená konzervatívne. 
K poraneniu ductus deferens došlo v jednom 
prípade. 

Z komplikácií TAPP sa v literatúre najviac 
uvádzajú peroperačné krvácanie epigastrických 
ciev, hematómy, serómy v ingvine, poranenia 
močového mechúra, ductus deferens, neuralgie, 
výnimočne pooperačný adhezívny ileus alebo 
lézia čreva.

Pri klasických hernioplastikách sme zazna-
menali 3 pooperačné serómy, pri TAPP ich bolo 
celkovo 5.

Recidívy po klasickej hernioplastike
Zaznamenali sme 10 recidív počas 9-ročné-

ho sledovania. Z toho 6 recidív bolo po plastike 
Shouldice a 4 po plastike Lichtenstein. Šesť re-
cidív po otvorených operáciách bolo riešených 
TAPP. Celkový počet 10 recidív zo 716 otvorených 
plastík predstavuje 1,4 % počas 9-ročného ob-
dobia. Do úvahy však treba zobrať aj možné 
recidívy, ktoré sme nezistili, lebo sa pacient roz-
hodol v ďalšom kroku vyhľadať iné pracovisko.

Recidívy po TAPP
Počet recidív po TAPP bol 4 z celkového 

počtu 307. Ide o menší súbor pacientov, pri 
ktorom máme lepšiu spätnú väzbu. Všetky 
recidívy vznikli v časovom odstupe do 7 – 10 

mesiacov od pôvodnej operácie. Riešené boli 
otvorenou Lichtensteinovou plastikou. Podiel 
recidív pri TAPP u nás predstavuje 1,3 % za sle-
dované obdobie.

Diskusia
Zlatým štandardom v  ingvinálnej her-

nioplastike sú podľa aktuálnych odporúčaní 
beznapäťová laparoskopická (TAPP), endosko-
pická (TEP) plastika a otvorená operácia podľa 
Lichtensteina. V súčasnosti jedinou akceptova-
nou „napäťovou“ metódou bez použitia sieťky 
je plastika Shouldice, vhodná u mladých mužov 
s malou indirektnou herniou. Má však signifi-
kantne vyšší počet recidív, ktorý sa udáva až 10 %  
po 10 rokoch (4).

Na našom pracovisku je najviac preferova-
nou metódou TAPP, čo je v súlade so všeobec-
ným trendom a odporúčaniami svetových spo-
ločností pre chirurgiu hernie. Za 9 rokov, odkedy 
sme tieto výkony zaviedli do praxe, vzrástol ich 
počet 9-násobne. Druhou plastikou, ktorú pre-
ferujeme, je Lichtenstein s použitím 3D sieťky. 
Plastiku Shouldice v posledných rokoch realizu-
jeme minimálne. Výhodou otvorených metód je 
možnosť operácie v spinálnej anestézii a nižšia 
ekonomická záťaž.

Nezaznamenali sme výrazný rozdiel v počte 
recidív medzi otvorenými metódami a TAPP. 
Ide však o retrospektívnu analýzu operačných 
výkonov a nie prospektívnu štúdiu. Do úvahy 
treba prihliadať aj na všeobecne známy fakt, že 
pacient s recidívou môže v druhom kroku vyhľa-
dať iné pracovisko. V tomto smere považujeme 
za dôležitú komunikáciu s pacientom, poučenie 
a následnú ambulantnú starostlivosť po výkone.

Z pooperačných komplikácií sme nezazna-
menali žiadne závažné infekcie okrem neinfiko-
vaných serómov.

Antibiotickú (ATB) profylaxiu sme pri TAPP 
až do roku 2015 neindikovali, na rozdiel od ot-
vorenej hernioplastiky podľa Lichtensteina, kde 

Graf 1. Otvorené hernioplastiky a TAPP
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bol vždy profylakticky podávaný prvogeneračný 
cefalosporín (Cefazolin 2 g i. v.) 1 hodinu pred 
operáciou. Od roku 2015 podávame rovnakú ATB 
profylaxiu aj pacientom pred výkonom TAPP. 
Podávanie antibiotickej profylaxie je celkovo 
pri ingvinálnych hernioplastikách kontroverz-
né a závisí od zvyklostí pracoviska. Zvažuje sa 
celkový stav pacienta, vek, obezita, pridružené 
ochorenia (diabetes, imunosupresia, malignita). 
Porovnávanie multicentrických randomizova-
ných štúdií, ktoré skúmali výskyt pooperačnej in-
fekcie u pacientov s ATB profylaxiou a bez profy-
laxie, nepotvrdilo štatisticky významné rozdiely 
v týchto skupinách, preto ani IEHS (International 
Endohernia Society) neodporúča rutinnú anti-
biotickú profylaxiu u pacientov podstupujúcich 
laparoskopickú hernioplastiku (5).

Tromboprofylaxiu nízkomolekulovým hepa-
rínom podávame každému pacientovi predope-
račne a do 7 – 10 dní od operácie.

Väčšinu elektívnych pacientov s primeranou 
nezávažnou komorbiditou operujeme v režime 
jednodňovej chirurgie, pričom prichádzajú na 
oddelenie v deň operácie ráno nalačno a sú 
prepustení do ambulantného sledovania nasle-
dujúci deň po operácii. Štandardná kontrola sa 
realizuje po 7 – 10 dňoch s vybratím stehov a po 
6 mesiacoch, podľa potreby skôr. Tento režim je 
preferovaný a dobre tolerovaný väčšinou paci-
entov. Výrazne nižší výskyt pooperačnej bolesti 
a rýchlejšiu rekonvalescenciu zaznamenávame 
u pacientov po výkonoch TAPP. Polymorbídni 
a inak rizikoví pacienti vyžadujúci komplexnejšiu 
prípravu a náročnejší pooperačný monitoring 
sú pre režim jednodňovej chirurgie nevhodní.

Z ekonomického hľadiska (čo sa týka nákla-
dov na zdravotnícky materiál) najnákladnejšou 
hernioplastikou, ktorú používame, je TAPP (330 
EUR). Tento fakt je determinovaný použitím jed-

norazových inštrumentov a materiálu potrebných 
pri operácii (sieťka, svorkovač). Pre zaujímavosť, 
náklady na TAPP bez fixácie sieťky predstavujú 
122 EUR, čo je prakticky rovnaká suma ako ná-
klady pri Lichtensteinovej plastike. Za zmienku 
stojí, že jedno balenie (jednorazové) fixačných 
svoriek Protack obsahuje 35 ks svoriek, z ktorých 
pri operácii využijeme väčšinou 2 – 3 ks, výnimo-
čne viac. V uvedených sumách sú započítané: 
sieťka, fixačný materiál, šicí materiál, antibiotická 
proxylaxia, analgetiká, infúzne roztoky, premedi-
kácia a priemerné náklady za celkovú anestéziu, 
ktorá zodpovedá spotrebe liečiv a materiálu na 
dospelého 80 kg pacienta pri výkone trvajúcom  
cca 60 minút s hlbokou svalovou relaxáciou.

Finančná záťaž laparoskopických (endo-
skopických) operácií hernie môže byť jedným 
z limitujúcich faktorov. Ďalšími sú komplikácie 
a riziká vyplývajúce zo samotného kapnoperi-
tonea a sekundárna hypotenzia navodená zvý-
šením intraabdominálneho tlaku.

Dlhá krivka učenia a nadobúdanie zručností 
vedie pri TAPP prirodzene k dlhšiemu operač-
nému času. Dokázaná je tiež podstatne vyššia 
incidencia tvorby serómov po laparoskopickej 
metóde oproti otvoreným (8), čo sa potvrdilo aj 
v našom súbore pacientov (tabuľka 1).

Záver
Miniinvazívny prístup je v súčasnosti najfy-

ziologickejším riešením primárnej aj recidivujú-
cej ingvinálnej hernie. Má dokázané množstvo 
výhod pre pacienta oproti klasickým metódam. 
Prináša však naďalej otázky týkajúce sa rizika prí-
tomnosti implantátov v brušnej dutine, vážnych 
peroperačných komplikácií, dlhej krivky učenia, 
technickej a finančnej náročnosti.

Primárnou voľbou v  otvorenej chirurgii 
zostáva Lichtensteinova metóda. Jedinou ak-

ceptovateľnou napäťovou plastikou je Shouldice, 
aj to selektívne v určitých prípadoch.

Základom správne zvolenej chirurgickej 
stratégie je diferencovaný terapeutický prístup 
s ohľadom na nasledovné východiská: unilaterál-
na hernia u muža, unilaterálna u ženy, bilaterálna, 
skrotálna, pacient po predchádzajúcej operácii 
v malej panve, kontraindikácia celkovej anesté-
zie, recidíva a urgentný zákrok (6).

V  súčasnosti máme k  dispozícii odpor-
účané postupy European Hernia Society 
(EHS), International Endohernia Society (IEHS) 
a European Association of Endoscopic Surgery 
(EAES) na podklade relevantných dôkazov a kon-
senzu svetových expertov (7).

„Tailored approach“ je „rozhodovací strom“ 
v chirurgii ingvinálnej hernie. Ide o zjednodu-
šený a komplexný prehľad odporúčaní z roku 
2011. Poskytuje rozhodovacie možnosti pre 
zvolenie najlepšieho prístupu v individuálnej 
situácii pacienta.
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Tabuľ ka 1. Komplikácie po otvorených hernioplastikách a TAPP

Lichtenstein + Shouldice TAPP 

krvácanie a. epigastrica – 0,97 % (3)

lézia ductus deferens – 0,32 % (1)

 seróm (hematóm) 0,41 % (3) 1,62 % (5)

funikulitída – 0,32 % (1)

konverzia – 0,32 % (1)

recidívy 1,4 % (10) 1,3 % (4)
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Neskorá radiačná trauma tkanív  
hrudnej steny − kazuistika
MUDr. Martin Lučenič, PhD.1, MUDr. Drahomír Pálenčár, PhD.2, doc. MUDr. Miroslav Janík, PhD.1,  
MUDr. Peter Juhos1, prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc.1
1Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava 
2Klinika plastickej chirurgie LF UK a UNB, Bratislava

Neskorá radiačná trauma tkanív hrudnej steny je závažnou komplikáciou, ktorá vzniká u časti pacientov po aplikácii externej rádioterapie. 
Najčastejšie ju zaznamenávame u pacientok s karcinómom prsníka. Medzi najzávažnejšie formy tohoto ochorenia patria chronické postradiačné 
ulkusy a osteorádionekróza. Ich výskyt je v súčasnosti zriedkavý. Základom chirurgickej liečby je dôkladný debridement postihnutých tkanív 
a prekrytie defektu dobre vaskularizovaným tkanivom vo forme muskulokutánneho laloka, alebo omenta. Autori uvádzajú kazuistiku 65-ročnej 
pacientky s chronickými infikovanými ulceráciami a postradiačnými kalcifikátmi hrudnej steny, u ktorej vzhľadom na nález indikovali blokovú 
resekciu hrudnej steny a rekonštrukciu s pomocou acelulárnej dermálnej matrix, titánových implantátov a rotačného muskulokutánneho laloka.

Kľúčové slová: rádioterapia, radiačná trauma, resekcia hrudnej steny, infekcia

Late radiation tissue injury to the chest wall – a case report

Late radiation tissue injury to the chest wall is a major complication that occurs in small amount of patients after radiation therapy. Women 
exposed to the external beam radiation therapy during their treatment for breast carcinoma have increased risk for this complication. Modern 
radiation therapy regimens dramatically decreased the incidence of late radiation tissue injury over last decade, especially the presence of 
chronic postradiation ulcers and osteroradionecrosis became very rare. Radical debridement of irradiated field and chest wall reconstruction 
with the help of vascularised tissue coverage in the form of musculocutaneus flaps or greater omentum should be considered as treatment of 
choice in most patients. Authors present their case report of a 65-year-old woman treated for chronical infected radiation ulcers in combination 
with diffuse chest wall calcifications. Chest wall resection followed by reconstruction with the use of acellular dermal matrix, titanium implants 
and latissimus dorsi musculocutaneous flap became their choice of treatment. 

Key words: radiotherapy, radiation injury, chest wall resection, infection
Slov. chir., 2016; roč. 13(3-4): 79–82

Úvod
Karcinóm prsníka je najčastejšou indiká-

ciou na externú rádioterapiu (ďalej RAT). RAT 
má u pacientov s touto diagnózou pozitívny 
efekt pri lokálnej liečbe nádorového procesu 
a kladný vplyv na predĺženie ich doby prežívania. 
Jej účinok sa nepriaznivo podpisuje na okolitých 
zdravých tkanivách (1). U časti pacientov sa môžu 
nežiaduce účinky RAT prejaviť až po dlhšom 
časovom odstupe od aplikácie RAT. Tento súbor 
príznakov sa najčastejšie označuje ako „neskorá 
radiačná trauma tkanív“ (ďalej NRTT) hrudnej 
steny (2). V klinickom obraze NRTT nachádza-
me kombináciu príznakov ako sú chronický 
edém prsníka, fibróza tkanív, teleangiektázie, 
hyperpigmentácie, ložiská tukových nekróz, 
chronické ulcerácie ako aj spontánne fraktúry 
rebier a osteorádionekróza. Často ich sprevádza 
chronická bolesť a iné neurologické symptómy 
na podklade perineurálnej fibrózy  (3). Pacienti 
konzultovaní na pracoviskách hrudníkovej chi-
rurgie prichádzajú najčastejšie so známkami 
chronických ulcerácií, alebo osteorádionekrózy. 
Ulcerácie môžu vzniknúť spontánne, alebo na 
podklade minimálnej traumy, lokálnej infekcie 
a po škodlivej expozícii slnečnému žiareniu. 

