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Chirurgická realita alebo utópia?

Isto ste videli v televízii reklamu, keď sa dvaja vodiči po autonehode 
navzájom ospravedlňujú a berú vinu na seba, keď privolaní policajti 
s dobroprajným výrazom prajú všetkým krásny deň a poisťovňa sa vše-
možne snaží všetko čím najskôr vysporiadať v prospech poškodených. 
Nevdojak mi po prvom zhliadnutí tejto reklamy napadla paralela so 

zdravotníctvom. Predstava ako usmiaty zdravotnícky personál vždy ochotne a milo vyšetruje 
pacienta, pacienti prichádzajú na pohotovosť len s oprávnenými požiadavkami,  v prípade 
pooperačných komplikácií pacient a jeho príbuzní uistia lekára o svojom presvedčení, že im 
poskytol starostlivosť ako najlepšie vedel, a zdravotné poisťovne sa predháňajú v tom, aby čo 
najskôr uhradili všetky staplery, náplne a harmonické nožnice, a ustarostene meditujú nad tým, 
či by pacient predsa len nemal byť zaradený do osobitne hradených výkonov a nie jednodňovej 
starostlivosti, lebo jeho pooperačné bolesti nestoja za to, aby poisťovňa ušetrila zopár euro – táto 
predstava je zdanlivo naivná až absurdná. Všetci vieme, aká je realita. 

Aj keď sa drvivá väčšina zdravotníkov i pacientov z opísaného scenára vymyká, predsa sa 
nájdu jedinci, ktorí sa svojou neochotou, nezodpovednosťou a niekedy aj aroganciou postarajú 
o napätú atmosféru v čakárni, ambulancii, ale i na lôžkových oddeleniach. Tieto negatívne emócie 
sa veľmi ľahko prenášajú aj do bezprostredného okolia. Jedna nevrlá sestra dokáže eliminovať 
dobrú prácu celého kolektívu, na druhej strane kverulatný pacient znechutí deň celej pracovnej 
zmene. Žijeme vo veľmi exponovanej dobe. Nepriaznivá ekonomická situácia v zdravotníctve je 
dlhodobým donorom nervozity a nespokojnosti v radoch laickej verejnosti, ale aj zdravotníkov. 
Lekári v minulosti nedokázali podporiť sestry v ich požiadavkách. Súčasný trend presadzovania 
paralelného modelu v zdravotníckom manažmente vedie k štiepeniu lekárskej a ošetrovateľskej  
starostlivosti  a sotva bude v tomto smere prínosný. Proces zvyšovania kvalifikácie stredného 
zdravotníckeho personálu  je jednoznačne správny a chvályhodný. Vysokoškolský diplom však nie 
je vždy zárukou vyššej kvality zdravotnej starostlivosti. Mnohokrát paradoxne vedie k nežiaducim 
rozporom medzi samotnými sestrami vo forme novodobého kastovania, ale aj medzi sestrami 
a lekármi, keď sa sestry neraz dožadujú úplnej „rovnoprávnosti“ s lekármi, pretože sú rovnako 
vysokoškolsky vzdelané. A tu sa začínajú nebývalé kompetenčné problémy, napr. niektoré sestry 
odmietajú vykonávať  preplachy drénov, pritom zabúdajú na fakt, že starostlivosť o drény je jedným 
zo základných bodov v ošetrovateľskej starostlivosti.  Prednosta istej bratislavskej kliniky nám raz 
rozprával o prípade, keď od neho sestra požadovala priznanie platu lekára, pretože ona má rov-
nako doktorát – PhDr. Uvedené prípady patria samozrejme k extrémom. Úspešnosť liečby lekára 
bez adekvátnej ošetrovateľskej starostlivosti je nemysliteľný. Práca sestier je náročná a záslužná. 
Zvyšovanie kvalifikácie a vysokoškolské štúdium je potrebné jednoznačne podporovať. Nesmie 
však byť devalvované neodbornosťou, ale ani vyššie opísanými nežiaducimi sprievodnými javmi. 

V tejto situácii nemožno podporovať nesprávny výklad paralelného modelu. Vedúca sestra 
oddelenia vždy bola, je a bude „dušou“ príslušného oddelenia. Jej dobrá spolupráca s primárom 
oddelenia, ale aj s ostatnými lekármi a sestrami, je základným predpokladom harmónie a úspechu 
na pracovisku. V žiadnom prípade nemožno navzájom odtrhnúť  lekársku a ošetrovateľskú starost-
livosť.  V tom by sme mali byť všetci, bez ohľadu na dosiahnuté vzdelanie, tituly či pracovnú pozíciu  
jednotní a vzájomne sa podporovať, a to aj vo forme súčasných štrajkových požiadaviek sestier. 

V závere sa vrátim k úvodnej myšlienke z reklamy. Skúsme sa v dnešnej napätej dobe, vyhrote-
nej navyše migrantskou krízou a strachom z terorizmu, vrátiť k úsmevu, empatii a tolerancii. Možno 
si takto budeme s pacientom, sestrou, spolupracovníkom, kolegom-lekárom, alebo revíznym 
lekárom  zdravotnej poisťovne rozumieť lepšie. A keďže aktuálne číslo Slovenskej chirurgie by malo 
vyjsť ešte pred Vianocami, prajem všetkým čitateľom časopisu, všetkým slovenským chirurgom, 
ale aj našim českým priateľom, krásne vianočné sviatky, plné pokoja a rodinnej pohody. 

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

II. viceprezident SCHS
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Prehľadové články

Elektívny chirurgický výkon u pacienta 
s cirhózou pečene
MUDr. Marcel Uhliar1, prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.2, MUDr. František Hampl2, MUDr. Ladislav Šinkovič, PhD.2,  
MUDr. Július Janek2, MUDr. Igor Slobodník2

1Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica 
2Chirurgická klinika FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Pacienti s cirhózou pečene nezriedka podstupujú elektívny invazívny výkon, ktorý nesie riziko dekompenzácie cirhózy pečene a zvyšuje 
pravdepodobnosť úmrtia pacienta. Na indikáciu pacienta sa využíva stratifikácia rizika (skórovacie kritériá). Voľba chirurgickej techniky 
a optimálneho anestéziologického-hemostázeologického manažmentu predstavujú modifikované rizikové faktory. Paradigma, že cirho-
tický pacient je krvácavý, sa mení. Vývojom cirhózy pečene vzniká nestabilné equilibrium, fluidokoagulačná rovnováha, ktorej labilita 
aj po malom inzulte ohrozuje pacienta rizikom krvácavých, ale aj trombotických komplikácií. Cieľom tejto práce je definovanie zmien, 
ktoré sa týkajú perioperačného manažmentu pacientov s cirhózou pečene podstupujúcich elektívnu operáciu. Identifikovanie rizikovej 
skupiny pacientov s cirhózou pečene a použitie personalizovanej, tromboelastometricky (TEM) riadenej liečby porúch hemostázy má 
zásadný vplyv na výskyt perioperačných krvácavých a trombotických komplikácií. Použitie tromboelastometricky riadenej hemoterapie 
u rizikových pacientov v terminálnom štádiu cirhózy pečene, ktorí podstupujú veľký chirurgický výkon, je zároveň efektívny a racionálny 
nástroj na zníženie perioperačnej morbidity a mortality.

Kľúčové slová: cirhóza pečene, chirurgický výkon, tromboelastometria, krvácanie, trombóza.

Patients with liver cirrhosis and elective surgical procedure 

Patients with liver cirrhosis often undergo invasive elective procedure. Risk of decompensation liver cirhosis increase by any elective 
surgery under general anaesthesia carries. To indicate the patient is used risk stratification (scoring criteria). The choice of surgical tech-
nique and optimal anaesthesia, management of abnormalities of haemostasis are modified risk factors. The development of the liver 
cirhosis arise unstable equilibrium, fluid-coagulopathy balance. The patient is then after a little insult subject to the risk of bleeding 
as well as thrombosis. The aim of this work is to highlight the major changes in the perioperative management of patients with liver 
cirhosis undergoing operation with high degrease of invasivity. Identify risk group patients with liver cirhosis and using of personalized 
thromboelastometry (TEM) guided therapy has the main influence of incidence perioperative bleeding and thrombotic complications. 
Using TEM guided therapy of high risk patients with ESLD is more effective tool to decrease perioperative morbidity and mortality.

Key words: liver cirrhosis, surgery, thromboelastometry, bleeding, thrombosis.
Slov. chir., 2015; roč. 12(3): 87–90

Úvod
Pacienti s cirhózou pečene nezriedka elek-

tívne podstupujú invazívny výkon (chirurgickú 
procedúru alebo intervenciu). Každý chirurgický 
výkon v anestézii nesie riziko dekompenzácie 
cirhózy pečene a zvyšuje pravdepodobnosť 
úmrtia pacienta. Na rizikovú stratifikáciu sa po-
užívajú skórovacie systémy. Voľba chirurgickej 
techniky a optimálneho anestéziologického-he-
mostázeologického manažmentu predstavujú 
modifikáciu rizikových faktorov. Paradigma, že 
cirhotický pacient je krvácavý, sa mení. Vývojom 
ochorenia pečene vzniká nestabilné equilib-
rium, fluidokoagulačná rovnováha. Pacient je 
tak aj po malom inzulte ohrozený rizikom kr-
vácavých, ale aj trombotických komplikácií 
(2, 8, 12).

Pacienti majú rôzne pokročilý stupeň cirhó-
zy pečene, a tým aj odlišný stupeň hepatálnej 
dysfunkcie. Zároveň majú v rôznej intenzite prí-
tomné syndrómy bezprostredne súvisiace so 
štádiom ochorenia pečene. Ide najmä o hepato-

pulmonálny syndróm, portopulmonálnu hyper-
tenziu, hepatorenálny syndróm, hepatálnu en-
cefalopatiu, portálnu hypertenziu s porto-kavál-
nymi skratmi, cirhotickú kardiomyopatiu, výskyt 
spontánnych hemorágií, trombóz, sarkopénie, 
polyneuropatie, získaný imunodeficit a iné. Ich 
prítomnosť pred operáciou vyjadruje priamou 
úmerou pravdepodobnosť morbidity a mortali-
ty v bezprostrednom perioperačnom alebo ne-
skorom pooperačnom období. Napríklad pri chi-
rurgickej liečbe cholecystolitiázy, ktorej výskyt sa 
u pacientov s cirhózou pečene zvyšuje 2,5-krát, 
je potrebné počítať s úmrtnosťou 7 – 20 %.  
Príčina, štádium a komplikácie cirhózy peče-
ne, ako aj stupeň invazivity výkonu a znalosť 
možných komplikácií, dominantne ovplyvňujú 
rozhodovanie o indikácii a príprave na elektívny 
chirurgický výkon (tabuľka 1). 

Najčastejšími príčinami dekompenzácie 
cirhózy pečene a úmrtia v súvislosti s anesté-
ziou a  operačným výkonom sú krvácanie, 
trombóza, poškodenie obličiek a sepsa (5). 

Kumulatívna úmrtnosť do 30 dní po invazív-
nych výkonoch je 11,6 %, morbidita až 30,1 %.  
Najefektívnejším spôsobom prevencie po- 
operačných následkov je vysoký prah na in-
dikáciu. Výsledky okrem toho závisia od chi-
rurgickej techniky, dĺžky operácie, veľkosti 
krvných strát a tzv. hemostázeologického 
manažmentu. 

Predoperačné vyšetrenia 
u pacienta s cirhózou pečene

V  rámci panelu štandardných predope-
račných vyšetrení pacienta s cirhózou pečene 
sa okrem RTG hrudníka, EKG, krvného obrazu, 
overenia krvnej skupiny, konvenčných hemoko-
agulačných vyšetrení – PT, aPTT, TT, FBG, AT III,  
mineralogramu, biochémie so zameraním na he-
patálne a renálne parametre realizuje aj ECHOKG. 
Ak je na ECHOKG potvrdená systolická dys-
funkcia pravej alebo ľavej komory, alebo vysoké 
plniace tlaky, či suspekcia pľúcnej hypertenzie, 
vyšetrenie sa dopĺňa koronarografiou s cieľom 
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stanoviť PAOP, mPAP, PVRI. Rovnako aj u pacien-
ta s koronárnym syndrómom v minulosti (bez 
ohľadu na stentáž, bypassy). Koncept 80-tych 
rokov, že cirhotický pacient je chránený pred 
aterosklerotickými zmenami hypolipidémiou 
v systémovej cirkulácii, sa štúdiami nepotvr-
dil. Hypolipidémia sa síce vyskytuje pravidelne 
u pacientov s cirhózou pečene, no nechráni ich. 
Naopak, kompletne zmenená stavba lipidemic-
kého profilu a prítomný DM zvyšuje incidenciu 
aterosklerotických zmien. U rizikových pacien-
tov (výskyt patologického krvácania, trombózy 
v minulosti) dopĺňame vyšetrenie hemokoagu-
lácie vyšetrením tromboelastometrie (TEM). 

Stratifikácia rizika u pacienta 
s cirhózou pečene pred operáciou

Na rizikovú stratifikáciu pacientov s ESLD 
sa používajú viaceré skórovacie systémy, kto-
rých použitie racionalizuje perioperačný ma-
nažment. 

Najpoužívanejšie je CTPS (Child-Turcotte-
Pugh skóre), ktoré odhaduje prognózu pacien-
tov s portálnou hypertenziou po chirurgickej 
intervencii. Počíta sa z hodnôt sérového albumí-
nu, bilirubínu, INR (International Normalised 
Ratio), prítomnosti ascitu a  encefalopatie. 
Rozdeľuje sa na kategórie A, B, C a úmrtnosť 
v závislosti od stupňa ESLD je A – 10 %, B – 31 %  
a C – 76 %. Vo všeobecnosti platí, že pacien-
ti s CTPS A môžu podstúpiť operačný výkon 
s predpokladom bezproblémového poope-
račného priebehu (21). 

MELD (Model of End-stage Liver Disease) 
predpovedá trojmesačnú mortalitu pacien-
tov plánovaných na operačný výkon. Tvorí ho 
hodnota sérového kreatinínu, bilirubínu a INR. 
MELD vyjadruje pravdepodobnosť mortality do 
3 mesiacov od operačného výkonu, hodnota 40 
a viac – 71,3 %; 30 – 39 – 52,6 %; 20 – 29 – 19,6 %;  
10 – 19 – 6,0 %; < 9 – 1,9 % pravdepodobnosť 
úmrtia. Riziko pooperačnej úmrtnosti pri elek-
tívnom abdominálnom chirurgickom výkone 
stúpa už od MELD skóre 9. 

Pri hepatocelulárnom karcinóme (HCC) sa 
používa BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer). 

Pacient, u ktorého sa v minulosti vyskytli 
spontánne krvácavé prejavy (z pažerákových 
varixov, gingív, kože), alebo nadmerné krvá-
canie v súvislosti s minimálne invazívnym vý-
konom (kanylácia periférnych žíl, CVK, artérií, 
RFA, TIPS, ETI, extrakcia zubov a  iné), alebo 
spontánne trombózy (najmä abdominálnych 
ciev, z toho najčastejšie vrátnicová žila), sa ozna-
čuje ako rizikový pacient z hľadiska krvácania 
a trombózy. 

Hemostáza pri cirhóze pečene
Štandardný prístup k pacientovi s cirhózou 

pečene pred invazívnym výkonom vychádzal 
z mnohoročného presvedčenia, že pacient je 
vysokorizikový z hľadiska krvácania v súvislosti 
s výkonom. Pozostával preto z 1) vyšetrenia he-
mostázy pomocou panelu štandardných in-vitro 
vyšetrení (PT, aPTT, TT, FBG, AT III, trombocyty) 
a 2) korekcie odchýlok, ktoré sa pri vyšetrení 
zistili (18). V praxi sa u cirhotických pacientov naj-
častejšie zistil predĺžený INR, ktorý sa korigoval 
pomocou vypočítaného objemu plazmy (ČMP). 
Na pokles INR o 0,1 je potrebné 250 ml plazmy, 
100 ml plazmy zvýši portálny tlak o 1 mmHg 
(12, 21). Zvýšený portálny tlak priamou úmerou 
zvyšuje riziko krvácania. Ak bol objem podávanej 
plazmy priveľký (s ohľadom na kardiálne rezervy 
pacienta), bolo možné použiť koncentráty fakto-
rov protrombínového komplexu. Ďalšími častý-
mi spôsobmi liečby sú podávanie hemostyptík, 
antifibrinolytík, trombokoncentrátov a fibrino-
génu. Tento prístup je ekonomicky nákladný 
a výskyt s výkonom spojeného krvácania je pri 
ňom približne 20 % (3, 17, 18). Paradigma, „cirhó-
za pečene = zníženie syntézy prokoagulačných 
faktorov = odraz vo vyšetreniach in vitro = riziko 
krvácania“, sa mení (18). 

Počas obvykle mnohoročného vývoja ESLD 
vzniká „nové“ veľmi krehké eqilibrium, na-
zývané tiež ako fluidokoagulačná rovnováha. 
Nová hemostatická rovnováha pri cirhóze pe-
čene sa od rovnováhy zdravých ľudí líši svojou 
krehkosťou. Vychýlenie na stranu trombózy 
(obrázok 1) je nedostatkom inhibítorov koagu-
lácie proteínu C, S, antitrombínu a funkčnou 
prevahou aktivovaných koagulačných faktorov, 

spôsobenou zníženým hepatálnym klírensom 
(aktívne pôsobky koagulačných faktorov pre-
trvávajú a sú dlhšie aktívne v cirkulácii), navyše  
f. VIII a f. VW sa syntetizujú aj extrahepatálne (ich  
koncentrácie sú u cirhotických pacientov zvý-
šené oproti zdravej populácii). Vzostup hladiny 
prokoagulačného f. VIII je rozdielny v periférnej 
a v portálnej krvi (tu je významnejší), pričom ich 
rozdiel sa zmenšuje pokročilosťou ochorenia, 
ktorá je definovaná stupňom CTPS skóre (graf 1).  
Rozdiely poklesu inhibítorov koagulačných fak-
torov v portálnej a periférnej krvi s ohľadom na 
pokročilosť ochorenia (CTPS skóre) zobrazuje 
graf 2. Typické u cirhotických pacientov sú pre-
to trombózy portálnej žily, ale pokročilosťou 
ochorenia sa môžu objaviť aj na iných miestach. 
Vychýlenie equilibria na stranu hemorágie 
(obrázok 2) je spôsobené veľmi často výsky-
tom dysfunkcie aktivovaných koagulačných 
faktorov – koagulopatiou, trombocytopéniou, 
trombocytopatiou, hyperfibrinolýzou (pred-
časne lyticky naruší koagulum, čím výrazne 
skracuje jeho životnosť), prítomnosťou heparín-
-like substancií, sepsou (často s chudobnými 
klinickými symptómami) a urémiou pri hepato-
-renálnom syndróme. Iatrogénne k tomuto sta-
vu prispieva perioperačná hemodilúcia (úvod 
do anestézie alebo jej vedenie), podchladenie, 
nevyriešenie infekčných komplikácií (sepsy) 
pred elektívnym výkonom. Fluidokoagulačná 
rovnováha cirhotického pacienta je ľahko vy-
chýliteľná aj minimálnym inzultom (napríklad 
akútne krvácanie, podchladenie, infekcia, volu-
mexpanzia, hemodilúcia, chirurgická interven-
cia, anestézia) k hemorágii alebo k trombóze 
(1, 2, 5). 

Tabuľ ka 1. Prehľad chirurgických výkonov podľa stupňa invazivity

Výkony s minimálnym stupňom 
invazivity 

povrchová kožná a orálna mukonazálna chirurgia

biopsie

revízie rán

stomatologická liečba okrem extrakcie

Výkony so stredným stupňom 
invazivity („minor procedures“)

transluminálne kardiálne, tepnové a žilové intervencie

pacemakerová chirurgia

punkcie pleury a ascitu

chirurgia katarakty

artroskopia, endoskopia, laparoskopia

orgánové biopsie

dentálna extrakcia

hernioplastika

TACE, TIPS, meranie HVPG

Výkony s vysokým stupňom in-
vazivity („major procedures“)

otvorená panvová, brušná a hrudná chirurgia

chirurgia mozgu

veľká ortopedická a traumatologická chirurgia

cievna chirurgia

resekcia pečene, segmentektómia, lobektómia

transplantácia pečene
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Príprava pacienta s  cirhózou pečene na 
operačnú intervenciu (s ohľadom na stupeň 
invazivity) by mala zohľadňovať cirhotickú flui- 
dokoagulačnú rovnováhu, pričom personali-
zovaná hemostázeologická liečba riadená 
TEM by mala byť vyhradená len pre rizikovú 
skupinu pacientov (10, 11, 19, 20). 

Personalizovanú hemostázeologickú 
liečbu tvorí: 
	 	zhodnotenie celkového klinického sta-

vu, štádia cirhózy pečene (skórovacie 
kritériá);

	 	identifikácia rizikových pacientov – výskyt 
krvácania/trombózy (anamnéza);

	 	vyšetrenie hemostázy (doplnenie konvenč-
ných hemokoagulačných testov u rizikových 
pacientov o tromboelastometrické vyšetre-
nie, detekcia fibrinolýzy); 

	 	personalizovaný prístup k preventívnej lieč-
be, zdržanlivosť u nerizikových pacientov;

	 	skorá, agresívna substitučná liečba u riziko-
vých pacientov, ktorá je personalizovaná, 
riadená tromboelastometricky s ohľadom 
na stupeň invazivity operačného výkonu.
Vyšetrenie konvenčnej hemokoagulácie 

dopĺňa, ale nenahrádza tromboelastometria 
(TEM). Zobrazuje vnútornú aj vonkajšiu koagu-
lačnú cestu, s možnosťou použitia konfirmač-
ných testov na detekciu prítomnosti heparínu, 
fibrinolytických enzýmov, trombocytopatie, koagu-
lopatie a dysfibrinogenémie. TEM umožňuje po-
drobnú detekciu porúch koagulácie z plnej krvi. 
Hodnotí viskózno-elastické vlastnosti koagula: 1. 
vznik – čas začiatku zrážania, čas formovania, 
polymerizácie koagula; 2. kvalitu – amplitúda 
fibrínovej siete v čase je vyjadrená maximálnou 
hrúbkou koagula; 3. stabilitu – maximálna lýza; 
4. fibrinolýzu – index fibrinolýzy (16). TEM je 
komplexné, v čase ľahko opakovateľné vyšetre-
nie hemokoagulácie, ktorého použitie umožňuje 
aplikovať personalizovanú terapiu a sledovať 
efekt liečby (kontrolná TEM). Prvovyšetrenie 
TEM je u cirhotických pacientov často v me-
dziach fyziologických hodnôt (equilibrium). 
Opakovanými vyšetreniami umožňuje odhad-
núť veľkosť funkčnej rezervy hemokoagulácie. 
Vyšetrenie je vhodné používať u rizikových pa-
cientov, ktorí podstupujú chirurgické intervencie 
druhého a tretieho stupňa invazivity (tabuľka 1). 

Použitie TEM riadenej hemostázy umožňuje 
(20): 
	 	optimalizovať a dynamicky personalizo-

vať hemostázeologickú liečbu;
	 	znižovať spotrebu transfúznych derivá-

tov a koncentrátov koagulačných faktorov; 
	 	znižovať krvné straty počas chirurgickej 

procedúry;
	 	znižovať perioperačnú morbiditu aj mor-

talitu.
Z konvenčných hemokoagulačných para-

metrov je najčastejšie monitorovaný PT, ktorého 
predĺženie o 2,5 sekundy je sprevádzané 87 % 
mortalitou, ak pacient s cirhózou pečene pod-
stupuje operačný výkon (18). PT je pri pokroči-
lých formách úmerné poškodeniu pečeňového 
parenchýmu (Ch-P, MELD), ale tento parameter:
	 	nereprezentuje koaguláciu in vivo (vyše-

trenie je bez trombocytov a iných krvných 
elementov, nezohľadňuje kľúčové bunkové 
interakcie v procese hemostázy);

Obrázok 1. Fluidokoagulačná rovnováha pri ESLD vychýlená k trombóze

Obrázok 2. Fluidokoagulačná rovnováha pri ESLD vychýlená k hemorágii

Graf 1. Vzostup hladín prokoagulačných faktorov v periférnej a portálnej krvi
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Graf 2. Pokles hladín antikoagulačných faktorov v periférnej a portálnej krvi
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	 	hodnotí len niektoré prokoagulačné fak-
tory a nie účasť antikoagulačných faktorov;

	 	test je veľmi málo citlivý na detekciu zní-
žených hladín jednotlivých koagulačných 
faktorov.
Porovnaním rizikových pacientov s cirhó-

zou pečene podstupujúcich chirurgický výkon 
s vysokým stupňom invazivity (tabuľka 2) s po-
užitím TEM riadenej liečby porúch hemostázy 
a pacientov, u ktorých nebola použitá TEM vo 
FNsP FDR v B. Bystrici, boli zistené signifikantné 
rozdiely počas operácie v krvných stratách, 
v množstve podaných alogénnych transfúzií 
erytrocytárnych más v prospech skupiny paci-
entov s použitím TEM. Zároveň mala táto skupi-
na pacientov signifikantne kratší operačný čas 
(rovnaký typ operácie), vyššie MELD skóre a vyšší 
priemerný vek. Rozdiely v perioperačnom pou-
žití antifibrinolytickej (kontinuálnej, vnútrožilovo 
podávanej) terapie v prospech skupiny s TEM len 
potvrdzujú fakt, že neopodstatnené používanie 
antifibrinolytík výrazne zvyšuje riziko periope-
račných trombotických komplikácií. 

