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K aktuálnym problémom slovenskej chirurgie

Vo viacerých predchádzajúcich číslach nášho odborného časopisu 
Slovenská chirurgia sa členovia výboru Slovenskej chirurgickej spoločnosti 
vyjadrovali k niektorým problémom slovenskej chirurgie a očakávali 
rozvinutie diskusie k niektorým otázkam našej odbornej súčasnosti. 

Niektoré otázky sú diskutované v pracovných kolektívoch denne, 
avšak naša chirurgická povaha (viac robiť, menej diskutovať a ešte menej písať) nás  demaskuje,  
lebo to čo už je raz napísané, to sa nedá vziať späť. 

Aj napriek tomu, že vo všeobecnosti sú chirurgovia považovaní za „mužov činu“ predsa len 
každodenná chirurgická činnosť citlivých a skúsených chirurgov zaťažených peroperačnými 
a pooperačnými komplikáciami ich núti k pokore. Našťastie, komplikovaných pooperačných 
stavov je menej ako nekomplikovaných, a tak sa to nejako vybalansuje bez väčších následkov 
na psychiku chirurga.

Pooperačné komplikácie boli, sú a budú aj napriek pokrokom v súčasnej medicíne, a v chirurgii 
zvlášť. Mnohé komplikácie, ktoré v minulosti končili fatálne, dnes už naozaj vidíme zriedkavo 
(embólia a. pulmonalis, prudké infekcie a ďalšie). 

Klesajúci záujem o chirurgiu
Napriek pozitívnym stránkam chirurgie a chirurgickej činnosti (bezprostredný a dlhotrvajúci 

efekt) je evidentne badateľný klesajúci záujem mladých lekárov o klasické chirurgické odbory. 
Príčin tohto neutešeného stavu je niekoľko:
–  prefeminizovaná skladba poslucháčov lekárskych fakúlt
–  donedávna slabšie platové podmienky
–  možnosť odísť pracovať do zahraničia, najmä tam, kde je veľký nedostatok lekárov a pod-

mienky sú veľmi lákavé
–  v ostatných rokoch zlepšovaním znalosti cudzích jazykov odpadá jazyková bariéra
–  postupná redukcia chirurgických lôžok aj vďaka intenzívnejšej ambulantnej starostlivosti 

a jednodňovej chirurgii
–  obmedzenie prijímania mladých lekárov pri redukcii lôžok
–  zložitosť a časová náročnosť odbornej prípravy najmä pri porovnaní s inými odbormi, kde 

lekár v úzkom špecializačnom odbore dosiahne oveľa rýchlejšie certifikát odbornosti
–  fyzicky aj psychicky náročné pohotovostné služby
–  kriminalizácia medicíny, najmä chirurgických odborov, s vysokým percentom urgentnej 

starostlivosti zvlášť (chirurgia, gynekológia, pôrodníctvo, ARO a iné)
–  enormne narastajúca administratívna činnosť v poslednom období (najmä realizácia ISO 

noriem, nemocničný informačný systém)

Nespravodlivé fi nancovanie chirurgickej zdravotnej starostlivosti
Chirurgia je odbor s vysokou finančnou náročnosťou na prácu a použité prostriedky pri 

chirurgickej činnosti. Náročné, zložité a nákladné operačné výkony sú niekoľkonásobne drahšie 
než finančný obnos preplácaný zdravotnými poisťovňami za ukončenú hospitalizáciu. Zavedenie 
systému OHV (osobitne hradené výkony) so znížením platieb za jednoduchšie a finančne menej 
náročnejšie výkony situáciu ešte zhoršilo, pretože súčasne nedošlo k primerane vyšším platbám 
za zložitejšie výkony. Výsledkom je zadlženosť chirurgických pracovísk zameraných na zložité 
a náročné operačné výkony.

Dlho očakávané zavedenie DRG systému (voľne preložené „platba za diagnózu“) malo situáciu 
zlepšiť, avšak jeho realizácia bola odložená a systémom koeficientov sa má len určiť pomer medzi 
jednoduchšími a zložitejšími výkonmi. Nech už je akokoľvek, predsa len jeho uvedením do praxe 
budú platby zo zdravotnej poisťovní možno lepšie, ale hlavne, spravodlivejšie.

Špecializačné vzdelávanie
Systematickému postgraduálnemu vzdelávaniu bola na Slovensku a  v  bývalom 

Československu venovaná maximálna pozornosť. Faktom je, že to bol takmer dokonalý systém, 
ktorý nám mnohí závideli. Faktom je aj to, že pomerne dlho prežíval po nežnej revolúcii a po 
rozpade Česko-Slovenska. Reforma postgraduálneho vzdelávania sa pripravovala veľmi dlho 
a časove zapadla do obdobia vstupu Slovenska do Európskej únie s tým, že ju bolo nutné zosúladiť 
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s princípmi postgraduálneho vzdelávania v krajinách EÚ. Rok 2004 bol prelomový, pretože systém dvoch atestácií bol zmenený na jednu špecializačnú skúšku, 
ktorú možno absolvovať po dvoch rokoch praxe v rámci spoločného chirurgického kmeňa a ďalších troch rokoch odbornej chirurgickej činnosti. Teda po 5 
rokoch chirurgickej činnosti by erudícia vo všeobecnej chirurgii mala dosiahnuť vrchol. Podmienky takejto erudície na Slovensku, ale ani v Čechách nie sú na-
jpriaznivejšie. Diskusné fórum členov Čestnej rady Českej chirurgickej spoločnosti (ktorej členmi sú viacerí chirurgovia zo Slovenska) v októbri 2013 v Bzenci to 
potvrdilo, keď konštatovalo, že teoretická, ale hlavne praktická časť prípravy na špecializačnú skúšku nie je dostatočná a že za 3 roky nie je možné vo väčšine 
prípadov zvládnuť náročnosť špecializačného štúdia v špecializačnom programe chirurgia. 

Po roku 2004 vznikli postupne na Slovensku (namiesto jedného centra pre postgraduálne vzdelávanie v chirurgii v SZU v Bratislave) štyri akreditované 
pracoviská pri lekárskych fakultách (dve v Bratislave, v Martine a v Košiciach).

Dĺžka prípravy mladého chirurga na špecializačnú skúšku nie je jediným boľavým miestom v špecializačnej príprave v programe chirurgia. Veľká väčšina 
uchádzačov pracuje v menších nemocniciach a tu sa podmienky pre kvalitnú prípravu v ostatných rokoch veľmi zmenili. Veľmi často dochádza k zmenám 
na primárskych postoch, stráca sa kontinuita vo výchove mladých chirurgov, nemôže sa vybudovať „otcovsko-synovský vzťah“ medzi primárom a mladým 
chirurgom, vytratil sa pocit zodpovednosti primára za kvalitu prípravy mladého chirurga, ba niekedy aj vypočítavosť primára s pocitom prípadného poten- 
ciálneho ohrozenia jeho funkcie v budúcnosti.

Na väčších pracoviskách a klinikách je situácia o niečo konsolidovanejšia, hoci aj tu sa dejú niekedy až nepochopiteľné zásahy a zmeny v kompeten-
cií riadení kliník. Pritom kliniky v univerzitných nemocniciach by mali vzorne plniť študijné programy a tieto by mali byť aj finančné zabezpečené pre získanie 
kvalitných učiteľov. 

Avšak ani  predchádzajúci systém dvoch atestácií a dĺžkou trvania 8 rokov praxe nebol dostatočný pre zvládnutie najzložitejších chirurgických výkonov. 
Chirurgovia z malých nemocníc mnohé operačné výkony (hoci ich teoreticky zvládli) ani len nevideli, a nie to ešte aby mali s nimi vlastné skúsenosti. Preto bolo 
potrebné, aby najzložitejšiu vysokošpecializovanú brušnú chirurgiu (pečeň, pankreas, pažerák, žalúdok a transplantáciu životne dôležitých orgánov a pod.) 
cvičili a v nej sa realizovali na pracoviskách, v ktorých sa vykonáva. Pre takýchto adeptov bola medzi základné chirurgické odbory zaradená aj novodefinovaná 
gastroenterologická chirurgia, a to nariadením vlády Slovenskej republiky č. 743/2004. V súčasnosti sú v programe gastroenterologická chirurgia akreditované 
aj reakreditované 2 pracoviská (Chirurgická klinika v Banskej Bystrici a I. chirurgická klinika v Košiciach), kde sa možno o štúdium v tomto špecializačnom 
odbore uchádzať. 

Gastroenterologická chirurgia má svoje zvláštnosti a v mnohých vyspelých krajinách existujú podobné špecializačné programy hoci aj pod iným pome-
novaním a existujú aj samostatné pracoviská gastroenterologickej chirurgie. Špecializácia  v gastroenterologickej chirurgii je vhodná pre chirurgov pracujúcich 
v zdravotníckych zariadeniach, kde sú takéto výkony centralizované a bežne vykonávané. Pre chirurgov pracujúcich v menších zariadeniach je vhodnejšia špe-
cializácia z chirurgie, ktorá obsahuje aj základy diagnostiky a liečby úrazov pohybového aparátu. Aj zriadenie a akceptácia novodefinovaného špecializačného 
odboru gastroenterologická chirurgia je dôkazom toho, že spejeme od univerzality k špecializácii. Tak ako je pre kardiológa dobrým partnerom kardiochirurg, 
tak pre gastroenterológa bude vhodným partnerom gastroenterologický chirurg.

S vyššie uvedeným úzko súvisí aj otázka centralizácie zložitých výkonov do centier. Aj napriek určitému posunu pozitívnym smerom, predsa sa len ukazuje, 
že v tejto oblasti sme ešte ďaleko od ideálneho stavu. 

Niekoľko poznámok k chirurgii prsníka
Situáciu okolo chirurgie prsníka verne opísal prezident SCHS prof. Kothaj v našom odbornom časopise Slovenská chirurgia v čísle 2 z roku 2012. Odvtedy 

sa situácia zmenila v tom smere, že chirurg a gastroenterologický chirurg môže vykonávať chirurgiu prsníka po získaní diplomu a oprávnenia absolvovaním 
certifikačnej prípravy pod názvom Chirurgia prsníka. Časový termín uvedený v Odbornom usmernení MZ SR pre včasnú diagnostiku a liečbu nádorov prsníka 
sa neúprosne blíži (31. 12. 2013), aj preto na porade krajských chirurgov s hlavným odborníkom MZ SR pre odbor chirurgia prof. Pechanom v Prešove v septem-
bri 2013, bol hlavný chirurg požiadaný o urýchlené jednanie na MZ SR o oddialenie platnosti a posunutie termínu o jeden rok, t. j., 31. 12. 2014. Zatiaľ jediným 
akreditovaným pracoviskom pre realizáciu certifikačného programu Chirurgia prsníka je Chirurgická klinika NOÚ v Bratislave, ktorá ju získala v priebehu roku 
2013. Posunutím už spomínaného  termínu je reálny predpoklad, že dôjde k akreditácii viacerých pracovísk na Slovensku, ktoré by mohli program certifikovanej 
činnosti Chirurgia prsníka realizovať a udeľovať diplomy a oprávnenia na certifikovanú činnosť.

V súčasnom období je taká požiadavka na stole MZ SR a očakávame jej kladné vybavenie.

Časopis Slovenskej chirurgickej spoločnosti
Po mnohých problémoch v určitom časovom období s vydávaním nášho odborného periodika môžeme smelo a s potešením konštatovať, že sa situácia 

stabilizovala. Časopis Slovenská chirurgia vychádza v presných časových intervaloch, udržiava si dobrú odbornú úroveň publikovaných prác, netrpí nedostatkom 
rukopisov, má dobrú grafickú úpravu a sadzbu, za čo patrí naša vďaka všetkým, ktorí sa o to pričinili. Počnúc šéfredaktorom, redaktorke aj redakčnej rade, ale 
aj všetkým, ktorí doň pravidelne prispievajú a neustále vynakladajú veľké úsilie, aby tomu tak bolo aj v budúcnosti.

Ako je vidieť aj z úvodníkov predchádzajúcich čísiel nášho časopisu, chirurgia na Slovensku má kopec problémov, ale čas a zdravý rozum, na ktorý sa musíme 
spoliehať, ale aj pracovitosť, vytrvalosť a oduševnenie, ku ktorým nás naša chirurgia trénuje a pripútava, pomôže postupne riešiť aj najzložitejšie problémy.

prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
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Komplikácie po resekčných výkonoch na pankrease
doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice

Ochorenia pankreasu, predovšetkým chronická pankreatidída a nádory pankreasu, sú najčastejšími indikáciami na resekčné operačné 
výkony na pankrease. Napriek výraznému poklesu úmrtnosti po týchto operáciách, počet pooperačných komplikácií ostáva pomerne 
vysoký. Koncentrácia pacientov v špecializovaných centrách znižuje mortalitu aj morbiditu pri týchto výkonoch.

Kľúčové slová: chronická pankreatitída, karcinóm pankreasu, resekčné výkony, komplikácie.

Complications after pancreatic resections

Diseases of pancreas, especially chronic pancreatitis and tumors of pancreas are the most common indications for surgical interventions 
on the pancreas. Despite a significant decrease in mortality after these operations, the number of postoperative complications remains 
relatively high. The concentration of patients in specialized centers reduces mortality and morbidity in these surgical procedures. 

Key words: chronic pancreatitis, pancreatic cancer, pancreatic resections, complications. 
Slov. chir., 2013; roč. 10(4): 128–131

Úvod
Pankreas, orgán uložený v retroperitoneu, 

bol dlho neprístupný chirurgickým intervenciám. 
V súčasnosti indikáciou na operačné resekčné 
výkony na pankrease sú najmä chronická pankrea- 
titída a nádory pankreasu. Vďaka poznatkom pa-
tofyziológie chronickej pankreatitídy v ostatných 
desaťročiach, sa resekcie pankreasu pre chro-
nickú pankreatitídu vykonávajú stále vo väčšom 
množstve, pričom dochádza postupne k ústupu 
od klasickej Whipplovej operácie v prospech zá-
chovných operácií ako sú duodenum záchovná 
resekcia hlavy pankreasu a pylorus záchovná duo- 
denohemipankreatektómia. Resekčné výkony 
na pankrease u pacientov s chronickou pankrea-
titídou sa vykonávajú zvyčajne pre bolesť alebo 
podozrenie na malignitu (1, 2, 3). Vzťah medzi 
chronickou pankreatitídou a karcinómom pan-
kreasu je pomerne úzky, niekedy je veľmi ťažké 
až nemožné predoperačne odlíšiť tieto dve jed-
notky (3, 4). U pacientov s nádorom pankreasu 
je resekčný výkon a odstránenie nádoru jedinou 
šancou na ich vyliečenie (1). 

Resekčné výkony na pankrease
Počiatky chirurgických výkonov na pankrease 

sa datujú do 19. storočia. Prvú úspešnú resek-
ciu ampulárneho karcinómu vykonal Dr. Wiliam 
Stewart Halsted v roku 1898, u 58-ročnej ženy 
s obštrukčným ikterom. Halsted resekoval seg-
ment druhej časti duodéna spolu s tumorom 
a  duodenum spojil na spôsob end to end. 
Pankreatický a žlčový vývod potom reimplanto-
val (1). Prvú duodenopankreatektómiu vykonal 
Codivilla v roku 1898 (5, 6) a prvú úspešnú duode-
nohemipankreatektómiu vykonal Kausch v roku 
1909 a referoval o nej v roku 1912, vykonaná bola 
v dvoch etapách. O svojich úspechoch dvojeta-

povej cefalickej duodenohemipankreatektómii 
napísal Whipple v roku 1935 v časopise Annals of 
Surgery (7), ktorú v roku 1941 (8) zdokonalil na jed-
noetapovú (obrázok 1). Pri totálnej pankreatektó-
mii (obrázok 2) patrí prvenstvo Priestleymu z roku 
1944 (6). Spôsobov rekonštrukcie tráviaceho trak-
tu po duodenohemipankreatektómii je viacero, 
ako prví opísali implantáciu kýpťa pankreasu do 
žalúdka Waugh a Clagett v roku 1946 (9), v Európe 
ju spopularizoval Reding (10). Ďalším prínosom 
v pankreatickej chirurgii bolo vykonanie pylorus 
záchovnej resekcie pankreasu (obrázok 3), ktorú 
opísali Traverso a Logmire (11), neskôr vykonanie 
duodenum záchovnej resekcie hlavy pankreasu 
(obrázok 4) Begerom (12). 

V počiatkoch chirurgie pankreasu boli resek-
cie vykonávané len v malých počtoch. Samotný 
Whipple za svojej éry vykonal 37 duodenohe-

mipankreatektómií (1). V súčasnosti sú praco-
viská, kde sa ročne vykonáva 150 − 200 resekcií. 
Vykonávaním takého množstva operácií úmerne 
klesajú pooperačné komplikácie (13).