Defekty bývajú často masívne kolonizované, 
alebo infikované multirezistentnou bakteriálnou 
flórou. Možnosti konzervatívnej liečby ako aj lo-

kálny debridement v kombinácii s podtlakovým 
hojením môžu mať efekt u pacientov s menším 
rozsahom lokoregionálnych zmien. Podstatou 

Obrázok 1. Lokálny nález a CT vyšetrenie pacientky
a) chronické postradiačné ulcerácie s prítomnosťou kalcifikátov v defekte (červená šípka)
b) celkový rozsah postradiačných zmien aj s predoperačným označením rozsahu debridementu
c) CT obraz difúznych postradiačných kalcifikátov
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liečby u väčšiny pacientov je chirurgická inter-
vencia s radikálnym odstránením postihnutých 
tkanív a rekonštrukciou hrudnej steny. Cieľom 
liečby je paliácia symptómov pacientov a pre-
vencia progresie infekcie do pleurálneho pries-
toru (2). Kolektív autorov v tejto práci predstavuje 
kazuistiku pacientky s NRRT hrudnej steny. 

Vlastný prípad
65-ročná pacientka s invazívnym duktálnym 

karcinómom (T2N1M0, G2) podstúpila v roku 
1990 ľavostrannú mastektómiu s exenteráciou 
axily a následne aj adjuvantnú chemoterapiu 
a RAT. V roku 1998 absolvovala chirurgický výkon 
a adjuvantnú RAT pre lokoregionálnu recidívu. 
Informáciu o veľkosti dávok aplikovaného žiare-
nia sa nám nepodarilo zistiť. V januári 2016 bola 
konzultovaná na pracovisku plastickej chirurgie 
pre ročnú anamnézu progredujúcich ulcerácií 
v teréne fibrózy, teleangiektázií a hyperpigmen-
tácií v oblasti po ablácii prsníka (obrázok 1a, b). 
Pacientka absolvovala scintigrafiu bez známok 
kostných metastáz a PET-CT bez známok reci-
dívy ochorenia. Biopsia a histologizácia proce-
su vylúčili lokorecidívu základného ochorenia.  
Na CT vyšetrení sme zachytili mnohopočetné 
kalcifikáty mäkkých tkanív hrudnej steny, ktoré 
v ulceráciách vyčnievali nad úroveň okolitej kože 
(obrázok 1c). 

Kultivačné vyšetrenie potvrdilo prítomnosť 
infekcie meticilín rezistentným koaguláza nega-
tívnym stafylokokom (MRCoNS). Po zhodnotení 
zobrazovacích vyšetrení a záveru histológie nálezu 
sme indikovali radikálne riešenie formou resekcie 
hrudnej steny. Pacientka absolvovala štandardné 
predoperačné vyšetrenia a konzultáciu klinického 
farmakológa. Výkon prebehol v celkovej anestézii, 
so selektívnou intubáciou dvojlumenovou kany-
lou. Dĺžka operačného výkonu bola 280 minút. 
Po príprave operačného poľa sme v prvej fáze 
en-bloc resekciou odstránili časť hrudnej steny so 
známkami neskorého radiačného poškodenia (ob-
rázok 2a). Podmienkou bolo dosiahnutie zdravého 
tkaniva v okolí defektov, pričom okrem makrosko-
pických zmien sme sa orientovali prítomnosťou 
krvácania na reznej ploche po obvode defektu. 
Súčasťou odstránených tkanív boli aj parciálne 
resekované 3. − 6. rebro. Defekt hrudnej steny mal 
rozsah približne 20 x 20 cm. Pri náhrade hrudnej 
steny sme vzhľadom na prítomnosť infekcie upred-
nostnili biologický sieťkový implantát na podklade 
bravčovej acelulárnej dermálnej matrix PermacolTM 
(Medtronix, USA). Vzhľadom na rozsah defektu 
a jeho anterolaterálnu lokalizáciu sme resekova-
né rebrá nahradili tromi titánovými implantátmi 
MatrixRIBTM (DePuys Synthes, USA) (obrázok 2b). 

Cudzorodý materiál sme v spolupráci s plas-
tickým chirurgom prekryli pomocou rotačného 
muskulokutánneho laloka z ľavostranného m. 
latissimus dorsi (obrázok 2c, 3a − f). Odberové 
miesto v oblasti chrbta bolo potrebné vzhľa-
dom na veľkosť plochy pokryť voľným kožným 
transplantátom (obrázok 3g − ch). 

V pooperačnom priebehu sme zaznamenali 
komplikácie v spojitosti s muskulokutánnym la-
lokom. Na periférnom okraji laloka boli prítomné 
menšie ložiská nekrózy (obrázok 4). Po ich demarkácii 
vykonal plastický chirurg nekrektómiu a vzniknuté 
defekty prekryl posuvným kožným lalokom z bruš-
nej steny. Voľný kožný transplantát sa vzhľadom na 
prítomnosť infekcie (Ps. aeruginosa) neprihojil a loka-
litu bolo potrebné ošetriť pomocou podtlakového 
hojenia rán V.A.C.® (KCI, USA) a prekryť opätovne voľ-
ným kožným transplantátom. Pacientka je aktuálne 
14 týždňov po výkone, je plne mobilná, bez bolestí 
a jej rany sú zhojené v celom rozsahu. 

Diskusia
NRTT hrudnej steny sa môže prejaviť 

v rôznom časovom odstupe od aplikácie RAT. 

Postihuje približne 5 % − 15 % dlhodobo preží-
vajúcich pacientov. Je závislá od veku pacienta 
a veľkosti dávky aplikovaného žiarenia (2). Za 
rizikový faktor je možné považovať aplikáciu RAT 
v dávke vyššej ako 60 Gy (4). Incidencia závaž-
ných foriem NRTT hrudnej steny je v poslednom 
období vzhľadom na pokrok pri aplikácii moder-
ných režimov RAT nízka a diagnózu môžeme 
v súčasnosti považovať za raritnú. Na pracovisku 
autorov vykonali za obdobie posledných 11 ro-
kov 89 resekcií hrudnej steny. Uvedená pacientka 
je v tomto súbore jediná s diagnózou NRTT, čo 
podporuje teóriu o jej zriedkavom výskyte. Prvé 
príznaky nehojacich sa ulcerácií sa u pacientky 
prejavili 25 rokov po absolvovaní prvej a 17 rokov 
po absolvovaní druhej RAT. Napriek tomu, že 
sme nemali k dispozícii údaje o celkovej dávke 
aplikovanej RAT, predpokladáme, že práve du-
plicitu RAT môžeme považovať za najdôležitejší 
faktor pre vznik jej ťažkostí. Zriedkavou kompli-
káciou po aplikácii RAT môže byť prítomnosť 
subkutánnych kalcifikátov v mäkkých tkanivách 
hrudnej steny (5). Tento nález zaznamenali au-
tori na CT vyšetrení hrudníka. Práve prítomnosť 

Obrázok 2. Fázy operačného výkonu
a) bloková resekcia hrudnej steny: sternum (plná šípka), perikard a srdce (čiarková šípka), 3. − 6. 
rebro (bodko-čiarková šípka), pľúca (bodková šípka)
b) rekonštrukcia hrudnej steny pomocou acelulárnej dermálnej matrix a titánových implantátov
c) záverečný výsledok po prekrytí defektu muskulokutánnym lalokom z m. latissimus dorsi
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týchto kalcifikátov mohla mechanizmom mik-
rotraumatizácie  poškodiť povrch postradiačne 
zmenenej kože a vytvoriť tak vstupnú bránu pre 
infekciu, ktorá následne v teréne menejcenného 
tkaniva s minimálnym reparačným potenciálom 
podporila rastovú progresiu ulcerácií.

U časti pacientov s ulceráciami hrudnej ste-
ny v teréne NRTT je možné histologickým vyše-
trením potvrdiť prítomnosť recidívy základného 
ochorenia, RAT indukovaného skvamocelulár-
neho karcinómu kože, alebo sarkómu mäkkých 
tkanív (6). Z tohto dôvodu je biopsia každého 
ulcerózneho procesu indikovaná ešte pred ra-
dikálnym riešením (7). U našej pacientky nebola 
malignita zachytená ani pri predresekčnej biopsii 
a ani pri definitívnom histologickom vyšetrení 
resekátu hrudnej steny.

Chirurgické riešenie sme u pacientky indi-
kovali vzhľadom na rozsah a progresiu nálezu 
a viac ako ročnú anamnézu príznakov, ktoré 
výrazne ovplyvňovali kvalitu jej života. 

Typ náhrady hrudnej steny zvolenej pri 
rekonštrukcii hrudnej steny ovplyvňuje u pa-

cientov s NRTT viacero faktorov. Za najdôleži-
tejší z nich považujeme prítomnosť infekcie, 
postihnutie skeletu a veľkosť resekovanej plo-
chy hrudnej steny. Radiačné žiarenie väčšinou 
postihuje ventrálnu časť priebehu 3. − 5. rebra, 
a preto o rozsahu resekcie rozhoduje stupeň ich 
poškodenia a potreba ich resekcie (8). U pacien-
tov bez potreby resekcie skeletu je postačujúca 
kombinácia radikálneho debridementu postra-
diačne zmenených tkanív a použitia niektorého 
z rotačných muskulokutánnych lalokov, alebo 
omenta s voľným kožným transplantátom (2, 
8). Tento postup je možné použiť s dobrým vý-
sledkom aj u pacientov s menším rozsahom 
resekovaných rebier (9). Na našom pracovisku 
preferujeme pri rekonštrukcii hrudnej steny pou-
žitie polypropylénových sieťkových implantátov. 
Prítomnosť infekcie u našej pacientky sme však 
považovali za kontraindikáciu ich použitia. Našou 
alternatívou sa preto stala bravčová acelulárna 
dermálna matrix PermacolTM (Medtronix, USA). 
Nevýhodou jej použitia sú jej nedostatočné 
mechanické vlastnosti a preto sme u pacientky 

vzhľadom na veľkosť a anterolaterálnu lokalitu 
defektu použili aj rigídnu titánovú náhradu re-
bier MatrixRIBTM (DePuys Synthes, USA). Titánové 
dlahy patria podobne ako aj acelulárna dermálna 
matrix medzi tzv. biologické implantáty s dobrou 
rezistenciou voči infekcii a dobrou toleranciou 
organizmom. Ich použitie pri rekonštrukcii 
hrudnej steny podporuje moderný biomime-
tický prístup k náhrade hrudnej steny v teréne 
infekcie (10). 

Použitie svalových lalokov pri obliterácii 
mŕtveho priestoru a pokrytí oblastí s porušeným 
cievnym zásobením spôsobeným radikálnym 
debridementom je ďalším zo základov chirurgic-
kej liečby. Voľba správneho laloka pri rekonštruk-
cii hrudnej steny je závislá od lokality a veľkosti 
defektu. Zlatým štandardom pri tejto indikácii 
je použitie omenta a svalových, alebo svalo-
vokožných lalokov ako sú m. pectoralis major,  
m. latissimus dorsi a mm. recti abdominis (7, 11). 
Alternatívou pri použití v tejto indikácii môže byť 
aj použitie voľného kožného perforátorového 
laloka ako sú DIEP (deep inferior epigastric per-
forator) a TDAP (thoracodorsal artery perforator) 
(11). Muskulokutánny lalok z m. latissimus dorsi 
na cievnej stopke a. thoracodorsalis je vzhľadom 
na svoju veľkosť a variabilitu najčastejšie použí-
vaným lalokom pri rekonštrukcii hrudnej steny. 
S  jeho pomocou je možné prekryť a vyplniť 
defekty skoro v každej lokalite hrudnej steny. 
Komplikácie pri jeho použití bývajú prítomné 
v 6 − 19 % prípadov  (11, 12, 13). 

Záver
Neskoré radiačné poškodenie hrudnej ste-

ny patrí v súčasnosti vzhľadom na pokrok v rá-
dioterapii medzi zriedkavé diagnózy. Chirurgické 
riešenie tejto diagnózy prináleží vzhľadom na 
komplexnosť výkonu a jej spomínanej zried-
kavosti medzi technicky náročné procedúry. 
Každý jeden pacient je rozsahom lokálneho po-
škodenia špecifický a vyžaduje si preto prísne 
individuálny prístup.  Predresekčná biopsia 

Obrázok 3. Náhrada mäkkých tkanív muskulokutánnym lalokom z m. latissimus dorsi
a) plánovaný rozsah kožného ostrova na muskulokutánnom laloku
b) muskulokutánny lalok po preparácii
c) cievno-nervový zväzok s a. thoracodorsalis (čierna šípka)
d, e, f) rotácia laloka na cievnej stopke do potrebnej lokality
g, h) príprava voľného kožného transplantátu
ch) prekrytie donorského miesta voľným kožným transplantátom

Obrázok 4. Periférna nekróza laloka
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nálezu je indikovaná u každého pacienta za 
účelom vylúčenia malignity. Úspech výkonu 
je založený na dôkladnom debridemente po-
stihnutých tkanív a rekonštrukcii hrudnej steny 
technikou, ktorá bude pre pacienta najvhodnej-
šia z pohľadu zvládnutia infekcie a obnovenia 
fyziologických funkcií hrudnej steny. Použitie 
biologických implantátov patrí v súčasnosti me-
dzi preferované postupy, nakoľko ich použitie 
je vhodné aj v kontaminovanom operačnom 
poli. Multiodborová spolupráca so špecialistami 
z pracovísk plastickej chirurgie je štandardom 
v starostlivosti o týchto pacientov.
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Alice Tašková, Vladislav Hytych a kol.:

PRAKTICKÁ PLICNÍ CHIRURGIE
Plicní chirurgie se v průběhu posledních 20 let stala jedním z hlavních chirurgických oborů. Je to výsledek dříve 
nepředstavitelného medicínského a technického pokroku, ale také požadavků, které jsou na plicní chirurgii klade-
ny. V návaznosti na úspěšné publikace „Minimum plicní chirurgie – krok za krokem“ (V. Hytych a kol., Maxdorf 2013) 
a „Plicní chirurgie v instruktivních kazuistikách“ (V. Hytych, A. Tašková, M. Vašáková a kol., Maxdorf 2014) připravil 
kolektiv plicních chirurgů z Thomayerovy nemocnice v čele s MUDr. Alicí Taškovou a doc. MUDr. Vladislavem Hyty-
chem, Ph.D., novou monografii „Praktická plicní chirurgie“. 
Kniha rekapituluje základy anatomie hrudníku, zásady předoperačního vyšetření, anestezii u plicních operací, 
perioperační a pooperační péči, hlavní oddíly pak obsahují podrobné popisy jednotlivých operací se stručnou chara-
kteristikou, indikacemi, seznamují s vyšetřovacím postupem, polohou nemocného a přístupem, anestezií a kom-
plikacemi. Vlastní popis operace je doplněn ilustracemi a fotografiemi. Každá kapitola obsahuje i zvýrazňující 
rámečky se zásadními informacemi, upozorněními a zajímavostmi. Na závěr kapitol jsou zařazeny praktické tipy 
a poznámky. Poslední oddíl knihy je věnován farmakoterapii v plicní chirurgii. Kniha je určena především začínajícím 
hrudním chirurgům, chirurgům jiných specializací a pneumologům – těm zejména s ohledem na indikace a strate-
gii řešení plicních nemocí. Bude nepochybně užitečná také pro traumatology, lékaře terénních pracovišť i studenty 
medicínských a biomedicínských věd a začínající lékaře v rámci rozhodování o volbě lékařské specializace.