V pooperačnom období skupina pacien-
tov s TEM riadenou hemostázou mala nižšiu inci-
denciu krvácavých a trombotických komplikácií 
vyžadujúcich operačnú revíziu. Táto skupina 
pacientov mala nižšie krvné straty po operácii 
a nižšiu potrebu hemosubstitúcie alogénnymi 
erytrocytárnymi masami. Pacienti s použitím 
TEM mali kratšie obdobie hospitalizácie na OAIM 
a nižšiu incidenciu infekčných komplikácií vyža-
dujúcich cielenú liečbu antiinfektívami (antibio-
tiká, antimykotiká). Frekvencia perioperačného 
použitia transfúzií erytrocytárnych más priamo 
úmerne zvyšuje pravdepodobnosť infekčných 

komplikácií. Množstvo podaných transfúznych 
jednotiek čerstvej zmrazenej plazmy je predik-
torom TRALI (ARDS – respiračný distres syndróm 
spôsobený podaním ľudskej plazmy). Potreba 
dlhodobej UPV (nad 24 hodín po operácii) bola 
vyššia v skupine bez TEM. 

Záver
Príprava pacienta s cirhózou pečene na plá-

novanú operačnú intervenciu (s ohľadom na 
stupeň invazivity) by mala zohľadňovať cirhotic-
kú fluidokoagulačnú rovnováhu. Voľba optimál-
neho anestéziologicko-hemostázeologického 
manažmentu predstavujú spolu so správnou 
indikáciou operačného výkonu (stratifikácia 
rizika, načasovanie operácie) a voľbou chirur-
gickej techniky modifikované rizikové faktory. 
Personalizovaná, TEM riadená hemoterapia by 
mala byť vyhradená pre rizikových pacien-
tov v rôznom štádiu pečeňového ochorenia, 
podstupujúcich chirurgický výkon s vysokým 
stupňom invazivity. Použitie TEM riadenej lieč-
by porúch hemostázy zabezpečuje pacientovi 
počas operácie kvalitnejšiu hemostázu, chirur-
govi prehľadnejšie operačné pole. Znižuje krvné 
straty a množstvo podávaných transfúznych de-
rivátov perioperačne. Je to efektívny a racionál-
ny nástroj na zníženie chorobnosti a úmrtnosti 
operovaných pacientov s ochorením pečene. 
Umožňuje skrátenie operačného času aj celkovej 
hospitalizácie na OAIM, CHIR-JIS. 
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Tabuľ ka 2. Porovnanie rizikových pacientov podstupujúcich elektívny chirurgický výkon s vysokým 
stupňom invazivity (LTx) vo FNsP FDR B. Bystrica. Skupina A bez použitia TEM riadenej hemostázy, 
skupina B s použitím TEM

skupina A 
bez TEM

 
sd

skupina B 
 s TEM

 
sd

 
P

vek (roky) 50,42 9,4476 53,40 12,1013
MELD (body) 15,39 6,4089 17,44 4,6480 0,05264
čas operácie – LTx ( minúty) 436,58 98,291 309,37 58,843 0,000031
transfúzia ERY počas operácie (TU) 6,42 3,7314 4,34 3,9644 0,024731
krvné straty počas operácie (liter) 7,08 2,9596 5,02 3,6991 0,001713
antifibrinolytiká počas operácie 
(pacienti v %)

52,63 37,5

transfúzia ERY po operácii (TU) 5,06 4,5505 4,47 6,1797
krvné straty po operácii (liter) 3,32 2,2091 3,16 3,3216
hospitalizácia na OAIM (dni) 7,5 3,1325 6,8 3,0597
UPV viac ako 24 hodín po operácii 
(pacienti v %)

15,78 12,50

ATB pre potvrdenú infekciu po operácii 
(pacienti v %)

52,64 43,75

operačná revízia pre nechirurgické 
krvácanie (%)

10,52 6,25

operačná revízia pre trombotické 
komplikácie (%)

5,26 3,10

MUDr. Marcel Uhliar 
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej 
medicíny FNsP F. D. Roosevelta 
Námestie L. Svobodu 1,  
974 01 Banská Bystrica 
marceluhliar@gmail.com
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Presakrálny tumor – zriedkavá patologická 
jednotka (prehľad a kazuistika)
Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.1, doc. MUDr. Ľuboš Rehák, CSc.2, MUDr. Stanislav Dolák1,  
MUDr. Roman Okoličány, CSc.1, MUDr. Martin Huťan, PhD.1, doc. MUDr. Ján Škultéty, CSc.1,  
MUDr. Jaroslav Sekáč, PhD.1, MUDr. Andrej Mifkovič, PhD.1, MUDr. Peter Bluska3

1II. chirurgická klinika LF UK a UNB, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava 
2I. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UNB, NsP Ružinov, Bratislava 
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Presakrálne tumory sú veľmi zriedkavé a ich skutočná incidencia nie je presne známa. Symptómy ochorenia sú nešpecifické a niekedy 
takmer žiadne. Preto je ich diagnostika často oneskorená, čo je najmä pri malígnych tumoroch príčinou neuspokojivých výsledkov 
liečby. V diagnostike sa uplatňujú zobrazovacie vyšetrovacie metódy, ako sú ERUS, CT, MR, prípadne aj FDG-PET. Chirurgia má v liečbe 
rozhodujúcu úlohu a pri benígnych tumoroch poskytuje excelentné výsledky. Inak tomu je pri malígnych tumoroch. Preto sa v ich liečbe 
s cieľom zlepšovania onkologických výsledkov stále častejšie využívajú chemoterapia a rádioterapia, či už v režime neoadjuvancie, alebo 
adjuvancie. Multidisciplinárny prístup sa tak stal nevyhnutnou súčasťou moderného manažmentu malígnych presakrálnych tumorov.

Kľúčové slová: presakrálne tumory, diagnostika, liečba, multidisciplinárny prístup.

Presacral tumors – rare pathologic entity (review and case report)

Presacral tumors are uncommon and the precise incidence of them is not known. The symptoms of presacral tumors are nonspecific 
and often result in delay of diagnosis. It is a reason of unsatisfied results of therapy of malignant presacral tumors. Endorectal ultra-
sonud (EUS), computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) scans and sometimes positron emission tomography 
(FDG-PET) have become the diagnostic modalities of choice. Surgery is the mainstay of treatment and the outcomes for patients with 
benign presacral tumors are excellent. The prognosis of patient with malignant tumors could be improved adjuvant and neoadjuvant 
chemotherapy and radiotherapy. Thus multidisciplinary approach is condition of modern management of malignant presacral tumors 
to maximize successful treatment. 

Key words: presacral tumors, diagnosis, therapy, multidisciplinary approach. 
Slov. chir., 2015; roč. 12(3): 91–96

Úvod
Presakrálne tumory sú zriedkavou patoló-

giou a pre nešpecifické symptómy sa pomerne 
ťažko diagnostikujú. Asymptomatické možno 
nájsť náhodne pri rutinnom fyzikálnom vyše-
trení. Ak sú symptomatické, väčšina príznakov 
vzniká ako dôsledok kompresie alebo invázie 
okolitých panvových orgánov alebo nervov (1). 
Skutočná incidencia presakrálnych tumorov je 
neznáma, lebo väčšina literárnych údajov sa 
týka kazuistík alebo malých súborov pacientov. 
Jedinú väčšiu sériu pacientov prezentovali v pe-
riodiku The Disease of Colon and Rectum v roku 
1975 Uhlig a Johnson (2). Klasifikácia presakrál-
nych tumorov nie je ani doteraz jednoznačná, 
ale v podstate ich možno rozdeliť na benígne 
a malígne, kongenitálne a získané.

V diagnostike ochorenia sa uplatňujú mo-
derné zobrazovacie vyšetrovacie metódy – 
ERUS, CT a MRI, pričom každá z nich poskytuje 
špecifické informácie. Spoločne umožňujú zvo-
liť optimálnu chirurgickú liečbu, čo do rozsahu, 
ale aj charakteru výkonu. Chirurgická liečba je 
metódou voľby, i keď pri niektorých malígnych 

tumoroch jej v súčasnosti predchádza neo-
adjuvatná rádioterapia, chemoterapia alebo 
kombinácia oboch metód. Výsledky liečby pa-
cientov s benígnymi presakrálnymi tumormi sú 
veľmi dobré, zaťažené minimálnou morbiditou, 
recidívou a takmer nulovou mortalitou. Inak 
tomu je pri malígnych tumoroch, pri ktorých sa 
práve adjuvantná liečba (chordómy, sarkómy) 
realizuje s cieľom zlepšiť onkologické výsledky 
terapie.

Kazuistika
27-ročný pacient bol odoslaný na chirurgic-

kú ambulanciu praktickým lekárom. Pri odbere 
anamnézy uviedol, že asi rok pozoruje hrču pri 
konečníkovom otvore. Zistil to pri hygiene po 
stolici, keď si ju nahmatal. Stolica sa mu zdá byť 
užšia, občas máva kašovitú konzistenciu a z ča-
su-načas má pocit neúplného vyprázdnenia. 
Prímes krvi ani hlienov v stolici nepozoroval. 
Jednoznačné bolesti neuvádza, ale keď dlh-
šie sedí (má sedavé zamestnanie – bankový 
úradník), má akoby pocit tlaku a nie úplného 
komfortu napriek tomu, že používa podložku. 

Nepochudol, chuť do jedla má normálnu. Výtok 
z konečníka a jeho okolia alebo špinenie spodnej 
bielizne neguje. Na hemoroidy sa doteraz nelie-
čil, prípadnú operáciu a traumu v inkriminovanej 
oblasti vylučuje.

Chirurg pri vyšetrení pacienta v polohe a la 
vache zistil vpravo od análneho otvoru na č. 12 
– 6 na pohmat elastickú patologickú rezistenciu, 
ktorá spôsobovala asymetriu intergluteálnej ryhy 
a akoby infiltrovala, respektíve bola súčasťou 
pravej gluteálnej oblasti. Tá bola opticky väčšia 
ako ľavá. Pri digitálnom per rectum vyšetrení 
nahmatal tesne za zvieračmi pomerne veľkú 
elastickú patologickú rezistenciu, miestami až 
cestovitej konzistencie, čiastočne pohyblivú 
oproti spodine. Rezistencia zasahovala tak vy-
soko, že jej horný okraj nedokázal identifikovať. 
Sliznica mala hladký povrch, žiadna iná patológia 
v dostupnej časti anorekta nebola, na rukavici po 
vyšetrení zostali stopy kašovitej stolice normál-
nej farby, bez prímesi krvi a hlienov. Kostrč bola 
palpačne len mierne citlivá a akoby ventrálne 
angulovaná. Okolo análneho otvoru neboli žia-
dne známky ústia prípadnej fistuly alebo fistúl, 
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ale ani inflamácie či sekrécie. Pri Valsalvovom 
manévri nedošlo k prolapsu sliznice anu, rekta 
alebo hemoroidov. Orientačný nález na bruchu 
bol bez evidentnej patológie.

Pacientovi chirurg odporučil transanálnu 
ERUS a MR, obe po príprave YAL-om. Nález pri 
ERUS rotačnou 360 st. sondou (Bruel-Kjaer): pa-
cient v polohe na chrbte – sonda zavedená do 
výšky 12 cm od análneho otvoru, tu sa zobrazuje 
pod močovým mechúrom polmesiačikovitý 
dobre ohraničený útvar od č. 3 po č. 9, hypo- 
echogénneho charakteru s cystickými prejasne-
niami, následne asi 10 cm od anu sa na pravej 
strane zobrazuje ohraničený, hypoechogénny 
útvar (rôsol?), ktorý prechádza aj na ľavú stranu. 
Celý útvar je akoby charakteru presýpacích ho-
dín, pomerne veľkých rozmerov a kaudálne siaha 
až pod sfinktér. Záver: Ohraničený tumor medzi 
rektom a kostrčou s rôsolovitým obsahom, bez 
infiltrácie steny rekta.

Magnetická rezonancia sakrálnej oblasti: me-
dzi rektom a kaudálnou časťou krížovej kosti 
a kostrče je ohraničená cystická lézia rozmerov: 
AP – 6,4 cm, CC – 14,0 cm, LL – 6,5 cm. Sprava 
nalieha na rektum, stena útvaru je tenká, hladká, 
obsah homogénny, intenzity signálu tekutiny. 
Lézia nesúvisí so spinálnym kanálom ani skele-
tom, kostrč je ohnutá v pravom uhle. Cysta sa 
vykleňuje extrapelvicky, jej kaudálny okraj pre-
sahuje úroveň anu asi o 1 cm. Záver: cysta medzi 
rektom a kostrčou propagujúca sa extrapelvicky 
(obrázok 1 a 2 – MR pred operáciou). 

Po zhodnotení klinického nálezu, ERUS a MR 
sme od CT ustúpili a mali sme vysoký stupeň po-
dozrenia na presakrálny benígny tumor. Pacient 
absolvoval s kompletnou dokumentáciou vizitu 
u ortopéda, ktorý sa stotožnil s našim podozre-
ním a súhlasil s účasťou na operácii.

Pacient po patričnom poučení s navrhnutou 
operáciou súhlasil. Absolvoval interné predope-
račné vyšetrenie a anestéziologickú vizitu a dňa 
21. 10. 2013 sme ho v celkovej anestézii operovali. 
Poloha na operačnom stole: jack-knife. Prístup: 
perineálny (dorzálny). Incíziu sme viedli pozdĺž-
ne v strednej čiare od dolného okraja S5 do 
vzdialenosti 4 – 5 cm od zadného obvodu anu. 
Ortopéd odstránil angulovanú kostrč a potom 
sme postupne kombináciou tupej a ostrej pre-
parácie in toto odstránili opuzdrenú patologickú 
rezistenciu veľkosti 10 x 6 x 5 cm, ktorá obsaho-
vala „ateromatóznu“ kašu. Po odstránení tumoru 
bol na spodine rany intaktný zadný obvod rekta. 
Ranu sme vypláchli Betadinom, skontrolovali 
sme hemostázu, zaviedli 1 Redonov drén a do 
operačnej rany sme na odporučenie ortopéda 
aplikovali 1,0 g Edicin pulvis. Operačnú ranu sme 

suturovali po vrstvách a sterilne prekryli (obrázok 
3, 4, 5 a 6 – obrázky z operácie a resekát).

Pacient bol počas celej hospitalizácie afe-
brilný, do ambulantnej starostlivosti sme ho 
prepustili 5. pooperačný deň. Rana sa zahojila 
per primam intentionem, švy sme vybrali 12. 
pooperačný deň. Dňa 19. 12. 2013 absolvoval 
kontrolnú pooperačnú MRI: stav po operácii 
cysty v sakrococcygeálnej oblasti. T. č. v tejto 
lokalite ložiskové zmeny ani patologické ko-
lekcie neprítomné. Rektum hladkých kontúr 
s primeranou hrúbkou steny, vo vyšetrovanom 
rozsahu bez patologicky zväčšených lymfa-
tických uzlín. 

Záver: Stav po operácii cysty v sakrococcy-
geálnej oblasti, bez známok rezídua, respektíve 
recidívy (obrázok 7, 8 – MR po operácii).

Histológia: 1. epidermoidná cysta mäkkých 
tkanív, kompletná excízia, 2. nenádorové kostné 
tkanivo (os coccygis). 

T. č. sa má pacient dobre, je afebrilný, rana 
je zahojená. Nemá problémy s defekáciou ani 
pri sedení. Nie je obmedzený v žiadnej fyzickej 
aktivite. 

Diskusia
Presakrálne tumory sa vyskytujú zriedkavo. 

Jao et al. (1985) z Mayo Clinic uvádzajú, že na 40 000  

Obrázok 1. MR pred operáciou: presakrálny 
tumor v sagitálnej rovine

Obrázok 2. MR pred operáciou: presakrálny 
tumor v axiálnej rovine

Obrázok 3. Pacient na operačnom stole 
v „jack-knife“ polohe, farebne vyznačená promi-
nencia kože nad tumorom

Obrázok 4. Disekcia tumoru

Obrázok 5. Exstirpovaný tumor

Obrázok 6. Rozstrihnutý exstirpovaný tumor (cysta) 
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hospitalizácií pripadá jeden pacient s presakrál-
nym, respektíve retrorektálnym tumorom (3). 
Mnohí chirurgovia sa s nimi stretnú 1 – 2-krát 
za svoju kariéru, iní vôbec. Preto sú aj skúsenosti 
s diagnostikou a liečbou ochorenia vo všeobec-
nosti pomerne malé. 

Presakrálny priestor je topograficko-ana-
tomicky špecifickým regiónom, ktorý je ven-
trálne ohraničený mezorektom, dorzálne os 
sacrum a coccygis, kraniálne siaha až po pe-
ritoneálnu pliku a kaudálne po retrosakrálnu 
fasciu. Laterálne ho ohraničujú uretery, iliacké 
cievy, odstup laterálnych ligament rekta a sa-
králne nervy. Obsahuje riedke spojivové tkanivo,  
a. sacralis media, vv. rectalia supperiores a vetvy 
sympatického a parasympatického nervového 
systému (4). Je miestom fúzie embryonálneho 
zadného čreva a neuroektodermu a obsahuje 
pluripotentné bunky, z ktorých sa môžu vyvinúť 
rôzne tumory. Navyše, rôznorodé tumory v tejto 
oblasti vznikajú z okolitých tkanív, ktoré do nej 
zasahujú.

Klasifikácia presakrálnych tumorov nie je 
jednotná, ale zdá sa, že pre klinika je najprija-
teľnejšia tá, ktorú navrhli Lev-Chelouche et al., 
v roku 2003 (5). Tí delia tieto tumory na konge-
nitálne a získané, benígne a malígne. To vyústilo 
do štyroch odlišných skupín, z ktorých každá 
pozostáva z rôznych histologických subtypov, 
ale s podobnými klinickými prejavmi, diagnózou 
a manažmentom. 

Kongenitálne lézie sú najčastejšie a pred-
stavujú 55 – 70 % všetkých presakrálnych tu-
morov, vznikajú z embryologických zvyškov, sú 
obyčajne benígne a častejšie u žien. Zahŕňajú vý-
vojové cysty, chordómy a predné meningokély. 

Vývojové cysty reprezentujú 60 % všetkých 
presakrálnych lézií a môžu vznikať zo všetkých 
troch zárodočných vrstiev. Ak sa chybne dia-
gnostikujú ako perirektálny absces, pri chirur-
gickej intervencii môže dôjsť k ich sekundárnej 

infekcii. Vývojové cysty podľa buniek zárodočnej 
vrstvy možno deliť na epidermoidné, dermoid-
né, enterogénne, cystické hamartrómy („tailgut 
cysts“) a teratómy.

Epidermoidné a dermoidné cysty vzni-
kajú pri abnormálnom uzávere ektodermálnej 
rúry. Epidermoidné cysty sú benígne, unilokulár-
ne a obsahujú stratifikované squamózne bunky. 
Dermoidné cysty na rozdiel od epidermoidných 
môžu navyše obsahovať kožné adnexá (potné 
žľazy, vlasové folikuly alebo mazové cysty). Obe 
však, keď komunikujú s kožou, môžu vytvárať 
postanálnu „jamôčku“ alebo sinus (3, 6). 

Enterogénne cysty (duplikatórne cysty 
rekta) obsahujú okrem dobre diferencovanej 
svaloviny aj plexus myentericus a  mukóznu 
vrstvu podobnú sliznici rekta. Táto môže občas 
obsahovať ektopické tkanivá, ako sú: sliznica 
žalúdka, pankreatické tkanivo, uroteliálna sliz-
nica, pretože majú pôvod v endoderme (7). Sú 
zvyčajne benígne, ale ich malígna degenerácia 
bola opísaná. 

Hamartrómy (tailgut cysts) majú histo-
logický vzhľad podobný štruktúram črevného 
traktu, sú zvyčajne multilokulárne a neokapsulo-
vané. Kolumnárny a tranzitórny epitel ich odlišu-
je od epidermoidných a dermoidných cýst, ktoré 
majú len skvamózny epitel. Chýbajúca svalovina 
a plexus myentericus umožňuje ich odlíšenie 
od enterogénnych cýst. Malígna degenerácia, 
najčastejšie do adenokarcinómu, je zriedkavá.

Teratómy lokalizované presakrálne sa naj-
častejšie vyskytujú v detstve, zriedkavo po dru-
hej dekáde života. Vznikajú z pluripotentných 
buniek, takže môžu obsahovať respiračný, ner-
vový, ale aj gastrointestinálny epitel. Sú solídne 
alebo cystické s tendenciou adherovať k os co-
ccygis. Ak sú prítomné germinatívne bunkové 
elementy, degenerácia na rabdomyosarkóm 
alebo skvamózny karcinóm sa v prípadoch ne-
liečených teratómov vylúčiť nedá. 

Sakrokoccygeálne chordómy sú najčastej-
šími malígnymi presakrálnymi nádormi. Vznikajú 
z notochordu, čo je primitívna flexibilná chrbtica 
siahajúca od okcipitálnej bázy až po kaudál-
ny okraj embrya. Najčastejšie sú v oblasti bázy 
lebky a sakrococcygeálnej chrbtice. Až polovica 
z nich postihuje os sacrum. Častejšie sú u mužov, 
ale zriedkavo pred 30. rokom života. Rastú síce 
pomaly, ale až v 20 % metastázujú, najčastejšie 
do pľúc, pečene a kostí. Sú asymptomatické 
alebo majú špecifickú symptomatológiu, ako sú 
impotencia a inkontinencia, neurčité symptómy 
vrátane pobolievania v panve, gluteálnej oblasti 
a dolnej polovici chrbta (3, 8). 

Ventrálna sakrálna meningokéla vzni-
ká pri herniácii durálneho vaku cez defekt v os 
sacrum a môže sa kombinovať s presakrálnymi 
lipómami alebo cystami (9). Pridruženými kon-
genitálnymi abnormalitami bývajú spina bifida, 
duplicitný uterus a vagína alebo aj urologické 
a análne malformácie. Durálny vak má konti-
nuitu so subdurálnym priestorom a obsahuje 
cerebrospinálny mok. Zvýšený tlak cerebrospi-
nálneho moku spôsobuje bolesti hlavy. Tiež sa 
môžu pridružiť recidivujúce meningitídy alebo 
symptómy z útlaku patologickou presakrálne 
lokalizovanou masou meningokély, ako sú ob-
stipácia, urologické poruchy a bolesti v dolnej 
polovici chrbta. Ak sa sakrálna meningokéla ne-
vdojak bioptuje, môže vzniknúť život ohrozujúca 
meningitída (10). 

Neurogénne tumory vznikajú z perifér-
nych nervov a po kongenitálnych tumoroch sú 
druhými najčastejšími presakrálnymi tumormi 
s 10 % podielom na ich celkovom počte. Až 85 % 
z nich je benígnych (neurilemóm, neurofibróm, 
ganglioneuróm). Malígne zahŕňajú ganglioneu- 
roblastóm, neurofibrosarkóm, neuroblastóm, 
ependymóm, schwanóm a  tumory z  pošvy 
periférnych nervov. Neurogénne tumory rastú 
pomaly a majú minimálne alebo nešpecifické 
príznaky, takže v čase diagnostikovania môžu 
mať značnú veľkosť (1). 

Kostné (oseálne) tumory predstavujú 
široké spektrum nádorov rastúcich z rôznych 
kostných štruktúr – kosti, chrupavky, fibrózneho 
tkaniva a drene. Patria medzi ne osteosarkómy, 
chondrosarkómy, myelosarkómy a  Ewingov 
sarkóm. Rastú rýchlo, dosahujú veľké rozmery 
a ak sú malígne, metastázujú do pľúc a majú 
zlú prognózu.