Operácie na pankrease sa rozdeľujú na ope-
rácie resekčné, pri ktorých sa časť podžalúdkovej 
žľazy resekuje, a operácie drenážne, pri ktorých 

Obrázok 2. Totálna pankreatektómia, modifiko-
vané podľa Manna (35)

Obrázok 1. Duodenohemipankreatektómia 
podľa Whippla

Vysvetlivky: 1 − kľučka tenkého čreva, 2 − pankreatojeju-
no-anastomóza, 3 −  choledochojejunoanastomóza ši-
tá 20 cm od pankreatojejunoanastomózy, 4 − gastroen-
teroanastomóza, modifikované podľa Manna  (35)

Obrázok 3. Pylorus záchovná duodenopankrea- 
tektómia podľa Traverso-Logmire

Vysvetlivky: 1 − pankreatikojejunoanastomóza,  2 − he-
patikojejunoanastomóza  asi 25 cm od pankreatikojeju-
noanastomózy, 3 − duodenum všité do odvodnej kľuč-
ky 40 cm distálnejšie,  modifikované podľa Manna (35)
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sa derivuje pankreatická šťava spojením pankrea- 
tického vývodu s tráviacim traktom (väčšinou 
kľučkou tenkého čreva). Drenážne výkony boli 
vykonávané najmä pri chronickej pankreatitíde, 
resekciu chvosta pankreasu s drenážou pankrea- 
tického vývodu do kľučky tenkého čreva opísal 
Puestow a Gillesby (14), jeho modifikáciu − drenáž 
pankreatického vývodu do kľučky tenkého čreva 
bez resekcie pankreasu Partington-Rochelle (15). 
Kombináciu resekčnej a drenážnej operácie zahŕňa 
Freyova operácia (obrázok 5), predná resekcia hla-
vy pankreasu s pozdĺžnou pankreatikojejunoana-
stomózou (16). Izbicki (17) opísal prednú resekciu 
hlavy pankreasu s pankreatikojejunoanastomózou 
u pacientov s úzkym pankreatickým vývodom, pri-
čom samotný pankreas v oblasti duktus pankreati-
kus klinovite resekuje v tvare písmena V (obrázok 6).

Najradikálnejší výkon pri duodenohemipankrea- 
tektómii, vykonávanej pri karcinóme pankreasu, je 
regionálna duodenohemipankreatektómia s resek-
ciou hornej mezenterickej vény a resekciou por-
tálnej vény s rozsiahlou lymfadenektómiou podľa 
Fortnera, neskôr prepracovaná Ishikawom (18).

V ostatných rokoch prenikajú aj do chirurgie 
pankreasu laparoskopické výkony, spočiatku ako 
diagnostické operácie (19), neskôr ako kuratívne 
výkony, hlavne pri benígnych ochoreniach ako sú 
pseudocysty pankreasu a menšie tumory v oblas-
ti chvosta pankreasu (20, 21, 22). V súčasnosti sa už 
laparoskopicky vykonávajú aj rozsiahle resekcie, 
duodenohemipankreatektómie (23). 

Komplikácie po resekčných 
výkonoch na pankrease

Pri resekčných výkonoch na pankrease, či 
už vykonaných klasickou operačnou metódou 
alebo laparoskopicky, po samotnej resekčnej fáze 
operácie nasleduje rekonštrukčná. Vykonáva sa 
viacero anastomóz, medzi samotným pankrea- 

som a tenkým črevom alebo žalúdkom, medzi 
žlčovými cestami a tenkým črevom, anastomóza 
medzi žalúdkom a tenkým črevom a niekedy aj 
anastomóza medzi jednotlivými úsekmi tenkého 
čreva, Braunova anastomóza. Pri rekonštrukcii 
všetkých týchto anastomóz môže dôjsť k  ich 
leaku, v najhoršom prípade k úplnej dehiscencii 
vykonanej anastomózy. Na správne vyhodno-
tenie pooperačných komplikácií a možnosť ich 
sledovania a porovnávania bolo nevyhnutné 
vypracovať štandardy. 

Pankreatická fistula
Najobávanejšou komplikáciou po resekciách 

na pankrease je prítomnosť pankreatickej fistuly. 
Veľký vplyv na vznik fistuly má samotné tkani-

vo pankreasu, hlavne jeho kvalita. Ak je v po-
nechanej časti pankreasu prítomná chronická 
pankreatitída, ponechané tkanivo pankreasu je 
tuhé, fibroticky zmenené, nazývané hard pan-
kreas. V prípadoch, ak je ponechané tkanivo 
bez chronického zápalu, je väčšinou krehké, 
mäkké, s väčšou tendenciou k vzniku fistuly, 
nazývané soft pankreas. Medzinárodná študijná 
komisia pre pankreatickú fistulu (International 
Study Group of Pancreatic Fistula) ISGPF vypra-
covala definíciu pankreatickej fistuly (24), ktorá 
rozdeľuje pankreatické fistuly na tri skupiny A, B, 
C (tabuľka 1). Pankreatická fistula skupiny A je naj-
častejšia, označovaná ako prechodná, zvyčajne 
bez klinických prejavov u pacientov. Tento typ 
fistuly si nevyžaduje antibiotickú liečbu, totálnu 
parenterálnu výživu, ani liečbu Oktreotidom. 
Pankreatická fistula skupiny A nepredlžuje čas 

Obrázok 4. Resekcia hlavy pankreasu so zacho-
vaním duodena podľa Begera, modifikované 
podľa Manna (35)

Obrázok 5. Limitovaná predná resekcia hlavy 
pankreasu s laterálnou pankreatikojejunoanasto-
mózou podľa Frey, modifikované podľa Manna (35)

Obrázok 6. Predná resekcia hlavy pankreasu 
a pozdĺžna resekcia v oblasti duktus pankreati-
kus v prípadoch úzkeho pankreatického vývodu 
podľa Izbickiho (17)

Tabuľ ka 1. Pankreatická fistula po resekčných výkonoch na pankrease podľa ISGPF, modifikované 
podľa Bassiho (24)

Pankreatická fistula PF − typ A B C

Klinický stav dobrý zvyčajne dobrý zlý

Špeciálna liečba: ATB, 
parenterálna výživa, Oktreotid

nie nie/áno áno

USG/CT negatívne negatívne/pozitívne pozitívne

Prítomnosť poistných drénov 
po ≥ 3 týždňoch 

nie zvyčajne áno áno

Reoperácia nie nie áno

Úmrtie v dôsledku v PF nie nie možné

Známky infekcie nie nie áno

Sepsa nie nie áno

Rehospitalizácia nie áno/nie áno/nie

Tabuľ ka 2. Spomalené vyprázdňovanie žalúdka – delayed gastric emptying DGE podľa ISGPS, 
modifikované podľa Wenteho (26)

DGE Nazogastrická sonda nutná
Nazogastrická sonda 
opätovne zavedená

Intolerancia tuhej potravy

Stupeň A 4 − 7 dní po 3. dni do 7 pooperačných  dňoch

Stupeň B 8 − 14 dní po 7. dni do 14 pooperačných dňoch

Stupeň C > ako 15 dní po 14. dni do 21 pooperačných dňoch
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hospitalizácie u pacientov, v mnohých prípa-
doch je nutné ponechať poistné drény dlhšie. 
Pankreatická fistula skupiny B je klinicky závažná 
fistula. Môže byť spojená s bolesťami brucha, 
zvýšenou telesnou teplotou a leukocytózou. 
V mnohých prípadoch pacient neprijíma potra-
vu per os, vyžaduje totálnu parenterálnu výživu 
alebo enterálnu výživu. Poistné drény musia 
byť ponechané alebo znovu umiestnené do 
miesta intraabdominálnych tekutinových ko-
lekcií pod USG alebo CT kontrolou. Pankreatická 
fistula skupiny B si vyžaduje antibiotickú liečbu 
a liečbu Oktreotidom, zvyčajne predlžuje čas 
hospitalizácie u pacientov a zvyšuje náklady 
na liečbu. V niektorých prípadoch je možné 
ponechať poistné drény u pacientov a ich sle-
dovanie ambulantne. Prítomnosť pankreatic-
kej fistuly skupiny C je najzávažnejšia a môže 
byť potenciálne život ohrozujúcou situáciou. 
Pacienti musia mať zabezpečenú totálnu pa-
renterálnu výživu alebo enterálnu výživu, bez 
príjmu potravy per os, vyžadujú antibiotickú 
liečbu a liečbu Oktreotidom, zvyčajne sú umiest-
není na jednotkách intenzívnej starostlivosti. CT 
snímky zobrazujú závažné tekutinové kolekcie, 
ktoré musia byť perkutánne drénované. Ak sa 
vyskytne sepsa alebo orgánové zlyhávanie, je 
nevyhnutná reoperácia. Pankreatická fistula typu 
C výrazne predlžuje čas hospitalizácie, zvyšuje 
výskyt ďalších pooperačných komplikácií, ako 
aj riziko pooperačného úmrtia. Riziko úmrtnosti 
pri rozsiahlej pankreatickej fistule je okolo 28 %, 
najčastejšia príčina smrti je retroperitoneálna se-
psa a hemorágia. Štúdie, ktoré sledovali rizikové 
faktory rozpadnutia pankreatickej anastomózy 
udávajú, že krehké tkanivo pankreasu – soft 

pankreas, úzky pankreatický vývod a ampulár-
ny karcinóm k nim patria. Nie je jasne určené, 
ktorý spôsob rekonštrukcie je najvhodnejší. Ani 
porovnávacie štúdie pankreatickej anastomózy 
medzi tenkým črevom a žalúdkom, nedali jasnú 
odpoveď, ktorá z nich bude optimálna. Zdá sa 
však, že dôležitejší vplyv na osud pankreatickej 
anastomózy má kvalita tkaniva pankreasu ako 
spôsob rekonštrukcie samotnej anastomózy (25). 

Spomalené vyprázdňovanie žalúdka
Medzi najčastejšie sa vyskytujúce pooperač-

né komplikácie pri resekciách pankreasu sa podľa 
literatúry uvádza spomalené vyprázdňovanie žal-
údka s výskytom od 19 do 70 %. Pôvodne sa jeho 
výskyt udával častejšie po pylorus záchovných 
výkonoch. Podobne ako pri definícii pankreatickej 
fistuly, ani pre spomalené vyprázdňovanie žalúd-
ka nebola donedávna stanovená presná definícia. 
Definíciu spomaleného vyprázdňovania žalúd-
ka stanovila skupina ISGPS (International Study 
Group of Pancreatic Surgery) (26). Spomalené 
vyprázdňovanie žalúdka je rozdelená podľa zá-
važnosti na tri skupiny A, B, C (tabuľka 2). V skupine 
A je nutné ponechať nazogastrickú sondu 4 − 7 
dní, zvyčajne, ak sa sonda odstránila, je nutné ju 
umiestniť opäť v priebehu prvých 3 pooperač-
ných dní. Pacienti netolerujú plnú stravu do 7 
dní. V skupine B je spomalené vyprázdňovanie 
žalúdka hodnotené ako nutnosť ponechať nazo-
gastrickú sondu 8 − 12 dní. V tejto skupine pacien-
tov, ak sa sonda odstránila, je nutné ju umiestniť 
opäť v priebehu prvých 7 pooperačných dní, 
pacienti netolerujú plnú stravu do 14 dní po ope-
rácii. Pacienti so spomaleným vyprázdňovaním 
žalúdka skupiny C majú ponechanú nazogastric-

kú sondu viac ako 14 dní. Zvyčajne, ak sa sonda 
odstránila, je nutné ju umiestniť opäť v priebehu 
prvých 14 pooperačných dní. Pacienti netolerujú 
plnú stravu do 21 dní. Rozsiahla randomizovaná 
štúdia z Holandska nenašla signifikantné rozdiely 
v spôsobe rekonštrukcie štandardnej operácie 
podľa Whippla a pylorus záchovnej duodeno-
hemipankreatektómie vo vzťahu k spomalené-
mu vyprázdňovaniu žalúdka. Viaceré štúdie však 
zistili, že spomalené vyprázdňovanie žalúdka sa 
vyskytuje v súvislosti s intraabdominálnymi kom-
plikáciami, predovšetkým leakom pankreatickej 
anastomózy alebo po rozšírených radikálnych 
lymfadenektómiách (27).

Pooperačné krvácanie 
Pooperačné krvácanie sa vyskytuje od 1 – 8 %  

po pankreatických resekciách a  je spojené  
s 11 − 38 % mortalitou (28). Skupina odborní-
kov ISGPS (29) rozdelila pooperačné krvácanie 
po resekciách pankreasu do skupín podľa času 
krvácania, intenzity a miesta krvácania (tabuľka 
3). Včasné krvácanie je do 24 hodín po operácii, 
neskoré po 24 hodinách. Podľa lokalizácie môže 
byť krvácanie intraluminálne − do lúmenu GIT 
alebo extraluminálne − do dutiny brušnej. Podľa 
intenzity môže byť mierne, bez nutnosti podáva-
nia transfúzie, alebo výrazné, ak je zaznamenaný 
pokles hladiny hemoglobínu o viac ako 4 g/dl 
a nutnosť podávania viac ako 4 transfúznych 
jednotiek za 24 hodín. Podľa klinického stavu 
pacientov je krvácanie rozdelené na tri skupiny 
A, B, C (29). V skupine A je prítomné včasné int-
ra- alebo extraluminálne krvácanie, klinický stav 
pacientov je stabilizovaný, kontrolovaný je krvný 
obraz a USG, zriedka si vyžaduje CT vyšetrenie. 
Skupina B zahŕňa stredne závažné krvácania 
včasné alebo neskoré, intra- alebo extraluminál-
ne. Pacienti sú sledovaní na JIS, zvyčajne sú sta-
bilizovaní, zriedka sú bezprostredne ohrození na 
živote. Podávajú sa krvné transfúzie, vykonávajú 
sa vyšetrenia USG, CT, endoskopické vyšetrenie 
GIT s možnosťou zastaviť krvácanie, embolizá-
cie krvácajúcej cievy, prípadne relaparotómia 
a  ošetrenie zdroja krvácania. Najzávažnejšie 
krvácanie je skupiny C, je neskoré, intra- alebo 
extraluminálne, s bezprostredným závažným 
ohrozením pacientov na živote. Vykonávajú 
sa angiografia, CT a endoskopické vyšetrenie. 
Dôležité je čím skôr lokalizovať zdroj krvácania, 
v prípade angiografie vykonať embolizáciu krvá-
cajúcej cievy, pri jednoznačných známkach intra-
luminálneho krvácania (meléna, hemateméza) 
endoskopické vyšetrenie a zastavenie krvácania. 
V prípade neúspechu týchto postupov je nutná 
operačná revízia. 

Tabuľka 3. Pooperačné krvácanie po resekciách na pankrease ISGPS, modifikované podľa Wente (29)

Krvácanie A B C

čas výskytu, lokalizácia, 
závažnosť a klinický 
prejav krvácania

včasné, intra- alebo 
extra- luminálne, mierne 

včasné, intra- alebo 
extra- luminálne, 
závažné 
 
neskoré, intra- alebo 
extra- luminálne, mierne

 
 
 
 
neskoré, intra- alebo 
extra- luminálne, závažné

klinický stav stabilizovaný
zvyčajne stabilizovaný/  
výnimočne život 
ohrozujúci  

závažný, život ohrozujúci 

diagnostika určená na 
základe

sledovanie, KO, USG/CT 
sledovanie, KO, USG/CT 
angiografia, endoskopia 

angiografia 
CT 
endoskopia

terapia nevyžaduje liečbu

infúzna, transfúzna 
liečba,  
hospitalizácia na JIS, 
 
terapeutická endoskopia, 
alebo embolizácia 
angiograficky, alebo 
relaparotómia

lokalizácia krvácania,  
 
angiografia 
a embolizácia, alebo 
terapeutická endoskopia, 
alebo relaparotómia 
 
hospitalizácia na JIS
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Intraabdominálny absces
Intraabdominálny absces sa vyskytuje po 

pankreatických resekciách od 3 do 8 % (28). 
Zvyčajná príčina abscesu je leak pankreatickej 
anastomózy, ale niekedy sa môže vyskytnúť 
aj po leaku anastomózy so žlčovými cestami, 
tenkým črevom, či žalúdkom. Prítomný je ako 
tekutinová kolekcia vpravo subhepatálne a vľavo 
subfrenicky. Indikované je CT vyšetrenie s kon-
trastom na detekciu suspektných intraabdomi-
nálnych kolekcií a súčasne sa preferuje evakuácia 
a drenáž týchto kolekcií pod CT kontrolou, v prí-
pade neúspechu operačná revízia.

Špecializované centrá
Vznik špecializovaných centier je pravdepo-

dobne hlavný dôvod zníženia pooperačných 
komplikácií a úmrtí po resekčných výkonoch na 
pankrease (30, 31). Jednoznačne bolo potvrde-
né, že táto oblasť chirurgie vyžaduje skúsenosť 
operatéra a je dokázaný vzťah medzi počtom 
operácií vykonaných na danom pracovisku a po-
čtom pooperačných komplikácií a úmrtnosťou 
(32). Adam a kol. zaznamenali počas siedmych 
rokov aj na vlastnom pracovisku pokles poope-
račných komplikácií, dĺžky trvania operačného 
výkonu, nutnosti podávania krvných transfúzií 
a pokles dĺžky pooperačnej hospitalizácie (33). 
Sohn a kol., z John Hopkins Hospital v Baltimore 
dokázali tiež, že nádor pôvodne označený za 
neresekabilný v nemocnici s menším počtom 
radikálnych výkonov na pankrease, bol neskôr 
v špecializovanom pracovisku radikálne opero-
vaný bez nárastu pooperačných komplikácií (34).