Maxdorf 2016, 271 str., edice Jessenius, ISBN:  978-80-7345-489-0.

Martina Vašáková, Jaroslav Polák, Radoslav Matěj:

INTERSTICIÁLNÍ PLICNÍ PROCESY, 2. VYDÁNÍ  
Od etiopatogeneze přes radiologický obraz  
k histopatologické diagnóze
Pod pojmem intersticiální plicní procesy se skrývá velmi početná skupina nemocí, které mají společné difuzní 
postižení plicní tkáně, a tudíž podobný klinický, radiologický a funkční obraz. Monografie věnovaná těmto závažným 
onemocněním se setkala mezi lékaři s velkým ohlasem. Po rozebrání prvního vydání proto autoři připravili druhé, 
rozšířené a aktualizované vydání, které si však zachovává základní rys – srozumitelnost a praktičnost. Kniha je dí-
lem spolupráce tří autorů, kteří se problematikou intersticiálních plicních procesů léta zabývají. Pojímá intersticiál-
ní plicní procesy ze tří hlavních aspektů, a to klinického, radiologického a histopatologického. Je určena především 
pneumologům, revmatologům a internistům, užitečná však může být i pro další odbornosti, včetně dermatologů či 
zainteresovaných praktických lékařů. Chce pomoci všem, kteří se v problematice těchto nemocí potřebují lépe ori-
entovat a hledají ucelený a komplexní přehled o nemocech plicního intersticia.

Maxdorf 2016, 420 str., edice Jessenius, ISBN: 978-80-7345-488-3.

Objednávajte na: Maxdorf, Na Šejdru 247, 142 00 Praha 4, telefonicky: 00420 2 4101 1681 alebo emailom: knihy@maxdorf.cz www.maxdorf.sk
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Pľúcna forma lymfangioleiomyomatózy 
komplikovaná výskytom pneumotoraxu 
u mladého pacienta – kazuistika
MUDr. Ivan Kováč, PhD., MUDr. Peter Varga, MUDr. Marián Kudláč, doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.
II. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice

Lymfangioleiomyomatóza je vrodené zriedkavé ochorenie postihujúce najmä ženy v reprodukčnom veku. Často je asociované s tube-
róznou sklerózou. V raritných prípadoch postihuje aj mužov. Patofyziologickým podkladom ochorenia je mutácia génov TSC, čo vedie 
k ukladaniu buniek podobných hladkosvalovým bunkám v pľúcach. Tým je zapríčinená cystická prestavba pľúcneho tkaniva spojená 
s tvorbou mnohopočetných cýst a ich následná spontánna ruptúra podmieňuje vznik pneumotoraxu/hemotoraxu. Medikamentózna 
terapia v kombinácii s chirurgickou intervenciou pri liečbe symptómov sú často nepostačujúce a preto sú pacienti s lymfangioleiomyo-
matózou veľakrát odkázaní na transplantačné výkony. V našej kazuistike je opísaný prípad mladého pacienta s LAM hospitalizovaného 
na II. chirurgickej klinike UPJŠ LF a UNLP v Košiciach pre spontánny pneumotorax.  

Kľúčové slová: lymfangioleiomyomatóza, pneumotorax

Pulmonary lymfangioleiomyomatosis complicated with pneumotorax described  in case of a young patient  
– case report 

Lymfangioleiomyomatosis is a rare congenital disease that almost exclusively affects women in a reproductive age. There is a close co-
nnection between lymfangioleiomyomatosis and tuberous sclerosis. Pulmonary LAM in men is extremely rare. Because of mutation in 
TSC genes, neoplastic smooth muscle cells from an unknown source metastasize to the lung and drive destructive remodeling of lungs, 
which leads to formation of thin-walled cystic lesions. We describe the case of a young patient with LAM and secondary spontaneous 
pnemotorax hospitalised at the Second Department of Surgery, Pavol Jozef Šafarik University, Faculty of Medicine and Louis Pasteur 
University Hospital Košice. 

Key words: lymfangioleiomyomatosis, pneumotorax
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Úvod
Lymfangioleiomyomatóza (LAM) je raritné 

ochorenie, pre ktoré je charakteristické, že po-
stihuje najmä ženy v reprodukčnom veku (1). 
Postihnutie mužskej časti populácie pľúcnou 
formou LAM je veľmi zriedkavé (2). LAM sa často 
vyskytuje u pacientov s TS (tuberózna skleróza), 
ktorí majú mutáciu v TSC géne (gény asociova-
né s TS) a takáto forma LAM je opisovaná ako 
asociovaná (TSC-LAM) (3). Pre sporadickú formu 
(S-LAM) je charakteristický výskyt somatických 
mutácií (3). 

Ochorenie je charakterizované patologic-
kou proliferáciou buniek podobných hlad-
kosvalovým bunkám a  ich následnou migrá-
ciou pozdĺž krvných a lymfatických kapilár do 
pľúcneho tkaniva (4). Ukladaním týchto buniek 
v pľúcnom interstíciu dochádza k vzniku cystic-
kých lézií (5). Podkladom ochorenia je pravde-
podobne mutácia/cie, ktoré vedú k inaktivácii 
TSC1 a TSC2 génov a následnej aktivácii mTOR 
(cicavčia cieľová kináza pre delenie a rast), čo 
vedie k strate kontrolných mechanizmov rastu 
buniek a podmieňuje patologickú proliferáciu 
a migráciu (3). 

LAM je systémové ochorenie spojené s cys-
tickou prestavbou pľúc, tvorbou pľúcnych efúzií 
a prítomnosťou abdominálnych tumorov (5). 
Progredujúce dyspnoe, hemoptoe, kašeľ, bolesť 
na hrudníku, často v dôsledku ruptúry cysty 
a následného PNO (pneumotorax) sú opisované 
ako dominantné hrudné symptómy. K ďalším 
patrí symptomatológia zapríčinená obštrukciou 
lymfatických ciev ako chylotorax a chylopericar-
dium (6). Celkový obraz ochorenia je dotvorený 
prítomnosťou angiomyolipómov a lymfangio-
myómov v malej panve, retroperitoneu a me-
diastíne (4, 5).

V diagnostike majú dôležité postavenie RTG 
hrudníka v predo-zadnej a bočnej projekcii do-
plnené CT vyšetrením hrudníka. Definitívnu dia-
gnózu však stanoví až histologická verifikácia (7).

Lymfangioleiomyomatóza bola prvýkrát opí-
saná čínskymi autormi v roku 1986 (5). Napriek 
tomu dodnes nie je exaktne definovaný me-
chanizmus vzniku ochorenia. Medikamentózna 
terapia pozostáva z podávania imunosupresív 
a je založená na používaní inhibítorov mTOR 
(6, 8). Výsledky medikamentóznej terapie sú 
však nepostačujúce. Vo väčšine prípadov je 

nutná chirurgická intervencia. Chirurgická lieč-
ba pozostáva z liečby symptómov a to najmä 
v dôsledku vzniku PNO a hemopneumotora-
xu a transplantačných výkonov. Medzi základ-
né chirurgické techniky používané pri liečbe 
ochorenia patrí hrudná drenáž, VTS (videotora-
skopia) a VATS (video-asistovaná torakoskopia) 
ev. torakotómia a resekcia patologických ložísk 
s následnou mechanickou pleurodézou (5, 6). 
Avšak transplantácia pľúc ostáva jediná liečba 
pre väčšinu pacientov s LAM (8).

Kazuistika
30-ročný pacient dlhodobo žijúci mimo úze-

mia Slovenskej republiky bol hospitalizovaný na 
II. chirurgickej klinike UPJŠ LF a UNLP v Košiciach 
pre bolesť na hrudníku a progredujúce dyspnoe. 
Údaj o dlhodobej liečbe inhibítorom mTOR pre-
parátom sirolimus pre verifikovanú lymfangiole-
iomyomatózu bol dominantným v anamnestic-
kých údajoch. U pacienta bola už v minulosti 
nevyhnutná chirurgická intervencia v dôsledku 
progresie LAM. Pacient bol indikovaný na 
opakované hrudné drenáže a VATS s biopsiou 
a resekciou patologických ložísk s následnou 
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pleurodézou mimo územia SR. Počas auskultá-
cie hrudníka bolo dýchanie v ľavom pľúcnom 
krídle vymiznuté až nepočuteľné. Vzhľadom na 
uvedené pacient podstúpil RTG a CT vyšetrenie 
pľúc, kde röntgenológ popisuje prítomnosť di-
fúznych mnohopočetných cystoidných zmien 
oboch pľúcnych krídiel s atelektázou dolného 
laloka vľavo. V pravom hornom laloku sú tieto 
cystoidné zmeny zobrazené aj v subpleurálnej 
lokalizácii. Prítomný bol aj mohutný PNO vľavo, 
ktorý dosahoval ventrodorzálny rozmer až 12,6 
cm (obrázky 1 − 3). Biochemický a hematolo-
gický rozbor krvi nepoukázal na odchýlky od 
fyziologickej normy. U pacienta bola indikovaná 
a vykonaná hrudná drenáž, a to v šiestom medzi-
rebrí v strednej axilárnej čiare drénom veľkosti 
28F (obrázok 4). Hrudný drén bol napojený na 
aktívne odsávanie. Pacient bol hospitalizovaný 
na jednotke intenzívnej starostlivosti. Kontrolná 
RTG snímka hrudníka bola realizovaná po dvoch 
hodinách od drenáže a následne po 48 hodi-
nách, kde bolo prítomné úplné rozvinutie pľúc. 
Hrudný drén bol napojený na pasívnu drenáž. 

U pacienta už nebol pozorovaný air-leak a kon-
trolná RTG snímka bola vyhovujúca. Hrudný 
drén bol extrahovaný na štvrtý deň od drenáže. 
Vzhľadom na pacientov pozitívny postoj 
k ďalšiemu manažmentu a  liečbe ochorenia 
mimo územia SR bol pacient na piaty deň od 
prijatia prepustený v  stabilizovanom stave 
domov. 

Diskusia
Lymfangioleimyomatóza je veľmi zriedkavé 

ochorenie podmienené mutáciou v TSC gé-
noch (5). Postihuje najmä ženy v reprodukčnom 
období, ale zriedkavo je postihnutá aj mužská 
populácia (1). V klinickom obraze dominuje cys-
tická prestavba pľúc podmienená proliferáciou 
a migráciou buniek podobných hladkosvalo-
vým bunkám do pľúcneho tkaniva a výskytom 
angiomyolipómov a  lymfangiomyómov (4). 
Najčastejšími komplikáciami ochorenia sú pneu- 
motorax a strata funkčného parenchýmu, čo je 

pre pacientov bez dispenzarizácie a adekvátnej 
liečby smrteľné (5). Medikamentózna terapia 
spočíva v podávaní imunosupresív, avšak jej 
výsledky sú často nepostačujúce (8). Pacienti sú 
preto často v konečnom dôsledku odkázaní na 
transplantáciu (8). LAM je raritná príčina sekun-
dárneho spontánneho pnemotoraxu a preto 
by mali byť pacienti po stanovení diagnózy 
poukázaní na špecializované pracoviská, ktoré 
im môžu poskytnúť komplexnú liečbu a dis-
penzarizáciu.