Zápalové tumory sú reprezentované gra-
nulómami okolo cudzieho telesa – napríklad pri 
leaku bárya alebo okolo chirurgických anasto-
móz, a infekčnými procesmi, ktoré majú pôvod 
v brušnej dutine, napríklad perforovaná diver-

Obrázok 7. MR po operácii – sagitálna rovina Obrázok 8. MR po operácii – axiálna rovina 
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tikulitída, alebo perianálnej oblasti s expanziou 
do presakrálneho priestoru. Mnohí však túto 
kategóriu nepovažujú za skutočné presakrálne 
tumory, lebo ich pôvod nemá origo v presa-
králnom priestore, ale v skutočnosti doň len 
expandujú z iných regiónov (8). 

Iné, tzv. rôznorodé tumory predstavujú 
10 – 25 % všetkých presakrálnych tumorov. 
K nim patria nádorové masy kdekoľvek v retr-
operitoneu vrátane metastatických ochorení 
(obyčajne z rekta), lymfómov, fibrómov, liposa-
rkómov, malígnych fibróznych histiocytómov, 
lymfangiómov, lipómov, leiomyómov a heman-
giómov (1, 11).

Asymptomatické presakrálne tumory sa 
diagnostikujú náhodne, pri rutinnom fyzikálnom 
vyšetrení. Pri digitálnom per rectum vyšetrení 
možno presakrálny tumor nahmatať ako extra-
rektálnu masu, ktorá vytláča rektum ventrálne, 
pričom jeho sliznica je hladká, intaktná. Inými 
charakteristickými fyzikálnymi nálezmi môžu byť 
malé jamôčky tesne za anusom v strednej čiare 
a tesne pod linea dentata, rovnako tak aj na mus- 
culus gluteus. V polohe a la vache pri excentricky 
lokalizovanom tumore zasahujúcom kaudálne 
až pod úroveň kostrče možno nájsť narušenie sy-
metrie intergluteálnej ryhy a gluteálnych oblastí 
na dorzálnom obvode aj s elastickou či tuhšou 
patologickou rezistenciou (podľa druhu tumoru). 
Tak tomu bolo aj u nášho pacienta. Palpačne 
evidentnú abnormalitu pri digitálnom vyšetrení 
anorekta možno podľa literárnych údajov nájsť 
v 10 – 97 % prípadov. Digitálne vyšetrenie rekta 
slúži na klinické zhodnotenie rozsahu a pohyb-
livosti, prípadne fixácie tumoru, ale aj vzťahu 
k okolitým orgánom, najmä prostate. U žien vo 
fertilnom veku môže byť inak asymptomatický 
presakrálny tumor príčinou obštrukcie pôrod-
ných ciest a treba ho odstrániť napriek tomu, 
že javí známky benignity (12). 

Symptomatické presakrálne tumory 
sa manifestujú príznakmi, ktoré vznikajú ako 
dôsledok kompresie a  invázie do okolitých 
pelvických orgánov alebo nervov. Pacient 
udáva neurčité bolesti v dolnej polovici chr-
bta, prípadne perinea, alebo má špecifické 
symptómy, ako sú obstipácia, inkontinencia 
moču a stolice, sexuálne dysfunkcie. Bolesť 
býva príznakom malígnych a sekundárne in-
fikovaných benígnych tumorov. Ak sa tumor 
infikuje, môže pacient udávať výtok z análneho 
otvoru alebo jeho okolia. Dôkladné neurolo-
gické a ortopedické zhodnotenie je dôležité 
na zhodnotenie predoperačného funkčného 
statusu aj s diagnostikovaním potenciálnej neu-
rologickej a muskuloskeletálnej invázie. 

Vo všeobecnosti však platí, že symptoma-
tológia presakrálnych tumorov je nešpecifická, 
čo často spôsobuje oneskorenie diagnózy. Na 
včasné stanovenie diagnózy musí mať chirurg 
nielen patričné vedomosti o symptómoch, ale 
aj primeraný index podozrenia na ochorenie. To 
platí najmä pre malígne tumory, ktorých včas-
ná diagnostika priamo ovplyvňuje onkologické 
výsledky liečby.

Klinické podozrenie na presakrálny tumor 
nasleduje vlastný diagnostický proces, v ktorom 
hrajú rozhodujúcu úlohu CT (komputerová to-
mografia), MR (magnetická rezonancia) a ERUS 
(transanálna endorektálna ultrasonografia) 
a niekedy aj pozitrónová emisná tomografia 
– FDG-PET a jej fúzia s CT či MR. Každá z uve-
dených zobrazovacích metód má v diagnostike 
presakrálnych tumorov špecifické postavenie. 
Konvenčná skiagrafia sa využívala v minulosti 
a slúžila najmä na posúdeniu deštrukcie os sa-
crum alebo kalcifikácie, čo je typické pre chor-
dómy, ale aj sarkómy. „Scimitar sign“ bol zas 
charakteristický pre ventrálne meningokély. 

CT vyšetrenie slúži na rozlíšenie solídneho 
od cystického tumoru, posúdenie deštrukcie 
okostice a  infiltrácie okolitých orgánov. MR 
s multiplanárnym zobrazením a vysokou mie-
rou rozlišovacej schopnosti mäkkých tkanív 
pomáha pri determinovaní rovín disekcie a re-
sekcie tumoru, topografie okolitých štruktúr 
a pridružených abnormalít miechy, ale aj stupňa 
postihnutia kostnej drene. ERUS dokáže odlíšiť 
solídny tumor od cystického a jeho vzťah k jed-
notlivým vrstvám steny rekta. To je dôležité na 
stanovenie rozsahu disekcie a prípadnej resekcie 
rekta (13, 14). 

Z ďalších diagnostických vyšetrení má vý-
znam flexibilná endoskopia a fistulografia. 
Prvá slúži na posúdenie prípadnej infiltrácie 
steny rekta presakrálnym tumorom a stano-
venie proximálneho okraja tumoru. Druhá sa 
využíva v prípadoch chronických sinusov, ktoré 
vychádzajú z presakrálnych lézií, ako sú napríklad 
vývojové cysty (15).

Hlavným cieľom predoperačnej diagnostiky, 
najmä však cross-sekčných vyšetrení, je precíz-
ne zhodnotenie a lokalizovanie tumoru s po-
súdením prípadnej infiltrácie okolitých štruktúr. 
To napokon rozhoduje o prístupe (perineálny, 
transabdominálny, kombinovaný) a  rozsahu 
chirurgickej intervencie (lokálna excízia verzus 
en bloc resekcia). 

Predoperačná biopsia presakrálnych tu-
morov je kontroverzná. Jej oponenti ju považujú 
v prípadoch chirurgicky in toto odstrániteľných 
tumorov za kontraindikovanú pre riziko infekcie, 

ale aj kontaminácie bioptického traktu nádoro-
vými bunkami (3, 5, 16). Jej zástancovia sa do-
mnievajú, že punkcia nadobúda veľký význam 
u pacientov s malígnymi tumormi (Ewingov 
sarkóm, osteogénny sarkóm, neurofibrosarkóm 
a dezmoidy), pri ktorých môže priamo ovplyvniť 
nielen predoperačný manažment liečby, ale aj 
zmeniť rozsah a charakter operácie. Umožňuje 
využiť neoadjuvantnú liečbu, ktorá môže mať 
pre pacientov benefit v zlepšení onkologických 
výsledkov liečby (9). 

Rozhodne sa jej však treba vyhnúť pri čírych 
cystických léziách, ktoré sú zvyčajne benígne, 
lebo riziko ich sekundárnej bakteriálnej infekcie 
je signifikantné. Naopak, punkcia veľkých ale-
bo okolité štruktúry infiltrujúcich tumorov je 
oprávnená, lebo ich malígny potenciál je vyso-
ký. Práve biopsia umožní v takýchto prípadoch 
optimálnu stratégiu liečby s možnosťou využitia 
neoadjuvancie.

Prístup pri predoperačnej biopsii. Ak sa 
pre biopisu rozhodneme, treba sa vyhnúť trans- 
peritoneálnemu, transretroperitoneálnemu, 
transrektálnemu a transvaginálnemu prístupu. 
Zvyšujú riziko infekcie, ktorá sťažuje následnú 
operáciu, perioperačnú morbiditu a lokálnu re-
cidívu. V prípade, že sa potvrdí malígny tumor, 
treba pri operácii odstrániť bioptický trakt en 
bloc aj s tumorom, a tak zmenšiť riziko lokálnej 
recidívy. Pri dodržaní tohto pravidla, by teda mal 
chirurg po transrektálnej alebo transvaginálnej 
biopsii odstrániť rektum a vagínu, hoc by ne-
boli malígnym tumorom infiltrované. Pre vyššie 
uvedené fakty je teda transperineálny alebo 
presakrálny prístup ideálny, lebo bioptický trakt 
sa tak či tak pri operácii odstraňuje spoločne 
s resekátom (14). 

Chemoterapia (CHT) a rádioterapia (RT) 
v liečbe malígnych presakrálnych tumorov vráta-
ne chordómov a chordosarkómov boli donedáv-
na považované za málo efektívne, respektíve ich 
účinok nebol jednoznačne definovaný. Imatinib 
– inhibítor tyrozínkinázy – má, podľa súčasných 
štúdiami potvrdených poznatkov, benefit pre 
pacientov s pokročilými chordómami. Rovnako 
tak sa ukázalo, že inhibítory epidermálneho ras-
tového faktora (Cetuximab, Gefitinib) dosahujú 
dobrú odpoveď pri metastatickom a lokálne 
recidivujúcom chordóme (17). Navyše, možno 
konštatovať, že táto targetovaná liečba má v ma-
nažmente chordómov efekt v adjuvantnom, ale 
aj neoadjuvantnom režime aplikácie. 

Adjuvantná a neoadjuvantná CHT pri os-
teosarkómoch a Ewingovom sarkóme skeletu 
končatín signifikantne zlepšuje „disease-free 
interval“ prežívajúcich pacientov. Preto možno 
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oprávnene očakávať benefit tohto prístupu aj 
u pacientov s presakrálnymi sarkómami, ak sa 
adjuvantná alebo neoadjuvantná CHT skombi-
nuje s radikálnou onkochirurgiou (18, 19).

Technické limity radikálnosti chirurgickej 
liečby presakrálnych chordómov a niektorých 
sarkómov sú dôvodom na využívanie sofisti-
kovanej tzv. intenzitu modulovanej radiačnej 
terapie (IMRT) a stereotaktických procedúr rá-
dioterapie. Tie môžu zohrať pozitívnu úlohu 
v multimodalitnej liečbe týchto tumorov (20).

Chirurgická liečba presakrálnych tu-
morov, či už benígnych, alebo malígnych, je 
základom terapeutického manažmentu. Pri be-
nígnych tumoroch s malígnym potenciálom 
slúži na prevenciu malígnej degenerácie a vo 
všeobecnosti na prevenciu sekundárnej infek-
cie. Cieľom je odstránenie tumoru in toto pri 
minimálnej morbidite. Neúplné odstránenie tu-
moru zodpovedá za recidívu symptómov a pri 
malígnych tumoroch zvyšuje incidenciu lokálnej 
recidívy a skracuje prežívanie pacientov. Prístup, 
rozsah a charakter chirurgickej intervencie závisia 
od druhu a lokalizácie tumoru, jeho veľkosti 
a potenciálnej malígnej infiltrácie os sacrum, 
laterálnych stien panvy a susedných orgánov. Pri 
resekcii presakrálnych tumorov vyberá chirurg 
z troch možných prístupov (13, 14):
1. perineálny,
2. transabdominálny,
3. kombinovaný (abdominoperineálny).

Malé, nízko sediace tumory pod úrovňou 
tretieho krížového stavca (S3) možno vybrať 
z perineálneho (dorzálneho) prístupu, tumory 
zasahujúce nad S3 vyžadujú transabdominálny 
alebo kombinovaný prístup. To závisí od toho, či 
je potrebné robiť aj sakrokokcygeálnu resekciu. 

Pri transabdominálnom (ventrálnom) prístu-
pe, ktorý sa používa pri tumoroch s kaudálnym 
okrajom nad úrovňou S4 a bez infiltrácie os sa-
crum, možno využiť laparoskopiu. Tá je v rukách 
skúseného laparoskopického chirurga bezpeč-
nou metódou, navyše s  lepšou vizualizáciou 
operačného poľa (21, 22). Ak je hlavnou nutri-
tívnou tepnou tumoru a. sacralis media, začína 
operácia jej ligatúrou a až potom odstraňujeme 
tumor.

Kombinovaný abdominoperineálny prístup 
je vhodný pri presakrálnych tumoroch lokalizo-
vaných nad a pod úrovňou S3. Je ideálny naprí-
klad pri ventrálnych sakrálnych meningokélach, 
ale aj iných rozsiahlych presakrálnych tumoroch. 
Ak je pre veľkosť tumoru a radikálnosť operácie 
potrebná osteotómia v úrovni S3 alebo vyššie, 
treba identifikovať a zachovať aspoň jeden z S3 
nervových koreňov. Tumor možno potom en 

bloc odstrániť spoločne s infiltrovanou časťou 
os sacrum a coccygis, infiltrovanými sakrálnymi 
nervovými koreňmi a podľa prerastania s rektom 
alebo bez neho. Počas operácie treba identifi-
kovať a ošetriť prípadné trhliny durálneho vaku, 
čím predídeme úniku mozgovomiechového 
moku a recidivujúcim infekciám. 

Rozsah resekcie závisí od toho, či ide o ma-
lígny alebo benígny tumor. Kým benígne tumory 
možno odstrániť in toto limitovanou resekciou, 
malígne vyžadujú na dosiahnutie R0 resekcie 
radikálny výkon. To býva najmä vtedy, keď treba 
en bloc odstrániť aj infiltrované susedné štruk-
túry a orgány (panvové cievy, sakrálne nervy, os 
sacrum a rektum). V takýchto prípadoch treba 
rátať so signifikantnou morbiditou a znížením 
kvality života pacientov. Hoci jednostranná re-
sekcia oboch S3 sakrálnych nervov neprináša 
narušenie fekálnych a močových funkcií, resekcia 
bilaterálna vyúsťuje do insuficiencie sfinktéru 
a pacient sa stáva inkontinentný. Rovnako tak 
extenzívna sakrumektómia až do polovice S1 
je možná, ale máva signifikantnú perioperačnú 
morbiditu a naruší urologické a konečníkové 
funkcie. Resekcia rekta môže, ale nemusí vyža-
dovať permanentnú kolostómiu (9). 

Pre uvedené fakty preto treba veľmi starostli-
vo zvážiť benefit a riziká rozsiahlych operačných 
výkonov pre pacienta. Rovnako je zrejmé, že 
operácie veľkých a čo do propagácie pokročilých 
tumorov, vyžadujú multidisciplinárny prístup. 
Na samotnej operácii sa okrem všeobecného 
chirurga, prípadne špecialistu v kolorektálnej chi-
rurgii, zúčastňuje ortopéd, neurochirurg, cievny 
chirurg, urológ, gynekológ či plastický chirurg. 

Príprava pacienta na predpokladaný rozsiah-
ly výkon musí byť „takmer dokonalá“ a vyžaduje 
zabezpečenie centrálnej venóznej linky (CVL), 
krvi a krvných derivátov, mechanickej a medika-
mentóznej prevencie hlbokej žilovej trombózy 
a pľúcnej embólie. Pacienti s veľkými presakrál-
nymi tumormi a po neoadjuvantnej rádioterapii 
vyžadujú stentovanie ureterov. To síce riziko ich 
iatrogénnej lézie neznižuje, ale umožňuje jej 
intraoperačné odhalenie a jednoduchšie oše-
trenie (23). Polohovanie pacienta na operačnom 
stole s prevenciou tlakového poranenia nervov 
a mäkkých tkanív patrí plne do kompetencie 
chirurga, najmä pre variabilitu pozície pacienta 
na ňom (Lloyd-Daviesova a litotomická poloha, 
„jack-knife“ poloha, ľavá laterálna dekubitálna 
poloha).

U nášho pacienta, vzhľadom na  lokalizá-
ciu, rozsah a predpokladaný benígny tumor, 
sme použili perineálny prístup. Pacient bol na 
operačnom stole uložený v „jack-knife“ polo-

he a zúčastnený ortopéd urobil na začiatku 
operácie resekciu angulovanej os coccygis. Tá 
sa už dnes rutinne neodporúča, ak nejde o jej 
priamu inváziu malígnym alebo potenciálne 
malígnym tumorom (1). My sme ju však uro-
biť museli, lebo takto sa nám podarilo zlepšiť 
prístup a tumor – dermoidnú cystu, sme in toto 
odstránili. Náš pacient pri kontrole 3 mesiace 
po operácii nemal absolútne žiadne ťažkosti 
a vôbec už nie také, ktoré by sme mohli dávať 
do súvisu s odstránením kostrče (napríklad ob-
medzenie sedu). 

Výsledky chirurgickej liečby benígnych 
presakrálnych tumorov sú excelentné s mini-
málnou morbiditou, takmer nulovou mortalitou 
a skoro 100 % dlhodobým prežívaním pacientov. 
Recidíva ochorenia závisí od kompletnosti re-
sekcie, ale podľa literárnych údajov je skutočne 
zriedkavá.

Inak je tomu pri malígnych tumoroch, i keď 
sa za ostatné dve dekády, vďaka adjuvancii 
a zdokonaleniu chirurgie, onkologické výsled-
ky liečby zlepšili. Naďalej však platí, že výsledky 
ovplyvňuje najmä biologická povaha tumoru 
a  radikálnosť operácie. Ak je nedostatočná, 
potom aj incidencia lokálnej recidívy vzrastá 
a podľa Casaliho et al. (2007) môže dosiahnuť 
až 70 % incidenciu (20). Jej hrozba je však aj 
po kompletnej resekcii reálna. Týka sa to najmä 
chordómov, ktoré sú najčastejšími malígnymi 
presakrálnymi tumormi. Jao et al., uvádzajú 5 
a 10-ročné prežívanie pacientov po operácii 
pre chordómy 80, respektíve 50 % (3). Lev-
Chelouche et al. (2003) uviedli, že v ich skupine 
pacientov s chordómom dosiahli kompletnú 
resekciu u 66 % pacientov, s lokálnou recidívou 
44 % a 5-ročným prežívaním 89 % (5). Bergh et 
al., zas uvádzajú 10-ročné prežívanie až 84 % 
pacientov po operácii presakrálnych chordómov 
so 44 % mierou incidencie recidívy (24). Podľa 
literárnych údajov 10-ročné prežívanie pacientov 
s presakrálnymi chordómami za ostatných 50 
rokov kolísalo v rozsahu 15 – 84 % (3, 24). 

Záver
Presakrálne tumory sú naďalej raritnou enti-

tou. Ich neurčitá symptomatológia je často zod-
povedná za oneskorené stanovenie diagnózy. To 
je vážnou hrozbou najmä pre pacientov s ma-
lígnymi tumormi. Povzbudením však je, že mo-
derné zobrazovacie metódy, pokroky v chirurgii 
a nové možnosti rôznych režimov adjuvancie 
(CHT aj RT) pozitívne zasiahli do manažmentu 
diagnostiky a liečby. Tento multidisciplinárny 
prístup napokon vedie k postupnému zlepšo-
vaniu onkologických výsledkov liečby. 
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Kontroverzie fundoplikácií po laparoskopickej 
Hellerovej myotómii. Metaanalýza
MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD., MUDr. Peter Pastierik, MUDr. Martin Mýtnik, MUDr. Dominik Kaňuch 
Chirurgická klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov

Cieľ: Autori sa zaoberajú analýzou možností voľby vhodnej fundoplikácie po laparoskopickej Hellerovej myotómii pre achaláziu paže-
ráka. Posudzujú jednotlivé možnosti s cieľom vyhodnotiť výhody a nevýhody obľúbenej Dorovej fundoplikácie s Toupetovou či inou 
fundoplikáciou, respektíve len samotnej myotómie bez fundoplikácie. 
Diskusia: Práca porovnáva výsledky 6-tich štúdií s 523 pacientmi s achaláziou, liečených laparoskopickou Hellerovou myotómiou doplne-
nou o Dorovu fundoplikáciu na jednej strane, s výsledkami 8 štúdií a 528 pacientov, ktorí podstúpili laparoskopickú Hellerovu myotómiu 
s inou modifikáciou fundoplikácie alebo bez fundoplikácie na strane druhej. Hodnotenie je zamerané na výskyt gastroezofageálneho 
refluxu a regurgitácie po operačnom výkone. 
Záver: Autori poukazujú, že Dorova fundoplikácia s ohľadom na dostupné metaanalýzy nie je považovaná za najvýhodnejšiu alternatívu 
po laparoskopickej Hellerovej myotómii. Dôvodom je vyšší výskyt pooperačne pretrvávajúceho gastroezofageálneho refluxu oproti 
iným modifikáciám. Napriek tomu predpokladajú, že u väčšiny chirurgov v našich podmienkach je a naďalej zostane v obľube pre jej 
jednoduchosť, protektívny charakter a technickú nenáročnosť. 

Kľúčové slová: achalázia, myotómia, fundoplikácia, komplikácia.

Controversies of fundoplication after laparoscopic Heller´s myotomy. Metaanalysis

Objective: The authors make analysis of their choice of laparoscopic fundoplication applied after Heller´s myotomy (LHM) for achalasia. 
They compare Dor´s fundoplication with Toupet´s or other fundoplication, or myotomy without fundoplication. 
Discussion: The article presents the results of 6 research studies examining 523 patients after Heller´s laparoscopic myotomy and after 
Dor´s fundoplication, and compares those results with 8 other studies examining 528 patients after LHM with Toupet´s or other fundo-
plication, or without fundoplication. Evaluating criteria of the study taken into account are the occurrence of gastroesophageal reflux, 
regurgitation and perforation after surgery.
Conclusion: Even when meta-analysis proves that the Dor´s fundoplication and LHM are not the best choice in comparison with other 
modifications, especially because of frequent presence of gastroesophageal reflux, authors assume that both methods will be used 
more often due to their simplicity, reliability and their technical effortlessness.

Key words: achalasia, myotomy, fundoplication, complication.
Slov. chir., 2015; roč. 12(3): 97–99

Použité skratky
LHM – laparoskopická Helerova myotómia
GE – gastroezofageálny
GERD – gastroezofageálny reflux
USG – ultrasonografické vyšetrenie

Úvod
Achalázia pažeráka je funkčná porucha pa-

žeráka, spôsobená autoimúnnym postihnutím 
plexus myentericus a prejavujúca sa neschopno-
sťou relaxácie horného alebo dolného zvierača 
pažeráka. Vyskytuje sa v každom veku, avšak 
najčastejšie postihuje pacientov v 7. a vyššom 
decéniu. Obe pohlavia sú postihované rovnako. 

Ako prvý opísal achaláziu už v roku 1672 sir 
Thomas Willis. Až oveľa neskôr, v roku 1881, opí-
sal ako príčinu achalázie kardiospazmus Johann 
von Mikulicz. Myotómiu ako základný výkon 
chirurgickej liečby vykonal ako prvý Ernest Heller 
v roku 1913 (obrázok 1). Autorom termínu acha-
lázia boli Hurt a Rake v roku 1929. Po nástupe 

éry miniinvazívnej chirurgie vstúpila Hellerova 
myotómia do portfólia laparoskopických ope-
rácií v roku 1991 a jej prvoautorom bol Shimi 
z Veľkej Británie. 

Achalázia je pomerne zriedkavé ochorenie. 
Jej incidencia je v populácii udávaná pomerom 
1/100 000 obyvateľov. V Slovenskej republi-
ke je podľa týchto štatistických údajov ročne 
diagnostikovaných približne 55 novozistených 
ochorení, ktoré sú následne liečené a roztrúse-
né v niekoľkých väčších nemocniciach. V našich 
slovenských podmienkach teda nie je žiadne 
pracovisko, ktoré by mohlo odprezentovať väčší 
súbor vlastných pacientov so štatisticky sig-
nifikantnými výsledkami. Napriek tomu sú na 
našich kongresoch v tejto oblasti jednoznačne 
formulované vyjadrenia a závery nepodložene 
propagujúce či zavrhujúce niektoré alternatí-
vy chirurgickej liečby. Čo však o tom hovoria 
metaanalýzy vyhodnocujúce veľké súbory 
pacientov? 

Obrázok 1. Ernest C. Heller
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Diskusia
Pomerne známou a  často citovanou je 

Weiova metaanalýza vyhodnocujúca spo-
lu 14 štúdií zahŕňajúcich 1 051 pacientov. 
Charakteristiku metaanalýzy znázorňuje  tabuľka 
na obrázku 2.