Záver
Napriek pokrokom v technickom a materiál-

nom vybavení operačných sál, pankreatická 
chirurgia patrí medzi pomerne rizikové oblasti 
chirurgie, a to najmä vďaka vysokému počtu 
pooperačných komplikácií po resekčných ope-
račných výkonoch. Koncentráciou pacientov 

v centrách, ktoré sa tejto oblasti chirurgie ve-
nujú, je možné znížiť pooperačnú morbiditu 
aj mortalitu. 
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Využitie ultrasonografie v diagnostike a liečbe 
akútneho empyému hrudníka
prof. Dr. Valerij Boyko, DrSc.1, doc. Dr. Vitalij Makarov, DrSc.1, Dr. Eugen Symonets2,
Dr. Adrian Garchar3, MUDr. Peter Juhos3
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2Oddelenie endoskopickej hrudnej chirurgie, Mestská nemocnica č. 17, Kyjiv, Ukrajina 
3Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB, Bratislava 

Táto štúdia poukazuje na využitie ultrasonografie v diagnostike akútneho empyému hrudníka. Použitie tejto diagnostickej metódy nám 
umožňuje určenie ohraničenia, štruktúry a lokalizácie empyémovej dutiny, pomáha nám pri určení miesta pre punkciu pleurálnej dutiny, 
pri diferenciálnej diagnostike voľnej tekutiny, adhezívneho procesu, resp. iných formácií v pohrudničnej dutine. Kombinácia rádiologických 
vyšetrovacích metód a ultrasonografie pleurálnej dutiny zvyšuje efektivitu diagnostického procesu a redukuje radiačnú záťaž pacientov.

Kľúčové slová: akútny empyém hrudníka, diagnostika, ultrasonografické vyšetrenie.

Benefit of ultrasonography in diagnostics and therapy of acute empyema of the chest

This study´s main purpose is to show the use of ultrasonographic examination in diagnosis of acute pleural empyema. This diagnostic method 
allows us to determine the borders, structure and localisation of an empyema cavity, to mark the place of subsequent pleural punction or 
drainage, to determine free liquid or other formations in the pleural cavity. The combination of X-ray and other radiological methods and 
Ultrasonography increases the effectiveness of the diagnostic process and therapy and helps us to decrease the radiation load on patients.

Key words: acute empyema of the chest, diagnostics, ultrasonography.
Slov. chir., 2013; roč. 10(4): 132–134

Akútny empyém je jeden z najzávažnejších 
problémov hrudníkovej chirurgie. Napriek širo-
kému arzenálu moderných farmák, chirurgických 
a konzervatívnych metód liečby, počet pacien-
tov s touto diagnózou neklesá (1, 3, 5). Podľa 
niektorých autorov frekvencia chronickej formy 
ochorenia sa pozoruje v 2,5 až 8 % všetkých 
prípadov (5, 7). Autori upozorňujú, že medzi 
dominantné príčiny komplikácií a zlyhania liečby 
patria chyby pri drenáži a nesprávna diagnostika 
(1, 6). Dôležitou podmienkou úspešnej liečby 
pacientov s touto diagnózou je včasná a kvalitná 
diagnostika počas celého procesu liečby (1, 3, 5).

Pri akútnom pleurálnom empyéme dominujú 
najmä rádiologické diagnostické modality (fluoro-
skopia, rádiografia). Tieto metódy nám dovoľujú 
určiť lokalizáciu a rozsah ochorenia. Umožňujú 
nám označenie vhodného miesta na hrudníku 
a prevedenie pleurálnej punkcie resp. drenáže. 
Takáto technika je však efektívna len v prítomnosti 
minimálne 200 ml pleurálneho výpotku. Úplná 
evakuácia purulentného exudátu z pleurálnej du-
tiny je dôležitým momentom v liečbe tohto ocho-
renia (6). Niekedy je zložité rozoznať adhezívny 
proces v pleurálnej dutine od zápalovej produkcie 
len pomocou röntgenovej snímky. Septovaná 
forma empyému hrudníka a formovanie fibrí-
nových mostíkov vedie k neefektívnej pleurál-
nej punkcii. Fókusy latentnej infekcie sa stávajú 
príčinou komplikácií a relapsu ochorenia (1, 6, 7).  

CT hrudníka nám pomáha lokalizovať okapsulo-
vaný proces a v diferenciálnej diagnostike rozlíšiť 
adhézie v pleurálnej dutine a voľnú tekutinu. Pri 
multilokulárnom empyéme je potreba drenáže 
na viacerých miestach, pričom dochádza k zmene 
pomerov okapsulovaného výpotku. V takýchto 
prípadoch je potrebné okrem určenia miesta 
punkcie aj zhodnotenie vzdialenosti výpotku od 
hrudnej steny a množstva lokulácií. 

V tomto prípade nám rovnocennú informáciu 
môže poskytnúť aj USG vyšetrenie pohrudničnej 
dutiny, pri menšej radiačnej záťaži pacienta.

Ultrasonografické vyšetrenie sa pri puru-
lentných ochoreniach pleury nevyužíva často. 
Niektorí autori pokladajú informácie o pohrud-
ničnej dutine, samotnej pleure ako aj o podlie-
hajúcom pľúcnom parenchýme, získané pomo-
cou USG za dostatočné (2, 4).

Vyššie uvedené skutočnosti sa stali základom 
pre rozsiahlejšie využitie ultrasonografie v rámci 
diagnostického procesu pri akútnom pleurálnom 
empyéme. Účelom tejto štúdie bolo preskúmať prí-
nos USG komplexnými meraniami pleurálnej du-
tiny u pacienta s akútnym empyémom hrudníka.

Metódy a materiály
Sledovali sme výsledky liečby u 38 pacien-

tov s akútnym empyémom, ktorí boli vyšetrení 
pomocou stanovených diagnostických kritérií 
použitím USG. Súbor obsahoval 29 mužov, 9 

žien. Vek pacientov sa pohyboval od 15 do 58 ro-
kov. Všetci pacienti mali unilaterálnu lokalizáciu 
empyému. Pravostranná lokalizácia bolo pozoro-
vaná u 26 pacientov, ľavostranná u 12 pacientov. 
Parakostálne uloženie empyému sme pozorovali 
u 16 pacientov, apikálne u 4, supradiafragmatické 
a bazálne uloženie empyému sme pozorovali 
v 12 prípadoch. Paramediastinálna lokalizácia 
bola prítomná u 4 a interlobárna u 2 pacientov. 
Viacpočetný empyém sme diagnostikovali u 12 
pacientov. Liečba u všetkých pacientov spočíva-
la v punkcii/drenáži empyému.

Prvá fáza výskumu spočívala v  realizácii 
štandardného rádiologického vyšetrenia. Pri 
ultrazvukovom vyšetrení sme používali prístroj 
Siemens “Sonoline G-50”.

Štúdia nevyžadovala predbežnú prípravu 
pacientov. Pre získanie čo najväčšieho množstva 
informácií by vyšetrenie malo prebiehať vo via-
cerých pozíciách (na chrbte, na bruchu, na boku, 
v stoji a v sede). V našej práci sme porovnávali 
výsledky získané sonograficky s röntgenovým 
nálezom. USG vyšetrenie by malo začať longitu-
dinálnym vyšetrením hrudníka pomocou štan-
dardných anatomických línií (paravertebrálna, 
skapulárna, axilárna). Pri objavení kolekcie sondu 
smerujeme v smere interkostálneho priestoru 
v rôznych uhloch, čím dostávame transverzálne 
a šikmé “skeny”. Pri vyšetrení prítomnosti pleu- 
rálneho výpotku by sa mala zachovať určitá 
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postupnosť. Najprv by sa mala vyšetriť bazálna 
časť pohrudničnej dutiny, pretože vo vertikálnej 
polohe pacienta sa voľná tekutina akumuluje do 
oblasti medzi pľúcami a bránicou, predominant-
ne v posteriórnej a posterolaterálnej časti pleu-
rálnej dutiny. Vyšetrenie sa začína preskúmaním 
zadného kostofrenického sínusu a postupne sa 
prechádza laterálne a ventrálne. Pri detekovaní 
voľnej alebo okapsulovanej tekutiny sa vhodné 
miesto punkcie označí na koži pacienta.

Výsledky a diskusia
Pri ultrasonografickom vyšetrení pohrudničnej 

dutiny sa zobrazuje voľný pleurálny výpotok vo 
forme echonegatívnej zóny a je jasne rozlíšiteľný 
ako anechogénne pruhy rôznych veľkostí a dĺžok 
(obrázok 1). Informácie z USG vyšetrenia nám na-
povedajú tiež o charaktere pleurálneho výpotku.

Porovnávacie analýzy punktátu z pleurálnej 
punkcie resp. drenáže a USG vyšetrenia pohrud-
ničnej dutiny poukazujú na typickú homogénnu 
echoštruktúru a nízku echogenitu serózneho 
a sérosangvinolentného výpotku. Sérofibrinózny 
výpotok je charakterizovaný heterogénnou 
štruktúrou tekutiny, s hyperechogénnymi are-
ami. Séropurulentný exudát má vždy hetero-
génnu echoštruktúru kvôli početným „echám“, 
ktoré sú difúzne roztrúsené v mieste výpotku.

V našom súbore sme pri drenážnej liečbe 
akútneho empyému hrudníka spozorovali seróz-
ny výpotok u 9 pacientov, sérosangvinolentný 
u 6 pacientov, sérofibrinózny u 12 pacientov, 
séropurulentný u 11 pacientov.

Na obrázku 1 vidíme USG vyšetrenie pravej po-
hrudničnej dutiny. V pleurálnej dutine vidíme výpo-
tok s homogénnou echoštruktúrou, zhrubnutie vis-
cerálnej pleury. Punkciou získávame serózny sekrét.

Ultrasonografické vyšetrenie fluidothoraxu 
dokáže úspešne diagnostikovať väčšie objemy 
(200 ml a viac), ale aj menšie množstvá tekuti-

ny − minimálne množstvo tekutiny zachytené 
v našej štúdii použitím sonografie bolo 10 ml. 
Pri výpotku s objemom 200 ml alebo viac boli 
výsledky USG a röntgenovej snímky identické. 
Pri menšom objeme a okapsulovanom výpotku 
mala sonografia v porovnaní s röntgenom vyššiu 
výpovednú hodnotu. Vyššia informačná hodno-
ta USG v porovnaní s RTG vyšetrením sa preuká-
zala pri menších, septovaných výpotkoch, loka-
lizovaných supradiafragmaticky a parakostálne. 
U 7 pacientov so supradiafragmatickou a u 5 
pacientov s parakostálnou lokalizáciou, sa pri 
röntgenovom vyšetrení nepotvrdila prítomnosť 
voľnej tekutiny v pohrudničnej dutine. Pre pre-
trvávajúce známky zápalu bolo realizované USG 
vyšetrenie, ktoré potvrdilo prítomnosť výpotku. 
U vyššie uvedených pacientov sme punkciou 
evakuovali od 170 ml do 30 ml sekrétu. Následne 
došlo k poklesu telesnej teploty a úprave labo-
ratórnych parametrov. 

Prínosom USG vyšetrenia je schopnosť rozlíšiť 
voľný výpotok od adhezívneho procesu v pleu- 
rálnej dutine. Lineárne echoštruktúry s vysokou 
echogenitou sú jasne rozlíšiteľné pri prítomnosti 
adhézií. Zobrazí nám tiež prítomnú tekutinu me-
dzi týmito zrastami, čo nám umožní ich následnú 
punkciu. Dôkaz adhezívneho procesu v pleu-
rálnej dutine nám pomáha predísť zbytočným 
diagnostickým punkciám. K takýmto zbytočným 
invazívnym výkonom dochádza v prípade, keď 
nám röntgenový snímok neposkytne jasný dô-
kaz o prítomnosti pleurálneho výpotku.

V  našej štúdii diferenciálna diagnostika 
medzi prítomnosťou výpotku a adhezívneho 
procesu v pohrudničnej dutine bola realizovaná 
pomocou ultrasonografie: 6 pacientov s para-
kostálnym empyémom, 2 pacienti s apikálnym 
a  8 pacientov s  nadbráničným empyémom 
hrudníka. Chyby pri indikácii USG vyšetrenia 
neboli zaznamenané. U 4 pacientov s lokalizo-

vaným nadbráničným výpotkom sa po predošlej 
punkcii vytvorili komisurálne zrasty v kostofre-
nickom sínuse, bez prítomnosti výpotku. USG 
nám pomohlo diagnostikovať tento proces 
a predísť zbytočnej diagnostickej punkcii.

Na obrázku 2 vidíme USG ľavej pleurálnej 
dutiny pacienta B. Denzný echogénny tieň je 
prítomný v ľavom kostofrenickom sínuse − vý-
razný adhezívny proces.

V prípade okapsulovaného výpotku nám 
sonografia dokáže vizualizovať hranice nehomo-
génnej echoštruktúry spôsobenej purulentným 
obsahom, fibrínom a detritom. Pri empyéme sú 
prítomné „interné echá“, ktoré akoby plávali pri 
dýchacích exkurziách a posturálnych zmenách. 
Zhrubnutý pleurálny list je dobre pozorovateľný. 
Údaje, ktoré nám poskytuje USG vyšetrenie, sú 
obzvlášť dôležité pri multilokulárnom empyé-
me hrudníka a umožňujú nám posúdiť vhodné 
miesto punkcie z viacerých uhlov a miest.

K výhodám sonografie patrí aj posúdenie 
vzdialenosti od hrudnej steny, čo je obzvlášť 
dôležité pri drenáži multilokulárneho empyému 
a pri dynamickej zmene tvaru a veľkosti em-
pyémových kavít v dôsledku punkcie/drenáže.

Na obrázku 3 vidíme USG zobrazenie pravej 
pl. dutiny pacienta M, s multilokulárnym empy-
émom. Tri separátne, okapsulované lokulácie 
sú zobrazené pomocou sonografie. Pri jednej 
lokulácii boli prítomné komisúry v kontakte 
s hrudnou stenou, ktoré sa pohybovali pri dý-
chacích exkurziách. 

Vďaka USG vyšetreniu pohrudničnej dutiny 
bola drenážna liečba efektívna u 10 pacientov 
s multilokulárnym empyémom. Punkcie boli vy-
konané buď z jedného miesta v prípade komu-
nikujúcich lokulácií, alebo z viacerých po sebe 
nasledujúcich punkcií pri separátnych kavitách. 
U 2 pacientov sa vyvinul fibrothorax a bola po-
trebná dekortikácia pľúc. Tieto komplikácie boli 

Obrázok 1. USG vyšetrenie pravej pleurálnej 
dutiny pacienta G, vek 49 r., okapsulovaný 
serózny výpotok

Obrázok 2. Ultrasonografické vyšetrenie ľavej 
pleurálnej dutiny pacienta B, vek 15 rokov, adhé-
zie ľavého pleurálneho sínusu

Obrázok 3. USG vyšetrenie pravej pleurálnej 
dutiny u pacienta M, vek 68 rokov s multiloku-
lárnym empyémom
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spôsobené neskorým prijatím na našu kliniku. 
Avšak organizovaná sanácia pleurálnej dutiny 
umožnila adekvátnu prípravu pacienta na chi-
rurgický zákrok. Komplikácie v postoperačnom 
priebehu neboli pozorované.

V 2 prípadoch interlobulárnej lokalizácie em-
pyému sonografia nebola dostatočne senzitívna, 
v dôsledku vzdušnosti pľúcneho parenchýmu. 
Pri diagnostike týchto pacientov sme použili CT 
hrudníka. Diagnostický proces zahŕňal kombiná-
ciu sonografie a rádiologických diagnostických 
metód u 26 pacientov. U 12 pacientov bolo RTG 
hrudníka realizované len pri príjme, následná 
dynamika procesu v pohrudničnej dutine bola 
sledovaná pomocou USG. Takýto dynamický 
prístup v diagnostike akútneho pleurálneho 
empyému znižuje radiačnú záťaž pacienta bez 
zníženia efektivity liečby.

Záver
1. USG vyšetrenie pohrudničnej dutiny je prí-

nosná vyšetrovacia metóda v komplexnom a dy-

namickom diagnostickom procese akútneho 
empyému hrudníka. Jej prínos spočíva v určení 
ohraničenia, štruktúry, lokalizácie okapsulova-
ného výpotku, pri určovaní miesta punkcie po-
hrudničnej dutiny, pri diferenciálnej diagnostike 
adhezívneho procesu a voľnej tekutiny bez CT.