Záver
V tejto práci je opísaný prípad mladého pa-

cienta hospitalizovaného pre ľavostranný pneu-
motorax pri LAM. LAM je zriedkavá príčina spon-
tánneho PNO a preto je nevyhnutné myslieť na 
túto príčinu pľúcneho ochorenia a zabezpečiť 
adekvátny manažment a liečbu.
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Obrázok 1. Lymfangioleiomatóza v CT obraze: 
mnohopočetné cystoidné lézie v pravom aj 
ľavom pľúcnom laloku, pneumotorax l. sin. 
(zdroj: vlastný obrázok)

Obrázok 3. Lymfangioleiomatóza v CT obraze: 
obraz pľúcnej formy LAM s tvorbou cystoidných 
lézií a ľavostranný pneumotorax

Obrázok 2. Lymfangioleiomatóza v CT obraze: 
mnohopočetné cystoidné lézie v pravom aj 
ľavom pľúcnom laloku, pneumotorax l. sin. 
s atelektázou ľavého dolného laloka (zdroj: 
vlastný obrázok)

Obrázok 4. RTG hrudníka v AP projekcii: stav 
po hrudnej drenáži vľavo
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MUDr. Mária Kubíková, PhD., životné jubileum
V septembri 2016 sa MUDr. Mária Kubíková, 

PhD., dožila významného životného jubi-
lea. MUDr. Mária Kubíková, PhD., sa narodila 
v Košiciach, Lekársku fakultu ukončila na UPJŠ  
LF v Košiciach a pracovať začala ako sekundárna  
lekárka na anestéziologickom oddelení  fakultnej 
nemocnice v roku 1981. Od roku 1982 pracovala 
na I. chirurgickej klinike v Košiciach, kde bola 
ordinárkou, vedúcou jednotky diabetickej nohy 
a neskôr vedúcou pododdelenia cievnej chirur-
gie I. chirurgickej kliniky UPJŠ LF.

Absolvovala atestáciu I. stupňa z chirurgie 
s vyznamenaním, atestáciu II. stupňa z chirurgie 
a tiež nadstavbovú atestáciu z cievnej chirurgie. 
Absolvovala špecializačnú skúšku zo sociálneho 
lekárstva  a organizácie zdravotníctva s pochva-
lou. Od roku 2008 má vedecko-akademickú 
hodnosť PhD.

Pani doktorka sa celý svoj život venovala 
rozvoju cievnej chirurgie vo východosloven-
skom regióne. Z pozície námestníka riaditeľa pre 
chirurgické odbory FN LP v Košiciach bola nápo-
mocná pri kreovaní a organizácii samostatného 
oddelenia a hlavne budovania novej operačnej 
sály pre potreby cievnej chirurgie v monobloku 
FNsP Tr. SNP č. 1, za čo bola odmenená aj pa-
mätnou medailou za vynikajúce výsledky pri 
zabezpečovaní plynulého chodu FNsP Košice. 
Pani doktorka je krajským odborníkom pre ci-
evnu chirurgiu od r. 2007 doteraz, je členom 
výboru Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie 
a zástupcom Slovenskej republiky v Európskej 
spoločnosti cievnej a endovaskulárnej chirurgie.

Od roku 1998 sa podieľa na výučbe po-
slucháčov UPJŠ LF v Košiciach v slovenskom 
i anglickom jazyku. MUDr. Mária Kubíková, PhD. 
sa zúčastnila mnohých domácich a medziná-
rodných kongresov, kde odprednášala viac ako 
100 prednášok. Odpublikovala 35 vedeckých 
prác, napísala 5 kapitol do učebníc a monografií. 
Zúčastnila sa špecializačných pobytov v Miškolci, 
v Berlíne, v Prahe, v Kodani i na Mayo clinic 
v Rochestri v USA. Spoluorganizovala mnohé 
odborné podujatia a kongresy, zvlášť slovenské 
kongresy cievnej chirurgie s medzinárodnou 
účasťou. Organizovala spolky lekárov s tematikou 
cievnej chirurgie v Košiciach i v Bratislave.

Bola spoluorganizátorkou a spoluiniciátorkou 
vzniku Košického dňa cievnej chirurgie, ktorý sa ne-
skôr organizoval i v iných mestách SR. Organizovala 
edukačné výjazdy do regiónu pre lekárov prvého 
kontaktu. Ako členka tímu akreditačného progra-
mu cievnej chirurgie na UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., 
sa významnou mierou podieľa na edukačných 
aktivitách, seminároch a programoch.

MUDr. Mária Kubíková, PhD., rozvíja ciev-
nu chirurgiu od jej prvopočiatkov. Významnou 
mierou prispela k rozvoju novodobej  cievno-
-chirurgickej košickej školy, zachránila životy 
mnohým pacientom a mnohým zabezpečila 
lepšiu kvalitu života – záchranou končatiny 
alebo jej časti. Pani doktorka sa významnou 
mierou podieľala na budovaní a  realizovaní 
transplantačného programu na I. chirurgickej 
klinike pod vedením p. prof. E. Matejíčka a p. prof.  
J. Bobera. MUDr. Mária Kubíková, PhD., je medzi 

pacientmi veľmi obľúbenou pani doktorkou. 
S láskou a obetavosťou sa celý život starala o pa-
cientov s cievnymi ochoreniami a v mnohom 
posúvala kvalitu odbornej starostlivosti vyššie 
a vyššie. Ako primárka sa vždy snažila o bez-
chybný chod pracoviska – kliniky. Dvadsaťštyri 
hodín bola k dispozícii kolegom a  ak nie osobne, 
tak telefonicky usmernila a poradila mladším 
kolegom v neľahkých situáciách. V operatíve sa 
mladší mohli od pani primárky priučiť precíz-
nosti, dôslednosti, dokonalosti a oddanej sta-
rostlivosti o pacientov po cievnych operáciách.

Vážená pani doktorka, blahoželáme Ti 
k Tvojmu životnému jubileu a obdivujeme, že okrem 
profesionálnej práce si zvládla i výchovu dvoch dcér 
a organizáciu svojej rodiny. 

Milá Marika, v mene kolektívu Kliniky cievnej 
chirurgie a aj v mene Tvojich pacientov dovoľujem 
poďakovať sa Ti za Tvoju snahu o rozvoj cievnej chi-
rurgie v Košiciach i vo východoslovenskom regióne. 
Ďakujem Ti i v mojom vlastnom mene, zvlášť za to, 
že i v neľahkých časoch si verne stála po mojom 
boku a zdieľala slasti i strasti budovania pracoviska 
cievnej chirurgie. Do ďalších rokov Ti prajeme veľa 
zdravia a radosti.

Prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.  
prednosta Kliniky cievnej chirurgie 

UPJŠ LF v Košiciach a VÚSCH, a. s.

 Článok je prevzatý z:
 Vask. med., 2016, 8(3): 153

www.Slovenskachirurgia.skViac informácií nájdete na
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Profesor Ján Kňazovický, zakladateľ 
košickej chirurgickej školy, a ulica prof. Jána 
Kňazovického v Košiciach
Prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.1, doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc., mim. prof.2

1emeritný profesor UPJŠ LF v Košiciach 
2Ústav patologickej fyziológie UPJŠ LF v Košiciach 

Slov. chir., 2016; roč. 13(3-4): 86–87

Ján Kňazovický sa narodil 27. októbra 1893 
v Ľubietovej, v rodine učiteľa a vychovávateľky. 
Maturoval v Banskej Bystrici a štúdium medi-
cíny absolvoval v sedmohradskom Koložvári 
(terajšom rumunskom Kluži) na Lekárskej fakulte 
Univerzity Františka Jozefa, kde bol 16. septem-
bra 1916  promovaný za lekára.

Po promócii, vo víre udalostí I. svetovej voj-
ny v jeseni 1916 v hodnosti nadporučíka na-
stúpil do Nemocnice pre vojenských invalidov 
v Košiciach. (Sídlila v priestoroch Kráľovskej po-
lepšovne, neskôr Komenského ústavu. Dnes je 
tam Univerzita veterinárneho lekárstva a farmá-
cie). Nemocnicu viedol známy chirurg, profesor 
Lichtenberg, ktorý prišiel do Košíc z chirurgickej 
kliniky v Štrasburgu. V rokoch 1920 – 1922 praco-
val Dr. Kňazovický na druhej chirurgickej klinike 
v Budapešti pod vedením prof. Kuzmika, rodáka 
z Veľkého Šariša. Tu získal titul odborného lekára 
chirurgie. V roku 1922 nastúpil na Chirurgickú 
kliniku Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 
ako asistent profesora Kostlivého. Jeho ďalšia od-
borná a vedecká dráha bola formovaná hlavne 
osobnosťou profesora Kostlivého. V roku 1929 sa 
vracia späť do Košíc ako prednosta 192-lôžkové-
ho chirurgického oddelenia Štátnej nemocnice 
– vtedy najväčšieho chirurgického oddelenia na 
Slovensku. Svojou húževnatosťou a usilovnosťou 
v pomerne krátkom čase pozdvihol toto praco-
visko na vysokú úroveň. V roku 1933 na základe 
svojej priekopníckej práce o RTG vyšetrení ciev 
bol v Bratislave habilitovaný na docenta patoló-
gie a terapie chirurgických chorôb. V roku 1938 
bol vymenovaný za riaditeľa Štátnej nemocnice 
v Košiciach, kde pôsobil len jeden rok. V roku 
1939 nastúpil v Štátnej nemocnici v Martine ako 
vedúci chirurgického oddelenia a o rok neskôr 
bol vymenovaný za riaditeľa tejto nemocnice. 

V roku 1946 sa vracia znovu do Košíc. Bol 
poverený funkciou riaditeľa Štátnej nemoc-
nice a  primára jej chirurgického oddelenia. 
Prezidentom republiky bol menovaný za riad-
neho profesora patológie a terapie chirurgických 

chorôb. Súčasne dostáva poverenie na vytvo-
renie podmienok na založenie lekárskej fakulty 
v Košiciach. Začiatkom roku 1947 je menovaný 
za predsedu výboru pre budovanie vysokého 
školstva v Košiciach. Zdôrazňoval univerzitnú 
históriu Košíc poukazujúc na Benedikta Kišdiho, 
ktorý v roku 1657 založil v Košiciach Univerzitu.

Úsilie profesora Kňazovického pri budovaní 
vysokého školstva v Košiciach bolo dovŕšené  19. 
októbra 1948, keď bol otvorený školský rok na 
Pobočke Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity 
v Košiciach a profesor Kňazovický sa stal prvým 
dekanom novozaloženej lekárskej fakulty. Vo svo-
jej inauguračnej reči naznačil cestu, ktorou sa má 
košická lekárska fakulta uberať: „Naša práca nech 
je konfrontácia starého s novým. Nech je každoden-
ným opakovaním a potvrdzovaním  Hippokratovej 
prísahy, ale to všetko nech sa robí v záujme humaniz-
mu, v záujme človeka, v záujme jeho telesného a du-
ševného zdravia. Ísť dopredu v medicíne neznamená 
zbierať pocty pre seba, ale rozširovať okruh tých, ktorí 
uzdravení našli šťastie v živote.“

Po založení lekárskej fakulty prebudoval 
pôvodnú štátnu nemocnicu na fakultnú ne-
mocnicu. Z chirurgického oddelenia vytvoril 
kliniku, ktorej sa stal prednostom. Na báze klini-

ky postupne vybudoval vysokošpecializovaný 
ústav, ktorý bol schopný zabezpečiť výučbu 
poslucháčov, poskytovať liečebno-preventív-
nu starostlivosť a rozvíjať vedeckú prácu. Za 
tri desaťročia pôsobenia vo funkcii prednostu 
kliniky a vedúceho katedry chirurgie vychoval 
celý rad špecialistov. Z nej ešte za života pána 
profesora vyšli viacerí profesori, prednostovia 
kliník a primári chirurgických oddelení a ústavov 
pôsobiaci nielen v Košiciach, ale aj v Bratislave 
a v iných mestách Slovenska i Čiech.

Z pôvodnej materskej chirurgickej kliniky za-
loženej prof. Kňazovickým vzniklo osem kliník, 
ktoré sú dnes súčasťou Lekárskej fakulty UPJŠ, 
Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura, Detskej 
fakultnej nemocnice a Východoslovenského ústa-
vu srdcových a cievnych chorôb (pozri tabuľku). 

Profesor Kňazovický ako profesor konzultant 
sa napriek svojmu vysokému veku denne  stretá-
val so svojimi spolupracovníkmi na chirurgickej 
klinike. Svoju poslednú operáciu vykonal v roku 
1984 ako 91-ročný. Vedecká činnosť profesora 
Kňazovického bola všestranná a zameraná na 
aktuálne problémy chirurgie danej doby, najmä 
chirurgiu žalúdka, tráviaceho ústrojenstva a ciev. 
Vykonal prvú transfúziu na Slovensku a venoval 
sa rozvoju transfúznej služby. Bol priekopníkom 
angiografických vyšetrení (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11).

Obrázok. Profesor Ján Kňazovický Tabuľ ka. Prehľad košických chirurgických 
pracovísk, ktoré vzišli z pôvodnej chirurgickej 
kliniky založenej prof. Kňazovickým

1948 – I. chirurgická klinika

1968 –  Klinika plastickej, estetickej a 
rekonštrukčnej chirurgie

1981 – Neurochirurgická klinika

1986 – Klinika úrazovej chirurgie

1990 – II. chirurgická klinika

2004 –  Oddelenie detskej chirurgie Detskej 
fakultnej nemocnice

2007 – Klinika cievnej chirurgie VÚSCH

2009 – Klinika srdcovej chirurgie VÚSCH
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Bol nielen výborným chirurgom, ale aj prí-
kladným vysokoškolským učiteľom, vedeckým 
pracovníkom a verejným zdravotníckym čini-
teľom. Bol vyhranenou svojráznou osobnosťou, 
dobrým človekom, priateľským radcom a po-
mocníkom. Z jeho iniciatívy vznikla prvá stredná 
škola pre ošetrovateľský personál, ktorého bol 
aj riaditeľom.  