Všetky štúdie sú rozdelené do dvoch sku-
pín. V prvej skupine je 6 štúdií s výsledkami 523 
pacientov po laparoskopickej Hellerovej myotó- 
mii (LHM) doplnenej o Dorovu fundoplikáciu. 
V druhej skupine je 8 štúdií s výsledkami 528 
pacientov po LHM v kombinácii s inou fundopli-
káciou, najčastejšie zadnou 270˚ podľa Toupeta, 
alebo len samostatnou myotómiou bez fundo-
plikácie. Hodnotiace kritériá boli: výskyt klinicky 
významnej regurgitácie, pooperačný gastro-
ezofageálny reflux a perforácia pažeráka (pozri 
prehľad na obrázku 3). V skupine s Dorovou 
fundoplikáciou bol sumárne pooperačne vyš-
ší výskyt regurgitácie, refluxu, ale i perforácie 
pažeráka (8). 

Hlavne posledné kritérium – vyššie perfo- 
račné komplikácie, pôsobí na prvý pohľad pre- 
kvapujúco, pretože jednou z hlavných výhod 
Dorovej fundoplikácie je protektívny charakter 

na obnaženú sliznicu pažeráka po myotómii. 
K poraneniu sliznice dochádza prakticky vždy 
na prednej stene pažeráka, spravidla v skorých 
fázach operácie, najčastejšie pri preparácii počas 
myotómie, teda ešte pred rozhodnutím chi- 
rurga pre tú ktorú fundoplikáciu, a nie je teda 
v priamej súvislosti s výkonom fundoplikácie. Po 
ošetrení a sutúre sliznice je predná 180˚ Dorova 
fundoplikácia metódou voľby. Vysoký počet per-
forácií v metaanalýze pri Dorovej fundoplikácii 
tak odráža prakticky všetky peroperačne pozna-
né iatrogénne lézie v jednotlivých súboroch, 
čo je síce skresľujúcim, ale pravým dôvodom 
takého vysokého počtu tejto komplikácie práve 
pri modifikácii podľa Dora.

Iným dôležitým prvkom hodnotenia z dl- 
hodobého hľadiska je výskyt pooperačných 
striktúr. Tu je favorizovaná zadná 270˚ Toupetova 
fundoplikácia, pri ktorej sa za okraje fundu na-
šívajú na oddelené okraje muskulatúry a fixujú 
sa k obom bráničným krúram. Týmto spôsobom 
je obnažená ezofageálna mukóza po myotómii 
obostranne symetricky rozťahovaná ako kniha, 
čo výrazne znižuje riziko pooperačnej stenó-
zy (3). Tento mechanizmus má však aj určité 

nevýhody, a to hlavne v tom, že aj nepatrná 
iatrogénna trauma sliznice môže pooperačne 
vyústiť do klinicky manifestného leaku s veľmi 
vážnymi dôsledkami. Mechanický princíp s vek-
torovým znázornením Toupetovej a Dorovej 
fundoplikácie znázorňuje obrázok 4.

Ako sa teda rozhodovať pri výbere fundo-
plikácie? V prvom rade musíme zvážiť výhody 
a nevýhody tej ktorej modifikácie. Dorova fun-
doplikácia je jednoduchá, technicky nenáročná 
a má výhodný protektívny charakter chrániaci 
sliznicu pažeráka. Na druhej strane, jej nevý-
hodou je vyšší pooperačný výskyt regurgitácie 
a gastroezofageálneho refluxu (GERD) objekti-
vizovaného pH-metriou. Toupetova modifikácia 
fundoplikácie lepšie otvára lumen po myotómii, 
znižuje riziko pooperačného gastroezofageálne-
ho (GE) refluxu a striktúry (5). Na druhej strane 
je technicky náročnejšia a s úplne obnaženou 
sliznicou po myotómii vystavuje pacienta oveľa 
vyššiemu riziku leaku (2). 

Dôležité je peroperačné zhodnotenie kvality 
sliznice. Nespoliehame sa na vizuálne zhodno-
tenie či grasperom sprostredkovaný palpačný 
vnem. Uprednostňujeme peroperačnú ezofa-
goskopiu, ktorú na našom pracovisku po myo-
tómii vykonávame štandardne. Ezofagoskopia 
informuje operatéra o dostatočnosti myotómie 
a o kvalite sliznice, ale môže odhaliť i malý defekt 
sliznice (6). Na základe toho sa potom komplex-
ne rozhodujeme pre typ fundoplikácie. Pri veľmi 
fragilnej, tenkej a presvitajúcej mukóze radšej 
použijeme Dorovu fundoplikáciu. Pri kvalitnej, 
hrubšej sliznici a zdatnej muskulatúre sa roz-
hodujeme pre Toupetovu modifikáciu. Veľmi 
dôležitým faktorom sú aj skúsenosti operatéra. 
Skúsený laparoskopický chirurg v oblasti hiátu 

Obrázok 2. Charakteristika jednotlivých štúdií Weiovej metaanalýzy

Obrázok 3. Porovnanie výskytu regurgitácie, GE refluxu a perforácie v skupine s Dorovou fundopli-
káciou so skupinou bez fundoplikácie, respektíve s inou fundoplikáciou

Obrázok 4. Vektorové znázornenie Toupetovej (a)  
a Dorovej fundoplikácie (b)
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je podstatne menším rizikovým faktorom pre 
pacienta. Aj keď koincidencia achalázie s diafrag-
matickou, hiátovou prietržou je vzácna, predsa 
je v literatúre opisovaná (4). Aj my na našom pra-
covisku sme sa s ňou už stretli. Skúsený chirurg 
dokáže spoľahlivo odhaliť aj mierne rozšírený 
hiatus a v prípade potreby ho vie bez väčšieho 
časového zdržania ošetriť simplexnou hiato-
plastikou. Často postačuje naloženie jedného 
či dvoch nevstrebateľných stehov. Motiváciou 
na  revíziu oslabeného hiátu je fakt, že jeho 
okamžité primárne ošetrenie sa nám javí vý-
hodnejšie ako ďalšia operácia po určitom čase, 
keď budeme operovať v teréne s adhéziami po 
myotómii a fundoplikácii a keď sú podmienky 
preparácie retroezofageálneho tunela a hiátu 
podstatne náročnejšie (4). 

Dovoľujeme si upozorniť na potrebu exakt-
nej diagnostiky achalázie. Okrem bežnej endo-
skopie, pH-metrie a manometrie by mala byť 
vždy potvrdená endoskopickou biopsiou s po-
tvrdením lézie nervového plexu (1). Nemožno 
totiž achaláziu zamieňať za benígnu stenózu 
pažeráka, napríklad pri GERDe, pri ktorom sa 
chirurgická liečba zásadne odlišuje! 

Rozsah myotómie je dnes považovaný za 
dostatočný, ak je myotómia dlhá aspoň 8 cm, 
pričom 6 cm je na pažeráku, ostatné 2 cm na 
žalúdku. Najobávanejším prvkom pri myotómii je 
poškodenie sliznice a otvorenie lumenu pažerá-
ka. Mnoho diskusií sa preto vedie o preparačnej 
technike a vhodnosti či nevhodnosti využitia 
niektorých moderných možností pri preparácii, 
napríklad harmonických nožníc. Vcelku možno 
povedať, že preparácia a oddelenie svaloviny 
od sliznice disektorom natupo je najpoužíva-
nejšia a najbezpečnejšia technika (7). Použitie 
monopolárneho elektrokoagulačného háčika 
je z dôvodu termického poškodenia mukózy 
všeobecne považované za nebezpečné. O to 
viac, že poškodenie sa klinicky prejaví až po de-
markácii nekrózy, čo môže trvať aj niekoľko dní. 
Veľmi podobné obavy sú namieste aj pri použití 
harmonických nožníc. Niektorí autori však pou-
žitie háčika či harmonických nožníc s určitými 

obmedzeniami nevylučujú. Aj na našom pra-
covisku sme vyskúšali použitie elektrokagulač-
ného háčika v distálnej časti myotómie – na 
žalúdku, kde je stena pevnejšia a sliznica zdat-
nejšia. Použitie harmonických nožníc je závislé 
od kvality muskulatúry. Tam, kde je možné roz-
vláknenie svaloviny a jej odtiahnutie od sliznice 
aspoň na 3 mm, môžu byť harmonické nožnice 
dobrým pomocníkom a zabezpečia prehľadnosť 
a bezkrvnosť preparácie. Postupovať sa však 
musí s maximálnou obozretnosťou po malých 
úsekoch, aby sme brandžou nožníc „nevyhr-
nuli“ aj sliznicu pažeráka. V tomto prípade je 
poškodenie mukózy veľmi pravdepodobné. Na 
našom pracovisku sme nezaznamenali žiadne 
termické poškodenie pažeráka, no s ohľadom na 
nepočetnosť súboru pacientov si nedovoľujeme 
formulovať jednoznačné závery a odporúčania 
na použitie či nepoužitie háčika či harmonických 
nožníc. Spomedzi možností preparácie sa nám 
však javí ako najnevhodnejšia ostrá preparácia 
klasickými preparačnými nožnicami, ktoré spô-
sobujú nepríjemné a zneprehľadňujúce krváca-
nie v operačnom poli. 

Záver
Laparoskopická Hellerova myotómia 

s  Dorovou fundoplikáciou má podľa me-
taanalýz z hľadiska pooperačného výskytu 
gastroezofageálneho refluxu a  regurgitácií 
vyššiu morbiditu ako zadná 270˚ Toupetova 
fundoplikácia a porovnateľné výsledky ako 
samotná myotómia bez fundoplikácie. Pre 
jej protektívny charakter je vhodná pri veľmi 
fragilnej sliznici pažeráka, respektíve pri jej 
iatrogénnej lézii. Nespochybniteľnou pred-
nosťou Toupetovej fundoplikácie je, že pri 
správnom prevedení a našití fundu žalúdka 
a okrajov prerušenej muskulatúry na bránič-
né krura, aktívne otvára pôvodne stenotický 
úsek pažeráka a znižuje pravdepodobnosť 
vzniku stenózy. Okrem toho je vhodná pri 
zriedkavo sa vyskytujúcej kombinácii achalázie 
s hiátovou herniou, keď sa výkon doplní aj 
o simplexnú hiatoplastiku. 

Napriek uvedeným tvrdeniam však pred-
pokladáme, že Dorova fundoplikácia pre svo-
ju jednoduchosť a technickú nenáročnosť je 
a naďalej zostane obľúbenou, hlavne u menej 
skúsených laparoskopických chirurgov v oblasti 
hiátu. Odporúčame však individuálny prístup 
a posúdenie každého prípadu. Dogmatické pre-
ferovanie tej či onej modifikácie fundoplikácie 
nie je namieste. Pri operáciách achalázie štan-
dardne využívame peroperačnú ezofagoskopiu, 
ktorá podáva dôležité informácie o zdatnosti 
sliznice a rozvinutí lumenu pažeráka po myotó-
mii, čím napomôže k rozhodnutiu pre tú ktorú 
modifikáciu fundoplikácie.
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Papilárny karcinóm štítnej žľazy:  
prehľad metastázovania, multifokality,  
veľkosti, propagácie, zloženia pacientov
MUDr. Ján Sojak1, MUDr. Marián Sičák, PhD.1, MUDr. Katarína Obtulovičová, PhD.1, MUDr. Adrian Kališ, PhD.2

1Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku SZU a ÚVN SNP, FN Ružomberok  
2Ústav patologickej anatómie, ÚVN SNP, FN Ružomberok

Práca vychádza z údajov získaných od 301 pacientov operovaných pre postihnutie papilárnym karcinómom štítnej žľazy a poskytuje 
prehľadné údaje o vekovom zložení pacientov, pohlavnom zastúpení, veľkosti primárneho tumoru, metastatickom postihnutí regio-
nálnych krčných lymfatických uzlín, multifokálnom postihnutí, infiltrácii puzdra štítnej žľazy, lymfangioinvázii a rozsahu chirurgickej 
liečby. Najviac postihnutou skupinou sú pacienti v 6., 5. a 4. decéniu; 78,1 % pacientov tvoria ženy. Veľkosť primárneho tumoru ≥ 1 cm 
sme zaznamenali u 47,2 % pacientov, metastatické postihnutie sme zaznamenali na úrovni 35,5 % (v skupine 131 pacientov po bilaterál-
nom operačnom zákroku na regionálnych krčných lymfatických uzlinách v minimálnom rozsahu disekcie centrálnych kompartmentov 
bilaterálne až na úrovni 54,2 %), multifokálne postihnutie na úrovni 28,6 %, bilaterálne postihnutie na úrovni 27,9 %, infiltráciu puzdra 
štítnej žľazy na úrovni 54,9 % a lymfangioinváziu na úrovni 19,4 %. Efektívnou liečebnou modalitou pritom aj naďalej zostáva dostatočne 
radikálne vykonaná chirurgická liečba, potenciálne doplnená o adjuvantnú onkologickú terapiu.

Kľúčové slová: papilárny karcinóm štítnej žľazy, metastatické postihnutie, multifokálne postihnutie, veľkosť tumoru, infiltrácia puzdra, vek.

Papillary thyroid cancer: an overview of metastasis, multifocality, size, promotion, composition patients

The presented work is based on information obtained from 301 patients who underwent a surgical treatment of papillary thyroid cancer. 
It provides synoptic data of age sample, gender representation, size of the primary tumour, metastatic involvement of locoregional cer-
vical lymph nodes, multifocality, thyroid capsular invasion, lymfangioinvasion, and the extent of surgical treatment. The most impacted 
group are patients in the 6th, 5th, and 4th decennium; 78,1 % patients are women. The size of primary tumor ≥ 1cm was noticed in 47,2 % 
patients, metastatic involvement was present in 35,5 % (yet in the level of 54,2 % was the group of 131 patients who underwent bilateral 
neck dissection of locoregional cervical lymph nodes, at least bilateral central compartment dissection), multifocality was monitored in 
28,6 %, thyroid capsular invasion in 54,9 %, and the lymfangioinvasion was present in 19,4 % patients. The effective treatment modality 
still remains sufficiently radically done surgical treatment and potential adjuvant oncology therapy.

Key words: papillary thyroid cancer, metastasis, multifocality, tumour size, capsular invasion, age.
Slov. chir., 2015; roč. 12(3): 100–103

Úvod
Incidencia malígnych nádorov štítnej žľazy 

výrazne narastá, pričom najčastejšie vyskytujú-
cim sa tumorom je papilárny karcinóm štítnej 
žľazy (ďalej len PTC) (1). Rozhodli sme sa pre-
to zosumarizovať údaje získané od pacientov 
postihnutých PTC a odoperovaných na Klinike 
otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku 
ÚVN FN Ružomberok a SZU v Bratislave v prie-
behu 12 rokov. Prehľadová práca poskytuje 
údaje o rozsahu chirurgickej liečby, vekovom 
zložení pacientov, pohlavnom zastúpení, veľ-
kosti primárneho tumoru, metastatickom po-
stihnutí (ďalej len MTS) regionálnych krčných 
lymfatických uzlín (ďalej len LU), multifokálnom 
postihnutí, infiltrácii puzdra štítnej žľazy a lym-
fangioinvázii na vzorke slovenskej populácie. 
Samotný PTC radíme medzi diferencované 
karcinómy, tumory vyrastajúce z folikulárnych 
epiteliálnych buniek štítnej žľazy. V 85 % ide 
o papilárny karcinóm, v 10 % sú prítomné foli-
kulárne štruktúry, v 3 % ide o Hurthleho alebo 

oxyfilný tumor a zvyšok tvoria agresívnejšie 
formy týchto tumorov (2). 

Materiál a metodika
Vykonali sme retrospektívnu analýzu súbo-

ru pacientov operovaných na Klinike otorino-
laryngológie a chirurgie hlavy a krku ÚVN FN 
Ružomberok a SZU v Bratislave počas 12-roč-
ného intervalu – v rozmedzí rokov 2003 až 2014. 

Z celkového počtu 3 624 pacientov opero-
vaných pre ochorenie štítnej žľazy bolo 354 (9,8 
%) pacientov postihnutých zhubným nádorom 
štítnej žľazy (tabuľka 1). 

Záujmom našej analýzy je súbor pacientov 
postihnutých samotným PTC, ktorý sme histo-
logicky verifikovali spomedzi celkového počtu 
operovaných pacientov v 301 (8,3 %) prípadoch. 
V 244 prípadoch išlo o konvenčný variant, v 42 
prípadoch o folikulárny variant a v 15 prípadoch 
o onkocytárny variant PTC (tabuľka 1).

Výsledky sme interpretovali využitím rela-
tívnej početnosti.

Tabuľ ka 1. Onkologické postihnutie štítnej 
žľazy – zastúpenie

N

Onkologické postihnutie ŠŽ 354

Papilárny karcinóm 301

 - Konvenčný variant 244

 - Folikulárny variant 42

 - Onkocytárny variant 15

Medulárny karcinóm 33

Lymfóm 9

Dediferencovaný PTC 3

Folikulárny karcinóm 1

Adenokarcinóm 1

Adenoskvamózny karcinóm 1

Mukoepidermoidný karcinóm 1

Leiomyosarkóm 1

MTS duktálneho karcinómu prsníka 1

Karcinóm ektopickej štítnej žľazy s MTS do 
regionálnych LU

1

Atypický karcinóm 1

N – počet pacientov
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Výsledky

Rozsah chirurgickej liečby u pacientov 
s PTC

Ročne je na Slovensku z dôvodu ochorenia 
štítnej žľazy operovaných približne 2 200 pa-
cientov a počet prípadov diagnostikovaného 
zhubného nádoru štítnej žľazy je približne 303 
(3). V roku 2014 sme na našej klinike operovali 
387 (17,6 %) pacientov s ochorením štítnej žľazy 
a 60 (19,8 %) pacientov so zhubným nádorom 
štítnej žľazy. Percentuálne zastúpenie pacientov 
s PTC spomedzi všetkých pacientov operova-
ných pre ochorenie štítnej žľazy dosiahlo na 
našom pracovisku v roku 2014 až 13,9 % (54 
pacientov).

Počet pacientov prijatých s N0 statusom bol  
289. Pacientov prijatých s N1 statusom bolo 12. 
O reoperáciu išlo u 11 pacientov a boli prijatí za 
účelom revízie a disekcie krčných LU, u 1 pacien- 
ta išlo o náhodný histologický nález MTS PTC 
v krčnej LU a následne bol prijatý na totálnu tyre- 
oidektómiu (ďalej len TTE) a disekciu krčných LU. 

Celá štítna žľaza bola odstránená u 279 pa-
cientov. Lobektómiu (ďalej len LTE) sme na našej 
klinike vykonali u 22 pacientov s PTC. U 11 z nich 
predoperačný nález nebol suspektný z malignity 
(incidentálny nález), u 11 pacientov išlo o falošne 
negatívnu peroperačnú biopsiu. U 18 pacientov 
z tejto skupiny bola vykonaná kompletizácia 
(TTE po predchádzajúcej LTE), z toho u 5 dopl-
nená o unilaterálnu a u 6 pacientov o bilaterálnu 
disekciu krčných LU. Kompletizáciu odmietli 4 
pacienti.

Disekciu regionálnych krčných LU v minimál-
nom rozsahu disekcie centrálneho kompartmen-
tu unilaterálne podstúpilo 191 (63,5 %) pacientov. 
Počty vykonaných krčných disekcií podľa ich 
radikality sú uvedené v tabuľke 2.

U niektorých pacientov s PTC bola nutná 
reoperácia za účelom: a) kompletizácie výkonu 
(prípadne kompletizácie s disekciou krčných 
LU), b) odstránenia rezídua PTC v lôžku po ty-
reoidektómii a/alebo disekcii krčných LU pre 
suspektné MTS, c) komplikácie v  dôsledku 
progresie ochorenia. Počet pacientov, u kto-
rých sme vykonali reoperáciu bol 49 (16,3 %). 
Kompletizáciu tyreoidektómie (po LTE) sme 
vykonali u 18 pacientov (PTC v druhom laloku 
bol potvrdený u 2 pacientov). Disekciu krčných 
LU sme vykonali u 30 pacientov (MTS v LU boli 
potvrdené u 26 pacientov, v 4 prípadoch sme 
MTS histopatologicky nepotvrdili napriek kli-
nickému podozreniu). U jedného pacienta bolo 
vykonané zmenšenie tumoróznej masy na krku 
a tracheostómia pre dusivý stav.

Vekové a pohlavné zastúpenie 
pacientov

Hodnotili sme vekové zloženie pacientov 
postihnutých PTC. Vek sa pohyboval v  roz-
medzí od 13 do 81 rokov. Počty pacientov 
pre každé decénium sú uvedené v tabuľke 3. 
Najfrekventovanejšie postihnutou skupinou 
v našom súbore sú pacienti v 6., 5. a 4. decéniu.

Pomer žien k mužom bol 235 : 66 (78,1 % : 
21,9 %), v súbore prevažovali ženy.

Veľkosť primárneho tumoru
Na základe histologického výsledku sme 

hodnotili veľkosť primárneho tumoru u pacien-
tov s PTC. Údaje o veľkosti sme mali k dispozícii 
u 286 (95 %) pacientov. Najmenší zachytený 

Tabuľ ka 2. Zastúpenie operácií na regionálnych krčných LU u pacientov s PTC

N %

Počet pacientov s výkonom na regionálnych krčných LU (n = 301) 191 63,5

Disekcia centrálneho kompartmentu unilaterálne (n = 301) 39 13,0

Disekcia centrálneho kompartmentu bilaterálne (n = 301) 97 32,2

Radikálnejšia disekcia regionálnych LU unilaterálne (n = 301) 21 7,0

Radikálnejšia disekcia regionálnych LU bilaterálne (n = 301) 7 2,3

Radikálnejšia disekcia regionálnych LU unilaterálne + disekcia kontralaterálneho 
centrálneho kompartmentu (n = 301)

27 9,0

N – počet pacientov, % – percentuálne zastúpenie, n – počet pacientov v celom hodnotenom súbore

Tabuľ ka 5. Počty pacientov s MTS postihnutím regionálnych krčných LU, multifokálnym postihnu-
tím, bilaterálnym postihnutím, infiltráciou puzdra štítnej žľazy a lymfangioinváziou

N %
MTS postihnutie (n = 301)
Verifikovaný MTS proces 107 35,5
   – MTS proces unilaterálne 77 25,6
   – MTS proces bilaterálne 30 10,0
Bez dôkazu MTS procesu 194 64,5
   – Histologicky negatívne bilaterálne 60 19,9
   – Histologicky negatívne unilaterálne 30 10,0
   – Klinicky negatívne 104 34,6
MTS postihnutie – pacienti po bilaterálnom výkone na regionálnych LU (n = 131)
Verifikovaný MTS proces 71 54,2
   – MTS proces unilaterálne 42 32,1
   – MTS proces bilaterálne 29 22,1
Bez dôkazu MTS procesu 60 45,8
Multifokálne postihnutie (n=301)
Verifikovaný multifokálny výskyt 86 28,6
   – Multifokálny výskyt unilaterálne 32 10,6
   – Multifokálny výskyt bilaterálne 54 17,9
Bilaterálne postihnutie (n = 301) 84 27,9
Infiltrácia puzdra štítnej žľazy (n = 284)
Verifikovaná infiltrácia puzdra štítnej žľazy 156 54,9
Bez dôkazu infiltrácie puzdra štítnej žľazy 128 45,1
Lymfangioinvázia (n = 283)
Verifikovaná lymfangioinvázia 55 19,4
Bez dôkazu lymfangioinvázie 228 80,6
N – počet pacientov, % – percentuálne zastúpenie, n – počet pacientov v celom hodnotenom súbore

Tabuľ ka 3. Vekové zastúpenie pacientov s PTC

Vek (roky) 0 – 9 10 –19 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 70 – 79 80 – 89

N (n = 301) 0 8 27 51 59 102 36 17 1

N – počet pacientov, n – počet pacientov v celom hodnotenom súbore

Tabuľ ka 4. Veľkosť primárneho tumoru

Veľkosť (mm) 0,1 – 1,9 2 – 4,9 5 – 9,9 10 – 14,9 15 – 19,9 20 – 24,9 25 – 29,9 30 – 34,9 35 – 39,9 ≥ 40

N (n = 286) 12 48 91 71 31 18 8 3 2 2

N – počet pacientov, n – počet pacientov v celom hodnotenom súbore
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mikrokarcinóm mal veľkosť 0,84 mm. Veľkosť 
tumor < 1 cm malo 151 (52,8 %) pacientov a tu-
mor ≥ 1 cm malo 135 (47,2 %) pacientov. U 15 
pacientov veľkosť tumoru nebola zaznamená. 
Podrobnejšia analýza veľkosti tumoru je uve-
dená v tabuľke 4.