2. Kombinácia röntgenovej snímky a ultra-
sonografie pleurálnej dutiny zvyšuje efektivitu 
diagnostického procesu a redukuje radiačnú 
záťaž pacientov. Výsledky našej štúdie len do-
kazujú význam ultrasonografie ako štandardnej 
vyšetrovacej metódy pri akútnom empyéme 
hrudníka.
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Komplikácie nízkych resekcií konečníka 
(multicentrická štúdia)
MUDr. Július Kotoč1, MUDr. Jiří Gatěk, PhD.1, MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.2, MUDr. Radoslav Krajničák2, 
MUDr. Martin Hladík3, prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD.3

1Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas a.s., Zlín 
2Chirurgická klinika LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca, a.s., 1. súkromná nemocnica, Košice-Šaca 
3Chirurgická klinika SZU, Nemocnica akademika L. Dérera, Bratislava

Cieľ: Overiť výhody a opísať úskalia laparoskopie v porovnaní s klasickým operačným prístupom pri nízkych resekciách konečníka.
Metódy: Do prospektívnej štúdie bolo zahrnutých 79 pacientov s karcinómom rekta, ktorí za obdobie dvoch rokov (september 2011 
− august 2013) podstúpili klasickú (27 pacientov) a laparoskopickú (52 pacientov) nízku resekciu rekta v troch centrách kolorektálnej 
chirurgie. Bol sledovaný výskyt peroperačných a skorých pooperačných komplikácií vo vzťahu k chirurgickému prístupu. Posudzovaný 
bol aj operačný čas, počet konverzií a dĺžka hospitalizácie pacientov.
Výsledky: Demografické parametre pacientov sa u klasicky a laparoskopicky operovaných pacientov významne nelíšili s výnimkou veku, 
kde boli pacienti indikovaní na laparoskopiu významne mladší. Priemerná krvná strata bola najvyššia pri klasickom postupe, nižšia pri 
konverzii a najnižšia pri laparoskopickom postupe. Priemerný operačný čas klasicky operovanej skupiny bol 150 minút, laparoskopickej  
194 minút a konvertovanej skupiny 256 minút. Peroperačné komplikácie sa najčastejšie vyskytli v skupine konvertovaných pacientov (45,5 %)  
v porovnaní s laparoskopickou (9,8 %) a klasickou skupinou (14,8 %). Skoré pooperačné komplikácie klasickej (66,7 %) a konvertovanej 
skupiny (63,6 %) sa významne nelíšili, výrazne nižšie boli v laparoskopickej skupine (19,5 %). Najčastejšou pooperačnou komplikáciou 
bola ranová infekcia, ktorá bola frekventovanejšia v klasickej a konvertovanej skupine než v laparoskopickej skupine. Najvyšší počet 
reoperácií (36,4 %) vykazovala konvertovaná skupina. Priemerný čas hospitalizácie u klasicky operovaných pacientov bola 14,9 dňa, 
u pacientov operovaných laparoskopicky 7,9 dňa a u konvertovaných pacientov 14,7 dňa.
Záver: Výsledky štúdie preukazujú nižšiu peroperačnú krvnú stratu a menší počet skorých pooperačných komplikácií v laparoskopickej 
skupine, najmä zníženie počtu ranových infekcií. Naopak, laparoskopicky operovaní pacienti konvertovaní na klasický postup vykazujú 
najvyšší podiel peroperačných komplikácií, reoperácií a najdlhší operačný čas. Kratší čas hospitalizácie favorizuje laparoskopický postup, 
pri vhodnej selekcii pacientov a dodržaní princípov TME. 

Kľúčové slová: nízka resekcia konečníka, sfinkter-záchovná resekcia, komplikácie, laparoskopia, multicentrická štúdia.

Complications of low rectal resection (multicentric study)

Aim: To evaluate and assess the benefits of laparoscopic surgery, and to describe pitfalls of the laparoscopy in the process of low rectal 
resections, when compared with conventional open operative approach.
Methods: Seventy nine patients with rectal carcinoma were included in this prospective study, when they underwent open (27 patients) 
and laparoscopic (52 patients) low rectal resection between September 2011 and August 2013 in three centres of colorectal surgery. 
The incidences of peroperative and early postoperative complications in relation to surgical approach were reviewed. Operating time, 
conversion rates (to open surgery), as well as duration of hospital stay were assessed, too.
Results: Demographic parameters of patients in conventional and laparoscopic surgery groups were not significantly different, with 
exception of the age: patients indicated to laparoscopy were considerably younger. Mean blood loss was the highest in conventional 
surgery, lower at the conversion procedure and the lowest in the laparoscopic group. Median operating time was 150 minutes in the 
open surgery group, 194 minutes in the laparoscopic group, and 256 minutes in the conversion group. Peroperative complications 
occurred most frequently in the conversion group (45.5%) when compared with the laparoscopic (9.8%) and the open surgery (14.8%) 
groups. Early postoperative complications in the conventional (66.7%) and conversion (63.6%) groups do not differ significantly, they 
were noticeably lower in the laparoscopic group (19.5%). The wound infections became the most frequent postoperative complication; 
they occurred more frequently in patients in conventional and conversion groups than in the laparoscopic group. The highest rate of 
reoperations (36.4%) was in laparoscopic group converted to open surgery. Mean duration of hospital stay was 14.9 days in the open 
surgery group, 7.9 days in the laparoscopic group, and 14.7 days in converted patients.
Conclusion: Results of the study prove lower peroperative blood loss and lower number of early postoperative complications in the laparo-
scopic group, particularly in a reduction of number of wound infection occurrence. On the contrary, patients converted from laparoscopy 
to open surgery showed the highest percentage of peroperative complications, reoperations and the longest operating time. Provided 
an appropriate selection of patients and compliance of TME principles, the shorter hospital stay favours the laparoscopic approach.

Key words: low rectal resection, sphincter-saving resection, complications, laparoscopy, multicentric study.

Slov. chir., 2013; roč. 10(4): 135–138
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Úvod
Nízke sfinkter-záchovné resekcie konečníka sú 

vzhľadom na lokalizáciu v úzkom priestore pod pan-
vovým dnom, intímny vzťah k hypogastrickým ner-
vovým pleteniam a blízkosť zvieračového mecha- 
nizmu technicky náročné a zaťažené až 30 %-ným 
rizikom vzniku komplikácií (1, 4, 13).

Prínos laparoskopie v chirurgii hrubého čreva 
bol preukázaný v krátkodobom časovom horizon-
te – nižší počet ranových komplikácií, nižšie krvné 
straty, rýchlejšia obnova perorálneho príjmu a kratší 
čas hospitalizácie (2). Z dlhodobého hľadiska sú vý-
sledky (vrátane onkologickej radikality) porovnateľné 
s klasickým postupom. Favorizácia laparoskopického 
prístupu nie je jednoznačná pri nízko uložených 
tumoroch konečníka z hľadiska jeho technickej 
náročnosti, aj vzhľadom na menší počet a hetero-
genitu publikovaných prác (3, 7).

Cieľom štúdie je prospektívne vyhodnotiť vý-
skyt peroperačných a skorých pooperačných kom-
plikácií nízkych resekcií konečníka pri klasickom 
a laparoskopickom operačnom postupe, porovnať 
časovú náročnosť obidvoch metód a overiť vzá-
jomnú závislosť konverzie a incidencie komplikácií.

Súbor a metódy
Do medzinárodnej multicentrickej štúdie boli 

prospektívne zaradení pacienti podstupujúci nízku 
sfinkter-záchovnú resekciu konečníka pre karcinóm 
za obdobie dvoch rokov, od septembra 2011 do 
augusta 2013. Súbor pacientov bol tvorený tromi 
centrami kolorektálnej chirurgie: Chirurgická klinika 
LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca a.s. (laparoskopicky), 
Chirurgická klinika SZU, Nemocnica akad. L. Dérera, 
Bratislava (klasicky a laparoskopicky), Chirurgické 
oddělení, Nemocnice Atlas a.s., Zlín (klasicky).

Klasicky bolo operovaných 27 pacientov, z to-
ho 12 žien a 15 mužov. Laparoskopickú operáciu 
podstúpilo 52 pacientov (11 bolo konvertovaných 
na klasický postup), z toho 27 žien a 25 mužov. 
Kritériom pre zaradenie pacienta do štúdie bola 
konštrukcia anastomózy pod panvovým dnom, 
zhotovená staplerom alebo šitá ručne. Zo štúdie 

boli vylúčení pacienti s abdominoperineálnou 
amputáciou a s Hartmannovou operáciou ko-
nečníka. 

Pacienti v obidvoch skupinách podstúpili orálnu 
prípravu čreva deň pred výkonom, perioperačne 
boli podľa pracoviska podané 1 − 3 dávky antibio-
tík: cefalosporín 3. generácie (prípadne amoxici-
lin) v kombinácii s metronidazolom. Pri obidvoch 
operačných postupoch boli dodržiavané pravidlá 
totálnej mezorektálnej excízie (TME). Anastomóza 
bola konštruovaná staplerom (metóda dvojitého 
staplingu) alebo bola šitá ručne; prípadné založenie 
protektívnej ileostómie bolo na rozhodnutí opera-
téra podľa priebehu operácie. Všetky tri pracoviská 
štandardne drénovali priestor malej panvy; pri klasic-
kom postupe bola vždy vykonaná peritonealizácia 
panvového dna, v laparoskopickej skupine sa pan-
vové dno neperitonealizovalo.

Na obidvoch laparoskopických pracoviskách bol 
použitý 4-portový prístup s extrakciou preparátu 
z minilaparotómie v ľavom mezogastriu. Klasicky boli 
pacienti operovaní prístupom z dolnej strednej lapa-
rotómie predĺženej supraumbilikálne podľa potreby.

Štandardne boli vyhodnocované peroperačné 
a skoré pooperačné (do 30 dní po výkone) kompli-
kácie: krvná strata, poranenie orgánov dutiny bruš-
nej, ranové komplikácie, insuficiencia anastomózy 
(klinicky manifestná − febrílie, odpad do drénu, so-
nografický nález), intraabdominálne abscesy, ďalšie 
infekčné komplikácie (respiračné a močové), počet 
reoperácií a exitus. Bol zaznamenaný operačný čas, 
počet vyšetrených lymfatických uzlín a pri laparo-
skopických operáciách aj počet konverzií na klasický 
postup a tiež trvanie hospitalizácie pacientov.

Pri štatistickej analýze dát bol použitý Studentov 
t-test pri numerických veličinách a Test dobrej zhody 
pri nenumerických veličinách.

Výsledky
Nízku sfinkter-záchovnú resekciu konečníka 

podstúpilo celkovo 79 pacientov. Priemerný vek 
pacientov v klasicky operovanej skupine bol 68,1 
roka, v laparoskopickej skupine 61,1 roka a v kon-
vertovanej skupine 65,1 roka. Hodnota BMI bola 
v klasicky operovanej skupine 27,9, v laparoskopic-
kej skupine 25,1 a v konvertovanej skupine 28,5. 
Predoperačný nutričný stav pacienta vyjadrený 
hodnotami sérového albumínu a celkovej bielkoviny 
bol 37,9 mmol/l a 64,6 mmol/l v klasicky operova-
nej skupine; v laparoskopickej skupine 38,1 mmo-
l/l a 64,4 mmol/l a v konvertovanej skupine 34,3 
mmol/l a 60,5 mmol/l. Z 27 pacientov operovaných 
klasickým postupom podstúpili neoadjuvantnú te-
rapiu 2 pacienti (7,4 %); z 52 primárne laparoskopicky 
operovaných pacientov absolvovalo neoadjuvantnú 
liečbu 11 pacientov (21,2 %).

Priemerná vzdialenosť tumoru od análne-
ho okraja a veľkosť tumoru boli 12,7 cm a 37,3 
mm v klasicky operovanej skupine, ďalej 13,3 cm 
a 38,8 mm v laparoskopicky operovanej skupine 
a 11,9 cm a 42,2 mm v konvertovanej skupine. 
Štádium tumorov v porovnávaných skupinách opi-
suje tabuľka 1.

Z demografických charakteristík bol štatisticky 
významný rozdiel (P = 0,05) vo veku u pacientov 
indikovaných k laparoskopickému postupu, ktorí 
boli signifikantne mladší než v klasicky operovanej 
skupine. Rozdiel v BMI ani v ASA-skóre medzi týmito  

Obrázok 2. Rozloženie pracovných portov a kamery pri laparoskopickej resekcii konečníkaObrázok 1. Preparácia rekta v malej panve 
v oblasti nervov hypogastrického plexu klasic-
kým prístupom
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dvomi skupinami pozorovaný nebol. Štatisticky 
významný rozdiel rovnako nebol pozorovaný pri 
predoperačných hodnotách nutričných parametrov, 
ani pri lokalizácii a veľkosti tumoru. Počet pacientov 
po neoadjuvantnej terapii bol významne vyšší v sku-
pine indikovanej na laparoskopickú operáciu v po-
rovnaní s klasicky operovanou skupinou (P = 0,05).

Počty jednotlivých typov konštruovaných ana-
stomóz uvádza tabuľka 2. Protektívna ileostómia 
bola založená 3-krát (11,1 %) v klasicky operovanej 
skupine, 4-krát (9,8 %) v laparoskopickej skupine 
a 3-krát (27,3%) v skupine konvertovaných pacientov. 

Properačná krvná strata bola v  klasickej 
skupine 398 ml, v laparoskopickej skupine 105 ml 
a v  skupine konvertovaných pacientov 237 ml. 
Štatisticky preukázateľný rozdiel je medzi všetkými 
tromi hodnotami (P = 0,01). Tomu odpovedal aj 

priemerný počet transfúznych jednotiek, ktorý bol 
signifikantne vyšší v klasickej než v laparoskopickej 
skupine (P = 0,01). 

Priemerný operačný čas bol v klasickej skupi-
ne 150 minút, v laparoskopickej skupine 194 minút 
a v skupine konvertovných pacientov 256 minút. 
Štatisticky významný rozdiel je medzi všetkými tromi 
skupinami na hladine významnosti P = 0,01.

Priemerný počet vyšetrených lymfatických 
uzlín bol v klasickej skupine 16,4 uzliny, v laparosko-
pickej skupine 10,4 uzliny a v konvertovanej skupine 
15,6 uzliny. Rozdiel medzi klasickou a laparoskopic-
kou skupinou je významný na hladine významnosti 
P = 0,01. Rozdiel medzi klasickou a konvertovanou 
skupinou nebol signifikantný.

Peroperačné komplikácie sa v klasicky ope-
rovanej skupine vyskytli pri 4 pacientoch (14,8 %), 

v laparoskopickej skupine pri 4 pacientoch (9,8 %) 
a v skupine konvertovaných pri 5 pacientoch (45,5 %).  
V skupine pacientov indikovaných primárne na 
laparoskopickú operáciu (laparoskopickí + konver-
tovaní) nastali peroperačné komplikácie v 17,3 %. 
Samotná konverzia nebola považovaná za kompli-
káciu výkonu. Štatisticky významný rozdiel medzi 
klasickou a laparoskopickou skupinou pozorovaný 
nebol; významne vyšší počet komplikácií bol však 
v konvertovanej skupine pacientov (P =0,01). Počet 
a druh jednotlivých komplikácií uvádza tabuľka 3.

Skoré pooperačné komplikácie boli v kla-
sicky operovanej skupine u 18 pacientov (66,7 %), 
v laparoskopickej skupine u 8 pacientov (19,5 %) 
a v konvertovanej skupine u 7 pacientov (63,6 %). 
V skupine indikovaných primárne na laparoskopickú 
operáciu (laparoskopickí + konvertovaní) nastali 
pooperačné komplikácie v 28,8 %. Signifikantne 
nižší počet komplikácií na hladine významnosti P = 
0,01 bol pozorovaný v laparoskopickej skupine oproti 
ostatným skupinám. Štatisticky signifikantný rozdiel 
medzi klasickou a konvertovanou skupinou pozo-
rovaný nebol ani na hladine významnosti P = 0,05.

Z jednotlivých komplikácií najčastejšie sa vysky-
tovala infekcia rany; pri laparoskopickom prístupe (4,9 
%) bola signifikantne nižšia v porovnaní s klasickým 
prístupom (37 %) (P = 0,01). Skorá komplikácia hojenia 
anastomózy vyjadrená súčtom insuficiencie anasto-
mózy a výskytom pelvického abscesu nastala v kla-
sickej skupine u 18,5 % pacientov, v laparoskopickej 
skupine u 9,5 % pacientov a v konvertovanej skupine 
u 18,2 % pacientov. Významný rozdiel je iba medzi 
klasickou a laparoskopickou skupinou (P = 0,05).

Medzi ostatnými komplikáciami sa vyskytol 
v klasickej skupine 1-krát ileus z adhézií, v laparo-
skopickej skupine 1-krát gangrenózna cholecystitída 
a 1-krát respiračná insuficiencia. V konvertovanej 
skupine 1-krát trombóza v. mesenterica superior 
a 1-krát pretrvávajúce febrílie nejasného pôvodu.

Reoperácia bola nutná u 4 klasicky operova-
ných pacientov (14,8 %), 3 laparoskopicky operova-
ných pacientov (7,3 %) a u 4 konvertovaných pacien-
tov (36,4 %). Významne častejšie došlo k reoperácii 
u konvertovanej skupiny v porovnaní s ostatnými 
dvomi skupinami (P = 0,01).