Prof. Kňazovický 19. augusta 1987 v areáli 
FN na Rastislavovej ul. utrpel ťažké a vážne po-
ranenie, ktorému 20. augusta 1987 podľahol. 
Posledná rozlúčka s ním sa konala podľa scenára, 
ako si to sám želal vo svojom testamente. Urna 
s popolom je uložená v hrobke na cintoríne 
Rozália v Košiciach. Dominantou hrobky je bal-
van z tatranskej žuly zo Soliska, z miesta kde sa 
najradšej lyžoval. Na náhrobku je nápis, citát od 
Herodota: „Pútniku zvestuj Lakedajmonským, že 
my tu mŕtvi ležíme...“ 

Na Lekárskej fakulte UPJŠ sa od roku 
1993 každoročne koná Memoriál profesora 
Kňazovického. Po skončení XXI. ročníka v roku 
2013 predsedníctvo Spolku lekárov v Košiciach 
navrhlo pomenovať jednu ulicu po ňom. S tou- 
to myšlienkou prišiel jeho žiak a dlhoročný pra-
covník LF UPJŠ prof. MUDr. Július Vajó, DrSc. 
Návrh bol prerokovaný a schválený miestnym 
zastupiteľstvom Košice-Staré Mesto a zastupi-
teľstvom mesta Košice. 

Dňa 14. januára 2016 sa uskutočnilo preme-
novanie Galenovej ulice v Košiciach na ulicu prof. 
Jána Kňazovického za účasti primátora mes-
ta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH, 

prorektorky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Ing. Márie Marekovej, CSc., dekana 
Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Daniela Pellu, 
PhD., iniciátora pomenovania ulice, prof. MUDr. 
Júliusa Vajóa DrSc., prednostu Ústavu patologic-
kej fyziológie LF UPJŠ, predsedu Spolku lekárov 
v Košiciach, doc. MUDr. Olivera Rácza, CSc., ro-
diny profesora Jána Kňazovického a zástupcov 
odbornej a laickej verejnosti.

S príhovormi na slávnostnom akte vystúpili 
dekan LF UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, CSc., 
vnuk MUDr. Miloš Kňazovický, MPH, pracovník 
Kliniky úrazovej chirurgie, vnučka PhDr. Milana 
Kovaničová, CSc., ktorá pracuje ako psycholo-
gička na I. psychiatrickej klinike a primátor mesta 
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH.

Na jeho mimoriadne ľudský rozmer a úprim-
ný vzťah k pacientom poukázal aj profesorov 
vnuk a vnučka. „Jeho život bola predovšetkým 
práca. Bol to mimoriadne pracovitý a zodpovedný 
človek, ktorý vedel niesť zodpovednosť za svoje 
rozhodnutia. Mal rád nielen svoju prácu, ale i pa-
cientov, ktorí často spomínali na príjemné ruky 
a láskavé pohladenie. Bol síce veľmi prísny, ale pri-
ateľský, spravodlivý a veľký optimista so zmyslom 
pre humor.“

Primátor mesta Košice zdôraznil, že zakla-
dateľ košickej chirurgickej školy a rešpektovaná 
osobnosť československej a európskej chirurgie 
vykonával chirurgickú prax neuveriteľných 67 ro-
kov. Na adresu profesora Kňazovického povedal: 
„Som skutočne veľmi rád, že som mohol byť pri tom, 
keď tejto veľkej a inšpiratívnej osobnosti venujeme 

naše uznanie a úctu tým, že pomenovávame jeho 
menom ulicu v centre mesta, pre ktoré tak veľa 
urobil. Zaslúži si, aby sa na neho nikdy nezabudlo.“
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Prof. MUDr. Július Vajó, DrSc. 
emeritný profesor UPJŠ LF v Košiciach 
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Josef Vodička et al.:

TRAUMATOLOGIE HRUDNÍKU
Traumatologie hrudníku, tj. diagnostika a léčba hrudních úrazů, je jednou ze základních oblastí traumatologie a celé 
chirurgie. V Evropě se poranění hrudníku podílí na každém druhém úmrtí při dopravní nehodě, v zámoří je dokonce 
druhou nejčastější příčinou smrtelného úrazu vůbec.
Řadu let chyběla u nás ucelená monografie, která by zahrnovala jak základy oboru, tak nové diagnostické a léčebné 
postupy. Kolektiv plzeňských a pražských autorů připravil moderní publikaci, která reflektuje potřeby oboru, 
vyplňuje jednu z mezer na trhu odborné literatury a má šanci stát se vyhledávanou pomůckou při studiu problem-
atiky traumatologie hrudníku.
V prakticky koncipované a bohatě ilustrované monografii naleznou základní informace potřebné k pochopení 
a úspěšnému zvládnutí péče o nemocné s poraněním hrudníku jak studenti v pregraduálním studiu, tak především 
adepti chirurgie a traumatologie ve studiu postgraduálním.

Praha : Galén, 2015, 241 s. – První vydání, ISBN 978-80-7492-168-1

Kontakt: Galén, spol. s r.o., Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, 602 139 914, e-mail: objednavky@galen.cz www.galen.cz
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Jozef Leikert a Mária Macková: Hlas srdca
Vydavateľstvo Luna, 2015, ISBN: 578-80-9696-54-8-9
Recenzia knihy

Slov. chir., 2016; roč. 13(3-4): 88–89

Kniha autorov Jozef Leikert a Mária Macková 
„Hlas srdca“ je rozsiahly knižný rozhovor s osobnos-
ťou výnimočného slovenského chirurga profesora 
Jaroslava Simana, skúseného lekára, vysokoškolského 
učiteľa, priekopníka a zakladateľa slovenskej detskej 
kardiochirurgie, prednostu Kliniky detskej chirurgie 
DFNsP v Bratislave, otca myšlienky, editora a spolu-
autora diela Princípy chirurgie, človekom s vysokou 
odbornosťou, múdrosťou, láskavosťou, skromnosťou 
a pokorou. 

V Slove autora sa uvádza krátka, ale pre dnešné 
časy pravdivá história vydania tejto knihy, ktorej prvá 
časť je zostavená z písomných odpovedí a druhá na 
základe voľne plynúcich rozhovorov počas stretnutia 
autorov s profesorom Simanom. 

V Úvode a Liste matky synovi je úprimná spo-
mienka sestry Anny na brata a matky Pauly na syna, 
ale aj vyjadrenie najväčšej bolesti rodiča, keď preži-
je svoje dieťa. Prvá časť rozhovorov asi preto, že 
slovo pacient sa najčastejšie spája so slovom lekár, 
začína konštatovaním autorov, že označenie klient 
pre pacienta sa im zdá veľmi nevhodné, dokonca až 
zarážajúce a predpokladajú, že ani lekárom toto 
oslovenie pacientov nevyhovuje. Profesor Siman 
podrobne opisuje, kedy môže byť človek klientom 
a kedy sa stáva pacientom, ktorý trpí, hľadá a potre-
buje pomoc. Pojem „klient“ naznačuje uvažovanie, 
ako od neho čo najviac získať. Pojem „pacient“ zna-
mená nutnosť najväčšej humánnosti, najväčšej 
nezištnosti a najmenej ziskuchtivosti, konštatuje 
profesor Siman. Hovorí sa tu o rôznych pacientoch, 
od pokojných a slušných až po drzých, schopných 
sa biť, o ich nárokoch a o nemožnosti všetkým a vo 
všetkom vyhovieť. Venovaná je pozornosť rovnosti 
lekárov, ich čestnosti a charaktere, ako aj kolegialite 

pri odhaľovaní nečestnosti. Je tu zdôraznená otázka 
dôležitosti dôvery pacienta lekárovi, ako sa dôvera 
buduje, o  jej strate a  nutnosti znovuzískania. 
Rozhovor o omyloch, chybách a o úmrtí z nedban-
livosti a nepriznania chyby zo strany lekárov, ale aj 
o tom, ako sa lekári, zvlášť chirurgovia, vyrovnajú 
s neúspechom liečby. V rozhovore o charitatívnej 
činnosti, čestnosti a šľachetnosti prispievateľov na 
charitu hovorí: „Hodnota šľachetnosti sa nedá merať. 
Nezáleží na tom akú čiastku šľachetný odovzdá, ale 
z akej pohnútky koná.“ V rozhovore o výbere povo-
lania, láske k nemu a zaradení do života hovorí: „S lás-
kou k povolaniu je to ako s každou inou láskou, 
s každým iným ušľachtilým citom. Musí človeka 
chytiť, potom pre svoju ideu obetuje všetko,“ a opi-
suje svoje rozhodnutie pre štúdium medicíny aj 
ťažkosti s prijatím z kádrových dôvodov v čase, 
v ktorom sa o štúdium medicíny uchádzal. Vyjadruje 
sa o výbere povolania svojich detí, ktoré nešli v šľa-
pajách svojho otca. Profesor Siman odpovedá na 
otázky, či je skutočne pokojný a vyrovnaný, alebo je 
to len vonkajší prejav a v podstate je iný. Pri úvahách 
o svojom povolaní spomína, že v mladosti uvažoval 
o povolaní kňaza alebo horára, ale myslí si, že v po-
volaní lekára bol viac užitočný, ako keby bol kňazom. 
V rozhovoroch profesor Siman ako skúsený kardio-
chirurg odpovedá na otázky, čo je na srdci tajomné, 
fascinujúce, aké je držať v  rukách ľudské srdce. 
Témou rozhovorov bola aj reforma nášho zdravot-
níctva, o nutnosti jej priebehu, zaručenia, že jej vý-
sledok bude adekvátny námahe, ktorá sa tak bolest-
ne dotkla najmä starých a chorých ľudí. Profesor 
Siman v rozhovore hovorí: „Zdravotná reforma bola 
u nás potrebná, začala, ale začali sa aj búrať staré 
fresky. Z pacientov sa vytvorili prostriedky na budo-
vanie „zlatého teľaťa“. Jedinou hodnotou sa stali 
peniaze a chorý človek sa dostal akosi do úzadia. 
Ľudské nešťastie sa začalo zneužívať na zisk peňazí.“ 
Pri rozhovore o vyššej úrovni zdravotníctva na zápa-
de ako u nás, sa konštatuje, že naši lekári nie sú me-
nej vzdelaní a zdatní, práve naopak, musia často 
improvizovať, preto sú neraz pohotovejší, ale chýbajú 
im peniaze a technické vybavenie. Bohatší sme o to, 
že dokážeme z mála urobiť veľa, dokážeme impro-
vizovať a tvoriť, že sa dokážeme zanietiť a že doká-
žeme robiť bez toho, aby sme sa pýtali „čo za to“. 
V medicíne u nás vládne a úroveň drží entuziazmus, 
vzdelanosť a cit. Odpovedá na otázky zlyhania tech-
niky pri operácii a uvádza vlastné skúsenosti. V roz-

hovoroch nebola vynechaná ani otázka Rómov, ich 
prispôsobivosti k majorite, a starostlivosť Rómov 
o chorých a starých príbuzných, v čom môžu byť 
vzorom. V rozhovore o ošetrovateľstve, či je vedou 
alebo umením hovorí: „Zdravotná sestra musí byť 
skutočným pracovným partnerom lekára, je spolu-
pracovníkom, pomocníkom, niekedy radcom aj 
„bútľavou vŕbou“. Stojí pri chirurgovi v najťažších 
chvíľach, najlepšie vie, čo sa deje. Neraz musí čeliť 
vrtochu a nervozite chirurga, chápať ho, upokojiť 
a podržať. A to je umenie.“ Je tu rozhovor a lekárskej 
etike a odpoveď na otázku, či pre lekára sú všetci 
pacienti rovnakí. O histórii vývoja chirurgie, o rukách 
chirurga, o zdravotníckej technike a o chirurgii ako 
remesle profesor Siman hovorí, že chirurgia je po-
svätným remeslom. Posväcuje ho veda a umenie. 
Remeselnými nástrojmi sú vždy ruky riadené činno-
sťou mozgu. Je tu rozhovor o správnosti indikácií 
operačného výkonu, či operovať alebo neoperovať, 
výbere času operácie a rozsahu chirurgického vý-
konu. Odpovedá na otázku, ako sa dostal ku kardio-
chirurgii. Uvádza svoju činnosť počas štúdia na 
ústave anatómie ako študentská vedecká sila, po 
skončení štúdia prácu na detskej chirurgii, ale 
súčasne účasť na kardiochirurgických experimen-
toch na ústave anatómie, účasť pri zavedení a vyko-
návaní katetrizačnej diagnostiky vrodených srdco-
vých chýb na I. detskej klinike, uvádza prácu na 
ústave kardiovaskulárnych chorôb. Hovorí o problé-
moch s habilitáciou pre politickú neangažovanosť, 
až po budovanie špecializovaného pracoviska det-
skej kardiochirurgie. Rozhovor je aj o najpodstatnej-
ších objavoch minulosti, ktoré pomáhali vzniku 
a rozvoju kardiochirurgie. V rozhovoroch sa venuje 
otázkam o starobe, hodnotení svojho života a vply-
vu utrpenia a choroby na charakter človeka a roz-
hovor o pojme kresťanstvo. Profesor Siman skončil 
štúdium medicíny s červeným diplomom, je tu 
rozhovor o štýle jeho štúdia na gymnáziu, keď po-
máhal rodičom na gazdovstve, a na medicíne, kde 
jeho krédom bola systematika a priebežné štúdium. 
Ako vysokoškolský učiteľ odpovedá na otázku, či sa 
dnešní mladí dajú porovnať s  jeho generáciou. 
Odpovedá veľmi kriticky, hovorí, že študenti na vy-
sokej škole stratili zmysel pre zodpovednosť, neštu-
dujú systematicky a prednášky sú pre nich otravou. 
V rozhovoroch vysoko hodnotí svojich učiteľov 
chirurgie −  profesor Kratochvíla a  profesora 
Šimkovica. Hovorí, že obaja držali úroveň svojich 
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odborov zodpovedajúcej dobe, v ktorej pôsobili. Pri 
hodnotení prvenstiev profesora Šimkovica je chyba 
v texte, ku ktorej došlo asi pri písaní knihy. Prvý au-
tokoronárny bypass v Československu profesor 
Šimkovic urobil 10. novembra 1969 a nie v roku 1989, 
ako sa uvádza v knihe. V rozhovore o spolupracov-
níkoch hovorí, že jeho snahou bolo, aby všetci, ktorí 
s ním pracujú, boli lepší ako on. Menovite uvádza 
a hodnotí kolegov, ktorí na detskej kardiochirurgii 
pracujú, aj tých, ktorí odišli do zahraničia. Je tu spo-
mienka na prvú transplantáciu srdca 
v Československu v roku 1968. Podrobne je opísaná 
transplantácia srdca na detskej kardiochirurgii 
v Bratislave v roku 1998, ktorú uskutočnil MUDr. 
Hraško, za asistencie profesora Simana. Pomerne 
rozsiahly rozhovor je o publikácii Princípy chirurgie, 
ktorej myšlienkou napísania, vydania, editorom 
a spoluautorom bol profesor Siman a zatiaľ vyšiel už 
štvrtý diel. V rozhovore o svojej životnej ceste spo-
mína pôsobenie na detskej klinike na Úprkovej ulici 
v Bratislave, na Klinike detskej chirurgie, v Ústave 
kardiovaskulárnych chorôb a na bývalých spolupra-
covníkov, ktorí mu utkveli v pamäti. Pri otázke auto-
rov, že pri spomienke na profesora Šimkovica ako 
jedinečného odborníka, čo ešte chce zdôrazniť, 
profesor Siman hovorí: „Veľmi si vážim, že si profesor 
Šimkovic uvedomoval zodpovednosť za ďalší vývoj 
odboru a cez svojich žiakov vybudoval pevné zákla-
dy slovenskej srdcovej a cievnej chirurgie.“ Pri rozho-
vore o polstoročnici detskej chirurgie na Slovensku 
autori knihy konštatovali dobrú pamäť profesora 
Simana a vyzvali ho, aby zaspomínal na najbližších 
kolegov a spolupracovníkov, s ktorými budoval det-
skú chirurgiu. Profesor Siman hovorí, že klinika det-
skej chirurgie bola jeho srdcovou záležitosťou a rád 
spomína na obdobie, keď tam pracoval a prišiel tam 
profesor Ján Černý, ktorý sa venoval najmä hepato-
portálnej cirkulácii, na primára Lea Spišáka, ktorý sa 
špecializoval na traumatológiu, na profesora Martina 
Janca, na docenta Juraja Payera, ktorý začal budovať 
odbor urológie u detí a na ďalšie lekárky a lekárov, 
z ktorých niektorí emigrovali. Spomína aj na pracov-
níkov, ktorí prišli na kliniku neskôr a pôsobia na nej 
aj v súčasnosti a zdôrazňuje snahu budovať multi-
disciplinárne pracovisko. Rozhovory v prvej časti 
knihy končia odpoveďami na otázky, kde sú hranice 
aplikácie techniky do medicíny a prečo sa verejnosť 
o významných výsledkoch medicínskych odborov 
dozvedá len sporadicky.