Metastatické postihnutie regionálnych LU
V súbore všetkých 301 pacientov postihnu-

tých PTC sme vyhodnotili prípady pacientov, 
u ktorých boli definitívnou histológiou verifiko-
vané MTS do regionálnych LU. Regionálne MTS 
postihnutie sme diagnostikovali u 107 (35,5 %) 
pacientov. Unilaterálne postihnutie sme potvrdili 
u 77 (25,6 %) pacientov (z toho kontralaterálne 
v 3 prípadoch) a bilaterálne u 30 (10,0 %) paci-
entov (tabuľka 5). 

Negatívny nález MTS v regionálnych LU bol 
u 194 (64,5 %) pacientov. U 60 (19,9 %) pacientov 
bol potvrdený N0 status negatívnym histolo-
gickým nálezom v bilaterálnom disekáte regio- 
nálnych krčných LU (v minimálnom rozsahu di-
sekcie centrálneho kompartmentu bilaterálne). 
U 30 (10,0 %) bol negatívny histologický nález 
po unilaterálnej disekcii (v minimálnom rozsahu 
disekcie centrálneho kompartmentu unilate-
rálne), pričom na strane kontralaterálnej bolo 
MTS postihnutie vylúčené klinickým vyšetre-
ním a zobrazovacími technikami. U 104 (34,6 %) 
pacientov bol stanovený klinickým vyšetrením 
a zobrazovacími technikami (bez histologickej 
verifikácie) Nx status (tabuľka 5).

Metastatické postihnutie regionálnych 
LU u pacientov po bilaterálnom 
operačnom zákroku na regionálnych 
krčných LU

Osobitne sme zhodnotili taktiež homogén-
ny súbor 131 pacientov s PTC, u ktorých bola 
vykonaná disekcia regionálnych krčných LU bila-
terálne (v minimálnom rozsahu disekcie centrál-
neho kompartmentu bilaterálne). Metastatický 
proces bol histologicky potvrdený u 71 (54,2 %)  
z nich. Z toho unilaterálne postihnutie sme po-
tvrdili u 42 (32,1 %) a bilaterálne u 29 (22,1 %) 
pacientov (tabuľka 5). 

Histologicky potvrdený negatívny nález 
MTS postihnutia bol u 60 (45,8 %) pacientov 
(tabuľka 5).

Multifokálne a bilaterálne postihnutie PTC
V súbore všetkých 301 pacientov s PTC sme 

vyhodnotili histologicky verifikovaný multifo-
kálny výskyt karcinómu. Viac ako jedno ložisko 
PTC sme diagnostikovali u 86 (28,6 %) pacientov. 
Unilaterálne multifokálne postihnutie sme za-

znamenali u 32 (10,6 %) a bilaterálne u 54 (17,9 %)  
pacientov (tabuľka 5).

Bilaterálne postihnutie (bilaterálne MTS po-
stihnutie a/alebo bilaterálne multifokálne postih-
nutie) v celom súbore sme diagnostikovali u 84 
(27,9 %) pacientov (tabuľka 5).

Infiltrácia puzdra štítnej žľazy 
a lymfangioinvázia

Na základe histologického výsledku sme 
u pacientov s PTC hodnotili infiltráciu puzdra 
štítnej žľazy primárnym tumorom a lymfangio-
inváziu. Údaje o infiltrácii puzdra sme mali k dis-
pozícii u 284 (94,4 %) pacientov. Infiltrácia bola 
potvrdená u 156 (54,9 %) pacientov a k infiltrácii 
nedošlo u 128 (45,1 %) pacientov (tabuľka 5). 
Údaje o lymfangioinvázii sme mali k dispozícii 
u 283 (94 %) pacientov. Lymfangioinvázia bola 
potvrdená u 55 (19,4 %) pacientov a lymfan-
gioinvázia preukázaná nebola u 228 (80,6 %) 
pacientov (tabuľka 5).

Diskusia
Celková mortalita sa u pacientov s PTC po-

hybuje medzi 1,2 až 17 %, priemerné desaťročné 
prežívanie sa pohybuje v rozmedzí 85 až 99 % 
(4) a klesá pri narastajúcej veľkosti tumoru a ex-
tratyroidálnom šírení (5). Päťročné prežívanie 
pri PTC obmedzeného na tkanivo štítnej žľazy je 
99,7 %, v prípade MTS do krčných LU 96,9 % a pri 
vzdialených MTS 57,8 % (6). Niektorí autori však 
poukazujú na významne vyššie riziko uzlinových 
recidív a často aj horšiu prognózu u pacientov 
s krčnými MTS, u ktorých zaznamenali zvýšenie 
rizika úmrtia o 46 % (6, 7). 

K MTS postihnutiu krčných LU dochádza 
u 20 – 50 % (respektíve 35,5 % až 54,2 % v našom 
súbore) pacientov, a to aj pri malých intratyroi-
dálnych tumoroch. Najčastejšie býva postihnu-
tý centrálny kompartment (oblasť VI), pričom 
mikrometastázy sa vyskytujú s  frekvenciou 
dosahujúcou až 90 % v závislosti od senzitivity 
detekčnej metódy (2, 8). Laterálny kompartment 
býva postihnutý zriedkavejšie (typicky v oblasti 
III a IV, výnimočne oblasti II a V) (9).

S prítomnosťou MTS, multifokálnym výsky-
tom, veľkosťou primárneho tumoru súvisí miera 
perzistencie a rekurencie PTC ovplyvňujúca ďalší 
osud pacienta, počet chirurgických výkonov, 
rozsah a dĺžku onkologickej liečby rádiojódom 
alebo externým žiarením (10, 11). Perzistencia 
a rekurencia ochorenia zhoršujú kvalitu života 
pacienta a znižujú medián prežívania nezávisle 
od veku pacienta (2, 11, 12).

Vzhľadom na  dlhodobé prežívanie je 
hodnotenie prínosu jednotlivých liečebných 

algoritmov a chirurgických postupov obťaž-
né a časovo veľmi náročné. Názory na rozsah 
chirurgickej liečby PTC sú kontroverzné, a to 
predovšetkým ohľadom prínosu profylaktickej 
disekcie centrálneho kompartmentu (13). Fakt, že 
pacienti majú porovnateľné 10 a viacročné pre-
žívanie bez ohľadu na rozsah chirurgickej liečby 
vysvetľuje tendenciu presadzovať limitované 
chirurgické výkony (LTE) a odmietať radikalitu 
výkonu v zmysle TTE a profylaktickej disekcie 
centrálneho kompartmentu. Pri posudzovaní 
kvality života pacienta však treba zohľadniť, či 
napríklad 50-ročný pacient 20 rokov po stano-
vení diagnózy prežíva bez recidívy, generalizácie 
a nutnosti opakovaných terapeutických zásahov, 
alebo naopak, dlhodobo opakovane absolvuje 
množstvo liečebných chirurgických a rádiote-
rapeutických procedúr pre výskyt regionálnych 
alebo vzdialených MTS.

Pri rozhodovaní sa o rozsahu chirurgického 
výkonu treba mať na pamäti, že správna chi-
rurgická intervencia je doposiaľ najdôležitejšia 
forma liečby (2). Liečba rádiojódom, TSH supresia 
a externá rádioterapia hrajú adjuvantnú úlohu 
(2). Dostatočná iniciálna liečba a následné sledo-
vanie môže poskytnúť takmer u 90 % pacientov 
permanentný stav bez ochorenia, má dlhodobé 
následky na rekurenciu a prežívanie (14, 15), re-
dukuje riziko reoperácie, a teda aj trvalé kom-
plikácie, ktoré môžu byť po revíznom výkone 
dvojnásobne vyššie ako po primárnom výkone 
(5, 15). Pri dodržaní štandardných postupov 
v priebehu operácie a v pooperačnom období 
je percento komplikácií nízke i pri rozsiahlejších 
výkonoch (16, 17). LTE nie je niektorými autor-
mi považovaná za dostatočne radikálny výkon, 
nakoľko je spojená s vyšším rizikom lokálnej 
recidívy a rekurencie (14, 18). LTE neumožňuje 
adjuvantnú onkologickú liečbu ani monitoring 
(využitie telového skenu a možnosť merania 
hladiny Tg v sére) (2), a zároveň zvyšuje riziko 
komplikácií spojených s prípadným revíznym 
zákrokom a hrozí rozvojom malignity v kon-
tralaterálnom laloku v prípade multifokálneho 
výskytu (2). 

Neoddeliteľnou súčasťou chirurgickej liečby 
je perioperačný manažment, v ktorom zohráva 
endokrinológ a patológ nezastupiteľnú úlohu. 
Predoperačne zrealizovaná ultrasonografia (ďalej 
len USG), diagnostická tenkoihlová aspiračná 
biopsia (ďalej len FNAB), ak je vykonaná správne, 
dokáže výrazne usmerniť prvotné rozhodovanie 
sa o rozsahu chirurgického výkonu. Následne 
kroky operatéra usmerní peroperačná biopsia 
(ďalej len PB), ktorá kľúčovo ovplyvní radikalitu 
výkonu. Pri excesívnom výkone alterujeme pa-
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cienta, pri výkone nedostatočnom ho vystavu-
jeme riziku reoperácie, perzistencie, rekurencie. 
Predoperačné USG identifikuje suspektné MTS 
v regionálnych krčných LU v 20 – 31 % prípa-
dov, identifikuje zhruba polovicu LU nájdených 
počas operácie, a to z dôvodu ich prekrytia tka-
nivom štítnej žľazy (2). Na našom pracovisku 
sme zaznamenali indentifikáciu suspektných 
MTS v regionálnych LU využitím USG vyšetrenia 
v 29 % prípadov (19). Endokrinológ realizuje/
indikuje FNAB a na základe výsledkov navrh-
ne rozsah výkonu, prípadne realizáciu PB. Mali 
by byť vyšetrené všetky uzly ≥ 10 mm a každý 
dostupný klinicky podozrivý uzol bez ohľadu 
na jeho veľkosť (2, 20). Senzitivita FNAB na špič-
kových pracoviskách dosahuje až 98,9 %, na 
našom pracovisku sme zaznamenali senzitivitu 
FNAB 94,7 % a senzitivitu PB 89,7 % (19). Tieto 
vyšetrenia sú dôležitou súčasťou chirurgie štítnej 
žľazy, a to obzvlášť u onkologických pacientov.

Záver
Spomedzi onkologických ochorení štítnej 

žľazy sa najčastejšie stretávame s PTC. Aj napriek 
tomu, že ide o diferencovaný karcinóm s dob-
rou prognózou prežívania, zaznamenali sme 
veľkosť primárneho tumoru ≥ 1 cm u 47,2 %  
pacientov, metastatické postihnutie u 35,5 % (až 
54,2 %) pacientov, multifokálne postihnutie u 28,6 %  
pacientov, bilaterálne postihnutie u  27,9 %  
pacientov, infiltráciu puzdra žľazy u 54,9 % pa-
cientov a lymfangioinváziu u 19,4 % pacientov. 
Najefektívnejšou liečebnou modalitou pritom 
aj naďalej zostáva chirurgická liečba. Jej cieľom 

je eradikovať ochorenie primooperáciou, zabrá-
niť perzistencii a rekurencii ochorenia, umožniť 
potenciálne využitie adjuvantnej onkologickej 
terapie. Podmienkou úspešnosti chirurgickej 
liečby je však správny perioperačný manažment 
a dostatočná radikalita chirurgického výkonu.
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Štítná žláza 
Chirurgická anatomie 
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Třetí, rozšířené a přepracované vydání monografie prof. MUDr. Josefa Dvořáka, DrSc., doplněná spoluautorem 
MUDr. Bohumilem Dudeškem o kapitolu miniinvazivní chirurgie štítné žlázy je důkazem toho, že operativa štítné 
žlázy nestagnuje. Podrobný historický úvod  o vývoji tyreochirurgie je sledován kapitolami ve kterých jsou uvedeny 
základní anatomické znalosti, které jsou nutné pro jakýkoli výkon na štítné žláze a jejím okolí. Podrobně jsou roz-
pracovány zejména radikální operace na štítné žláze se zřetelem na ochranu zvratného nervu, zevní větve horního 
laryngálního nervu, příštítná tělíska a dodržování pravidel úplného odstraňování štítné žlázy. Samostatné kapi-
toly řeší operace nitrohrudních strum, lymfadenektomie při nádorech, reoperace na štítné žláze a komplikace při  
tyreoidálních operacích. Nově jsou uvedené kapitoly o využití moderních technologií při operacích, významu senti-
nelové uzliny a miniinvazivních operacích štítné žlázy. Kniha je návodem jak ke standardním operačním postupům 
v tyreochirurgii, tak k postupům novým, které definitivně zhodnotí teprve budoucí zkušenosti a výsledky. Současně 
zmiňuje řadu individuálních prvků daných odlišnou anatomickou situací a patologickými nálezy nemocných.
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Preventívne vákuové odsávanie ako súčasť 
uzáveru operačnej rany pri urgentnej  
operácii hrubého čreva 
MUDr. Branislav Perina, prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD., MUDr. Michal Gergel, PhD.
Chirurgická klinika SZU a UNB, Bratislava

Východisko: Urgentné operácie hrubého čreva s výskytom purulentnej až sterkorálnej peritonitídy sa spájajú s vysokým rizikom 
sekundárneho hojenia operačnej rany. Autori posúdili alternatívny spôsob optimálneho hojenia laparotomickej incízie v zmysle pre-
ventívneho vákuového odsávania (VAC) ako súčasti jej uzáveru. 
Metódy: Porovnanie dvoch rovnocenných súborov pacientov z hľadiska morbidity pri danom type operačného výkonu – prvý pozostával 
z 23 pacientov so sekundárnym hojením primárne uzavretej operačnej incízie, druhý súbor tvorilo 27 pacientov s uzáverom operačnej 
incízie s preventívnou aplikáciou VAC do podkožia. 
Výsledky: V súbore pacientov s VAC čas bezpečného hojenia bol v priemere 6 dní na rozdiel od súboru so sekundárnym hojením primárnej 
sutúry laparotomickej rany s priemerným časom sanácie rany 21 dní. 
Záver: Preventívne vákuové odsávanie pri uzávere laparotomickej incízie eliminuje riziko sekundárneho hojenia rany, zásadne redukuje 
diskomfort pacientov a cenu liečby.

Kľúčové slová: urgentné operácie hrubého čreva, sterkorálna peritonitída, sekundárne hojenie laparotomickej rany, preventívne vá-
kuové odsávanie. 

Preventive vacuum-assisted closure as a method of incision management in urgent large bowel surgery

Background: Urgent large bowel surgery associated with purulent or fecal peritonitis result in high risk of wound healing complications. 
Authors investigated an alternative method of incision management, using preventive vacuum assisted closure (VAC).
Methods: We compared two equal patient groups, first one consisting of 27 patients with secondary healing of primarily sutured incision, 
second group consisting of 23 patients with preventive VAC application into incision. 
Results: In the VAC group average wound healing period was 6 days. I contrast, patients with complicated primarily sutured incision and 
ongoing secondary healing required on average 21 days for wound healing. 
Conclusion: Application of preventive vacuum assisted closure in management of high-risk laparotomic incision minimizes risk of se-
condary wound healing, significantly reduces patients´ discomfort and hospital costs. 

Key words: urgent large bowel surgery, fecal peritonitis, secondary laparotomy healing, preventive vacuum assisted closure.
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Úvod a cieľ
Urgentné operácie v  oblasti hrubého 

čreva dominantne patria do kategórie výko-
nov zaradených medzi kontaminované až 
špinavé. Napriek všetkým pravidlám na sanáciu 
a  elimináciu vnútrobrušnej infekcie v  rámci 
operačnej intervencie ako vnútrobrušne, ale aj 
v oblasti operačnej incízie je faktom, že prog-
nóza primárneho hojenia operačnej rany je 
nepredvídateľná. Údaje o miere sekundárneho 
hojenia operačnej rany na podklade infekčného 
zápalu spojeného s hnisaním a v rámci saná-
cie otvorením povrchových vrstiev operačnej 
rany sú väčšinou z hľadiska negatívnej reklamy 
interpretované kvantitatívne nejasne (1). Na 
našom pracovisku pri urgentných operáciách 
hrubého čreva sme v tomto miléniu pri strikt-
nom dodržiavaní zásad asepsy, antisepsy, ale aj 
dobrom hygienickom štandarde operačného 
traktu pozorovali stúpajúcu tendenciu hnisavých 

komplikácií v operačnej rane. Zamerali sme 
sa na skupinu pacientov s najväčším rizikom 
– súčasťou operačného nálezu v brušnej du-
tine bola aj purulentná peritonitída s putríd-
nym zápachom alebo sterkorálna peritonitída. 
V  tejto skupine rizikových pacientov počas 
desaťročného intervalu do roku 2014 infekcia 
povrchových vrstiev operačnej rany pôvodne 
z troch stúpla na siedmich pacientov z desiatich. 
Tento neprijateľný fakt nás viedol k úvahe o alter-
natívnom prístupe k primárnej sutúre operačnej 
incízie. Z hľadiska rizík komplikácií urgentného 
operačného výkonu na hrubom čreve so 
závažnou peritonitídou v brušnej dutine hnisavá 
komplikácia v oblasti operačnej rany pôsobí 
ako nezávažná nevyhnutnosť chirurgickej 
liečby. Na druhej strane, predĺžením obdobia 
hospitalizácie a  tendenčnými prostriedkami 
otvorenej sanácie postihnutej rany pomerne 
dlhodobo spôsobuje výrazný nielen telesný, ale 

aj psychický diskomfort postihnutého pacienta. 
Samozrejme aj ekonomické nároky na liečbu sa 
výrazne zvyšujú. 

Aplikáciu vákuového odsávania pomocou 
riadeného negatívneho tlaku (vacuum assisted 
closure – VAC) možno definovať ako účinnú 
fyzikálnu metódu liečby rán, schopnú modulovať 
ich proces hojenia. Aplikácia kontinuálneho ale-
bo intermitentného negatívneho tlaku na ranu 
podporuje jej hojenie, uľahčuje odlučovanie 
infikovaného tkaniva a  exsudátu, stimuluje 
granuláciu, kontrakciu rany, podporuje perfúziu 
tkaniva v rane a zabezpečuje vlhké prostredie na 
jej zhojenie. V odbornej literatúre sa táto metóda 
označuje množstvom synoným, najčastejšie vac-
uum assisted closure (VAC), ale aj negative presure 
wound therapy (NPWT), topical negative presure 
(TNP). V liečbe povrchovej rany s poruchou ho-
jenia a infekciou zasahujúcou oblasť podkožia 
a kože je vhodná čierna polyuretánová (PU) 
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hubka so sieťovou porozitou 400 – 2 000  
mikrónov (väčšia drenážna kapacita a účinná 
stimulácia granulácií). Hubka sa tvarovo prispô-
sobuje defektu či otvoru rany s cieľom netrau-
matizujúceho vloženia do rany. Oblasť rany sa 
prekryje adhezívnou fóliou s priľahlou oblasťou 
3 – 5 cm okolia po obvode hubky. V prípade 
použitia Redonovej fľaše s negatívnym tlakom 
systém umožňuje voľný pohyb a mobilizáciu 
pacienta, pričom z vnímania pacienta hlavne 
eliminuje prípadný odor a možné potriesne-
nie pri otvorenom spôsobe lokálnej liečby. 
Odporúčaná hodnota negatívneho tlaku je 
asi 125 mmHg. Počas úvodných 48 hodín sa 
odporúča kontinuálny režim, ktorý potom môže 

striedať intermitentný režim. Interval výmeny 
krytia je 48 – 72 hodín (2). Literárne údaje aj 
o preventívnom použití vákuového odsávania 
ako súčasti primárneho manažmentu operačnej 
incízie (3, 4, 5) (Blackham, Bonds, Chadi) podporili 
naše rozhodnutie klinicky použiť túto alternatívu.

Cieľom bola porovnávacia štúdia u urgentne 
operovaných pacientov s výkonom na hrubom 
čreve pri súčasnom výskyte signifikantnej hni-
savej až sterkorálnej peritonitídy, pričom sme 
porovnali výsledky sekundárneho hojenia s abs-
cesom v rane po primárnej sutúre operačnej 
incízie prvej skupiny a výsledky preventívnej 
aplikácie vákuového odsávania na úrovni pod-
kožia a kože druhej skupiny pacientov. 

Materiál a metodika
Do štúdie sme zaradili dve skupiny paci-

entov. Prvá skupina boli pacienti z obdobia 27 
mesiacov od roka 2012, pričom každý z nich 
bol urgentne laparotomovaný s výkonom na 
hrubom čreve a s evidentnou purulentnou či 
sterkorálnou peritonitídou. Operácia u každého 
sa ukončila primárnou sutúrou operačnej rany. 
Z 30 pacientov u 23 (cca 77 %) došlo k sekun-
dárnemu hojeniu operačnej rany v zmysle abs-
cesu v podkoží, ktorý sa riešil otvoreným vlhkým 
ošetrovaním vrátane apiterapie. Sledovanie tejto 
skupiny 23 pacientov (súbor A) bolo prevažne 
retrospektívne. Druhou skupinou (súbor B) boli 
27 pacienti z obdobia od roka 2014 počas 19 

mesiacov do roka 2015. Charakteristika urgent-
nej laparotómie s prítomnosťou signifikantnej 
peritonitídy a výkonom na hrubom čreve bola 
takmer identická s prvým súborom. Uvedenú 
skupinu aj pri zvolenej alternatíve preventívnej 
aplikácie vákuového odsávania do podkožia pri 
uzávere operačnej incízie sme sledovali pro-
spektívne. U všetkých pacientov oboch sku-
pín sme monitorovali mikrobiologický nález 
z brušnej dutiny pri primárnej operácii, u prvej 
skupiny mikrobiologický nález počas sekundár-
neho hojenia operačnej rany, u druhej skupiny 
mikrobiologický nález po odstránení vákuové-
ho odsávania v období 3 – 5 dní od primárnej 
operácie. V oboch skupinách príčinou hnisa-
vej peritonitídy s putrídnym zápachom (bez 
makroskopického dôkazu perforácie hrubého 
čreva) či sterkorálnej peritonidídy s evidentnou 
perforáciou hrubého čreva boli kvantitatívne 
porovnateľné príčiny vzniku na podklade di-
vertikulitídy ľavej strany hrubého čreva, kolitídy, 
dekompenzovaného obštrukčného ilea, perfo-
rovanej gangrenóznej apendicitídy. 

U všetkých pacientov druhej skupiny (B) pri 
uzávere brušnej incízie pri primárnej operácii 
sme po zošití fascie do podkožia aplikovali hub-
ku vákuového odsávania. Vo väčšine prípadov 
sme nepoužili firemnú zostavu systému VAC, 
povrchovú aplikáciu VAC sme uspokojivo modifi-
kovali finančne nenáročným použitím PU hubky 
a adhezívnej nepriedušnej fólie. Drenáž systému 
zabezpečila drenážna hadička odsávania podľa 
Redona/Jackson Pratt-a. Hadička sa prevliekla 
vnútrom vloženej PU hubky a vyviedla sa samo-
statným vpichom mimo liečenej rany. Pri kreatív-
nom postupe tento systém sme napojili na fľašu 
s negatívnym tlakom s výhodou neobmedzenej 
vertikalizácie pacienta (s odsávaním vo vrecku). 
Pred ukončením aplikácie VAC (3 – 5 dní) okrem 

Tabuľ ka 1. Porovnanie pacientov so sekundár-
nym hojením operačnej rany (A) a pacientov  
s preventívnou aplikáciou VAC (B) 

A B

23 pacientov 
vek 61 (32 – 87) rokov 

hojenie 21 (15 – 30)dní 
hospitalizácia 18 dní

27 pacientov 
vek 56 (25 – 92) rokov 
hojenie 6 (5 – 8) dní 
hospitalizácia 14 dní

Obrázok 1. Modifikovaný systém VAC (poly-
uretánová hubka s drenážnou hadičkou podľa 
Redona)

Obrázok 3. Operačná incízia po odstránení VAC – 4 dni po primárnej operácii

Obrázok 2. Operačná incízia po uzávere  
s použitím vákuového odsávania
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obsahu drenáže sme sledovali aj samotnú ranu 
a jej okolie. Rozhodujúcim faktorom na ukonče-
nie VAC a sekundárnu sutúru bol klinický nález 
v oblasti podkožia a kože, ktorý sme vždy doplnili 
mikrobiologickým vyšetrením steru z podkožia. 
Z hľadiska cieľa tejto štúdie, jednoznačných vý-
sledkov, ale aj štatisticky nepočetných súboroch 
sme od štatistickej analýzy upustili. V oboch 
skupinách sme hojenie operačnej rany hod-
notili pri klinickom sledovaní stavom po sutúre 
kože s možnosťou prepustenia do ambulantnej 
starostlivosti. 

Výsledky
Z rámca priaznivých výsledkov v prospech 

vákuového odsávania nepresvedčivo oscilovala 
dĺžka hospitalizácie. Neovplyvňovali ju kompli-

kácie v operačnej incízii, ale zvládnutie komor-
bidity pacientov. 