Trvanie hospitalizácie bolo u klasicky opero-
vaných 14,9 dňa, u laparoskopicky operovaných 7,9 
dňa, a v skupine konvertovaných pacientov bolo 
14,7 dňa. Laparoskopicky operovaní pacienti boli 
hospitalizovaní signifikantne kratší čas (P = 0,01), 
klasická a konvertovaná skupina sa štatisticky nelíšili.

Diskusia
Pacienti v obidvoch porovnávaných skupinách 

boli nutrične dobre pripravení na operačný zákrok. 
Rozdiel v početnosti neoadjuvantnej terapie medzi 

Tabuľ ka 1. Výskyt jednotlivých štádií tumorov v porovnávaných skupinách pacientov

TUMOR
klasicky operovaní  

n = 27
laparoskopicky operovaní 

n = 41
konvertovaní pacienti  

n = 11

T0 1 5 1

T1 5 4 0

T2 9 4 1

T3 10 27 7

T4 2 1 2

Tabuľ ka 2. Typy rektálnych anastomóz v porovnávaných skupinách pacientov

ANASTOMÓZA
klasicky operovaní 

n = 27
laparoskopicky operovaní  

n = 41
konvertovaní pacienti 

n = 11

staplerová

end-to-end 6 38 4

staplerová

side-to-end 12 3 6

ručne šitá

end-to-end 9 0 1

Tabuľ ka 3. Počet a druh komplikácií (peroperačných a skorých pooperačných) v porovnávaných 
skupinách pacientov

Počet komplikácií klasicky oper. laparosk. oper. konvertovaní

poranenie, ischémia čreva 2 3 0

poranenie močovodu 0 0 1 (1x reoper.)

peroper. krvácanie z presakrálneho plexu 1 1 2

peroper. povolenie staplerovej sutúry rekta 0 1 1

insuficiencia anastomózy 4 (1x reoper.) 2 (1x reoper.) 2

pelvický absces 1 (1x reoper.) 2 2 (1x reoper.)

infekcia v rane 10 2 2

dehiscencia laparotómie 1 (1x reoper.) 0 0

rektovaginálna fistula 0 0 1 (1x reoper.)

pneumónia 3 0 0

močová infekcia 2 1 0

ostatné komplikácie 1 (1x reoper.) 2 (2x reoper.) 2 (1x reoper.)

exitus 1 1 1

počet pacientov s peroper. komplikáciou 4 (14,8 %) 4 (9,8 %) 5 (45,5 %)

počet pacientov s pooper. komplikáciou 18 (66,7 %) 8 (19,5 %) 7 (63,6 %)
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klasicky operovanými (7,4 %) a iniciálne laparoskopic-
ky operovanými (21,2 %) možno vysvetliť odlišnou 
indikáciou pacientov k finálnemu zákroku v zmysle 
sfinkter-záchovnej či Milesovej operácie v jednotli-
vých centrách. Pacienti s tumorom T4 neboli primár-
ne indikovaní k laparoskopickému zákroku; u týchto 
pacientov je klasicky vykonaná nízka predná resekcia 
metódou voľby (4).

Nižšie peroperačné krvné straty u laparoskopic-
ky operovaných pacientov potvrdil Trastulli a kol., 
metaanalýzou 9 recentných randomizovaných štúdií 
roku 2012 (7). Podobne sú i v našom súbore laparo-
skopické operácie zaťažené nižšou krvnou stratou; 
je to výsledok detailnejšej vizualizácie úzkeho pries-
toru malej panvy pri zväčšenom laparoskopickom 
obraze, s následnou precíznou preparáciou pod 
kontrolou zraku.

Operačný čas pri laparoskopických nízkych re-
sekciách konečníka býva preukázateľne dlhší než pri 
otvorenom prístupe (8). Tomu odpovedajú i naše sk-
úsenosti aj po zvládnutí learning curve na pracovisku 
laparoskopickej chirurgie. Priemerné operačné časy 
pri nízkych resekciách rekta sa pohybujú naprieč 
štúdiami pri klasickom postupe v rozsahu 110 − 150 
minút a pri laparoskopickom postupe v intervale 
120 − 250 minút (2, 3, 5, 7). Nižší počet vyšetrených 
lymfatických uzlín v laparoskopickej skupine môže 
byť ovplyvnený vyšším počtom pacientov pod-
stupujúcich neoadjuvantnú liečbu v tejto skupine 
pacientov (7). 

Insuficiencia nízkej anastomózy rekta je obá-
vanou komplikáciou kolorektálnej chirurgie. Jej in-
cidencia je pri resekciách rekta udávaná v 10 %; pri 
nízkych resekciách je frekvencia vzhľadom na horšie 
prekrvenie anastomózy vyššia (9). V našom súbore 
pacientov bol za komplikované hojenie anastomó-
zy považovaný aj vznik pelvického abscesu (bez 
klinicky evidentnej purulentnej sekrécie do drénu), 
čo je niektorými autormi hodnotené ako ekvivalent 
diskrétnej insuficiencie anastomózy (10, 13). 

Klasické operácie konečníka sú zaťažené vyšším 
podielom infekčných komplikácií v rane. Je to dané 
väčšou operačnou traumou pri klasickej operácii, 
možnosťou využitia chránenej extrakcie preparátu 
v laparoskopii, a imunologicky bol potvrdený i vplyv 
transfúzie pri väčších krvných stratách pri klasickom 
postupe (11). Pri obidvoch operačných postupoch 
zohráva svoju rolu vysoká bakteriálna kontaminácia 
rekta a takisto podstúpená neoadjuvantná terapia 
(12). Frekvencia ranových infekcií u pacientov ope-
rovaných klasicky odpovedá údajom publikovaných 
prác, ktoré uvádzajú jej výskyt až v 30 % prípadov 
(13). Nízky podiel incizionálnych infekcií pri laparo-
skopickom postupe je dosahovaný zamedzením 
kontaktu preparátu s brušnou stenou pri využití 
wound protectoru na obidvoch laparoskopických 

pracoviskách. Infekcia rany zodpovedá v našej štúdii 
za signifikantný rozdiel pooperačných komplikácií 
klasického a laparoskopického postupu. Pri porovna-
ní ostatných skorých pooperačných komplikácií (bez 
incizionálnych infekcií) je to v klasickej skupine 33,3 % 
pacientov s komplikáciou a 17,1 % komplikovaných 
pacientov v laparoskopickej skupine.

Zo septických komplikácií vyskytujúcich sa pri 
resekciách konečníka evidujeme 2 prípady nekom-
plikovanej močovej infekcie v klasicky operovanej 
skupine a 1 prípad v laparoskopickej skupine (výskyt 
sa udáva na úrovni 3 %) (12). Dispozícia pacientov 
k  tomuto typu komplikácie vyplýva z  relatívne 
dlhšieho intervalu zavedeného močového katétra 
oproti ostatným kolorektálnym výkonom. V klasicky 
operovanej skupine sme zaznamenali 3 prípady (11,1 
%) pooperačnej pneumónie, v ostatných dvoch 
skupinách sa táto komplikácia nevyskytla. V každej 
z troch skupín pacientov bola zaznamenaná 1 letál-
na komplikácia; väčšie súbory uvádzajú až 2 %-nú 
mortalitu (6, 14).

Konverzia v laparoskopickej chirurgii konečníka 
má svoje miesto v prípade nemožnosti dosiahnuť 
dostatočnú onkologickú radikalitu laparoskopic-
kým postupom, pri komplikácii riešiteľnej prevažne 
otvorenou cestou, či v situácii technickej prekážky 
pokračovania v operácii. V našom súbore bola frek-
vencia konverzií 21,2 %. Literárne údaje početnosti 
konverzií pri resekciách sú rôznorodé – od 1,45 % 
do 48 %, s priemerom 15 % konverzií (2). Pri nízkych 
a ultra-nízkych resekciách konečníka sa dá očakávať 
vyššia frekvencia konverzií na klasický postup. 

Najvyšší podiel peroperačných komplikácií 
v konvertovanej skupine treba hodnotiť v kontexte 
laparoskopicky začatej operácie, pri ktorej si kompli-
kácia vynútila konverziu výkonu. Počet komplikácií 
laparoskopickej skupiny je preto znížený o kompli-
kácie konvertovaných pacientov.

Neoddiskutovateľným benefitom laparosko-
pického prístupu v chirurgii rekta je výrazne kratší 
čas hospitalizácie; táto skutočnosť je už v súčasnosti 
potvrdená na veľkých súboroch pacientov (3, 7). 
Výsledky predloženej porovnávacej štúdie zodpo-
vedajú týmto zisteniam.

Za istú limitáciu štúdie môžeme považovať niž-
ší počet pacientov v klasicky operovanej skupine. 
Čiastočná heterogenita porovnávaných súborov je 
daná nižším vekom a frekventovanejšou neoadju-
vantnou liečbou u pacientov indikovaných na lapa-
roskopický postup. 

Záver
Sfinkter-záchovné nízke resekcie konečníka sú 

v súčasnosti stále častejšie vykonávané laparoskopic-
ky. Výsledky štúdie preukázali menšiu krvnú stratu 
a nižšiu frekvenciu ranových infekcií i celkových 

pooperačných komplikácií pri laparoskopickom 
prístupe. Na druhej strane, výhodou klasického pos- 
tupu bol kratší operačný čas; najdlhší čas operácie 
vykazovali konvertovaní pacienti z laparoskopickej 
skupiny. Práca potvrdila asociáciu konverzie a zvýše-
ného vyskytu peroperačných komplikácií; konverzia 
tiež zvyšovala frekvenciu reoperácií. Hlavným benefi-
tom laparoskopického prístupu pre pacienta je kratší 
čas hospitalizácie. Podiel konverzií by do budúcna 
mohla znížiť i dôkladná selekcia pacientov pre lapa-
roskopický postup. Nižšie počty vyšetrených lymfa-
tických spádových uzlín v laparoskopickej skupine 
bude treba hodnotiť v kontexte neoadjuvantnej 
liečby na väčšom súbore pacientov.
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Otvorené hojenie pri Dupuytrenovej kontraktúre 
ťažkého stupňa s použitím „U“ laloka
MUDr. Teodor Kluka, PhD.1,2, MUDr. Gabriel Šlárko1

1Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice 
2MEDI - EKO, s. r. o., Poliklinika Toryská 1, Košice

Vďaka zlepšeniu dispenzarizácie a diagnostiky, sa terapia Dupuytrenovej kontraktúry týka predovšetkým  nižších štádií. Aj napriek tomu 
však incidencia ťažkej formy tohto ochorenia nemá výrazne klesajúcu tendenciu. Dupuytrenova kontraktúra ťažkého stupňa predstavuje 
terapeutickú výzvu a správny výber operačnej techniky a následnej starostlivosti je kritický. Cieľom autorov je predstaviť alternatívnu 
operačnú techniku a pooperačnú starostlivosť pri ťažkej forme Dupuytrenovej kontraktúry s použitím „U“ laloka a jej výhody  oproti 
ostatným používaným technikám. 

Kľúčové slová: Dupuytrenova kontraktúra, ťažká forma, otvorené hojenie, „U“ lalok.

Open healing with using „U“ flap in severe form of Dupuytren´s contracture

With the improvement of dispensarisation and diagnostics the therapy of Dupuytren`s contracture  concerns mainly the earlier stages. 
Nevertheless, the incidence of progressive forms of the disease isn`t significantly decreasing. Severe form of Dupuytren‘s contracture 
presents therapeutic challenge and the proper selection of surgical technique and postoperative care is critical. The aim of the authors 
is to present an alternative operating technique and postoperative care for progressive forms of Dupuytren‘s contracture using a „U“ 
flap and its advantages over other techniques used.

Key words: Dupuytren´s contracture, progressive form, open healing, „U“ flap.
Slov. chir., 2013; roč. 10(4): 139–140

Úvod
Dupuytrenova kontraktúra (ďalej len DK) je 

benígna fibromatóza palmárnej a digitálnej fascie 
ruky. DK sa vyvíja v palmárnych ligamentách s his-
tologicky a peroperačne patologicko-anatomicky 
zmenenými primárne longitudinálnymi vláknami. 
DK začína ako hmatná rezistencia v dlani, najčastej-
šie v úrovni distálnej palmárnej ryhy. Nodulus sa 
zväčuje, vytvára patologické pruhy, ktoré postu-
pujú distálne aj proximálne. Pruhy, ak postupujú 
na prsty, hrubnú a skracujú sa, čo ma za následok 
flekčné kontraktúry v kĺboch. Najčastejšie postih-
nutými sú 4. a 5. prst, avšak ochorenia sa často 
vyskytuje aj na palci, ukazováku a treťom prste. 
Ako štandard pri vyšetrení sa používa Huestonov 
table top test, klasifikácia podľa Tubianu a palpačné 
vyšetrenie, ktoré odhaľuje noduly a pruhy, ktoré sú 
patognomickými znakmi DK (1, 2, 7).

Chirurgická liečba Dupuytrenovej 
kontraktúry

Chirurgická liečba zahŕňa otvorené fasci-
ektómie (limitované, totálne), perkutánnu fas-
ciotómiu (fasciotómia ihlou, alebo skalpelom) 
a enzymatickú fasciotómiu. Pri liečbe DK neexis-
tuje dokonalé chirurgické riešenie. Cieľom chirur-
gickej liečby je uvoľnenie kontraktúr a zlepšenie 
funkcie ruky. Keďže nevieme presnú príčinu 
vzniku DK, chirurgia nedokáže toto ochorenie 
eliminovať, len lieči následky (3, 4, 5, 6).

Operačná technika a výsledky pri 
otvorenom hojení s použitím „U“ laloka

V časovom období rokov 2006 až 2013 sme 
vykonali na oboch pracoviskách  touto operač-
nou technikou  76 operácií v rámci jednodňovej 
chirurgie. Operačný zákrok vykonávame v lokálnej 

anestézii a v turnikete.  Pri iných technikách sa ko-
ža pretínala nad proximálnym interfalangeálnym 
(ďalej PIP)  kĺbom prsta, vypreparovala sa šľacha 
hlbokého flexora (ďalej FDP) a povrchového flexo-
ra (ďalej FDS), ozrejmili sa nervovocievne zväzky 
(ďalej NC zväzky), preťal sa fibrotický pruh a prst sa 
následne narovnal. Nevýhodou však bolo, že tým 
sa obnažili šľachy FDP a FDS, čo pri ponechaní de-
fektu na otvorené hojenie sprevádzali aj výrazné 
zrasty, pretože chýbalo peritenonium na šlachách, 
a tým aj následne porucha funkcie prsta. Nami 
opisovaný spôsob ponúka modifikáciu v podobe 
tzv. „U“ laloka, ktorý prekrýva tú časť šliach, kde 
toto peritenonium chýba a ponechá naopak na 
pregranulovanie časť proximálneho článku, ktorý 
je dobre krytý mäkkými časťami. 

Priebeh operácie:  Po zakreslení tzv. „U“ 
laloka so stopkou distálne nad proximálnym 

Obrázok 2. a) Zakreslenie modifikovaného spôsobu použitím „U“ laloka s bázou distálne, b) porov-
nanie zakreslenia pri inej technike s rezom v oblasti PIP kĺbu

a) b)

Obrázok 1. Predoperačný nález 
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článkom až po PIP kĺb začíname preparáciu. 
Pokračujeme ozrejmením NC zväzkov a vyko-
návame discíziu a exstirpáciu fibrotického pru-
hu s následným redresom postihnutého prsta. 
„U“ lalok posuváme smerom distálnym, čím sa 
prekryjú viditeľné šľachy FDS a FDP. Vzniknutý 
defekt, ktorý je proximálne od tohoto „U“ laloka, 
ponecháváme na sekundárne hojenie. Situačné 
stehy laloka šijeme nevstrebateľným materiá-
lom. Pooperačne nasleduje sústavné dlahovanie 
7 až 14 dní, čo podporuje jednak udržanie prsta 
v extenzii, ale aj napomáha lepšiemu hojeniu 
defektu. Po skončení permanentného dlahova-
nia nastupuje rehabilitácia. Po dvoch týždňoch 
prechádzame na  nočné dlahovanie − cca 14 
dní, čiže pacient cez deň cvičí a na noc si prikla-

dá extenčnú dlahu. Priemerný čas hojenia je 
22 dní. Výhoda tejto techniky okrem iného spo-
číva aj v následnej totálnej aponeurosektómii, 
kde už nie je problém s kožným krytím. Viacero 
pacientov sa pre ďalšiu operáciu, pri ktorej by 
sa odstránilo zhrubnuté väzivo, nerozhodne 
a uspokojí sa s vystretými prstami. Počet kom-
plikácií po zákroku bol minimálny a len kopíroval 
štatisticky bežné pooperačné komplikácie ako 
pri iných typoch zákrokov.

Cieľ
Pri porovnávaní rôznych operačných techník 

sme pozorovali pri tomto type lepší výsledný 
estetický efekt oproti klasickým prístupom − 
voľnému transplantátu kože, prípadne „Z“ plas-

tike. Takisto pozorujeme neprítomnosť adhézií 
šliach, nezmenenú citlivosť prstov, bez parestézií. 
Dochádza k výraznému skráteniu operačného 
času, aj bez nutnosti odoberania kožného štepu 
a tým vytvorenia ďalšej rany. Priemerná dĺžka 
rekonvalescencie a návrat k bežným pracovným 
aktivitám trvá v priemere 35 dní.