Druhá časť rozhovorov začína otázkou formova-
nia človeka vierou a profesor Siman hovorí: „Vo viere, 
v ktorej som bol vychovaný, žijem stále. Formovala 
ma, stále ma posilňuje.“ Je tu rozhovor o vyrovnaní 
sa chirurga s neúspechmi a oznámení najbližšej 
rodine, že ich blízky zomrel, o účasti na pitvách 
svojich pacientov, otázka o sledovaní filmov z le-

kárskeho prostredia a otázka, prečo sa rozhodol pre 
kardiochirurgiu vrodených srdcových chýb, keď mal 
rozbehnutú kariéru dospelej kardiochirurgie. Uvádza 
sa rozhovor o zlome v odbore detská kardiochirurgia, 
ktorý nastal po novembri 1989 a začal spolupracovať 
s americkou nadáciou Project Hope, ale aj rozhovor 
o problémoch s jeho prijatím na vysokú školu, kvôli 
negatívnemu kádrovému posudku o jeho otcovi 
a rodine z miesta jeho rodiska z Valašskej a rozhovor 
o prijímacom pohovore v Bratislave, kde bol prvý 
raz v živote. Rozhovor sa dotýka aj jeho aktivít na 
gymnáziu, pomoci rodičom okolo hospodárstva, 
prerábania rodinného domu vo Valašskej aj domu 
v Bratislave v Prievoze. V rozhovoroch nostalgic-
ky spomína svoje rodisko, horehronskú krajinu, jej 
krásu predtým a opustenosť teraz, s neobrobený-
mi poľami, nepokosenými lúkami a na mnohých 
miestach vydrancovanými lesmi. Spomína na rieku  
Hron, ktorá je natrvalo spätá s jeho životom, hlavne 
detstvom a mladosťou. V rozhovoroch spomína 
na svoju prvú operáciu a odpovedá na otázku, 
či chirurgia je viac záležitosťou rozumu alebo rúk 
a otázku kam sa srdcová chirurgia pri rýchlom rozvoji 
dostane za niekoľko rokov. Rozhovory sa dotkli aj 
platov zdravotníkov a toho, prečo zdravotníctvo bolo 
za každej vlády poddimenzované, ale aj emigrácie 
lekárov v bývalom režime a dnes, keď odchádzajú 
legálne, aj s otázkou, či profesora Simana neláka-
lo odísť na západ. V rozhovore o oddelení troch 
siamských dvojčiat na detskej klinike v Bratislave 
porovnáva jednotlivé prípady, čo sa týka záchrany 
ich života pri oddelení. Hovorí o príčinách neúspe-
chu v dvoch prípadoch a o úspechu pri oddelení 
Andrejky a Lucky v roku 2000. Je tu aj rozhovor o pr-
vej úspešnej transplantácii pečene na Slovensku 
u dieťaťa. Odpovedá na otázky o jeho postojoch 
a správaní sa v bežnom živote človeka a o zoskupení 
G7, o rivalite medzi internistami a chirurgmi a o tom, 
čoho sa pri operácii profesor Siman obáva. Profesor 
Siman má prestížnu cenu Pavla Straussa a štátne 
vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. Je tu 
rozhovor o spontánnom poďakovaní za túto cenu 
a zaujímavá reč pri prevzatí štátneho vyznamenania. 
Pri otázke, čomu vďačí za úspechy, ktoré v živote 
dosiahol, odpovedá: „Za všetkým, čo som dostal, je 
drina. Doslova a do písmena som si musel všetko 
vydrieť. Všetko som získal tvrdou poctivou prácou 
a dúfam, že to nevyznie ako fráza, lebo je to naozaj 
pravda.“ Je tu rozhovor o otvorenosti pacientovi 
a o milosrdnom klamstve. Pri rozhovore o spoločen-
ských medzníkoch roku 1968 a 1989 hovorí: „Koľkými 
obdobiami nádeje sme spolu s našimi pacientmi 
prešli? Z pohľadu späť mi vyplýva len jedno. Ak 
ktorákoľvek vládnuca garnitúra po roku 1948 pre 
pacientov a pre tých, ktorí ich liečia, urobila nejakú 
reštrikciu, tá nasledujúca garnitúra nielen ju zrušila, 

ale pridala ďalšiu.“ Je tu rozhovor o srdci, ktoré podľa 
umelcov a všeobecne je najvýstižnejším znakom 
lásky s otázkou, „čo hovorí na to skutočný odborník 
na srdce“. Rozhovor o relaxe, kultúre, o dovolenkách. 
Rozhovory sa týkali aj otázok nesúhlasu s darovaním 
orgánov po svojej smrti a smrti príbuzných, o eu-
tanázii a potratoch. Rozhovory o etike medicíny 
a etických zákonoch vo vývoji medicíny. Rozhovory 
končia názormi o rozdelení siamských dvojičiek, 
názormi, keď o tom rozhodne súd, názormi lekárov 
a ako vníma túto anomáliu profesor Siman. Rozhovor 
o nevyhnutnosti včasného zákroku, stručný opis 
priebehu operácie Andrei a Lucie a najväčší zážitok 
z nej pre operatéra. V rozhovore o ďalšom vývoji 
rozdelených dvojičiek, je konštatované, že ich vývoj 
bol prakticky rovnaký, ako u úplne zdravých detí. 
S profesorom Simanom oslávili ich šieste narodeniny 
a nástup do školy, do prvej triedy.

Posledný rozhovor s profesorom Simanom sa 
uskutočnil v nemocnici na bratislavských Kramároch 
10. júla 2008. O deväť dní Jaroslav Siman zomrel. 
Posledná rozlúčka s ním bola 25. júla v krematóriu 
v Bratislave.

V závere knihy je biografia prof. MUDr. Jaroslava 
Simana, CSc. a Doslov, ktorý napísal prof. MUDr. 
Róbert Hatala, CSc., v ktorom sa zdôrazňuje, že kniha 
dýcha láskou profesora Simana k pacientom a jeho 
výpovede sú pravdivou reflexiou doby, v ktorej žil 
a pracoval. Hlas srdca je skutočne v našom písomníc-
tve neopakovateľným prínosom pre etiku vzťahu 
lekára a pacienta a preto patrí do rúk oboch a podľa 
recenzenta aj do rúk študentov medicíny. V Doslove 
je poďakovanie profesorovi Simanovi za to, čo urobil 
pre zdravie mnohých chorých, čo urobil pre rozvoj 
slovenskej chirurgie a kardiochirurgie − osobit-
ne detskej, čo urobil pre slovenské zdravotníctvo 
a poďakovanie autorom. Sú tu uvedené spomien-
ky na prof. MUDr. Jaroslava Simana, CSc., 53 jeho 
spolupracovníkov, priateľov a kolegov. Text knihy 
je doplnený skoro na každej strane čiernobielymi 
fotografiami zo životnej dráhy profesora Jaroslava 
Simana − prvá fotografia rodného listu z roku 1953 
a posledná Dar roka 2008 − cena slovenskej huma-
nitárnej rady prof. MUDr. Jaroslavovi Simanovi, CSc.  
in memoriam. Kniha Hlas srdca je úprimnou a prav-
divou výpoveďou profesora Simana a všetky otáz-
ky, ktoré sa v rozhovoroch vyskytli, odzrkadľujú aj 
spoločenské pomery doby, v ktorej žil a pracoval, 
žili a pracovali jeho rovesníci. Kniha je v peknej, re-
prezentatívnej úprave s pevnou väzbou. Je škoda, 
že vyšla v obmedzenom náklade a nie je k dostaniu 
v bežných kníhkupectvách. 

Prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.,
emeritný profesor UPJŠ LF v Košiciach
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Slovenskú medicínsku literatúru, ktorá sa 
venuje histórii medicíny a jej jednotlivým od-
borom, obohatila monografia Peter Kothaj 
a kolektív: Dejiny slovenskej chirurgie, ktorá 
je reedíciou monografie Peter Kothaj a kolektív: 
Momenty z dejín slovenskej chirurgie – Profesor 
Kostlivý, jeho žiaci a nasledovníci, ktorá vyšla 
v  roku 1999 a  je doplnená veľkou kapitolou 
„Slovenská chirurgia v 3. tisícročí.“ Kniha sa 
skladá z dvoch dielov, ale vychádza v jednej 
väzbe.

Prvý diel Momenty z dejín slovenskej 
chirurgie je rozdelený na šesť častí. V prvej 
časti s názvom „O chirurgoch a nemocniciach 
“ v kapitole „Cesta chirurgov za uznanie v medi-
cíne“ je uvedená história, ako sa chirurgia, ktorá 
bola považovaná za remeslo, stala rovnocen-
nou ostatným medicínskym odborom. Kapitola 
„Stručné dejiny zdravotníckych zariadení ku 
vzťahu k chirurgii“ opisuje zariadenia, ktoré po-
skytovali pomoc chorým, chudobným, opus-
teným a starým v  jednotlivých historických 
obdobiach v Európe – asklepiony – svätyne 
boha lekárstva Asklepia v starom Grécku, va-
letudináriá civilné i vojenské, kláštorné špitály, 
stredoveké xenodochiá – útulky pre chudob-
ných a pútnikov. Podrobnejšie sú opísané mest-
ské špitály na Slovensku vzniklé už v 14. storočí 
a po 16. storočí vzniklé kláštorné špitály. Opisuje 

župné a krajinské nemocnice, ktoré začali stavať 
v 19. storočí, ktorých operačné sály boli veľmi 
skromné a samostatné chirurgické oddelenia 
v týchto nemocniciach vznikli až po roku 1900 
dostavením chirurgických pavilónov, ktorých 
operačné sály boli vhodnejšie vybavené. Je tu 
opísaný stav a počet chirurgických pracovísk 
na Slovensku po roku 1919 a vplyv profesora 
Kostlivého ako prednostu chirurgickej kliniky LF 
UK v Bratislave na rozvoj slovenskej chirurgie. 
Uvádza sa, že po roku 1945 z monoprimariátov, 
kde chirurgovia vykonávali aj operácie gyneko-
logické, urologické a ORL, vznikli samostatné 
chirurgické oddelenia a neskôr aj traumatolo-
gické. Je tu uvedený Zákon 103/1951 Zb. O jed-
notnej preventívnej a  liečebnej starostlivosti, 
podľa ktorého v rámci chirurgických oddelení 
vznikali ordinariáty, podľa jednotlivých nad-
stavbových špecializácii všeobecnej chirurgie 
– traumatológia, detská chirurgia, hrudná chi-
rurgia, cievna chirurgia, onkochirurgia a lekári, 
ktorí pracujú na týchto oddeleniach pod vede-
ním primára alebo prednostu majú možnosť 
získať atestáciu z nadstavbovej špecializácie. 
Cituje sa tu Zákon č.420/1966 Zb. a vyhláška 
MZ SR č. 43/1966 O sústave zdravotníckych 
zariadení a diferencovanie nemocníc na I., II., 
III. typ podľa náročnosti poskytovania liečeb-
no-preventívnej starostlivosti a Metodickým 
pokynom MZ SR č. 50/1972 všetkým klinickým 
odborom stanovené zásady diferencovanej 
starostlivosti rôznych stupňoch I., II., III., a  ich 
umiestnenie na všetkých lôžkových odde-
leniach, na JIS alebo ARO. Metodický pokyn 
č. 50/1972 stanovuje, aké operácie sa môžu 
vykonávať na chirurgických oddeleniach jed-
notlivých typov nemocníc. V závere kapitoly je 
uvedená výstavba moderných nemocníc II. a III. 
typu v rokoch 1966 – 1989, ako aj niektorých 
vysokošpecializovaných ústavov na Slovensku.