Obrázky 2 a 3 názorne dokumentujú uza-
tvorenie brušnej dutiny po primárnej operácii 
a kondíciu podkožia a kože po odstránení VAC 
4 dni po primárnej operácii. 

Mikrobiologické nálezy z brušnej dutiny a zo 
sekundárne hojacich sa operačných rán prvej 
skupiny pacientov svojou podobnosťou svedčia 
o priamom vzťahu purulentnej a sterkorálnej 
peritonitídy a pôvodcov abscedujúceho zápalu 
v operačnej rane. 

Na základe uvedených výsledkov od roka 
2014 rutinne u každého pacienta s urgentnou 
operáciou hrubého čreva a purulentnou či ster-
korálnou peritonitídou laparotomickú incíziu 
uzatvárame s použitím VAC systému v podkoží. 

Diskusia
Vlastné výsledky len potvrdili optimistické 

správy o  preventívnom použití vákuového 
odsávania, jednak v prevencii sekundárneho 
hojenia rany (6) (Hougaard), ale aj pri čistých 
operáciách pre zníženie rizika vzniku serómov 
a  ich následnou kontamináciou (7) (López). 
Samozrejme, že naše výsledky nie sú definitívne, 
naďalej prospektívne sledujeme ďalších pacien-
tov rozširujúcich počty súboru. Zároveň nás teší, 
že eliminujeme komplikáciu, ktorú môže chirurg 
považovať za banálnu, ale pre pacienta môže 
znamenať psychické utrpenie a z jeho pohľadu 
„nekonečnú“ hospitalizáciu či duševnú neistotu 
z obavy o vlastné zdravie. 

Záver
Na základe našich skúseností hodnotíme 

preventívne VAC pri uzávere operačnej incízie 
v indikovaných prípadoch za jednoznačný prí-
nos pre komfort pacienta, pokoj chirurga a zní-
ženie finančných nákladov liečby zdravotníckeho 
zariadenia. 
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Graf 1. Mikrobiologické nálezy z brušnej dutiny pri primárnej operácii

Graf 2. Mikrobiologické nálezy z abscesu operačnej rany v súbore pacientov A
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Iatrogénne poškodenie žlčových ciest pri 
laparoskopickej cholecystektómii
MUDr. Lucia Lakyová, PhD., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc. 
I. chirurgická klinika, LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Cholecystektómia je najčastejšou elektívnou operáciou na svete. Faktom však stále ostáva prevaha poranení pri laparoskopii v porovnaní 
s otvorenou metódou. Otázkou teda je, kde sú tie riziká, ktoré zvyšujú toto závažné poškodenie pacienta, ako ich znížiť a ako postupovať 
pri lézii žlčových ciest. 
Materiál a metódy: Ide o retrospektívnu štúdiu súboru pacientov, ktorí boli v rokoch 2012 – 2014 hospitalizovaní na I. chirurgickej klinike 
UN LP v Košiciach pre iatrogénnu léziu žlčových ciest po laparoskopickej cholecystektómii. Z celkového počtu 924 laparoskopických cho-
lecystektómií sa na našom pracovisku zaznamenala jedna lézia, z externých pracovísk boli preložení štyria pacienti s týmto poškodením. 
Pacienti boli vo veku od 22 do 70 rokov s mediánom veku 45,4 roka, z toho boli dvaja muži a tri ženy. Mechanizmom poranenia bola: 1-krát 
lézia hepatocholedochu, 2-krát prerušený d. hepaticus communis tesne pred sútokom a distálne klipovaný ductus choledochus tesne 
pred vústením do duodena, 2-krát zaklipovaný proximálny a distálny úsek choledochu, medzi ktorým bol preťatý. V štyroch prípadoch 
sa vykonala rekonštrukcia HJA sec. Roux Y, jedenkrát bol vložený T drén do žlčových ciest. 
Záver: Skorá diagnostika iatrogénneho poranenia žlčových ciest a voľba ďalšieho postupu je veľmi dôležitá vzhľadom na vážne kompli-
kácie, ako je biliárna cirhóza, zlyhanie pečene a smrť. 

Kľúčové slová: laparoskopická cholecystektómia, poranenie žlčových ciest, chirurgické riešenie, morbidita, mortalita. 

Iatrogenic injury of biliary tree during laparoscopic cholecystectomy

Laparoscopic cholecystectomy is one of the commonest surgical procedures in the world. However, incidence of iatrogenic laesion is 
higher in laparoscopy than in laparotomy.  Question are the risks, which increase this serious impairment of patients. 
Materials and methods: The case files of all patients with iatrogenic injury of bile ducts undergoing laparoscopic cholecystectomy be-
tween 2012 and 2014 (inclusive) at I. surgical clinic UNLP in Košice were retrospectively analyzed.  924  patients underwent laparoscopy 
of whom one  developed laesion at our workplace and four patients were admitted from other hospitals. The patients’ ages ranged 
from 22 to 70 years  with median 45,4.  2 were males and 3 were females. Mechanism of injury was: 1x laesion  of common biliary duct, 
2x laesion of ductus  hepaticus communis,  – proximal and distal clipped duct close to duodenum, 2x laesion of common bile duct,  – 
proximal and distal part was clipped and interrupted in the middle part. In four cases was performed reconstruction HJA sec. Roux Y, in 
one case eas T drain inserted in biliary tree. 
Conclusion: Early diagnostic of iatrogenic injury of biliary tree and next treatment is very important because of serious complications 
– liver cirhosis, hepatal failure and death. 

Key words: laparoscopic cholecystectomy, laesion of biliary tree, surgery, mortality, morbidity.
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Úvod
Cholecystektómia je najčastejšou elektívnou 

operáciou na svete. Prvú laparoskopickú cho-
lecystektómiu pripisujú dvom autorom nezávisle 
od seba – nemeckému chirurgovi – Erich Mühe, 
v roku 1985 a neskôr francúzskemu chirurgovi 
– Filip Mouret, ktorý svoje skúsenosti s ňou aj 
publikoval. Títo dvaja autori sprístupnili techniku 
operácie. Postupom času sa ukázalo, že je iba na 
nás, aby sme ju urobili bezpečnejšou.

Štatistiky totiž dokázali, že po zavedení tejto 
metódy sa zvýšila incidencia poranení žlčových 
ciest. Incidencia poranenia žlčových ciest pri 
otvorenej cholecystektómii sa pohybuje 1 prí-
pad na 800. Po zavedení laparoskopie sa inci-
dencia zvýšila na 1/120 prípadov. V literatúre je 
množstvo prehľadových článkov, ktoré zbierali 

celoplošné dáta z jednotlivých krajín o tých-
to poraneniach. Články, ktoré boli vydané do 
dvadsiatich rokov od vzniku metódy, hovorili 
o 0,1 – 1,7 % rizika poranenia, čo je trikrát vyššia 
než pri klasickej cholecystektómii (1). Autori, ktorí 
sa zaoberali touto problematikou po roku 2005, 
už publikovali výrazne optimistickejšie čísla, a to 
0,2 % (2). Faktom však stále ostáva prevaha po-
ranení pri laparoskopii v porovnaní s otvorenou 
metódou. Otázkou teda je, kde sú tie riziká, ktoré 
zvyšujú toto závažne poškodenie pacienta, a ako 
následne riešiť tieto lézie.

V práci je retrospektívne spracovaný súbor 
pacientov za tri roky z materiálu I. chirurgickej 
kliniky LF UPJŠ v Košiciach. Práca štatisticky 
hodnotí incidenciu iatrogénnych lézií na pra-
covisku, mechanizmus vzniku poranenia, čas 

a spôsob diagnostiky tejto lézie a uvádza chi-
rurgické riešenia a výsledky po rekonštrukcii 
žlčových ciest. 

Súbor pacientov 
Ide o retrospektívnu štúdiu súboru pacien-

tov, ktorí boli v rokoch 2012 – 2014 hospitalizova-
ní na l. chirurgickej klinike UNLP v Košiciach pre 
iatrogénnu léziu žlčových ciest po cholecystek-
tómii. Z celkového počtu 924 laparoskopických 
cholecystektómií sa na našom pracovisku za 
posledné tri roky zaznamenala jedna lézia. Z 355 
otvorených cholecystektómií sme mali taktiež 
iba jednu léziu žlčových ciest. Z externých pra-
covísk boli preložení štyria pacienti s léziou po 
laparoskopickej a jedna pacientka po laparoto-
mickej cholecystektómii.
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Graf 1 znázorňuje percentuálny podiel pa-
cientov operovaných pacientov pre cholecy-
stolitiázu na pracovisku I. chirurgickej kliniky LF 
UPJŠ v rokoch 2012 – 2014 laparoskopicky (924), 
klasicky (355) a konverziou (33).

V súbore s iatrogénnou léziou žlčových ciest 
po laparoskopickej cholecystektómii sú pacienti 
vo veku od 22 do 70 rokov s mediánom veku 45,4 
roka, z toho sú dvaja muži a tri ženy. 

Diagnostika, mechanizmus 
poranenia žlčových ciest a spôsob 
rekonštrukcie

Rozbor jednotlivých prípadov 
Štyridsaťsedemročný muž bol preložený na 

naše pracovisko so suspektnou léziou hepatochole-
dochu. Pacientovi bolo indikované ERCP vyšetrenie 
pre ikterus na tretí pooperačný deň na periférnom 
pracovisku. Pacientovi sa extrahovali konkrementy 
zo žlčovodov. Následne o päť dní opätovne pod-
stúpil ERCP vyšetrenie pre pretrvávajúci ikterus a až 
vtedy sa potvrdila lézia hepatocholedochu. USG 
vyšetrenie v tomto prípade zlyhalo, lézia nájdená 
pri ERCP sa následne potvrdila aj na MRCP vyšetrení. 
Pacienta sme v deň prijatia revidovali a pri otvorení 
DB bol nájdený tangenciálne parciálne zaklipovaný 
choledochus 6 – 8 cm nad papilou. Klipy sa odstrá-
nili, vykonala sa peroperačná cholangiografia a do 
otvoru sa vložil T drén (obrázok 1). 

Ďalšie dva prípady sa týkali muža 70-roč-
ného a ženy 62-ročnej, u ktorých bol prerušený 
d. hepaticus communis tesne pred sútokom 
a distálne klipovaný choledochus tesne pred 
vústením do duodena (obrázok 2). V jednom 
prípade pri diagnostike lézie na prvý poope-
račný deň ERCP zlyhalo, lézia sa potvrdila až 
následným CT a MRCP vyšetrením, v druhom 
prípade indikované ERCP na 10. deň po operácii 
úspešne odhalilo príčinu pooperačnej kompli-
kácie. V oboch prípadoch indikačným kritériom 
na diagnostiku lézie bol stúpajúci bilirubín po 
operácii. V oboch prípadoch sa vykonala rekon-
štrukcia HJA sec. Roux Y.

Dve mladé pacientky (22 rokov, 27 rokov) 
mali zaklipovaný proximálny a distálny úsek, 
medzi ktorým bol preťatý choledochus, u jed-
nej sa navyše našiel 1 cm otvor nad klipom 
s leakom žlče. V jednom prípade sa iatrogénna 
lézia diagnostikovala priamo počas operácie, 
preto sa okamžite operácia konvertovala. V dru-
hom prípade sa chyba diagnostikovala pri USG 
vyšetrení na prvý pooperačný deň po elevácii 
bilirubínu a leaku žlče z drénu. V oboch prípa-
doch sa vykonala rekonštrukcia HJA sec. Roux 
Y (obrázok 3). 

Priemerný čas od vzniku lézie po diagnostiku 
bol 6,2 dní a priemerný čas hospitalizácie od rekon-
štrukcie žlčových ciest bol 14,8 dní. Pri sledovaní 
pooperačných komplikácií sme zaznamenali jeden 
absces bezprostredne po operácii a jednu cho-
langitídu pre striktúru v anastomóze v neskoršom 
období. Ani jeden pacient nezomrel.

Diskusia
Za najväčšie riziko lézií žlčových ciest sa po-

važuje neprehľadný terén v dôsledku patologic-

Graf 1. Percentuálny podiel pacientov operovaných na pracovisku I. chirurgickej kliniky LF UPJŠ 
v rokoch 2012 – 2014 laparoskopicky, klasicky a konverziou

Graf 2. Indikácia na vyšetrenie pre suspektnú léziu

Obrázok 1. 47-ročný muž, tangenciálne par-
ciálne zaklipovaný choledochus, 6 – 8 cm nad 
papilou

Obrázok 2. Muž 70-ročný, žena 62-ročná,  
d. hepaticus communis prerušený tesne pred 
sútokom a distálne klipovaný choledochus 
tesne pred vústením do duodena 

Obrázok 3. Ženy – 22 rokov, 27 rokov, zaklipo-
vaný proximálny aj distálny úsek, medzi ktorým 
bol preťatý choledochus, u jednej sa našiel 1 cm 
otvor nad klipom – leak žlče 
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kých zmien pri cholecystitídach, Mirizziho syn-
dróme a zaklinenom konkremente. Šesť až dvad-
saťpäť percent všetkých lézií je vykonaných pre 
anatomické variácie žlčových ciest, ktoré môžu 
chirurga pomýliť (6). Príčinou poškodenia môže 
byť aj zlý manažment ošetrovania krvácania, pre-
to by sa nemalo pri neprehľadnom poli naslepo 
pokračovať. Konverzia nie je zlyhanie chirurga, 
len zmena taktiky operácie. Medzi chirurgmi sa 
často aj rieši otázka skúsenosti operatéra s lapa-
roskopiou a jeho začiatočnícke chyby. V literatúre 
je percentuálne dokázané, že táto možnosť až 
tak nezaváži v porovnaní so zlými anatomickými 
pomermi alebo variáciami žlčových ciest. Štúdie, 
ktoré sa zaoberali zisťovaním miery skúsenosti 
chirurga pri poškodení žlčových ciest prišli na 
to, že najviac chýb sa dopúšťajú nie začiatočníci, 
ale stredne pokročilí chirurgovia, ktorí majú za 
sebou približne päťdesiat laparoskopických cho-
lecystektómií a viac. Pri laparoskopii sa naviac 
nedá ovplyvniť 2D videnie a chýbanie taktilnej 
citlivosti pri operácii je taktiež hendikepom pre 
chirurga. Chirurg sa musí spoľahnúť iba na zrak 
a mnohokrát sa potom stane, že vidí iba to, čo 
chce vidieť. Naše skúsenosti s modernou 3D me-
tódou pri laparoskopii sú skôr rozpačité. Napriek 
zobrazeniu hĺbky operačného poľa na rozdiel 
od HD 2D techniky sme nepozorovali výrazný 
prínos pri vizualizácii štruktúr, ako sme očakávali 
od tejto metódy. Väčším prínosom by mohlo byť 
UHD zobrazenie 4K, ktoré sa už začína zavádzať 
do laparoskopických veží.

Niektoré chyby pri laparoskopii sa dajú 
ovplyvniť hlavne, ak chirurg myslí na možné 
riziká. V literatúre sa vo všeobecnosti uvádzajú 
štyri najčastejšie chyby. 

Prílišnou trakciou za žlčník sa stratí uhol 
medzi d. cysticus pri vstupe do d. hepaticus 
communis. To vedie k  nízkemu prerušeniu  
d. cysticus, pričom dochádza k lacerácii d. he-
paticus communis, alebo sa naloží klip tak, že 
sa zaberie časť steny d. choledochus. Druhou 
najčastejšou chybou je pomýlenie si d. cysti-
cus s d. choledochus, zaklipovanie d. hepaticus 
communis a preťatie d. choledochus. Táto chy-
ba býva spojená s poranením a. hepatika dx. 
Treťou pomerne častou chybou je pomýlenie 
si d. cysticus s pravým hepatikom a jeho pre-
rušenie, a poslednou je neopatrná manipulácia 
s diatermiou v Calotovom trojuholníku, čo vedie 
k termickému poškodeniu, leaku a následnej 
striktúre žlčových ciest (9). 

Medzi najčastejšie prvé prejavy lézie žlčo-
vých ciest v pooperačnom období je ikterus 
(zvýšenie cholestatických enzýmov: ALP, GMT), 
bolesť, horúčka, žlčový obsah z drénu, septické 

príznaky. Pri kompletnej oklúzii je vysoký bili-
rubín, pri leaku bilirubín nemusí byť elevovaný 
alebo je len ľahko zvýšený v dôsledku resorp-
cie žlče v DB. V diagnostike býva nápomocné 
najmä MRCP, ERCP alebo USG vyšetrenie (8). 
V našej retrospektívnej štúdii z piatich prípadov 
raz zlyhalo USG vyšetrenie a raz ERCP vyšetrenie. 
Naopak, MRCP vyšetrenie v oboch prípadoch 
bolo úspešné na prvý krát. 

Prístup k liečbe závisí od načasovania zis-
tenia poranenia a od rozsahu. Lézia poranenia 
typu A sa dá endoskopicky ošetriť. Ak je lézia 
proximálnejšie, efektivita klesá pre rozdiel tlaku 
v žlčových cestách (10). Ak endoskopia zlyhá, 
možno použiť aj T drenáž. Poranenie typu B 
podľa Strasberga, čiže segmentálna oklúzia, 
spôsobuje mierne bolesti a eleváciu pečeňo-
vých testov. Zvyčajne sa rieši konzervatívne. 
Pri príznakoch cholangoitídy je nutné vyko-
nať drenáž postihnutého úseku – perkutánna 
drenáž, alebo sa indikuje chirurgická resekcia 
v prípade neúspešnej konzervatívnej liečby. 
Biliodigestívna anastomóza je v tomto prípa-
de technicky náročná. Dlhodobá prognóza je 
ťažká, je tam vysoká pravdepodobnosť opakuj-
úcich sa cholangoitíd. Strasberg C poranenie 
navyše zasahuje aj prídatný pravý hepatikus, 
ktorý je prestrihnutý, no bez rozpoznania 
proximálneho zvyšku, čo následne spôsobuje 
leak žlče. ERCP v tomto prípade nemôže po-
môcť. Subhepatálne kolekcie žlče sa drénujú 
iba operačne pri revízii, keď sa môže urobiť aj 
perkutánna drenáž či hemihepatektómia (12). 
Strasberg D poranenie je parciálne poranenie  
d. hepaticus communis. Pokiaľ je poranenie ma-
lé, bez devaskularizácie, je možné léziu prešiť 
5-0 vstrebateľným monofilamentovým stehom 
spolu s externou drenážou, vložením endo-
protézy do žlčových ciest alebo vykonaním 
endoskopickej sfinkterotómie. Vloženie stentu, 
teda premostenie žlčových ciest pri malom 
leaku, by sa malo použiť iba v prípade, ak nie 
je poranená výživa. T drén má v tom prípade 
iba dekompresnú úlohu (4). V našom prípade 
sme túto metódu použili iba raz a mala úspech. 
Strasberg E poranenie znamená kompletnú lé-
ziu d. hepaticus communis. Kompletné preťatie 
d. hepaticus alebo d. choledochus si vyžaduje 
HJA end to side – znefunkčnená kľučka, na 
ktorú je anastomóza našitá, znemožňuje intes-
tinány reflux do žlčových ciest, a ochraňuje tak 
pred cholangoitídou. End to end anastomóza 
bez tenzie je len raritná, musí byť mobilizo-
vané úplne duodenum a napriek tomu sa ro-
bia striktúry takmer až v 100 % prípadov (11). 
Hepatoduodenálna anastomóza sa v praxi už 

nepoužíva, je zaťažená vyšším tlakom a reflu-
xom a  je zvýšené riziko vzniku fistuly. Našitie 
anastomózy na dréne je kontroverzné, lebo to 
neznižuje riziko striktúry. Pri termických léziách 
je odporúčaná HJA vysoko pri zlievaní oboch 
dd. hepaticus, lebo býva poškodené aj cievne 
zásobenie v okolí (5). 

Najčastejšou komplikáciou po poraneniach 
žlčových ciest sú striktúry. Dve tretiny prípadov 
striktúr sa objavia do dvoch rokov po vytvorení 
HJA. Ischémia, zápal a fibróza, peritonitída, abs-
ces, súčasné vaskulárne poranenia sú faktory, 
ktoré zvyšujú neskorú striktúru. Dôsledkom strik-
túr po HJA býva cholangoitída, ikterus, zvýšené 
pečeňové testy (3). Riešením je reoperácia roz-
šírením anastomózy, respektíve transhepatická 
perkutánna drenáž ako dočasné riešenie. V na-
šom súbore pacientov sme zaznamenali jeden 
absces bezprostredne v pooperačnom období 
a jednu cholangoitídu pre striktúru v anastomó-
ze v neskoršom období. 

Existuje viacero vypracovaných metód, 
ako znížiť riziko vzniku iatrogénneho porane-
nia žlčových ciest pri laparoskopii. Kedysi bola 
uznávaná tzv. Fischerova metóda, ktorá spočíva 
v odstránení žlčníka z lôžka, zaklipovaní a. cystiky 
a potom vypreparovaní poslednej štruktúry d. 
cysticus tak, ako je to pri klasickej cholecystek-
tómii, ale to je považované v súčasnosti za ne-
bezpečné a neprehľadné kvôli krvácaniu. V roku 
1995 opísal Strassberg metódu preparácie d. 
cysticus a a. cystika v hornej časti Calotovho 
trojuholníka a odhalenie vstupu d. cysticus do 
žlčníka v infundibulárnej oblasti, čo sa používa 
dodnes – critical view technique. Niektorí au-
tori odporúčajú tento postup s kombináciou 
intraoperačnej cholangiografie. Pomáha počas 
operácie odhaliť anatomické variácie (7). Iné 
pracoviská sú k tejto metóde kritickejšie, údajne 
veľakrát ukáže už iba vyrobenú léziu, ale aspoň 
to zvýši šancu na lepší výsledok následnej rekon-
štrukcie. Na našom pracovisku sa táto metóda 
štandardne nepoužíva, iba ak má pacient po-
dozrenie na choledocholitiázu po neúspešnom 
ERCP vyšetrení pred operáciou. 

Vo všeobecnosti sa dnes v prevencii lézií 
žlčových ciest dodržiavajú pri laparoskopii tieto 
štyri pravidlá: 30-stupňová optika, vyvarova-
nie sa páleniu v okolí žlčových ciest, dôsledná 
preparácia a hemostáza a konverzia v prípade 
nejasností. 

Záver 
Skorá diagnostika iatrogénneho poranenia 

žlčových ciest je veľmi dôležitá vzhľadom na váž-
ne komplikácie, ako je biliárna cirhóza, zlyhanie 
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pečene a smrť. Voľba ďalšieho postupu je tak-
tiež dôležitá, lebo môže znížiť tieto komplikácie 
a zlepšiť kvalitu života po tejto lézii. 
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Volvulus colon transversum spôsobený 
obrovským divertikulom transverza
Prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD., MUDr. Roman Koreň, PhD.
II. chirurgická klinika LF SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Práca prezentuje neobvyklý prípad volvulu transverza spôsobeného obrovským divertikulom transverza, okolo ktorého bolo transverzum 
torkvované. Volvulus transverza je zriedkavým typom volvulu hrubého čreva a na rozdiel od volvulu céka a sigmoidea je sprevádzaný 
značne vyššou mortalitou. Príčina volvulu transverza opísaného v tomto článku doteraz nebola v slovenskej odbornej literatúre publi-
kovaná. Práca podáva aj prehľad literatúry o tejto problematike.

Kľúčové slová: volvulus colon transversum, divertikul.

Volvulus of the transverse colon caused by huge transversal diverticulum

This work presents unusual case of the volvulus of transversal colon, due to the huge diverticulum around which the transverse colon 
was torquated. Volvulus of the transverse colon is rare type of colonic volvulus. In comparison with coecal or sigmoid volvulus this one 
is accompanied with higher mortality. The reason of transversal volvulus described in this article was not published in slovak scientific 
literature yet. This work brings the review of the literature on this topic.

Key words: volvulus of transverse colon, diverticulum.
Slov. chir., 2015; roč. 12(3): 111–112

Úvod
Volvulus hrubého čreva je rotácia hrubého 

čreva okolo osi mezentéria, ktorá môže viesť k ob-
štrukcii čreva a v prípade rotácie mezenterických 
ciev aj k ischémii a perforácii čreva. Najčastejšou 
anatomickou lokalizáciou volvulu hrubého čreva sú 
jeho nefixované oblasti, ktoré dovoľujú rotáciu viac 
ako o 180 stupňov. Vyskytujú sa na céku, sigmoideu 
a príležitostne aj na transverze. Volvulus transverza 
je zriedkavý, ale v mortalite alebo morbidite sa 
uplatňuje relatívne častejšie ako volvulus céka či 
sigmoidea. Mortalita volvulu transverza je trikrát 
vyššia než mortalita volvulu céka a o polovicu vyššia 
ako mortalita volvulu sigmoidea (1, 2). V literatúre sú 
publikované zväčša kazuistiky volvulu transverza (3). 