Záver
Terapia Dupuytrenovej kontraktúry ťažkého 

stupňa je náročná na správne načasovanie a vý-
ber operačného postupu. Vo svete zatiaľ neexis-
tuje jasný konsenzus a jasný postup pre terapiu 
ťažkých foriem tohoto ochorenia. Podľa nášho 
názoru opísaná technika, operačný postup aj po-
operačná starostlivosť sú možnou alternatívou, 
ktorá poskytuje veľmi dobré výsledky.
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Obrázok 3. a) Ozrejmené nervovo-cievne zväzky a šľachy s odklopeným „U“ lalokom a už s narov-
naným prstom, b) posun laloka smerom distálnym a prekrytie obnažených šlachových a nervovo-
-cievnych štruktúr

a) b)

Obrázok 4. Ťažká forma Dupuytrenovej kontraktúry pred operáciou a po zhojení pomocou tech-
niky „U“ laloka

a) b)
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Andrej Sukop et al.:

AKUTNÍ PORANĚNÍ RUKY
Úrazy ruky patří k nejčastějším zraněním, mnohdy jsou však tyto stavy opomíjeny a neadekvátní ošetření pak 
obvykle vede k dalším nutným operačním výkonům, často s nejistým výsledkem. Na ruce je dominantní ošetření 
měkkých tkání, které je rozhodující pro další funkční výsledky.
MUDr. Andrej Sukop, Ph.D., patří mezi přední odborníky v oblasti mikrochirurgie ruky a dlouhodobě se věnuje 
ošetření měkkých tkání ruky. Ke spolupráci na knize přizval hlavní autor kolegy z dalších specializací medicíny 
a výsledkem je praktický manuál Akutní poranění ruky, přehledně koncipovaný a srozumitelně přibližující složitou 
problematiku. Bohatě ilustrovaná monografie je adresována především odborníkům, kteří se chirurgii ruky věnují, 
ale zcela jistě se stane »kuchařkou« i pro ambulantní chirurgy, traumatology, ortopedy, plastické chirurgy a lékaře 
prvního kontaktu, neboť jasně ukazuje zásady správného ošetření a dokáže nasměrovat některé úrazy na speciali-
zovaná pracoviště.

Praha : Galén, 2013, První vydání, ISBN 978-80-7492-080-6, 192 s.
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Retencia základných laparoskopických 
zručností nadobudnutých v intenzívnom modeli 
pregraduálneho tréningu vo virtuálnej realite
MUDr. Marek Šoltés, PhD., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Cieľ: Posúdiť retenciu základných laparoskopických zručností nadobudnutých v intenzívnom modeli pregraduálneho tréningu vo vir-
tuálnej realite.
Materiál a metodika: Školenci zaradení do prospektívnej pozorovacej štúdie nacvičovali presne definovanú jednoduchú komplexnú úlohu 
na trenažéri vo virtuálnej realite (15 opakovaní). Identické zadanie v reálnych podmienkach na mechanickom trenažéri bolo pre posúdenie 
aktuálnej úrovne výkonnosti realizované pred začatím tréningu, po jeho ukončení a s časovým odstupom jedného roka. Dosiahnuté vý-
sledky boli podrobené štatistickej analýze, pričom za štatisticky významný bol definovaný rozdiel na hladine významnosti 95 % (p < 0,05).
Výsledky: Štúdie sa zúčastnilo 20 školencov (13 mužov, 7 žien; vek 24,05±1,39 roka). Vstupný čas potrebný na realizáciu zadanej úlohy na 
mechanickom trenažéri dosiahol v priemere 420,2±143,8 sekúnd. Výstupný čas po nácviku zadania vo virtuálnej realite bol 278,9±81,6 
sekúnd, kontrolný čas s odstupom jedného roka 299,9±97,6 sekúnd, čo predstavovalo priemerné zhoršenie o 7,0±9,3 percent. Napriek 
tomu, že uvedený rozdiel bol štatisticky významný (p < 0,05), výkonnosť s odstupom jedného roka od ukončenia tréningu bola aj naďalej 
signifikantne vyššia ako pred začiatkom tréningu (p < 0,001). 
Záver: Výkonnosť v základných laparoskopických zručnostiach, nadobudnutá tréningom vo virtuálnej realite na úrovni jednoduchých 
komplexných úloh v intenzívnom pregraduálnom modeli tréningu, sa s odstupom jedného roka zhoršuje približne o 7 %. Zdá sa, že 
tento fakt nekompromituje výsledky tréningového procesu, nakoľko úroveň zručností je aj naďalej vysoká.

Kľúčové slová: zručnosti, retencia, vzdelávanie, tréning, laparoskopia, laparoskopická chirurgia, virtuálna realita.

Retention of basic laparoscopic skills acquired during intensive virtual reality pre-graduate training module

Aims: To assess retention of basic laparoscopic skills acquired within intensive virtual reality pre-graduate training module.
Material and methods: Trainees included in this prospective observational study practiced well defined simple complex task on virtual 
reality trainer (15 repetitions). To assess actual level of proficiency, identical task was performed in realistic conditions on box trainer 
prior and after virtual reality training and one year after training completion. Results achieved were statistically tested for significant 
differences with significance level set on 95 % (p<0.05).
Results: 20 trainees participated in the study (13 males, 7 females; mean age 24.05±1.39 years). Time needed to perform task on box trainer  
prior virtual reality training was 420.2±143.8 seconds. Performance time after virtual reality training was 278.9±81.6 seconds. Control time after  
one year was 299.9±97.6 seconds, which defined its prolongation by 7.0±9.3 percent. Although this difference was proven to be statistically 
significant (p<0.05), level of skills one year after training completion remained significantly higher compared to pre-training values (p<0.001). 
Conclusions: Level of basic laparoscopic skills, acquired during virtual reality training on the level of simple complex tasks in intensive 
pre-graduate training module, appears to deteriorate by 7 % at one year after training completion. This fact does not seem to compro-
mise results of the training process, as the overall level of skills remains significantly high.

Key words: skills, retention, education, training, laparoscopy, laparoscopic surgery, virtual reality.
Slov. chir., 2013; roč. 10(4): 141–143

Úvod
Súčasné vzdelávanie v chirurgii je charakterizo-

vané využívaním rôznych simulačných modalít s ci-
eľom optimalizovať technickú pripravenosť chirurga 
na operačný výkon (1). Takto definovaná príprava má 
za cieľ minimalizovať možné negatívne dopady na 
zdravie pacienta v dôsledku limitovanej individu-
álnej skúsenosti operatéra. Problematika tréningu 
základných technických zručností je v laparosko-
pickej chirurgii mimoriadne významná a komplexná 
vzhľadom na psychomotoricko-senzorické limitácie 
špecifické pre endoskopické výkony všeobecne.

Predchádzajúce štúdie potvrdili využiteľnosť 
mechanickej simulácie a simulácie vo virtuálnej 

realite pre potreby nácviku základných zručností 
v laparoskopickej chirurgii (2), pričom takto de-
finovaný tréning je aplikovateľný už na pregra-
duálnej úrovni vzdelávania (3). Okrem toho sa 
pregraduálny nácvik vo virtuálnej realite zdá byť, 
z hľadiska transferability výkonnosti do reálneho 
prostredia, efektívny v intenzívnom, krátkodo-
bom aj dlhodobom module tréningu (4, 5, 6).

Okrem transferability nadobudnutých zruč-
ností je rovnako dôležitým parametrom aj miera 
ich retencie. Zdá sa pravdepodobné, že s rastúcim 
časovým odstupom od ukončenia tréningu bude 
úroveň výkonnosti klesať, pričom je nevyhnutné 
tento rozpad technických zručností kvantifikovať 

(rýchlosť, rozsah). Táto informácia by umožnila 
optimálne začlenenie nácviku základných lapa-
roskopických zručností do harmonogramu pre-
graduálneho vzdelávania v chirurgii.

Materiál a metodika
Pre potreby posúdenia retencie základných 

laparoskopických zručností nadobudnutých 
počas intenzívneho modelu pregraduálneho 
tréningu vo virtuálnej realite bola zvolená pro-
spektívna pozorovacia štúdia.

Výskumu sa zúčastnili dobrovoľníci z  ra-
dov študentov všeobecného lekárstva LF UPJŠ 
v Košiciach, bez akýchkoľvek predchádzajúcich 
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praktických skúseností s laparoskopickou operač-
nou technikou. Chirurgický tréning vo virtuálnej 
realite bol vykonávaný na simulátore s rozšíreným 
taktilným vnemom (LapMentor) firmy Simbionix. 
Kvantifikácia zručností v reálnom prostredí sa vy-
konávala na mechanickom simulátore so syntetic-
kým modelom s použitím reálnych inštrumentov 
a laparoskopickej full-HD veže firmy STORZ.

Pre nácvik a kvantifikáciu laparoskopických chi-
rurgických zručností bola vybraná relatívne jedno-
duchá komplexná úloha vyžadujúca vysoký stupeň 
psychomotoricko-senzorickej koordinácie na báze 
presunu objektov. Perforované trojuholníkové tvary 
naložené na 6 kovových kolíkoch na ľavej strane 
bolo potrebné presunúť na prázdne kolíky na pravej 
strane (sňať z kolíka vľavo inštrumentom v ľavej ruke, 
prechytiť inštrumentom v pravej ruke a umiestniť 
na kolík na pravej strane) a následne opäť zrkadlo-
vým spôsobom vrátiť na štartovaciu pozíciu. Úloha 
vykonávaná na mechanickom trenažéri kopírovala 
zadanie vo virtuálnej realite pomocou syntetické-
ho modelu (drevená doska s kovovými kolíkmi, 
trojuholníkové perforované deformabilné objekty).

Tréning sa vykonával individuálne a kontinuálne, 
len s nevyhnutnými prestávkami v prípade potreby. 
Školenci boli na úvod stručne oboznámení s psycho-
motoricko-senzorickými obmedzeniami a ergono-
mickými zásadami laparoskopickej chirurgie, vrátane 
správneho úchopu a používania laparoskopických 
inštrumentov. Výskum prebiehal v intenzifikovanom 
modeli tréningu: 2 opakovania na mechanickom 
trenažéri (vstupná úroveň reálnych zručností) – 15 
opakovaní vo virtuálnej realite (samotný tréning) – 2 
opakovania na mechanickom trenažéri (výstupná 
úroveň reálnych zručností). Čas potrebný na vyko-
nanie jednotlivých úloh bol meraný v sekundách 
a zaznamenávaný nezávislým pozorovateľom. Pre 
potreby posúdenia retencie nadobudnutých zruč-
ností bola výkonnosť školencov opätovne otes-
tovaná s odstupom 1 roka po ukončení tréningu  
(2 opakovania na mechanickom trenažéri).

Pred vyhodnotením eventuálnych signifi-
kantných rozdielov medzi vstupnou a výstup-
nou úrovňou reálnych zručností boli z prísluš-
ných dvojíc meraní na mechanickom trenažéri 
použité aritmetické priemery. Získané údaje boli 
štatisticky testované využitím parametrického 
Studentovho t-testu pre kontinuálne veličiny (pri 
dokázateľne normálnom rozložení hodnôt). Za 
štatisticky významný bol považovaný rozdiel na 
hladine významnosti 95 % (p < 0,05). 

Výsledky
Na výskume participovalo 20 školencov, z to-

ho 13 mužov a 7 žien, ktorých priemerný vek bol 
24,05±1,39 roka. Vstupný čas definujúci štartova-

ciu úroveň zručností bol v priemere 420,2±143,8 
sekúnd (minimum 243; maximum 832 s), výstupný 
po ukončení nácviku 278,9±81,6 sekúnd (mini-
mum 173,5; maximum 507,5 s). Priemerný kon-
trolný čas potrebný na vykonanie definovanej 
úlohy s odstupom roka po ukončení tréningu 
predstavoval 299,9±97,6 sekúnd (minimum 183; 
maximum 583,5 s). Rozdiel medzi priemerným 
výstupným a kontrolným časom, definujúcim 
úroveň straty natrénovaných schopností, bol 
v priemere 21,0±26,6 sekúnd (minimum -32,5 s;  
maximum 77,5 s), čo predstavovalo 7,0±9,3 % 
(minimum -13,9 %; maximum 31 %). Výsledky šta-
tistickej analýzy dokázali, že výkon zadanej úlohy 
v reálnom prostredí mechanického simulátora je 
po jej nácviku vo virtuálnej realite významne zlep-
šený, pričom jeho kvalita s časovým odstupom 1 
roka po ukončení tréningu štatisticky významne 
klesá (p < 0,05). Celková výkonnosť v porovnaní so 
vstupnou úrovňou zručností však zostáva naďalej 
signifikantne zlepšená (p < 0,001). Výsledky sú 
prehľadne zhrnuté v tabuľke 1.

Diskusia
V roku 1992 Patrick definoval retenciu zruč-

ností ako „špeciálny typ transferu, ktorý vyža-
duje, aby trénovaný človek dokázal využiť na-
trénované zručnosti na splnenie rovnakej úlohy 
aj s odstupom určitého časového intervalu“ (7). 

Súčasné poznatky o retencii zručností získaných 
prostredníctvom simulačných modalít pochád-
zajú najmä z oblasti anestéziológie, neonatoló-
gie a pôrodníctva (8, 9, 10). Je preto potrebné 
zdôrazniť, že retencia technických zručností 
je komplexný multifaktoriálny proces závislý 
od typu trénovaných zručností, takže je veľmi 
problematické zovšeobecňovať závery štúdií 
týkajúcich sa iných špecializácií.

Je možné predpokladať, že s  rastúcim 
časovým odstupom od ukončenia nácviku bude 
úroveň výkonnosti klesať. Pre adekvátne zara- 
denie tréningu do harmonogramu pregraduál-
neho vzdelávania v chirurgii je zjavne nevyh-
nutné tento rozpad technických zručností 
kvantifikovať (rýchlosť, rozsah). Cieľom našej 
štúdie bolo preto posúdiť retenciu základných 
laparoskopických zručností nadobudnutých 
v intenzívnom modeli pregraduálneho trénin-
gu vo virtuálnej realite, nakoľko táto otázka nie 
je zatiaľ uspokojivo preskúmaná (11).

Stefanidis et al., konštatujú, že chirurgovia 
v špecializačnej príprave, ktorí absolvovali tré-
ning vo virtuálnej realite, neretinovali všetky 
pôvodne nadobudnuté zručnosti 7,0±4,0 mesia-
cov po ukončení tréningu (12). Maagaard et al., 
dospeli k záveru, že laparoskopické procedurálne 
psychomotorické schopnosti (teoretické vedo-
mosti a technické zručnosti nevyhnutné pre 

Tabuľ ka 1. Porovnanie reálnej výkonnosti pred a po nácviku vo virtuálnej realite

Školenec
Vstupný 

čas (s)
Výstupný 

čas (s)
Kontrola 

po roku (s)
Zmena (s)

Zmena 
(%)

1 245,5 173,5 183 9,5 5,4

2 362,5 230 254 24 10,4

3 426 300 328,5 28,5 9,5

4 308 233 200,5 -32,5 -13,9

5 832 507,5 583,5 75 14,9

6 549 301 318 17 5,6

7 380 277 317,5 40,5 14,6

8 275,5 260,5 241 -19,5 -7,4

9 482 370 382 12 3,2

10 470 291,5 310,5 19 6,5

11 512,5 239,5 261,5 22 9,1

12 654 459,5 500,5 41 8,9

13 402,5 231,5 259 27,5 11,8

14 243 222 205,5 -16,5 -7,4

15 509 277 314 37 13,3

16 336,5 240,5 267 27 11,2

17 398 250 327,5 77,5 31

18 317 272,5 266 -6,5 -2,3

19 375 205,5 224 18,5 9,0

20 326,5 236,5 256 19,5 8,2

Celkovo 420,2 ± 143,8 278,9 ± 81,6 299,9 ± 97,6 21,0 ± 26,6 7,0 ± 9,3
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daný výkon) nadobudnuté tréningom vo virtuál-
nej realite zostávajú plne zachované 6 mesiacov 
po ukončení tréningu, avšak po 18 mesiacoch 
sa strácajú, resp. dostávajú sa na úroveň pred 
tréningom, pričom nie je známa ich dynamika 
v takto definovanom medziobdobí (11).

Výsledky našej štúdie dokazujú, že rok po 
ukončení tréningu (bez doplnkového pretrénova-
nia) sa výkonnosť v základných laparoskopických 
zručnostiach na úrovni jednoduchých komplex-
ných úloh štatisticky významne znižuje, približne 
o 7 %. Súčasne je však zrejmé, že úroveň zručností 
zostáva aj naďalej vysoká, nakoľko zotrváva signi-
fikantne vyššia ako jej vstupná úroveň pred zači-
atkom tréningového procesu. Rovnako zaujímavý 
je aj pretrvávajúci fenomén interindividuálnej va-
riability, nakoľko výkonnosť niektorých školencov 
s odstupom roka po ukončení tréningu dokonca 
rástla (maximálne o 13,9 %), zatiaľ čo u iných sa 
zaznamenal jej veľmi výrazný pokles (maximálne 
o 31 %). Toto pozorovanie podporuje názor, že 
individuálne danosti sú významným parametrom 
ovplyvňujúcim efektivitu tréningového procesu 
pre konkrétneho jednotlivca.