V druhej časti pod názvom „Dejiny sloven-
skej chirurgie“ sú uvedené kapitoly Chirurgia na 
Slovensku do konca 18. storočia, Chirurgia na 
Slovensku v 19. storočí a Chirurgia na Slovensku 
začiatkom 20. storočia. Veľká pozornosť v kni-
he je venovaná profesorovi Kostlivému. V tejto 
časti je kapitola Profesor Kostlivý zakladateľ slo-
venskej chirurgie so subkapitolami Slovenská 
chirurgia v čase príchodu profesora Kostlivého, 

Chirurgické začiatky profesora Kostlivého, 
Začiatky lekárskej fakulty v Bratislave, Osobnosť 
profesora Kostlivého, Chirurgická škola profeso-
ra Kostlivého, Žiaci profesora Kostlivého, Českí 
asistenti profesora Kostlivého, Slovenskí žiaci 
profesora Kostlivého. V druhej časti je kapitola 
– Chirurgia v období slovenského štátu a počas 
druhej svetovej vojny a kapitola Chirurgia na 
Slovensku v posledných 50 rokoch.

Tretia časť – pod názvom „História chirur-
gických oddelení na Slovensku“ uvádza históriu 
jednotlivých chirurgických oddelení a špeciali-
zovaných chirurgických pracovísk podľa krajov 
v mestách, kde sa nachádzajú, s uvedením per-
sonálneho vedenia a náplne činnosti.

Štvrtá časť s názvom „Vývoj chirurgických 
odborov na Slovensku“ uvádza históriu chirur-
gických odborov vo svete a na Slovensku s uve-
dením miesta, mena operatéra a dátumu, kedy 
a aká prvá operácia bola vykonaná vo všeobec-
nej chirurgii a opisuje chirurgiu hernií, chirurgiu 
slepého čreva, ileóznych stavov, chirurgiu žlčníka 
a žlčových ciest, chirurgiu žalúdka, chirurgiu hru-
bého čreva a konečníka, chirurgiu štítnej žľazy, 
chirurgiu pažeráka, chirurgiu pečene, chirurgiu 
pankreasu, chirurgiu sleziny, chirurgiu prsníka 
a chirurgiu nadobličiek. Poukazuje sa tu na vý-
voj hrudnej chirurgie, vývoj detskej chirurgie, 
traumatológie, kardiochirurgie, cievnej chirurgie, 
plastickej chirurgie, transplantačnej chirurgie, 
miniinvazívnej chirurgie a vývoj experimentálnej 
chirurgie. Venuje sa pozornosť vývoju anestézio-
lógie vo vzťahu k chirurgii.

Piata časť knihy „Chirurgia v  rámci inšti-
túcií na Slovensku“ uvádza  lekárske školy na 
Slovensku, lekárske školy v 15. storočí až 18. sto-
ročí a lekárske fakulty v 20. storočí a Slovenská 
postgraduálna akadémia medicíny. Je tu uvede-
ná história a súčasnosť Slovenskej chirurgickej 
spoločnosti. S krátkym curriculum vitae sú podľa 
abecedy uvedení chirurgovia s akademickými 
hodnosťami habilitovaní v odbore chirurgia 
a nadstavbových odboroch detská chirurgia, 
traumatológia, plastická chirurgia a kardiochirur-
gia a známi slovenskí primári chirurgických od-
delení. V závere sú uvedené priekopnícke sveto-
vé operácie a významné udalosti v chirurgii v 16. 
až 20. storočí a priekopnícke operácie a udalosti 
v chirurgii na Slovensku v rokoch 1930 až 1998. 
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Kniha bola veľmi kladne hodnotená chirurgic-
kou obcou, ako aj celou lekárskou komunitou 
Slovenska, ale aj v Čechách, a je i v súčasnosti 
citovaná.

Druhý diel knihy s názvom Slovenská 
chirurgia v  3. tisícročí opisuje rozvoj chi-
rurgie v novom miléniu v 3. tisícročí. Uvádza, 
čo sa uskutočnilo v chirurgii po roku 2000 na 
Slovensku a vo svete. Oba diely na seba nadvä-
zujú. Jednotlivé kapitoly starej knihy majú svoje 
pokračovanie v novej druhej knihe. Takto čitateľ 
môže sledovať vývoj jednotlivých kliník a od-
delení, chirurgických odborov a chirurgických 
indikácií po skončení 20. storočia a 2. tisícročia 
a v 21. storočí a v 3. tisícročí.

V Predhovore prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.,  
k novému doplnenému vydaniu knihy uvádza, 
čo viedlo autorský kolektív k reedícii starej knihy 
a jej doplneniu o veľkú kapitolu o novom sto-
ročí a tisícročí. V prvej časti „Zdravotnícke zari-
adenia na Slovensku v 3. tisícročí“ sa konštatuje 
neudržateľná finančná situácia slovenského 
zdravotníctva, kvôli ktorej došlo k transformá-
cii zdravotníctva, ktorého hlavným znakom 
bolo postupné odštátňovanie zdravotníckych 
služieb a zariadení, ako aj zmena financova-
nia, a začala sa už v roku 1992. Opisuje pro-
ces transformácie a odštátnenie ambulantnej 
starostlivosti a vznik súkromných obvodných 
i  odborných lekárov, pričom poukazuje na 
pomalšie a obmedzené odštátňovanie chi-
rurgických ambulancií pre nízke sadzby za 
ambulantné chirurgické výkony. Uvádza pro-
ces transformácie a odštátňovanie menších 
nemocníc a ich prevod na samosprávne kraje 
a prenajatie alebo predaj súkromným spoloč-
nostiam. Transformácia veľkých nemocníc bola 
legislatívne zrušená. V sídle lekárskych fakúlt 
nemocnice boli pomenované na univerzitné 
nemocnice, ktoré sú podobne ako veľké ne-
mocnice pod správou štátu. Vlastníkmi alebo 
prenajímateľmi menších nemocníc sú investič-
né skupiny Svet zdravia a. s. ProCare, skupina 
AGEL SK a. s. Súbežne s odštátnením nemocníc 
došlo k redukcii chirurgických oddelení a počtu 
chirurgických lôžok a navýšenie počtu lôžok pre 
dlhodobo chorých. Pri znižovaní chirurgických 
lôžok hrala úlohu aj skutočnosť ich nadbytku. 
V tabuľke je uvedená redukcia lôžok v 3. ti-
sícročí v chirurgii a jej nadstavbových odborov. 
Poukazuje sa, že v menších nemocniciach do-
chádza k častým zmenám majiteľov, čo viedlo 
k častým zmenám primárov chirurgických od-
delení v týchto nemocniciach. Spomína sa tu aj 
najväčší nemocničný projekt na Slovensku, ne-
dokončená Nemocnica Rázsochy v Bratislave.  

V 3. tisícročí bola dokončená Nemocnica sv. 
Michala, do výstavby ktorej boli zaintereso-
vané Ministerstvo vnútra SR a  Ministerstvo 
obrany SR, ale slúži aj civilnému obyvateľstvu. 
V 3. tisícročí okrem klasických nemocníc na 
Slovensku sa chirurgické výkony začali vyko-
návať aj v menších neštátnych zdravotníckych 
zariadeniach, a to v rozsahu tzv. jednodňovej 
starostlivosti a uskutočňujú sa tu len operácie 
hlavne jednoduchých hernií, hemoroidov, vari-
xov dolných končatín, ale aj gynekologické, or-
topedické, plastickochirurgické, oftalmologické. 
V súčasnosti počet operačných výkonov v rám-
ci jednodňovej chirurgie tvorí len 8 % všetkých 
operačných výkonov na Slovensku, vo vyspe-
lých štátoch EÚ 40 %, v USA a  Kanade 60 %. Je 
tu opísané financovanie zdravotníckych služieb, 
ktoré je v súčasnosti na Slovensku viaczdro-
jové prostredníctvom troch zdravotníckych 
poisťovní. Uvádza spôsob úhrad nemocničnej 
a  ambulantnej starostlivosti. Poukazuje na 
nevýhody preplácania nemocniciam formou 
platieb za ukončené hospitalizácie aj najväčším 
nemocniciam, kde sa riešia závažné chirurgic-
ké diagnózy a vykonávajú operácie prípadne 
reoperácie pacientov z menších nemocníc. 
Výhodnejšie preplácanie platieb a zabránenie 
negatívnej finančnej bilancii je vykazovanie 
podľa DRG systému, ktorého reálne zvedenie 
by malo byť od 1. 1. 2018.

V druhej časti „Slovenská chirurgia na za-
čiatku 3. tisícročia“ poukazuje na skutočnosť, 
že  ako chirurgia vo svete aj slovenská chirurgia 
sa zdokonaľuje a vyvíja. Pri operáciách sa po-
užívajú  modernejšie zariadenia a technika od 
elektrických, ultrazvukových, laserových až po 
roboty. Zdokonalilo sa monitorovanie pacientov 
na JIS chirurgických oddelení. V tejto časti je 
kapitola „Zmeny v spektre operačných výko-
nov“, kde podrobne a kriticky sa opisujú začiatky 
miniinvazívnej chirurgie na Slovensku koncom  
20. storočia a na začiatku 3. tisícročia a  stav 
v  súčasnosti. Poukazuje sa tu na rozmach 
transplantačnej chirurgie na Slovensku v 3. ti-
sícročí. Je tu konštatovanie, že na začiatku 21. 
storočia bola snaha zabezpečiť dlhodobý stabil-
ný program transplantácií na Slovensku, ale až 
v roku 2008 sa začala transplantácia pečene vy-
konávať stabilným tímom na II. chirurgickej klini-
ke SZU v Banskej Bystrici a potom aj v Bratislave. 
Od roku 2008 v Banskej Bystrici bolo vykona-
ných 147 transplantácií pečene. Transplantácia 
obličiek na Slovensku sa vykonáva už veľa ro-
kov. Transplantácie pankreasu na Slovensku sa 
nevykonávajú. Na tieto transplantácie sa pri-
pravujú v Banskej Bystrici a v Košiciach. Sú tu 

uvedené počty transplantácii obličiek, pečene 
a srdca v roku 2015 v jednotlivých centrách na 
Slovensku.

V 3. tisícročí v roku 2011 na II. chirurgickej 
klinike FNsP F. D. Roosvelta v Banskej Bystrici 
sa začala užívať robotická chirurgia. Robotické 
centrum v Banskej Bystrici sa využíva v kolo-
rektálnej chirurgii v urológii, v gynekológii a pri 
otorinolaryngologických operáciách. 

Uvádzajú sa tu zmeny v systéme doškoľova-
nia chirurgov, ktoré nastali vydaním Nariadenia 
vlády SR č. 743/2004, ktorým sa rušia doterajšie 
nadstavbové odbory chirurgie a určuje 9 základ-
ných chirurgických odborov, doterajší systém 
dvoch atestácií je nahradený jednou špecializač-
nou skúškou v príslušnom základnom odbore. 
Sú tu vymenované akreditované pracoviská na 
Slovensku pre získanie špecializácie v odboroch 
chirurgia, gastroenterologická chirurgia, hrudní-
ková chirurgia, cievna chirurgia, detská chirurgia 
a traumatológia.

V tejto časti knihy sa poukazuje aj na zmeny 
v personálnom rozložení na chirurgii s konšta-
tovaním jednoznačnej feminizácie chirurgie v 3. 
tisícročí a uvádzajú sa zmeny vo vzťahoch medzi 
chirurgmi.

A. Konštatuje sa väčší strach zo zodpoved-
nosti v spojitosti so vznikom Úradu pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou.

B. Vzťahy medzi chirurgmi malých a veľkých 
nemocníc.

C. Väčší individualizmus niektorých chirur-
gov, a zabúda sa, že chirurgia je tímová práca.

D. Poukazuje sa na spoluprácu mladých 
a starších chirurgov pri zavádzaní nových tech-
nológií.

Tretia časť knihy „Chirurgické oddelenia na 
Slovensku v 3. tisícročí“, uvádza podľa krajov 
jednotlivé chirurgické kliniky a oddelenia, per-
sonálne obsadenie vedenia a zmeny ku ktorým 
došlo a tiež súčasný stav.

Štvrtá časť knihy „Vývoj chirurgických od-
borov v 3. tisícročí“ opisuje vývoj vo svete a na 
Slovensku vo všeobecnej chirurgii a je tu uve-
dená chirurgia hernií, chirurgia slepého čreva, 
chirurgia žlčníka a  žlčových ciest, chirurgia 
žalúdka, chirurgia hrubého čreva a konečníka, 
chirurgia pankresu, chirurgia sleziny, chirurgia 
prsníka a chirurgia nadobličky. Z opisu výkonov 
vo všeobecnej chirurgii vo svete aj na Slovensku 
je zrejmé, že sa miniinvazívna chirurgia vykoná-
va aj na Slovensku, ale s určitým oneskorením. 
V samostatných subkapitolách, často s uvede-
ním dátumu, miesta a mena operatéra prvých 
výkonov, sa opisuje vývoj hrudnej chirurgie, det-
skej chirurgie, traumatológie, cievnej chirurgie, 
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kardiochirurgie a transplantačnej chirurgie na 
Slovensku na konci 20. storočia a v 21. storočí.