Od roku 1983 až dodnes nebola publikovaná 
žiadna nová prehľadová práca o volvule transver-
za u dospelých (4). Špeciálne zriedkavý je volvulus 
transverza u detí. Rahbour v roku 2010 publikoval 
literárny prehľad tejto problematiky a našiel v ang-
lickej odbornej literatúre opísaných len 15 prípadov 
volvulu transverza u detí (5). V práci opisujeme prípad 
mladého dievčaťa s volvulom transverza, ktorý bol 
spôsobený rotáciou okolo stopky obrovského diver-
tikulu transverza, ktorého objem bol väčší ako objem 
celého transverza. V slovenskej odbornej literatúre 
zatiaľ volvulus transverza u takej mladej pacientky 
s takou neobvyklou príčinou ešte opísaný nebol. 

Kazuistika
Mladá pacientka, 20-ročná, bola dňa 19. 1. 2013  

preložená zo spádovej nemocnice na II. chirur-
gickú kliniku SZU FNsP F. D. Roosevelta v Banskej 
Bystrici s diagnózou ileózneho stavu neznámej 

etiológie. V minulosti bola pre stavy nafukova-
nia a poruchy vyprázdňovania kolonoskopicky 
vyšetrovaná s diagnózou dolichokolon a tran-
sverzoptóza, suponovala sa bližšie neurčená 
vývojová chyba hrubého čreva s chronickými 
ťažkosťami v zmysle bolestí a obštrukcie. 

Pri prijatí išlo o 5-hodinovú anamnézu kru-
tých bolestí brucha, brucho enormne nafúknuté, 
zástava vetrov a zvracanie. Postupne sa rozvíjali 
známky peritoneálneho dráždenia vľavo. V krvnom 
obraze prítomná leukocytóza 11,1 x 109/l, ostatné 
biochemické parametre boli v norme. CT obraz 
svedčil o volvule hrubého čreva. Opis znel: prí-
tomná výrazná dilatácia hrubého čreva s obsahom 
a plynom. Časť mezentéria hrubého čreva je volvu-
lózne pootočená proti smeru hodinových ručičiek. 
Predpokladaná prekážka je cca 25 cm od anu na 

sigme v dĺžke cca 5 cm. Stena HČ je v tomto úseku 
zhrubnutá na 8,2 mm. Stena dilatovaného hrubého 
čreva v rozsahu lienálnej flexúry a transverza je 
edematózne zhrubnutá. V malej panve je prítomná 
tekutina na ploche 15 x 3,5 cm (obrázok 1 a 2). 

Indikovaná bola neodkladná operácia s úmys-
lom derotácie volvulu. Prekvapujúci bol operačný 
nález volvulu transverza, ktoré bolo rotované okolo 
stopky obrovského megadivertikulu transverza. 
Nachádzame livídne, volvulom stočené transver-
zum, enormne dilatované až na 15 cm. Brušná du-
tina je vyplnená skaleným anaeróbne páchnucim 
výpotkom, zrejme z priesaku dilatovaného čreva 
tesne pred perforáciou. Výpotok bol z brucha od-
satý a zaslaný na bakteriologické vyšetrenie. Celé di-
latované transverzum, ktoré je dlhé 1,5 metra, bolo 
luxované do rany so snahou o jeho derotáciu. Toto  

Obrázok 1. Natívna snímka brucha s nálezom 
obrovského dilatovaného abnormálne stoče-
ného hrubého čreva

Obrázok 2. CT obraz enormne dilatovaného 
útvaru v hornej časti brucha, ktorý zatláčal žal-
údok k chrbtici (vidieť z neho len malý trojuhol-
ník pri aorte). Išlo o megadivertikul transverza.
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bolo možné až po preťatí fixačného pruhu, ktorý 
volvulus fixoval. Následne sa z hornej časti brucha 
luxoval do rany obrovský gangrenózne zmenený 
megadivertikul transverza vyplňujúci obe subfréniá  
a zatláčajúci malý žalúdok dorzálne (to bolo vidieť 
už na CT). Obrovský divertikul transverza mal roz-
mery 30 x 20 cm a hrozil perforáciou. Bol luxovaný 
do operačnej rany a celá torkvovaná časť transverza 
aj s gangrenóznym megadivertikulom bola reseko-
vaná. Pasáž bola obnovená transverzo-sigmoideo-
anastomózou end-to-end (obrázok 3 až 6). 

Histologický nález divertikulu transverza 
potvrdil duplikatúru hrubého čreva s atrofic-
kou sliznicou bez známok nádorového rastu. 
Pooperačný priebeh bol bez komplikácií, paci-
entka bola na 10. pooperačný deň prepustená 
do ambulantnej starostlivosti. V súčasnosti, 2 
a pol roka po operácii, je pacientka bez ťažkostí.

Diskusia
Príčinou volvulu hrubého čreva bývajú vrode-

né anomálie závesu čreva, u starších ľudí k tomu 
prispieva chronická obstipácia. Príčinou volvulu 
transverza u našej pacientky bola vrodená výchlip-
ka transverza, obrovský divertikul vyplňujúci celú 
hornú polovicu brušnej dutiny vrátane subfrenic-
kých priestorov. Okolo stopky tohto megadiverti-
kulu transverzum rotovalo, v divertikule stagnoval 
črevný obsah. Žiaden z doteraz v literatúre opiso-
vaných prípadov nemal takúto príčinu volvulu.

Retrospektívnou analýzou 137 pacientov s vol-
vulom hrubého čreva sa postihnutie jednotlivých 
segmentov identifikovalo nasledovne: cékum – 52 %, 

sigmoideum – 43 %, colon transverzum 3 %, slezino-
vý ohyb – 2 % (6, 7). Volvulus céka sa vyskytuje skôr 
u mladších ľudí (priemerný vek varíruje od 33 rokov 
v Indii po 53 rokov v krajinách západnej Európy a USA) 
(8). Volvulus sigmoidea sa vyskytuje hlavne u starších 
ľudí s chronickou obstipáciou. Volvulus transverza je 
zriedkavý a obyčajne spôsobuje diagnostický pro-
blém, niekedy sa demaskuje až pri otvorení brucha. 
Odkedy Kallio (9) prezentoval prvý prípad volvulu 
transverza v roku 1932, bolo do roku 1973 v literatúre 
publikovaných menej ako 30 prípadov (1).

Diagnóza volvulu hrubého čreva spočíva v zis-
tení veľkej distenzie brucha v danom kvadrante 
a v potvrdení klinického nálezu natívnou RTG sním-
kou brucha, respektíve CT vyšetrením, pri ktorom 
vidieť rotovanú kľučku čreva s enormnou dilatáciou 
pred miestom zaškrtenia. V našom prípade CT 
ukazovalo nevysvetliteľný dilatovaný úsek hrubého 
čreva, ktorý torkvoval transverzum. Pri hodnotení 
CT sa myslelo skôr na volvulus sigmoidea, aj keď 
tento sa vyskytuje takmer výlučne u starších ľudí.

Liečbou volvulu hrubého čreva je derotácia 
alebo resekcia torkvovaného úseku s anastomózou 
čreva obnovujúcou pasáž. V súčasnosti sa tieto vý-
kony vykonávajú aj laparoskopicky, v počiatočných 
štádiách volvulu je možná derotácia čreva s jeho 
následnou fixáciou (10). Výnimočne je možné vol-
vulus sigmoidea reponovať báriovou klyzmou (11). 
Keďže naša pacientka bola veľmi mladá (22-ročná), 
teda takmer dieťa, uvádzame tu prehľad doteraz 
publikovaných detských 2 – 15-ročných pacientov 

s volvulom transverza, ktorých bolo do roku 2010 
publikovaných celkovo len 15! (3). Išlo o 8 chlapcov 
a 7 dievčat. Symptómy volvulu transverza boli ab-
dominálna distenzia u 7, zvracanie u 11, obstipácia 
u 7. Manažment týchto pacientov spočíval v manuál- 
nej detorzii u 5, v resekcii čreva u 9, kolostómii u 5, ileo- 
stómii u 1. Dve z týchto detí zomreli (respiračný infekt,  
respektíve aspirácia). Volvulus transverza bol 2-krát 
v smere hodinových ručičiek a 3-krát proti smeru, os- 
tatné prípady to nemali zdokumentované (12, 13, 14).

Záver
Uvedená kazuistika poukazuje na možnosť 

výskytu zriedkavej príčiny náhlej brušnej príhody, 
akou je volvulus transverza, a to aj vtedy, ak ide 
o mladého pacienta, u ktorého je výskyt tohto 
typu volvulu hrubého čreva extrémne zriedkavý. 
Dôležité je poznať príznaky a CT obraz tohto ocho-
renia a počítať aj s neobvyklými príčinami volvulu, 
ako bola aj táto vrodená anomália transverza.
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Obrázok 4. Po derotácii transverza bolo možné 
vyluxovať z brucha megadivertikul transverza. 
Okolo jeho stupky bolo transverzum torkvo-
vané, čím vznikol jeho volvulus.

Obrázok 5. Odstránená časť transverza 
a obrovským divertikulom

Obrázok 3. Volvulus transverza po jeho luxácii 
z brušnej dutiny

Obrázok 6. Obrovský divertikul transverza, ktorý 
vyplňoval celý lavór, bol plný riedkej stolice
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Solídny pseudopapilárny tumor pankreasu  
– kazuistika
Prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.1, MUDr. Igor Slobodník1, doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.2

1II. chirurgická klinika LF SZU a FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica 
2OMICHE, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Solídny pseudopapilárny tumor pankreasu (SPT) je zriedkavý pankreatický nádor s nejasnou patogenézou a dobrou prognózou po 
jeho chirurgickom odstránení. V súbore pacientov operovaných na II. chirurgickej klinike SZU v Banskej Bystrici pre nádor pankreasu 
sme sa za obdobie 1996 – 2015 (20 rokov) stretli so solídnym pseudopapilárnym nádorom pankreasu v 4 prípadoch. V práci je opísaný 
prípad takéhoto nádoru lokalizovaného v tele pankreasu, ktorý si svojou infiltráciou okolia vyžiadal totálnu duodenopankreatektómiu 
s parciálnou resekciou vena mesenterica superior, subtotálnu resekciu žalúdka a splenektómiu. Aj keď prvá laparoskopická operácia 
hodnotila nález ako laparoskopicky neresekabilný, multiorgánová resekcia umožnila vykonať kuratívne odstránenie nádoru. Radikálna 
chirurgická liečba je pre týchto pacientov jedinou nádejou na vyliečenie.

Kľúčové slová: pseudopapilárny tumor pankreasu, chirurgická liečba.

Solid pseudopapillary tumor of the pancreas – case report

Solid pseudopapillary tumor of the pancreas (SPT) is rare pancreatic tumor with an unclear pathogenesis and good prognosis after its 
resection. In a group of patients operated on at the Department of Surgery, F. D. Roosevelt Hospital in Banska Bystrica for pancreatic 
tumor in period 1996 – 2015 (20 years), we had 4 cases of pseudopapillary tumor of the pancreas. We describe a case of such a tumor which 
was localised in pancreatic body. This tumor, because of its infiltration, required total duodenopancreatectomy with partial resection of 
superior mesenteric artery and also subtotal gastric resection and splenectomy. In spite of the fact, that the first laparoscopic operation 
evaluated tumor as laparoscopically nonresectable, consecutive multiorgan resection enabled to perform curative resection. Radical 
surgical treatment is the only hope for these patients.

Key words: pseudopapillary tumor of the pancreas, surgical treatment.
Slov. chir., 2015; roč. 12(3): 113–114

Úvod
Solídny pseudopapilárny tumor pankrea-

su (SPT) je zriedkavý pankreatický nádor s ne-
jasnou patogenézou a dobrou prognózou po 
jeho chirurgickom odstránení. Po prvýkrát bol 
opísaný Franzom v roku 1959 (1) a nazývaný bol 
aj Franzov tumor. Ide o zriedkavý malígny nádor 
s nízkym malígnym potenciálom, s výskytom 
0,2 – 2,7 % všetkých primárnych pankreatic-
kých nádorov (2) a vyskytuje sa najmä u žien 
v mladšom veku (3). Klinicky sa prejavuje dyspe-
psiou, pri veľkých nádoroch môže ísť o hmatný 
útvar v epigastriu. Asi v 20 % sa objaví náhodne 
ako asymptomatický útvar v oblasti pankreasu. 
Vo väčšine prípadov sa pri CT či MR vyšetrení 
identifikuje ako dobre ohraničený, okapsulovaný 
nádor s extrapankreatickým rastom, obsahuje 
zmiešaný solídny aj cystický komponent, často 
s centrálnou nekrózou. SPT by mal byť uvažova-
ný v diferenciálnej diagnostike u každého paci-
enta so solídnou a čiastočne cystickou masou 
v pankrease, špeciálne u žien pod 35 rokov (4). 
V článku uvádzame kazuistiku solídneho pseu-
dopapilárneho tumoru pankreasu operovaného 
na II. chirurgickej klinike SZU v Banskej Bystrici, 
ktorý v značnom rozsahu infiltroval aj zadnú 
stenu žalúdka, cytologicky bol predoperačne 

hodnotený ako adenokarcinóm pankreasu a pri 
prvej laparoskopickej operácii javil známky nere-
sekability pre podozrenie na infiltráciu truncus 
coeliacus.

Kazuistika
38-ročná pacientka bola začiatkom roku 

2014 prijatá na Oddelenie miniinvazívnej chirur-
gie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici 
s nálezom tumoru v oblasti tela pankreasu, kde 
bol dňa 3. 12. 2013 na CT opisovaný pomerne 

dobre ohraničený nádor v oblasti tela a krčka 
pankreasu, veľkosti 93 x 70 mm, s pomerne prud-
kým arteriálnym vysycovaním. Intímne nalieha 
na žalúdok, ale jeho infiltrácia sa nepredpokladá. 
V diferenciálnej diagnostike sa uvažuje o neu- 
roendokrinnom nádore. Vedľajším nálezom boli 
hemangiómy v pečeni. Dňa 6. 12. 2013 bol cyto-
logickým vyšetrením z tenkoihlovej aspiračnej 
biopsie pod USG kontrolou diagnostikovaný 
suspektný vývodový adenokarcinóm pankreasu. 
Dňa 8. 1. 2014 bolo prikročené k laparoskopickej 

Obrázok 1. CT obraz nádoru pankreasu s intím-
nym vzťahom k zadnej stene žalúdka infiltrujúci 
arteriu lienalis

Obrázok 2. CT obraz nádoru pankreasu 
v koronárnom reze v úzkom vzťahu k truncus 
coeliacus
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operácii s úmyslom odstránenia nádoru. Pri re-
vízii bol za žalúdkom nájdený veľký nádor tela 
pankreasu zasahujúci až do jeho hlavy. Snaha 
bola odpreparovať zadnú stenu žalúdka od ná-
doru, ale v oblasti truncus coeliacus bol žalúdok 
infiltrovaný. Pri ďalšej preparácii zistené zavza-
tie truncus coeliacus do nádorovej masy. Preto 
v operácii nepokračované, len odobratá tru-cut 
biopsia z nádoru. Histologický nález znel: „Na 
základe histomorfológie a imunoprofilu nález 
v tru-cut biopsii hodnotíme ako solídno-pseu-
dopapilárnu neopláziu pankreasu“. Pooperačne 
znovu vykonané CT vyšetrenie so zameraním 
na posúdenie resekability. Znovu opísaná tu-
morózna lézia rozmerov 93 x 80 mm intímne 
súvisiaca so žalúdkom a venou lienalis, avšak jed-
noznačná infiltrácia truncus coeliacus sa nepo-
tvrdila. Zistená len infiltrácia arteria lienalis a po-
četné paraaortálne uzliny do veľkosti 16 mm.  
Znovu sa rádiológovia prikláňali k názoru, že ide 
o neuroendokrinný nádor (obrázok 1 a 2).

Následne pacientka preložená na II. chi-
rurgickú kliniku SZU Rooseveltovej nemocnice 
v Banskej Bystrici za účelom nového pokusu o ra-
dikálne odstránenie nádoru na hranici resekabili-
ty. Dňa 6. 2. 2014 pacientka operovaná s nálezom 
nádoru tela pankreasu veľkosti, ako bola opiso-
vaná na CT, nádor infiltroval skoro celú zadnú 
časť žalúdka a okolie truncus coeliacus, najmä 
arteria lienalis. Okolo nádoru tuhé pozápalové 
zrasty po prekonanej pankreatitíde. Do dolnej 
dutej žily arteria hepatica nádor neprerastal. 
Jedinou možnosťou, ako celý nádor odstrániť, 
bolo vykonanie totálnej duodenopankreatektó-
mie en bloc s distálnymi 3/4 žalúdka a slezinou, 
a tiež s parciálnou resekciou vena mesenterica 
superior (obrázok 3). K výkonu bola pripojená 
štandardná lymfadenektómia. Rekonštrukcia GIT 
bola vykonaná v modifikácii Roux-Y. 

Po operácii sa pacientka zhojila bez kompli-
kácií a po 18 dňoch bola prepustená do ambu-
lantnej starostlivosti. Histologický nález ukázal, 
že nádor bol hodnotený ako solídno-pseudo-
papilárna neoplázia s metastázovaním do 3 z 12 
vyšetrených lymfatických uzlín. Všetky vyšetrené 

resekčné hranice boli negatívne, išlo teda o re-
sekciu R0. Po operácii sa pacientka podrobila 
adjuvantnej onkologickej liečbe s aplikáciou 
cDDP a gemcitabínu. Na poslednej kontrole 
bola v júni 2015, keď bola klinicky bez ťažkostí 
a bez známok recidívy.

Diskusia
Solídny pseudopapilárny tumor pankreasu 

má vo všeobecnosti dobrú prognózu vtedy,  
ak je radikálne chirurgicky odstránený. V naj-
väčšej retrospektívnej štúdii, aká bola do roku 
2012 vykonaná, bolo zahrnutých 718 pacientov 
s SPT, pričom viac ako 90 % tvorili ženy s pri-
emerným vekom 22 rokov (5). Rádiografické 
znaky na CT skenoch je dobre okapsulovaná 
hypodenzná masa s rôznym pomerom solíd-
neho a cystického komponentu. MRI znaky 
zahŕňajú dobre definovateľnú masu s nízkou 
intenzitou signálu na T1 a vysokou intenzitou 
signálu na T2 (6). Nádor môže byť lokalizovaný 
v ktorejkoľvek časti pankreasu, ale najčastejšie 
sú postihnuté telo a hlava. Blízke štruktúry ako 
mesenteriálne cievy, žalúdok a duodenum tiež 
môžu byť postihnuté (7). Vo väčšine prípadov je 
nádor demarkovaný od priľahlého pankreatic-
kého tkaniva fibróznou kapsulou. Nádorovými 
markermi sú najmä vimentin a  alfa-1-anti- 
trypsín, ktoré sa v štúdii Kosmahla vyskytovali 
zvýšené u 90 % pacientov (8). Malígna trans-
formácia sa objavuje u dospelých asi v 15 %  
prípadov (6). Recidíva tumoru sa po chirurgic-
kom odstránení objavuje u 5 – 7 % pacientov (9).  
Metastázy do pečene či lymfatických uzlín sa 
nájdu u 10 – 15 % pacientov, 5-ročné prežívanie 
po kompletnej resekcii sa udáva 94 – 100 % (10).  
Chirurgické odstránenie v kuratívnej intencii 
sa darí vykonať vo viac ako 95 % prípadov. 
En bloc resekcia tumoru s  formálnou lymfa-
danektómiou je liečebným štandardom pri 
lokálne metastázujúcich a prerastajúcich ná-
doroch. V kontraste s  inými pankreatickými 
nádormi, invázia do portálnej žily alebo do 
hornej mesenterickej tepny neznamená ne-
resekabilnosť nádoru (11). Úloha adjuvantnej 
onkologickej liečby je nejasná, ale niekoľko 
štúdií demonštruje úlohu gemcitabínu a rá-
dioterapie v downstagingu nádoru (12).

V súbore pacientov operovaných na II. chi-
rurgickej klinike SZU v Banskej Bystrici pre nádor 
pankreasu sme sa za obdobie 1996 – 2015 (20 
rokov) stretli so solídnym pseudopapilárnym 
nádorom pankreasu v 4 prípadoch. Jeden z nich 
bol podrobne opísaný v časopise Slovenská chi-
rurgia č. 2/2013. Rovnako ako všetky ostatné 
nádory tohto typu vyžadoval multiviscerálnu 

resekciu, pretože postihoval aj žalúdok, slezinu, 
ľavú obličku a nadobličku a lienálnu flexúru hru-
bého čreva (13). 

Záver
Naše prípady úspešne liečeného solídneho 

pseudopapilárneho nádoru pankreasu zodpo-
vedajú poznatkom o týchto nádoroch a upozor-
ňujú na potrebu diferenciálne diagnosticky my-
slieť aj na tieto typy nádorov, pretože chirurgická 
liečba má pri nich zásadný význam aj vtedy, ak 
sa primárne zdajú neresekabilné.
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Obrázok 3. Resekát pankreasu s vretenovitým 
nádorom, 3/4 žalúdka, duodénom a slezinou
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Odborné podujatia

41. zjazd slovenských a českých chirurgov  
a 7. slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou 
účasťou – správa o konaní a priebehu kongresu
MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD. 
Chirurgická klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov
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V dňoch 10. – 12. septembra sa v peknom 
prostredí Slnečných jazier, v Hoteli Senec, konal 41. 
zjazd slovenských a českých chirurgov a 7. sloven-
ský chirurgický kongres s medzinárodnou účas-
ťou. Podujatie bolo organizované I. chirurgickou 
klinikou Slovenskej zdravotníckej univerzity a UNB 
pod garanciou Slovenskej chirurgickej spoločnosti 
a Českej chirurgickej spoločnosti. Nad kongresom 
prijali záštitu MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA, minister 
zdravotníctva SR a prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., 
rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity. 

Ústredné témy kongresu boli dve: Optimálny 
chirurgický výkon u geriatrického pacienta a Nové 
klinicky úspešné chirurgické metódy. Funkcionármi 
kongresu boli: prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc, MPH 
– prezident kongresu, prof. MUDr. Miroslav Ryska, 
CSc. – viceprezident, prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD. 
– predseda vedeckého a organizačného výboru. 
Vedecký výbor kongresu bol zložený z 24 čelných 
predstaviteľov slovenskej a českej chirurgie, prevaž-
ne z členov výborov oboch národných odborných 
spoločností – Slovenskej a Českej chirurgickej spo-
ločnosti. Organizačný výbor tvorili lekári a pracovníci 
I. chirurgickej kliniky SZÚ a UNB na čele s „dušou“ 
kongresu MUDr. Alexandrom Mayerom, PhD., MHA. 
Kongres sa začal štvrtkovým popoludním dňa 10. 
septembra firemnými sympóziami z edukačných 
grantov Ethiconu a Medtronic-Covidienu so zamera-
ním sa na inovačné techniky v chirurgii. V oboch pre-
zentáciách sa účastníci mohli oboznámiť s najnovšími 
technológiami a prístrojmi využiteľnými v chirurgii. 

Slávnostné otvorenie sa konalo až v piatok ráno 
vo veľkej prednáškovej sále Hotela Senec. Po privítaní 
účastníkov predsedom vedeckého a organizačné-
ho výboru prof. MUDr. Jurajom Olejníkom, PhD. 
kongres otvoril prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., 
MPH, prezident Slovenskej chirurgickej spoločnosti. 
Poukázal na aktuálne problémy slovenskej chirurgie 
i aktuálnosť ústrednej témy kongresu. S predlžova-
ním priemerného veku v SR bude chirurgických 
pacientov, gerontov, pribúdať, čo doložil aktuálnymi 
štatistickými údajmi. Táto téma rezonovala i v prího-
voroch ostatných členov čestného predsedníctva 
– prof. MUDr. P. Šimka, CSc., rektora SZU, prof. MUDr. 
M. Rysku, CSc., predsedu ČCHS. 