Z uvedeného je zrejmé, že zaradenie nácviku 
základných laparoskopických zručností do pre-
graduálneho systému vzdelávania v chirurgii 
je nevyhnutné plánovať tak, aby bol časový 
interval do ich využívania v praxi čo najkratší, 
t. j. v poslednom roku štúdia. Zaujímavou alter-
natívou môže byť aj kombinácia dlhodobého 
a intenzívneho (pretrénovanie) modelu tréningu 
v predposlednom a poslednom roku štúdia. 

Záver
Výkonnosť v základných laparoskopických 

zručnostiach, nadobudnutá tréningom vo vir-
tuálnej realite na úrovni jednoduchých kom-
plexných úloh v intenzívnom pregraduálnom 
modeli tréningu, sa s odstupom jedného roka 
zhoršuje približne o 7 %. Zdá sa, že tento fakt ne-
kompromituje výsledky tréningového procesu, 
nakoľko úroveň zručností zostáva aj naďalej vy-
soká. Začlenenie nácviku základných laparosko-
pických zručností do pregraduálneho systému 
vzdelávania v chirurgii sa preto zdá byť logické 
v poslednom, prípadne v predposlednom roku 
štúdia, v závislosti od druhu resp. kombinácie 
druhov použitých modelov (dlhodobý, krátko-
dobý, intenzívny).

Poďakovanie: Práca vznikla v rámci riešenia 
výskumnej úlohy podporenej grantom KEGA 
017UPJŠ-4/2011.
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Kazuistiky

Chirurgická liečba hepatoblastómov  
na hranici resekability
prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.1 MUDr. Július Janek2, MUDr. František Hampl1, MUDr. Ján Novotný3, MUDr. Pavel Bician4

1II. chirurgická klinika SZU a FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica 
2Oddelenie cievnej chirurgie FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica 
3Klinika detskej chirurgie SZU a DFNsP Banská Bystrica 
4Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU a DFNsP Banská Bystrica

Práca ukazuje 2 kazuistiky pokročilých hepatoblastómov v dojčenskom veku v štádiu PRETEXT 4 respektíve PRETEXT 3 M+, ktoré boli 
primárne neresekabilné. U oboch prípadov bola predoperačnou chemoterapiou navodená resekabilita nádoru a vykonaná radikálna 
operácia s negatívnym resekčným okrajom – v jednom prípade pravostranná hemihepatektómia s resekciou metastázy ľavého laloka 
pečene a v druhom prípade rozšírená pravostranná hemihepatektómia. Práca okrem zhrnutia problematiky hepatoblastómov v detskom 
veku súčasne ukazuje význam a potrebu kvalitnej predoperačnej onkologickej liečby a presného predoperačného plánovania rozsahu 
resekcie so zdôraznením významnej pomoci počítačových 3D programov.

Kľúčové slová: hepatoblastóm, operačná liečba, predoperačná chemoterapia, resekabilita. 

Surgical treatment of hepatoblastomas on the border of resectability

This work presents two cases of advanced hepatoblastomas in early childhood in stage PRETEXT 4 respectivly PRETEXT 3 M+ and both 
cases were primarily nonresectable. In both cases preoperative chemotherapy induced resectability of the tumor and enabled to perform 
radical operation with negative resection margin – in first case it was right hemihepatectomy with excision of metastasis from left liver 
lobe, in second case it was extended right hemihepatectomy. Besides review of hepatoblastoma in childhood issues this work shows 
the value of preoperative oncological treatment as well as the value of preoperative planning with help of 3D computer programms.

Key words: hepatoblastoma, liver resection, preoperative chemotherapy, resectability.
Slov. chir., 2013; roč. 10(4): 144–147

Hepatoblastómy a stratégia liečby
Hepatoblastómy (HB) sú najčastejšie zhubné 

nádory pečene u detí. U detí do 5 rokov tvoria 
okolo 90 % všetkých primárnych nádorov pe-
čene. Najčastejšie sa objavia už v dojčenskom 
veku, o niečo častejšie u chlapcov, pomer sa 
udáva od 1,2 (1) až po 3,3 (2). Zvýšený výskyt 
hepatoblastómov sa udáva u detí s Beckwith-
Weidemannovým syndrómom (BWS) a s famili-
árnou adenomatóznou polypózou hrubého čre-
va (FAP). Nádory sú v čase diagnózy už značne 
veľké, zasahujúce do oboch lalokov pečene 
a preto sú na hranici chirurgickej resekability. 
Vyžadujú preto individuálny komplexný tera-
peutický prístup.

Klinicky sa hepatoblastómy prejavia hmat-
nou nádorovou masou v hornej časti brucha, 
sprevádzané niekedy bolesťami brucha. USG 
vyšetrenie potvrdí nádor pečene. Zväčša ide 
o nádorové postihnutie jedného laloka pečene. 
Pravý lalok pečene je postihnutý 3-krát častejšie 
než ľavý lalok. Bilobárne postihnutie sa vysky-
tuje v 20 % a multicentrické postihnutie v 15 %.  
Vzdialené metastázy v čase diagnózy (predo-
minantne v pľúcach) sa vyskytujú v 10 – 20 %  
prípadov (2). S nádorom koreluje zvýšená hla-
dina alfa-fetoproteínu v  sére (AFP). Pacienti 

s hepatoblastómom, u ktorých je hladina AFP 
už iniciálne nízka, sú vzhľadom na zlú prognó-
zu zaradení vždy do vysokorizikovej skupiny 
ochorenia bez ohľadu na jej rozsah (3). Vplyvom 
nádorovej produkcie trombopoetínu vzniká asi 
u 1/5 pacientov trombocytóza. Histopatologicky 
sa hepatoblastómy delia v zásade na epiteliálne 
(56 %) a zmiešané epiteliálno/mesenchymál-
ne (44 %). Chirurgický aj onkologický prístup je 
k obidvom typom hepatoblastómov rovnaký.

Existujú dva štandardné chirurgické štádi-
ovacie systémy pre hepatoblastómy detského 
veku: International Childhood Liver Tumours 
Strategy Group (SIOPEL) používa systém za-
ložený na predchirurgickom vyšetrení (tzv. 
PRETEXT – Pretreatment Extent of Tumour), 
zatiaľ čo Childreń s Oncology Group (COG) pou-
žíva postchirurgicky založený štádiovací systém 
podľa Evansa (4). V Európe sa používa systém 
PRETEXT, ktorý kategorizuje primárny nádor 
na základe postihnutia pečene v čase diagnó-
zy a podľa stratégie SIOPEL sú deti s hepato- 
blastómom liečené chemoterapiou ešte pred 
pokusom o definitívne odstránenie primárneho 
nádoru. V USA je používaná skôr stratégia Liver 
Tumor Study Group, kde sa preferuje primárna 
resekcia pečene a chemoterapia sa podáva až 

následne. Výsledky pri oboch postupoch sú 
približne rovnaké, 5-ročné prežívanie sa udáva 
okolo 70 % (5).

Bez ohľadu na stratégiu, základnou liečbou 
hepatoblastómov je ich chirurgické odstránenie, 
ktoré musí byť nasledované (a zvyčajne aj pred-
chádzané) onkologickou liečbou. Jasne reseka-
bilných hepatoblastómov, keď je možné využiť 
chirurgickú liečbu ako prvý krok, je v súčasnosti 
len asi 30 % prípadov. V prípade, že nádor je pri-
márne neresekabilný, je iniciálnou liečbou che-
moterapia a operuje sa až po zmenšení nádoru. 
Vzhľadom na dobrú odpoveď hepatoblastómov 
na iniciálnu onkologickú liečbu (chemoterapiu), 
čo súčasne značne uľahčuje chirurgom operáciu, 
sa takto rieši až 70 % prípadov a operuje sa až 
po zmenšení nádoru. Prípady, kde ani predope-
račná onkologická liečba nenavodí resekabilitu 
nádoru sa riešia transplantáciou pečene pri do-
držaní príslušných indikačných kritérií (6). Tá sa 
vykonáva ako primárna LTX (mnohopočetné 
alebo centrálne nádory) alebo ako sekundrárna 
rescue LTX (relaps nádoru po primárnej resekcii 
alebo zlyhanie zvyšku pečene po extenzívnej 
resekcii). Podľa protokolu SIOPEL-4 (platí od júla 
2004) je LTX v indikovaných prípadoch štandard-
ným liečebným postupom (5).
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Chirurg sa s detským pacientom s hepato- 
blastómom stretáva ihneď ako prebehne základ-
ná diagnostika pomocou USG (odhalí nádoro-
vú masu) a pomocou stanovenia špecifického 
onkomarkera AFP v krvi. Chirurg na posúdenie 
resekability potrebuje presné CT vyšetrenie s kon-
trastom, aby presne posúdil vzťah nádoru k cie-
vam. K upresneniu tohto vzťahu sú vyvinuté počí-
tačové programy, ktorá v 3D obraze ukážu nádor 
a jeho vzťah k vetveniu arteria hepatica, vena por-
tae a ku pečeňovým žilám ešte oveľa presnejšie 
ako CT (7). Súčasne posúdia percentuálny objem 
a funkčnosť parenchýmu, ktorý po resekcii zosta-
ne v organizme. Minimálne množstvo funkčného 
parenchýmu nevyhnutného po resekcii sa udáva 
20 – 25 %. Nevyhnutnou súčasťou operačného 
výkonu je lymfadenektómia s odstránením hilo-
vých, celiakálnych a paraaortálnych uzlín.

V práci uvádzame 2 kazuistiky primárne nere-
sekabilných hepatoblastómov riešené chirurgicky 
na II. chirurgickej klinike SZU vo Fakultnej nemoc-
nici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici v spolupráci 
s Klinikou pediatrickej okológie a hematológie 
Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. 
Na nich demonštrujeme, ako dva primárne ne-
resekabilné hepatoblastómy u dojčiat sa po on-
kologickej liečbe dostali na hranicu resekability 
a následne boli úspešne chirurgicky odstránené.

Kazuistika č. 1
Dieťa (dievča), jednoročné, bolo prijaté v de-

cembri 2011 na Kliniku pediatrickej onkológie 

a hematológie DFN v Banskej Bystrici s nálezom 
nádorovej masy v pečeni. Štádium nádoru podľa 
SIOPEL bolo PRETEXT 4 – boli postihnuté dva 
pravé sektory pečene a jeden ľavý, medzi nimi 
bol voľný sektor (segment IV). V ľavom laloku 
pečene bola metastáza. Po ukončení diagnostiky 
bolo dieťa operované na Klinike detskej chirurgie 
DFN za účelom bioptizácie nádoru s nálezom 
neresekabilného nádoru pečene s intímnym vzťa-
hom k pravej a strednej pečeňovej žile a k bránici, 
nádor okrem pravého laloka pečene postihoval aj 
segment IV pečene v ľavom laloku a v segmente 
III bola ďalšia metastáza (obrázok 1). 

Odobratá bola biopsia, ktorá potvrdila he-
patoblastóm. Na Klinike pediatrickej onkológie 
a hematológie DFN bola nasadená predoperač-
ná chemoterapia podľa protokolu SIOPEL 4 pre 
hepatoblastómy vysokého rizika (bloky A1 až A3 
v kombinácii cisplatina + doxorubicin). Po tejto 
chemoterapii došlo k významnému zmenšeniu 
nádorovej masy a k ústupu nádoru zo segmentu 
IV pečene. Nádor sa lokalizoval na pravý lalok 
pečene, ostávala metastáza v segmente III (ob-
rázok 2). 

Zvláštnosťou zistenou na CT angiografii 
bolo to, že pravý lalok pečene bol zásobený 
samostatnou artériou (arteria hepatica dx.) a ľavý 
lalok pečene bol zásobený separátnou artériou 
z truncus coeliacus, čo uľahčovalo operačný 
výkon (obrázok 3).

Po ukončení predoperačnej onkologickej 
liečby bolo dňa 25. 7. 2012 dieťa operované na 

II. chirurgickej klinike SZU FNsP FDR v Banskej 
Bystrici s nálezom nádoru v pravom laloku pe-
čene veľkosti 8 x 4 cm a jedného ložiska v 3. 
segmente pečene veľkosti 2 x 1 cm. Aj keď podľa 
iniciálneho nálezu bola indikovaná transplan-
tácia pečene, v druhej fáze chirurgickej liečby 
sa však zvolil modifikovaný postup. Vykonaná 
bola pravostranná hemihepatektómia pomocou 
CUSA resektora a odstránená bola aj metastáza 
z ľavého laloka. Resekčná hranica potvrdená bez 
malígnych zmien. Následne bolo excidované 
ložisko z 3. segmentu pečene (obrázky 4, 5 a 6). 

Histologický nález potvrdil chemoterapiou 
modifikovaný reziduálny zmiešaný epiteliálny 
a mezenchýmový hepatoblastóm bez teratoid-
nej zložky s fetálnymi elementami v epitelovom 
komponente. Následne bola aplikovaná poope-
račná chemoterapia – blok C (carboplatina + 
doxorubicin). V súčasnosti je dieťa bez ťažkostí, 
kontrolné zobrazovacie vyšetrenia 15 mesiacov 
po operácii nepreukazujú prítomnosť nádoru.

Kazuistika č. 2
 Dieťa (dievča), vek 1,5 roka, prijaté v júli 2013 

na Kliniku pediatrickej onkológie a hematoló-
gie DFN Banská Bystrica s nálezom nádorovej 
masy v pečeni. Štádium nádoru podľa SIOPEL 
bolo PRETEXT 3 M+. Boli postihnuté 3 susediace 
segmenty pečene (celý pravý lalok a segment 
IV v ľavom laloku),  jeden segment pečene bol 
voľný (segmenty II a III). Súčasne sa iniciálne zistili 
aj pľúcne metastázy. 

Obrázok 1. CT obraz hepatoblastómu 
v decembri 2011

Obrázok 4. Preparácia štruktúr v hile pečene 
(vidieť nádor pravého laloka pečene)

Obrázok 2. CT nález zmenšeného nádoru po 
predoperačnej chemoterapii

Obrázok 5. Resekcia pečene pomocou CUSA 
resektora

Obrázok 3. Cievne zásobenie pravého laloka 
pečene samostatnou arteria hepatica dx.

Obrázok 6. Stav po pravostrannej hemihe-
patektómii, rezná plocha krytá Tachosilom, 
v dutine 3. segmentu po exstirpácii ložiska je 
vložený Surgicel
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Nakoľko iniciálne CT vyšetrenie vykazuje 
známky neresekability pre intímny vzťah k vetve-
niu vena portae a k pravej a strednej pečeňovej 
žile (obrázok 7), bola na Klinike detskej chirurgie 
DFN odobratá biopsia a po potvrdení hepato- 
blastómu nasadená predoperačná chemotera-
pia podľa protokolu SIOPEL 4 pre hepatoblastó-
my vysokého rizika (bloky A1 až A3 v kombinácii 
cisplatina + doxorubicin). Po významnom zmen-
šení nádoru onkologickou liečbou (obrázok 8) 
bolo prikročené k plánovaniu operácie, pred 
ktorou bolo treba zvážiť presnú operačnú taktiku 
pre blízkosť vitálne dôležitých ciev a tiež posúdiť 
dostatočnosť pečeňového parenchýmu, ktorý 
mal byť ponechaný. Pri tomto predoperačnom 
plánovaní významne pomohol počítačový pro-
gram MeVis, ku ktorému nám sprostredkovali 
prístup kolegovia z Nemecka. Tento program 
bezpečne ukázal rizikové miesta operácie vzhľa-
dom na vetvenie vena portae, pečeňové žily 

a ukázal miesta najbezpečnejšieho preťatia žl-
čových a cievnych pediklov.

Po stanovení presného operačného plánu 
bolo dňa 24. 10. 2013 prikročené k definitívnej 
operácii. Operácia bola vykonaná na II. chirur-
gickej klinike – Oddelení cievnej chirurgie FN 
FDR Banská Bystrica. Bola vykonaná rozšírená 
pravostranná hemihepatektómia (trisegmen-
tektómia pečene), (obrázky 9, 10, 11).

Po operácii remnant pečene, majúci podľa 
počítačového programu 23 % funkčného pa-
renchýmu pečene, pracoval normálne a funkcia 
pečene bola počas celého pooperačného ob-
dobia dostatočná. Laboratórne boli namerané 
hodnoty: 24. 10. 2013 (v deň operácie) ALT 1,48 
ukat/l, GMT 0,54 ukat/l, bilirubín 13,8 umol/l, 
bielkoviny 49 g/l. 28. 10. 2013 (4. pooperačný 
deň) ALT 0,85 ukat/l, GMT 1,22 ukat/l, bilirubín 
6,6 umol/l, bielkoviny 64 g/l. V súčasnosti je dieťa 
4 týždne po operácii, je bez klinických ťažkostí, 
rana sa zhojila per primam intentionem a funkcia 
pečene je dobrá.