Piata časť „Slovenskí chirurgovia s akademic-
kými hodnosťami v 3. tisícročí“, uvádza abecedný 
zoznam profesorov a mimoriadnych profesorov 
a docentov inaugurovaných v odbore ošetrova-
teľstvo, ale viedli alebo vedú chirurgické kliniky, 
ako ich prednostovia. Sú tu uvedení profeso-
ri, docenti a primári, ktorí zomreli po roku 1999  
v aktívnej činnosti.

Šiesta časť „Slovenská chirurgia v rámci in-
štitúcií v 3. tisícročí“ uvádza chirurgov, ktorí za-
stávali, alebo zastávajú akademické funkcie na 

LF UK v Bratislave, na UPJŠ LF v Košiciach, na JLF 
UK Martin a na LF SZU Bratislava. Je tu uvedená 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 
a štyri jej fakulty a Slovenská chirurgická spo-
ločnosť v 3. tisícročí.

Na konci novej časti knihy sú uvedené 
priekopnícke operácie vo svete a priekopnícke 
operácie a udalosti na Slovensku v 3. tisícročí 
a zoznam najdlhšie pôsobiacich chirurgických 
primárov na Slovensku.

Všetky kapitoly novej časti knihy sú starostli-
vo spracované a primeranou formou prezento-
vané so snahou o objektívne uvedenie skutoč-

ností, ktoré sa v chirurgii vo svete a na Slovensku 
na prechode centenária a milénia udiali. Táto 
kniha zostane trvalo pamiatkou na chirurgiu 
a chirurgov na prechode 20. a 21. storočia a 2. 
a 3. tisícročia na Slovensku.

Prof. Petrovi Kothajovi, CSc., a autorskému 
kolektívu patrí poďakovanie za jej spracovanie 
a publikáciu.

Prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
emeritný profesor UPJŠ LF v Košiciach

Váš partner 
v medicínskom vzdelávaní

www.solen.sk
solen@solen.sk
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6. – 7. 10. 2017, Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica
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Princípy chirurgie IV 
Editor − J. Breza, koeditori – S. Haruštiak, P. Kothaj, J. Pechan, J. Vajó a J. Siman
Vydavateľstvo: Bratislava, SAP – Slovak Academic Press, 2015, ISBN 978-80-89607-37-2 
Recenzia knihy

Slov. chir., 2016; roč. 13(3-4): 93

Knižnú publikáciu Princípy chirurgie IV, štvrtú 
časť monumentálneho diela Princípy chirurgie ve-
novanú problematike urológie, cievnej chirurgie 
a plastickej chirurgie, pripravilo 83 slovenských 
a českých autorov pod dohľadom editora, Jána 
Brezu a spolueditorov, Svetozára Haruštiaka, Petra 
Kothaja, Juraja Pechana, Júliusa Vajóa a Jaroslava 
Simana. K  vysokej kvalite spisu významnou 

mierou prispel aj odborný redaktor, Marián 
Bernadič so zodpovednou redaktorkou a jazy-
kovou lektorkou, Helenou Bernadičovou a re-
cenzentmi, prof. MUDr. Daliborom Pacíkom, CSc.,  
a doc. MUDr. Františkom Záťurom, CSc.

Princípy chirurgie IV obsahujú  Predslov,  
3 hlavné časti (Urológia, zostavovateľ Dr. h. c.,  
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., Cievna chirur-
gia“, zostavovateľ prof. MUDr. V. Šefránek, PhD. 
a „Plastická chirurgia“, zostavovateľ doc. MUDr. 
Jozef Fedeleš, CSc.) a 85 kapitol s podkapitola-
mi doplnenými bibliografickými údajmi ďalších 
relevantných literárnych prameňov a „Index“, 
spracovaný prof. MUDr. M. Bernadičom, CSc. 
V texte je veľmi vhodne použitých 157 fareb-
ných a 265 čierno-bielych schém, 613 farebných 
a 16 čierno-bielych fotografií, 2 farebných a 31 
čierno-bielych záberov z USG vyšetrení, 314 re-
produkcií natívnych aj kontrastných RTG snímok, 
klasických, CT aj MR angiografických vyšetrení, 
CT, MRI a scintigrafických obrázkov, 238 tabuliek 
a 42 grafov. „Publikácia je síce určená hlavne 
urológom, cievnym a plastickým chirurgom 
a kolegom pripravujúcim sa na špecializačné 
skúšky zo spomínaných chirurgických disciplín, 
ale uspokojí aj ďalších záujemcov z radov leká-

rov iných odborov a môže sa stať doplnkovým 
zdrojom poznatkov i pre študentov medicíny. 
Kniha je vytlačená na 1 296 stranách kriedové-
ho papiera, doplnená mimoriadne kvalitnou 
a názornou obrazovou dokumentáciou. S plnou 
zodpovednosťou je možné vyhlásiť, že Princípy 
chirurgie IV v ničom nezaostávajú za predchá-
dzajúcimi tromi časťami, ktoré postupne od 
roku 2012 vychádzali vo vydavateľstve Slovak 
Academic Press. 

Len s obdivom je možné hovoriť o knižných 
publikáciách Princípy chirurgie I – IV. V slovenskej 
medicínskej literatúre ide o nevšedné diela, svo-
jím rozsahom, obsahom i spracovaním dosahuj-
úce úroveň špičkových zahraničných učebníc. 
Podstatný podiel na realizácii tohto odvážneho 
projektu mal jeho iniciátor, prof. MUDr. Jaroslav 
Siman, PhD. Po jeho predčasnom odchode pre-
vzali štafetu jeho priatelia a spolupracovníci, 
ktorí zabezpečili pokračovanie v začatej práci. 
V súčasnosti sa pripravujú Princípy chirurgie V. Ich 
vydaním by sa úspešne zavŕšilo úsilie popred-
ných slovenských a českých chirurgov.

 prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.
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Doc. MUDr. Oto Brandebur, CSc.  
(*22. 9. 1933 − † 3. 3. 2016)
Vo veku nedožitých 83 rokov nás navždy opustil vynikajúci chirurg – traumatológ, vysokoškolský učiteľ, prvý prednosta Kliniky úrazovej 
chirurgie UN LP a LF UPJŠ v Košiciach
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V živote chirurga dochádza k rôznym ťažkým 
a zložitým situáciám. Najťažšie sú tie, ktoré prichá-
dzajú neočakávane s prudkým až nezadržateľným 
spádom. Správa o smrti doc. MUDr. Ota Brandebura, 
CSc., nás všetkých prekvapila, bola taká krutá ako 
len smrť dokáže byť. Dokáže prekvapiť aj vtedy, 
keď je očakávaná, pretože smrť prichádza vždy 
skôr, než si to pripúšťame. Vytrhla ho z rodiny, ale 
aj zo širokej chirurgickej obce, ktorej bol platným 
členom. Doc. MUDr. Oto Brandebur, CSc., sa narodil  
22. 9. 1933 v Užhorode, ktorý bol vtedy súčasťou 
Československa, určitý čas býval v Michalovciach, 
od roku 1939 v  Topoľčanoch, kde absolvoval 
základnú školu a 5 tried gymnázia. Maturoval v roku 
1951 na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi s vyzna-
menaním. Lekársku fakultu študoval v Košiciach, 
kde promoval v roku 1957 s červeným diplomom. 

Po ukončení štúdia 2 roky pracoval na 
Ústave patologickej anatómie a od roku 1959 
na Chirurgickej klinike v Košiciach, ktorú vtedy 
viedol prof. Kňazovický. Od roku 1961 sa venoval 
pedagogickej činnosti ako asistent pridelený na 
oddelenie úrazovej chirurgie. V roku 1963 úspešne 
absolvoval I. atestáciu a v roku 1967 aj II. atestá-
ciu z chirurgie. Ako asistent prešiel pri sťahovaní 
chirurgickej kliniky z II. pavilónu do chirurgického 
monobloku v roku 1974 a bol poverený funkciou 
vedúceho pre oddelenia urgentnej chirurgie.

V roku 1982 sa presťahovala chirurgická klinika 
do novej FNsP na Triede SNP 1, asistent Brandebur 
zostal garantom výučby traumatológie v rámci 
predmetu chirurgia a naďalej viedol pododdelenie 

urgentnej chirurgie. Venoval sa naplno všeobecnej 
chirurgii, ale najmä úrazovej chirurgii, kde dokázal 
akceptovať a uplatňovať moderné trendy v každo-
dennej praxi. Bol žiakom prof. Kňazovického, doc. 
Bárdoša a v traumatológii primára Bauera. V rámci 
odbornej prípravy absolvoval niekoľko zahranič-
ných pobytov: v Štátnom traumatologickom ústave 
v Budapešti, na ortopedickej klinike v Brne, na chi-
rurgickej klinike v Magdeburgu, na katedre trauma-
tológie Semmelweissovej univerzity v Budapešti.

V roku 1982 obhájil kandidátsku dizertačnú prá-
cu, v ktorej sa venoval problematike zlomenín v ob-
lasti členkového zhybu. V roku 1986 bol menovaný 
za docenta v odbore chirurgia a krátko na to, aj za 
prvého prednostu novozriadenej Kliniky úrazovej chi-
rurgie FN a LF vytvorenej na báze oddelenia úrazovej 
chirurgie FN na ulici Rastislavovej v Košiciach. 

I v ďalšom období sa podieľal na výučbe 
poslucháčov LF, ako aj na postgraduálnom vz-
delávaní v odbore úrazová chirurgia.

Celý svoj plodný život sa podieľal na ná-
ročných ústavných pohotovostných službách, 
v ktorých nespočítateľné množstvo nocí strávil na 
operačných sálach pri riešení náhlych príhod. Nikto 
dnes nedokáže spočítať množstvo úspešne odo-
perovaných a vyliečených pacientov, na ktorých sa 
rôznou mierou doc. Brandebur podieľal.

Bol publikačne činný, odpublikoval ako au-
tor i spoluautor 61 vedeckých prác, v domácej 
aj zahraničnej literatúre. Bol spoluautorom 
monografie Úrazová chirurgia. Odprednášal viac 
než 160 prednášok na kongresoch a sympóziách.

Opakovane bol zvolený za podpredsedu 
Slovenskej spoločnosti pre úrazovú chirurgiu, 
bol členom viacerých redakčných rád a opako-
vane predsedom organizačného výboru me-
dzinárodných kongresov, konferencií a sympózií 
v Košiciach. Od roku 1995 bol čestným členom 
Maďarskej traumatologickej spoločnosti. 

Počas svojho plodného života bol za svoju 
prácu veľakrát ocenený:
–  Medaila Jonáša Bohumína Guota, udelil mi-

nister zdravotníctva SSR v roku 1983
–  Medailu za zásluhy o rozvoj mesta Košice, 

udelil primátor mesta Košice 1990
–  Medailu za zásluhy a aktívny podiel na lie-

čení a zdravotnej starostlivosti o športovcov, 
udelil mestský výbor ČSTV v Košiciach 1990

–  Pamätnú medailu L. Pasteura, udelil riaditeľ 
FNsP 1994

–  Pamätnú medailu Prof. Jeno Manningera, 
udelila Maďarská traumatologická spoloč-
nosť 1995

–  Brondzovú medailu UPJŠ, udelil dekan LF 2008
–  Cena primátora mesta Košice – udelil primá-

tor mesta Košice 2011
–  Pamätnú medailu UNLP, udelil riaditeľ 2014

Za všetkými týmito oceneniami, úspechmi 
a vyznamenaniami sa skrýva tvrdá poctivá chi-
rurgická práca spojená s odriekaním a sebaza-
prením. Ako napísal Horácius vo svojom diele: „Nil 
sine magno vita labore dedit mortalibus.“ („Nič 
nedal život smrteľníkom bez veľkej námahy.“)

V roku 1999 odišiel do dôchodku avšak ne-
odpočíval, ale až do roku 2009 viedol súkromnú 
chirurgickú ambulanciu na poliklinike Východ 
v Košiciach. Aj v neskoršom období sme ho mohli 
vídať pri obhajobách doktorandských dizertačných 
prác na LF UPJŠ v Košiciach ako platného člena ko-
misie z dobrým postrehom a cennými diskusnými 
príspevkami. Bol úspešným a obetavým lekárom, 
radcom, učiteľom svojich spolupracovníkov i vyso-
koškolským pedagógom. V posledných týždňoch 
a dňoch života statočne až hrdinsky bojoval so 
zákernou chorobou, ktorá nakoniec uzavrela ostat-
nú kapitolu života doc. Bradebura dňa 3. 3. 2016.

Ako napísal Publicius Sýrus: „Bona mors est ho-
mini vitae quae exstinguit mala.“ („Taká smrť je pre 
človeka dobrom, ktorá ho zbavuje útrap života.“)

Z hlbokým zármutkom v srdci sme sa dňa 9. 3. 
2016 na cintoríne sv. Rozálie s ním rozlúčili v me-
ne najbližších spolupracovníkov, lekárov, sestier 
i pomocného personálu, v mene vedenia LF UPJŠ 
v Košiciach, v mene slovenských chirurgov, medzi 
ktorými požíval úctu a vážnosť, i v mene veľkého 
zástupu úspešne vyliečených chorých.

Slávny Cicero raz napísal: „Vita mortuorum in 
memoria est posita vovorum.“ („Život zomrelých 
je uložený v pamäti žijúcich.“)

Natrvalo zostane v našich mysliach a srdciach 
taký, aký v skutočnosti bol: priamy, bezprostredný, 
skromný, pracovitý, priateľský.  Nikdy na neho 
nezabudneme. Česť jeho pamiatke.

Prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
I. chirurgická klinika UN LP a UPJŠ LF v Košiciach
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