Odborný program prebiehal v 3 sekciách a ob-
sahoval 70 prednášok. Veľmi atraktívnym bol hneď 
prvý blok vyžiadaných prednášok. Už tradične naj-
väčším „magnetom“ bola prednáška prof. MUDr. 
Pavla Pafka, DrSc., v ktorej sa preňho už typicky skĺbi-
la múdrosť, skúsenosť, triezvosť posudzovania s my-
slením chirurga a filozofa, a to všetko s nonšalantne 
ladeným obrázkovým humorom v prezentácii. V ďal-
ších vyžiadaných prednáškach autori poukázali na 
špecifiká u seniorov – prof. MUDr. Radoňak, CSc. 
MPH, na optimálnu liečbu krvácaní z tráviacej rúry, 
prof. MUDr. Ryska, CSc., na limity radikálneho výkonu 
pri solídnych tumoroch, prof. MUDr. Danaj, PhD., na 
aspekty urgentnosti, doc. MUDr. J. Dostalík, PhD., 
na limity miniinvazívnych operácií a doc. MUDr. D. 
Mištuna, CSc., na právne a etické aspekty v chirurgii. 

Po tomto úvodnom bloku sa kongresové dianie 
rozdelilo do 3 sekcií. Bloky boli veľmi umne zložené 
podľa orgánov a problematiky. V bloku venovanom 
pečeni odzneli veľmi hodnotné prednášky známych 
hepatochirurgov – prof. MUDr. Ľ. Lacu, CSc., prof. MUDr. 
V. Třešku, CSc., ale i dve veľmi zaujímavé práce z Nového 
Jičína. Aj v bloku venovanom pankreasu prednášali 
okrem iných aj známi odborníci – prof. MUDr. P. Kothaj, 
PhD., a prof. MUDr. J. Olejník, PhD. Živú diskusiu navo-
dili prednášky z domáceho pracoviska – I. chirurgickej 
kliniky SZU, ktorá sa už dlhšie venuje problematike 
akútnej pankreatitídy. Okrem aspektov diagnostiky 
a monitoringu autori predniesli najnovšie náhľady na 
indikácie, timing, liečbu a prezentovali vlastné výsledky 
s VAC a drenážou pri akútnej pankreatitíde.

Veľkú odozvu mali dva bloky venované ko-
lorektu. Viaceré prednášky autorov garantujúcich 
kvalitu – prim. MUDr. M. Škrovinu, PhD., doc. MUDr. 
J. Korčeka, PhD., skúsenosti s DaVinci operáciami 
v ÚVN v Prahe a v predsedníctve sediaceho doc. 
MUDr. A. Prochotského, PhD., autora prvej ucelenej 
slovenskej koloproktálnej chirurgie, priniesli bohatú 
a plodnú diskusiu. S ohľadom na frekventovanosť 
ochorenia a jeho medicínsko-spoločenskú dôležitosť 
dal predsedajúci doc. Prochotský veľmi umne do-
statok priestoru na prediskutovanie každého detailu.

Ďalším atraktívnym blokom bola miniinvazívna 
chirurgia, v ktorom profil prednáškami garantoval pri-
erez laparoskopickými operáciami od brušnej steny 

až po konečník s vyústením do poslednej prednášky 
v bloku doc. Dostalíka analyzujúcej limity mininvazívnej 
chirurgie. Samozrejme, nemožno prejsť hodnotením 
všetkých prednášok, ale s pokojným svedomím možno 
konštatovať, že každý blok – či to už boli hrudníková 
chirurgia, bariatrická chirurgia, urgentná chirurgia a in-
tenzivistika, žľazové orgány, septická chirurgia, alebo 
varia – zaujal zložením prednášok, kvalitou prezentácie 
či menami a skúsenosťami prednášajúcich.

Nespomenuli sme výber miesta kongresu. 
Každý účastník, s ktorým som sa rozprával, oceňo-
val uprednostnenie krásneho prostredia Slnečných 
jazier pred rušnou Bratislavou. Samotný Hotel Senec 
disponuje veľmi peknými priestormi, či už sú to izby, 
reštaurácia, kaviareň, ale hlavne kongresové cent-
rum, ktoré poskytuje všetko na úrovni honosných 
zahraničných hotelov. Všetci registrovaní účastníci 
kongresu mali možnosť využiť na občerstvenie 
a relax aj blízky aquapark. Okrem samotného kon-
gresového diania organizátori vytvorili výborné pod-
mienky na zasadnutie výborov oboch národných 
chirurgických spoločností. Svojou ústretovosťou 
prinavrátili punc česko-slovenskej chirurgickej vzá-
jomnosti. Vyústením večera bolo spoločné posede-
nie oboch výborov. Osobitnou kapitolou bol večer 
s odborníkmi, kde účastníci kongresu mali možnosť 
konzultovať rôzne problémy s osobnosťami sloven-
skej a českej chirurgie. Vo veľmi pekne upravenom, 
kultivovanom prostredí veľkej kongresovej sály pre-
biehali kuloárne diskusie k odprednášaným témam, 
ale i mnohé priateľské stretnutia a rozhovory.

Záverečné hodnotenie kongresu predniesol 
pán prof. MUDr. P. Pafko, DrSc. Nešetril slovami chvály 
a je potrebné povedať, že oprávnene. Organizátori 
vyvinuli maximálne úsilie pre úspešný priebeh 
kongresu, čo sa im aj podarilo. Snáď oni zabezpe-
čili aj pekné počasie, pretože v ostatných častiach 
Slovenska pršalo. Patrí im veľké uznanie a poďakova-
nie za skvelú organizáciu, za výber prostredia, zlože-
nie a kvalitu prednáškových blokov, predsedníctiev 
a v neposlednom rade aj spoločenskú časť. Ešte raz 
im ďakujeme a dovidenia v Prahe!

MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD. 
prednosta Chirurgickej kliniky FNsP  

J. A. Reimana v Prešove
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Primár MUDr. Jozef Kotleba osemdesiatpäťročný
MUDr. Tibor Pavlík 
Chirurgické oddelenie, Topoľčany 

Slov. chir., 2015; roč. 12(3): 116

Emeritný primár Chirurgického oddelenia v 
Topoľčanoch sa narodil v Mošovciach, v súčas-
nosti časť Považian. Po ukončení Gymnázia v 
Novom Meste nad Váhom bol prijatý na Lekársku 
fakultu UK v Bratislave, kde ukončil štúdium s vy-
znamenaním. Od 1. 4. 1955 nastúpil do zamest-
nania do Okresného ústavu národného zdravia 
v Topoľčanoch. Po prechodnom pôsobení na 
tuberkulóznom, rádiodiagnostickom a urolo-
gickom oddelení bol od 1. decembra zaradený 
na chirurgické oddelenie NsP, kde pracoval bez 
prerušenia do 31. 7. 2000, keď odišiel do dôchod-

ku. V roku 1959 získal atestáciu I. stupňa a v roku 
1963 aj II. stupňa z chirurgie. Súčasne bol meno-
vaný do funkcie zástupcu primára oddelenia a 
vykonával aj funkciu anestéziológa. Dňom 1. 
marca bol na základe výberového konania me-
novaný funkcie primára chirurgického oddelenia 
a okresného chirurga.

Od začiatku pôsobenia na chirurgickom 
oddelení sa aktívne zúčastňuje odborných se-
minárov na vlastnom oddelení i v rámci OÚNZ i 
celoštátne. Preto bolo akosi prirodzeným výsled-
kom, že v roku 1977, keď došlo k založeniu Spolku 
lekárov v Topoľčanoch, sa stal jeho predsedom. 
Sám aktívne získaval nové poznatky pobytom na 
našich klinických pracoviskách, ale aj pobytmi 
v zahraničí (Saltzburg, Berlín, Erlangen). Získané 
poznatky odovzdával svojim spolupracovníkom 
a uvádzal ich do dennej praxe. Medzi prvými na 
Slovensku zriadil izbu intenzívnej starostlivosti 
na chirurgickom oddelení. Už v roku 1973 začí-
nal s laparoskopickými vyšetreniami. Zaviedol 
radikálne lymfadenektómie pri nádorových 
ochoreniach.

Jeho aktivitu na odborných podujati-
ach vysoko hodnotila celá chirurgická obec,  
a preto bol v roku 1983 zvolený za člena vý-
boru Československej chirurgickej spoločnosti,  
v ktorom pracoval až do roku 2000. Jeho práca 
bola ocenená viacerými poctami. V roku 1980 
bol ocenený ako Vzorný pracovník MZd. V roku 
1986 mu minister zdravotníctva udelil medailu 
Jonáša Bohumila Guota.

Sám odprednášal viac ako 60 prednášok, 
v 39 bol spoluautorom. Desaťkrát publikoval v 
odborných časopisoch. Bol spoluautorom pu-
blikácie, ktorá bola v roku 1992 ocenená ako 
najlepšia publikácia odbornej spoločnosti. Za 
svoju aktívnu činnosť mu bola udelená Zlatá 
medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti a Zlatá 
medaila mesta Topoľčany. 

Učiteľom prim. MUDr. Jozefa Kotlebu bol 
prim. MUDr. František Žilinčan, ktorý bol obda-
rený vzácnym darom pre praktické chápanie 
chirurgie, veľkou intuíciou, ľudskosťou a pocho-
pením pre slabosti iných. Zo svojho rodinné-
ho prostredia si prim. MUDr. Kotleba priniesol 
do vienka sociálne cítenie, osvojil si uvedené 
vlastnosti svojho predchodcu, ktoré sa nám, 
svojim žiakom, znásobené veľkou usilovnosťou 
snažil vštepiť nie príkazmi, ale vlastným vzorom 
a príkladom. Chcem zdôrazniť však to hlavné 
– dennodenne nás učil to najzákladnejšie a 
najcennejšie, učil nás úcte k človeku a hlavne 
úcte k životu.

Vážený pán primár, v mene Vašich žiakov a spo-
lupracovníkov – lekárov i sestier – Vám prajem pev-
né zdravie, duševnú sviežosť, priazeň Najvyššieho, 
aby ste sa mohli ešte ďalšie roky tešiť spolu s Vašou 
manželkou zo svojich detí a vnúčeniec a sledovať, 
ako sa nám darí zveľaďovať to, čo ste zasiali svojim 
vzorom a prácou do nás. Ad multos annos!

 MUDr. Tibor Pavlík
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MUDr. Jozef Uram – prvý riaditeľ Štátnej 
nemocnice v Košiciach a primár jej chirurgického 
oddelenia – 130. výročie narodenia
Prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
II. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Slov. chir., 2015; roč. 12(3): 117–118

O štyri roky v roku 2019 bude sto rokov od 
zriadenia Štátnej nemocnice v Košiciach v roku 
1919, ktorej riaditeľom a súčasne primárom chi-
rurgického oddelenia bol ustanovený MUDr. 
Jozef Uram, ktorého 130. výročie narodenia 
a význam pre rozvoj slovenského zdravotníctva 
a košickej chirurgie si pripomíname tento rok.

Bol synom slovenského národovca a spiso-
vateľa Rehora Urama-Podtatranského. Narodil sa  
30. 12. 1885 v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 1891 – 
1895 navštevoval ľudovú školu Liptovskom Mikuláši. 
V  rokoch 1895 – 1899 študoval na gymnáziu 
v Banskej Štavnici, 1899 – 1903 na evanjelickom kolé-
giu v Prešove. V rokoch 1903 – 1908 štúdium medi-
cíny, ktoré začal vo Viedni a skončil v Budapešti, kde 
bol promovaný na doktora medicíny. 1908 – 1910  
praktikant na klinike v Budapešti, podnikol krat-
šie študijné cesty do USA, Anglicka, Francúzska 
a Nemecka. V roku 1910 sa stal I. sekundárnym 
lekárom na chirurgickom oddelení nemocnice 
Sv. Rocha v Budapešti, ktoré viedol prof. Herczl. Po 
dvoch rokoch profesor ochorel. MUDr. Uram v jeho 
zastúpení viedol oddelenie celé dva roky. V rokoch 
1912 – 1913 sa zúčastnil balkánskej vojny ako veliteľ 
chirurgickej sekcie Uhorsko-Rakúskeho Červeného 
kríža v Srbsku. Vyznamenaný rádom sv. Sávu II. trie-

dy. Počas prvej svetovej vojny v rokoch 1914 – 1916 
lekár 5. drangúnskeho pluku. V rokoch 1916 – 1918 
konziliárny chirurg, operatér, veliteľ samaritánskej 
kolónie 5. pešiackej kolónie. 28. 10. 1918 opustil 
Budapešť a zúčastnil sa Deklarácie Slovenského 
národa v Turčianskom Svätom Martine a bol jej 
signatárom. 4. 1. 1919 bol vyslaný ako konzultant 
zdravotného referátu na slovenský východ. 29. ja-
nuára 1919 bol poverený MUDr. Vavrom Šrobárom 
vedením Štátnej nemocnice v Košiciach, ktorá 
bola zriadená v bývalom „Nápravnom ústave 
pre mladistvých“, založenom v roku 1901, dobre 
známom ako „polepšovňa“. Dnes areál Univerzity 
veterinárneho lekárstva v Košiciach. Niektoré pa-
vilóny nápravného ústavu pre mladistvých po-
čas I. svetovej vojny boli prestavané pre potreby 
„Nemocnice pre vojenských invalidov“ a bolo v nej 
vytvorené aj chirurgické oddelenie, na ktorom od 
roku 1916 pôsobil ako vojenský chirurg známy 
prof. Lichtenberg a v rokoch 1916 – 1919 aj prof. 
Kňazovický, zakladateľ Košickej chirurgickej školy 

a prvý dekan košickej Lekárskej fakulty UPJŠ. Štátna 
nemocnica v Košiciach v provizórnych priestoroch 
nápravného ústavu pre mladistvých mala oddele-
nie chirurgické, interné, detské a infekčné a posky-
tovalo tu zdravotnícku lôžkovú starostlivosť. V roku 
1913 sa začala v Košiciach stavať štátna nemocnica. 
Vzhľadom na udalosti počas I. svetovej vojny sa 
realizácia jej výstavby značne spomalila a dokon-
čená bola až po vzniku ČSR. 24. júna 1924 bola 
slávnostne otvorená Štátna nemocnica v Košiciach, 
jej prvým riaditeľom a súčasne primárom chirur-
gického oddelenia bol ustanovený MUDr. Jozef 
Uram. Nová Štátna nemocnica v Košiciach patrila 
medzi najmodernejšie nemocničné zariadenia 
v ČSR a stala sa najvýznamnejším zdravotníckym 
centrom východného Slovenska, mala 600 postelí 
so 6 oddeleniami a prosektúrou. Chirurgické odde-
lenie malo 160 postelí, neskôr 192. Riaditeľ a primár 
MUDr. Jozef Uram tu pokračoval v širokom spektre 
svojich operácií, ktoré začal v provizórnej mestskej 
nemocnici. Na svojom chirurgickom pracovisku 

Obrázok 1. MUDr. Jozef Uram Obrázok 2. Operačné knihy, ktoré zaviedol Jozef Uram na svojom chirurgickom pracovisku
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zaviedol operačné knihy, ktoré sú v archíve I. chi-
rurgickej kliniky LF UPJŠ Košice a UN L. Pasteura 
Košice a sú veľmi zachovalé. Sú jednými z najstar-
ších zachovaných operačných kníh na Slovensku 
a svedčia o chirurgických prioritách MUDr. Jozefa 
Urama v Košiciach a na Slovensku (obrázok 2)

Operačné knihy z roku 1919 a ďalších rokov 
obsahovali: berné číslo, deň prijatia, prijímacie 
číslo, rodné a krstné meno, vek, bydlisko, dia-
gnózu, čas a druh operácie, operatéra, poznám-
ku vyliečený, polepšený, nepolepšený, zomrel, 
vzdialil sa.

Operačné knihy svedčia o prioritách MUDr. 
Jozefa Urama v  tom období pri zavádzaní 
a uskutočňovaní operačných výkonov chirur-
gickej praxe v Košiciach a na Slovensku. 

Svedčia o tom dáta a vykonané operačné 
výkony: 15. 4. 1919 – apendektómia, 31. 7. 1919 
laminektómia pre sponditis tbc, 22. 8. 1919 – 
strumektómia, 17. 9. 1919 – resekcia žalúd-
ka a GEA pre ulcus ca ventriculi, 1. 11. 1919 
– Trendelenburgova operácia pre varixy DK,  
3. 11. 1919 – resekcia rekta podľa Kraského,  
10. 12. 1919 – laparotómia, sutura ventriculi pre ul-
cus ventriculi perf. Od 15. 4. 1919 do konca roka bo-
lo vykonaných 283 operačných výkonov. 5. 1. 1920  
resekcia žalúdka a GEA pre ca ventriculi, 30. 3. 1920  
exstirpácia meningocystococle nuchae 
u 3-dňového dieťaťa, 27. 5. 1920 plastika ani 
u 3-mesačného dievčatka s atresiou ani, 26. 5. 1920  
resekcia rebra u 4-ročného chlapčeka pre empy-
ém hrudníka, 17. 4. 1920 parciálna exstirpácia duo-
dena pri MTS ca pankreasu do duodena, 3. 9. 1920  
cholecystostómia pri empyéme žlčníka a cho-
lecystolitiáze, 25. 11. 1920 mastektómia.

V roku 1920 bolo spolu urobených 966 ope-
rácií, 26. 12. 1922 cholecystektómia pri cholecy-
stolitiáze, 5. 4. 1923 exstirpácia aneuryzmy 
art. brachialis, 26. 4. 1923 cholecystektómia, 
choledochotómia, dilatácia papila Vateri a dre-
náž, 14. 5. 1923 gastrostómia pre ca ezofagi,  
9. 4. 1924 splenektómia pre splenomegáliu, 
21. 4. 1924 trepanatio et elevatio pri impresio 
cranii, 14. 10. 1924 nefrektómia l. dx. pre tbc 
renis, 15. 6. 1924 hemikolektómia pre nádor 
céka, 7. 1. 1925 exstirpácia echinokokovej 
cysty pečene.

Operovaní pacienti MUDr. Urama boli 
z Košíc, z celého východoslovenského regió-
nu, ale veľa operovaných bolo aj zo stredného 
Slovenska, ale aj ostatných oblastí Slovenska.

Mimo medicíny, organizácie zdravotníctva, 
výraznej chirurgickej aktivity, v období v ktorom 
pôsobil je významný aj podiel jeho účasti na 
verejnom živote, v zdravotníckych stavovských 
organizáciách, ale aj jeho odborná publikačná 

činnosť. Od študentských rokov pracoval v spol-
koch a prejavoval sklony k literárnej tvorbe. 1899 
člen študentského spolku Zora v Liptovskom 
Mikuláši a  uverejnil svoje literárne prvotiny. 
Za národné povedomie vylúčený z gymnázia 
v Banskej Štiavnici.

V roku 1910 – 1911 bol členom Slovenského 
spolku v  Budapešti, 1910 – 1911 jeho pod-
predseda, 1911 – 1913 predseda. V roku 1911 
s Vajanským zástupca slovenských novinárov 
na X. zjazde slovanských novinárov v Belehrade.

1908 – 1913 účastník porád Československej 
jednoty v  Luhačoviciach. 1912 podpísal 
Memorandum budapeštianských Slovákov proti 
spojeniu slovenskej a maďarskej evanjelickej 
cirkvi. 1918 signatár Martinskej deklarácie. Po 
roku 1918 organizátor slovenského zdravotníc-
tva, najmä na východnom Slovensku. Podiel 
na dobudovaní Štátnej nemocnice v Košiciach 
a vytvorenie podmienok na jej rozvoj. V roku 
1919 sa stal konzultantom zdravotného refe-
rátu Ministerstva verejného zdravotníctva. 
Podpredseda Československej chirurgicko-gy-
nekologickej spoločnosti. 25. 6. 1920 na valnom 
zhromaždení Združenia československých le-
károv v Košiciach vznikla 31. východosloven-
ská župa ústrednej jednoty československých 
lekárov v Košiciach a za jej predsedu bol zvo-
lený MUDr. Jozef Uram. Bol aj vedúcim funk-
cionárom miestnych kultúrnych a sociálnych 
spolkov v Košiciach. 

Odborné slovenské publikácie:
1.  Príspevok k predmetu o liečení hnisavého 

zánetu pobrušnice. Rozhl. V chir. a gyn. XII. 
1933.

2.  Nové výsledky a  nevyriešené problémy 
v chirurgii. Čas. lek. čes. XXIX. 1935.

3.  Príspevok k otázke resekcie žalúdka s po-
nechaním dvanástorníkového vredu. Rozhl. 
v chir. a gyn. XIX. Číslo 2, 4.

4.  Vzostup medicíny od prapočiatkov podnes. 
Styk. 1935. Číslo 6.
Uvedené publikácie sú príspevkom ku 

riešeniu aktuálnych problémov chirurgie ako 
medicínskeho odboru v období, v ktorom boli 
publikované.

MUDr. Jozef Uram bol po primárovi 
Krčmérym v Trnave a primárovi Čárskom v Nitre 
posledný z trojice slovenských chirurgov, ktorí 
neboli žiakmi zakladateľa slovenskej chirurgickej 
školy prof. Kostlivého. V roku 1929 sa pre závaž-
né zdravotné problémy musel svojich funkcií 
v Štátnej nemocnice v Košiciach vzdať. Zomrel 
dňa 15. novembra 1944 v Pezinku.

Bratislavské lekárske listy, 24, 1944, číslo 11 
– 12, príloha strana 84 – 86 v časti z Lekárskeho 

sveta uvádzajú: „MUDr. Jozef Uram, chirurg, hlav-
ný zdravotný radca v. v., bývalý riaditeľ Štátnej 
nemocnice v Košiciach, zomrel dňa 15. novem-
bra 1944.“

„Súhrn drobných udalostí tvorí náplň žitia jed-
notlivca a súhrn životných dejov synov národa 
vytvára jeho históriu. Nie všetci hráme rovnaký 
zástoj. Väčšina z nás žije a zanikne bez stopy, ak 
odhliadneme od vrúcnych spomienok našich na-
jdrahších. Iní, azda ani nie významnejší, zostávajú 
večne v pamäti, raz preto, že boli priekopníkmi, 
inokedy preto, že boli martýrmi a málo je tých, ktorí 
sa stávajú nesmrteľnými preto, že boli obdarení 
geniálnym duchom, ktorého plody žiaria po stáro-
čia. Dr. Uram bol priekopníkom. Bol prvým v rade 
slovenských chirurgov. Osud bol k nemu krutý, tak 
ako je krutý k histórii nášho národa a k životnému 
dielu väčšiny jeho veľkých synov. To im však neuberá 
na sláve, lebo nielen v šťastí, ale i v utrpení je veľkosť. 
Dr. Uram nezanechal po sebe žiakov ani väčšie 
vedecké diela. Neúprosná choroba zdrvila jeho 
ducha v rokoch mužného rozkvetu, keď spravidla 
prestávame rásť, ale začíname uskladňovať plody 
svojich životných skúseností. A predsa v krátkej jeho 
životnej dráhe nám ukázal v časoch neprajných, že 
i Slovák sa vie dopracovať k odbornému vzdelaniu 
v medicíne. Stal sa pozoruhodným chirurgom v ma-
ďarskom hlavnom meste a pri tom nezabudol, že 
je Slovák. Bol prvým a zostal verným, v tom je jeho 
veľkosť. Nech žije v nás a v našom potomstve jeho 
pamiatka.“ (Profesor Čársky)

Záverom môžeme konštatovať, že príspe-
vok prof. Konštantína Čárskeho, prednostu 
Chirurgickej  kliniky Lekárskej fakulty v Bratislave, 
dostatočne vystihuje osobnosť MUDr. Jozefa 
Urama ako príslušníka rodiny Uramovcov, vý-
znamného chirurga a organizátora zdravotníctva 
na Slovensku a v Košiciach.
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Preh adové lánky
 • Larválna terapia a chronické nehojace sa rany
 • Predopera ná a periopera ná lokaliza ná diagnostika 

primárnej hyperparatyreózy
 • Minimálne invazívna ezofagektómia
 • Komplikácie orálneho a labiálneho piercingu

PôVODNÉ PRÁCE
 • Možnosti riešenia stenóz v ileo-pouch análnej anastomóze

Kazuistiky
 • Lézia mo ového mechúra pri laparoskopickej resekcii sigmy – 

kazuistika
 • Inkarcerovaná diafragmálna hernia ako neskorý následok 

poranenia hrudníka. Kazuistika a preh ad literatúry
 • Intermitentná ileocekálna invaginácia v dospelosti
 • Význam sentinelovej biopsie v chirurgickej lie be tenkého 

malígneho melanómu – kazuistika
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Preh adové lánky
 • Neinvazívna toaleta dýchacích ciest aplikáciou expulzného 

efektu VFDV (vysokofrekven nej dýzovej ventilácie p úc)
 • Quo vadis, regionálna anestézia?

PôVODNÉ PRÁCE
 • Vplyv PEEP a v asného periopera ného recruitment manévru 

pri OP výkonoch v mimotelovom obehu
 • Poopera ná boles , poh ad na sú asný stav lie by v SR

KAZUISTIKY
 • Anestézia pri neuropatii Charcot-Marie-Tooth – kazuistika
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