Diskusia
V období 2009 – 2013 boli v spolupráci DFN 

a FNsP FDR v Banskej Bystrici vykonané 3 resekcie 
pečene pre hranične resekabilný hepatoblastóm 
v dojčenskom veku, bez perioperačnej mortality. 
U všetkých týchto pacientov bola predoperačne 
nutná chemoterapia na zmenšenie nádoru.

Prezentované kazuistiky hepatoblastómov 
na hranici resekability jasne ukázali význam 
predoperačnej onkologickej liečby pre úspeš-
nosť následného chirurgického výkonu pri pô-
vodne neresekabilných hepatoblastómoch 
(v čase diagnózy je takých až 70 % prípadov). 
Ďalej ukázali potrebu kvalitného, dostatočne 
citlivého predoperačného CT vyšetrenia, ktoré 
umožní v počítačovom 3D programe presne 
zrekonštruovať topografické vzťahy nádoru, 
zhodnotiť riziká operačného výkonu a správne 
stanoviť taktiku bezpečenej resekcie, aj keď je 
veľkého rozsahu. Krvné straty u oboch naších 
kazuistík boli minimálne a vyžiadali si periope-

račnú transfúziu krvi 500 ml. Počítačový program 
MeVis, s ktorým sme sa mali možnosť pri druhej 
operácii oboznámiť, umožnil presné naplánova-
nie a bezpečné vykonanie operácie.

Pracoviská, na ktorých sa operačná liečba 
hranične resekabilných nádorov pečene vykoná-
va, by mali byť vybavené CUSA resektorom (ul-
trasonickým aspirátorom), lebo len táto technika 
podľa našich skúseností umožňuje bezpečnú 
bezkrvnú resekciu pečene. 

Prognóza pacientov s hepatoblastómom je 
po ich radikálnom odstránení významne závis-
lá od štádia, v ktorom sa nádor diagnostikoval 
a od úplnosti resekcie potvrdenej negatívnym 
resekčným okrajom. Prvá medzinárodná štúdia 
hepatoblastómov zameraná na prognózu, kde 
bol protokol založený na štádiovacom systéme 
PRETEXT a v liečbe využitý protokol doxorubicin 
+ cisplatina, ukázal nasledovnú prognózu 5-roč-
ného prežívania: št. 1 – 100 %, št. 2 – 91 %, št. 
3 – 68 %, št. 4 – 57 % a pacienti s MTS – 25 % (8).

Jedinou nádejou pre detských pacientov 
s hepatoblastómom, kde sa ani po predoperačnej 
chemoterapii nenavodí resekabilita nádoru, re-
spektíve kde multilokularita nedovoľuje radikálnu 
resekciu, je transplantácia pečene (LTX). V súčas-
nom prehľade literatúry týkajúcej sa LTX pri he-
patoblastóme, Dower a Smith prezentovali na  
33 prípadoch štádia III a 39 prípadoch štádia IV sku-
točnosť, že v štádiu III prežívanie (disease-free sur-
vival) s minimálnym sledovaním 1 rok bolo 72 %  
a v štádiu IV 54 % (2). Reyes a kolektív demonštro-
vali na 12 pacientoch, ktorí sa podrobili LTX pre 
hepatoblastóm, že posttransplantačné prežívanie 
bolo 1-ročné 92 %, 3-ročné 92 % a 5-ročné 83 % 
(9). Keďže podľa SIOPEL-4 by prestávka medzi 
posledným onkologickým cyklom a LTX nemala 
byť dlhšia ako 1 mesiac, niektoré centrá pri ne-
dostatku mŕtvych darcov uprednostňujú LTX od 
živých darcov (príbuzenská LTX) (6).

Záver
Liečba hepatoblastómov v detskom veku 

nie je možná bez úzkej spolupráce detského 
onkológa a chirurga. Nutnosť vzájomnej predo-

Obrázok 7. CT nález nádoru pečene pri vstup-
nom vyšetrení (júl 2013)

Obrázok 10. Stav po chirurgickom odstránení 
nádoru

Obrázok 8. CT nález nádoru pečene po che-
moterapii pred druhou operáciou (október 2013)

Obrázok 11. Stav po trisegmentektómii: resekát 
pravého laloka pečene so žlčníkom a s infiltro-
vanou časťou 4. segmentu pečene

Obrázok 9. Nádor vyplňujúci pravý lalok 
pečene a časť 4. segmentu
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peračnej komunikácie a spoločného posúdenia 
prípadov sa ukazuje najmä pri hranične reseka-
bilných nádoroch, kde sa spoločne posúdi bene-
fit a timing operácie. Chirurgovia operujúci tieto 
nádory by sa mali presne oboznámiť s rizikovými 
fázami plánovanej operácie a mali by mať k dis-
pozícii počítačové 3D programy na znázornenie 
kritických úsekov operácie. Nevyhnutným vy-
bavením pracovísk zaoberajúcich sa chirurgiou 
pečene u malých detí by mal byť CUSA resektor 
a je vhodné, ak operačný tím má súčasne skúse-
nosti aj s transplantáciami pečene.
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Vaskulitída colon ascendens ako príčina peritonitídy
MUDr. Lucia Lakyová, PhD.1, MUDr. Marián Benický2, prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.1 
1I. chirurgická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitná nemocnica  
L. Pasteura v Košiciach 
2Oddelenie patológie, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitná nemocnica  
L. Pasteura v Košiciach

Systémová vaskulitída je charakterizovaná zápalom ciev − venúl, kapilár  a arteriol a má rôzne formy klinickej manifestácie. Postihnutie 
gastrointestinálneho traktu mezenterickou ischémiou je veľmi zriedkavé. Diagnostika sa opiera o bioptické vzorky z postihnutého čreva, 
ktoré poukážu na segmentálny zápal, fibrinoidnú nekrózu a infiltrát neutrofilov okolo ciev s erytrocytárnou extravazáciou. V prípade 
ťažkých komplikácií u pacientov s postihnutím ciev malého a stredného kalibru sa v literatúre zaznamenala vysoká mortalita, ktorá 
významne znižovala 5 až 10-ročné prežívanie pacienta po chirurgickom zákroku v prípade nálezu nekrotizujúcej vaskulitídy.
Práca poukazuje na prípad systémovej vaskulitídy na gastrointestinálnom trakte, čo je prípad vyskytujúci sa v literatúre len incidentál-
ne. Sedemdesiatročná pacientka s nauzeou, zvracaním a peritoneálnym dráždením bola prijatá do nemocnice. Pri revízii bola nájdená 
gangréna céka a colon ascendens. Pacientka podstúpila pravostrannú hemikolektómiu, o tri týždne bola prijatá s podobnými symptó-
mami, išlo však o ischemickú kolitídu sigmy, ktorá bola preliečená antibiotikami. Po  nasadení kortikosteroidnej liečby bola prepustená 
v dobrom stave domov. 

Kľúčové slová: nekrotizujúca vaskulitída, gastrointestinálny trakt, chirurgická liečba. 

Vasculitis of colon ascendens as a cause of peritonitis 

Systematic vasculitis is characterized by vascular inflammation of the venules, capillaries, and/or arterioles with pleomorphic clinical 
manifestations. Diagnostic is based on sampling of affected part of bowel, which reveals angiocentric segmental inflammation, fibrinoid 
necrosis, and a neutrophilic infiltrate around the blood vessel walls with erythrocyte extravasation. Affection of gastrointestinal tract 
with the mesenteric ischemia is rare. Patients with small-vessel and medium-vessel vasculitides, and noted extremely high mortality 
rates and depressed 5-year and 10-year survival rates post abdominal surgery in patients with necrotizing vasculitides. 
We report a case of systematic vasculitis of gastrointestinal tract with incidental frequency in the literature. Seventy years old woman 
with nausea, vomiting and peritoneal irritation was admitted to the hospital. Gangraena of coecum and colon ascendens was found 
during surgery. Patient underwent right hemicolectomy and after three weeks she was admitted with similar symptoms to the hospital 
again. The cause of illness was ischemic colitis of sigmoid bowel, which was treated with antibiotics. After steroid therapy she was dis-
charged with significant improvement. 

Key words: necrotizing vaskulitis, gastrointestinal tract, surgical treatment.
Slov. chir., 2013; roč. 10(4): 148–150

Úvod
Mezenterická ischémia ako príčina náhlej 

príhody brušnej je spôsobená rozličnými pre-
dispozičnými faktormi. Pacienti s ochorením 
spojivového tkaniva, ako je systémová vaskuli-
tída, majú riziko jej vzniku vzhľadom na poško-
denie cirkulácie v malých a stredných cievach 
mezentéria. Je to však zriedkavá komplikácia 
tohto ochorenia.

Skoré rozpoznanie mezenterickej ischémie 
je ťažké pre variabilitu klinickej prezentácie a pre 
nešpecifické laboratórne testy. Zobrazovacie 
metódy taktiež často neodhalia príčinu ťažkostí 
pacienta. Počas zdĺhavej diagnostiky progresia 
ischémie pokračuje, vedie k transmurálnemu 
infarktu čreva a následnej peritonitíde. Pacienti 
s touto komplikáciou majú vysokú morbiditu aj 
mortalitu v pooperačnom období. 

Práca poukazuje na prípad systémovej 
vaskulitídy, ktorá spôsobila gangrénu céka 

a colon ascendens, čo je prípad vyskytujúci sa 
v literatúre len incidentálne. 

Kazuistika
Sedemdesiatročná pacientka bola prijatá na 

I. chirurgickú kliniku LF UPJŠ, UNLP, v Košiciach 
cestou oddelenia urgentného príjmu pre silné 
bolesti brucha trvajúce šesť hodín, ktoré sa loka-
lizovali do pravého hypochondria až mezogas-
tria. Pacientka mala nauzeu a doma opakovane 
zvracala. Posledné dni udávala hnačkovitú stoli-
cu. Pacientka bola afebrilná a ťažkosti s močením 
negovala. Pred tromi mesiacmi podstúpila la-
paroskopickú cholecystektómiu pre cholecys- 
tolitiázu a v anamnéze bola uvedená liečená 
arteriálna hypertenzia. 

Pri fyzikálnom vyšetrení brucha mala pa- 
cientka palpačnú citlivosť v hypochondriu a me-
zogastriu až s naznačeným peritoneálnym dráž-
dením. V tejto oblasti bola prítomná aj hmatná 

rezistencia. Peristaltika bola auskultačne osla-
bená, per rektum bol nález v medziach normy. 
V laboratórnych parametroch mala elevované 
zápalové parametre − leukocyty: 21,43 109/l, CRP 
20,22 mg/l a mala ľahko elevovanú glykémiu 
(gly 9 mmol/l). Na ultrasonografickom vyše-
trení sa zobrazilo girlandovité cékum a colon 
ascendens, hepatálna flexúra a colon transver-
sum bolo spastické a hypoechogénne – javilo 
známky kolitídy. V malej panve bola prítomná 
voľná tekutina do 2 cm. 

V deň prijatia po nevyhnutnej predope-
račnej príprave bola pacientka revidovaná 
vzhľadom na klinické známky peritoneálneho 
dráždenia a eleváciu zápalových parametrov. 
Pri revízii sa našla gangréna céka, colon ascen-
dens a hepatálnej flexúry (obrázok 1, 2 a 3). 
V dutine brušnej bol prítomný skalený serózny 
výpotok. Vzhľadom na daný nález bola vykonaná 
pravostranná hemikolektómia s ileotransverzo-
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anastomózou. Prekvapivý bol nález patológa, 
ktorý na definitívnom preparáte pri histopa-
tologickom vyšetrení našiel ako príčinu vzniku 
gangrény vaskulitídu − išlo o postihnutie ciev 
malého až stredného kalibru, hemoragickú in-
farzáciu a neurogénnu apendikopatiu (obrázok 
4 a 5). V rámci diferenciálnej diagnostiky patológ 
uvažoval o možnom kolagénnom vaskulárnom 
postihnutí, sklerodermii, alebo systémovom lu-
pus erythematosus. Presnú diagnózu nevedel 
stanoviť a odporučil klinickú koreláciu s his-
tologickým nálezom. Pacientkin pooperačný 
priebeh bol komplikovaný vznikom abscesu 
v dolnom póle operačnej rany, ktorý bol evaku-
ovaný a denne ošetrovaný preväzmi. Po zaťažení 
stravou a obnove peristaltiky bola pacientka po 
dvanásťdňovej hospitalizácii prepustená do do-
máceho ošetrenia. Pacientke bola odporúčaná 
ambulantnou formou konzultácia s reumatoló-
gom a kožným lekárom za účelom dodiferenco-
vania systémovej vaskulitídy a nastavenia liečby. 

O tri týždne bola pacientka opäť prijatá na 
našu kliniku v službe pre podobné bolesti v pra-
vom hypogastriu trvajúce asi šesť hodín a hnač-
kovitú stolicu s prímesou čerstvej krvi. Sťažovala 
sa na celkovú slabosť a na ambulancii kolabova-
la. Nauzeu a zvracanie neudávala, bola afebrilná, 
ťažkosti s močením taktiež negovala. V labora-
tórnom skríningu mala opäť zvýšené zápalové 
parametre (Leu 20,37 109 /l; CRP 22,05 mg/l )  
a  glykémiu (Gly 10,1 mmol/l). Rádiodiagnostik 
popísal na ultrasonografii črevné kľučky bez 
dilatácie. V ľavej polovici abdomenu sa zobrazila 
hypoechogénna spastická kľučka a hyperecho-
génne zmeny okolia. Medzi kľučkami tenkého 
čreva boli prítomné tekutinové kolekcie do  
hrúbky 0,8 – 1,8 cm. Vzhľadom na anamnesticky 
udávanú enterorágiu sme pacientku vyšetrili 
kolonoskopicky. Vyšetrenie tolerovala len do 

30 cm. V úseku 10 až 30 cm čreva bola nájdená 
zapálená sliznica, rozsiahle plošné žlté pablany 
splývajúceho charakteru, pod nimi suspektné ul-
cerácie. Biopticky odobratá vzorka potvrdila prí-
tomnosť akútnej ischemickej kolitídy. Pacientku 
sme konzultovali s gastroenterológom, ktorý 
neindikoval liečbu z ich hľadiska a odporučil 
podávanie kortikosteroidov na základe predpo-
kladu, že ide o sekundárne zmeny na podklade 
systémovej vaskulitídy. Nasadili sme antibiotickú 
liečbu – Cefizox 2 x 2 g i. v. a Klion 2 x 500 mg 
i. v. Po siedmich dňoch sme pacientke vyko-
nali kontrolnú kolonoskopiu do výšky 40 cm,  
s nálezom výraznej regresie, sliznica bola len 
mierne zapálená, prítomné boli len málo rozsia-
hle červené edematózne areály sliznice (obrázok 
6 a 7). Z odobratej biopsie bol histologický záver 
približujúci sa norme, šlo iba o miernu mucín-
depléciu a ložiskové hemorágie. 

Po týždni hospitalizácie na našej klinike en-
terorágia a známky akútnej ischemickej kolitídy 
ustúpili. Pacientku s pretrvávajúcimi febrilita-
mi sme preložili na I. internú kliniku za účelom 
dodiferencovania stavu. Výsledky imulogic-
kého skríningu nedokázali žiadne cirkulujúce 
protilátky v  krvi, ani cirkulujúce imunokom-
plexy, ktoré by dokázali konkrétny typ vasku-

litídy. Paraneoplastický a infekčný syndróm bol 
nepravdepodobný, konzultovaný reumatológ 
preto nasadil naslepo kortikosteroidnú liečbu 
(Prednison 20 mg), ktorá zabrala. Febrility ustúpi-
li a v laboratórnych parametroch bol nájdený 
aj pokles zápalových markerov. Pacientka je 
doteraz bez klinických ťažkostí. Do ambulant-
nej liečby jej bol odporúčaný Prednison v dĺžke 
štyroch týždňov a v dávke 10 mg. 

Diskusia
Systémové vaskulárne ochorenie ciev je 

heterogénna skupina, ktorej spoločným me-
novateľom je zápal ciev. Vaskulitída je charak-
terizovaná fibrinoidnou nekrózou, trombózou 
a niekedy granulomatóznou reakciou. Cievne 
poškodenie sa objavuje vo venulách, kapilárach 
a arteriolách a spôsobuje lokálnu a systémovú 

Obrázok 1. Peroperačný pohľad na lividne zmenené colon ascendens a gangrénu céka Obrázok 2. Preparát  − pravostranná hemiko-
lektómia

Obrázok 3. Rozstrihnutý preparát

Obrázok 4. Fibrinoidná nekróza – cievy bez 
jadier s trombami v lúmene cievy v submukóze 
(farbenie H&E)

Obrázok 5. Cieva kompletne vyplnená trom-
bom (farbenie H&E)
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klinickú manifestáciu závislú od orgánového 
postihnutia (8). 

Systémová vaskulitída postihujúca gastro-
intestinálny trakt vo forme ischémie je zriedkavé 
ochorenie. Postihnutie črevného traktu pri sys-
témovej vaskulitíde závisí od typu vaskulitídy − 
najvyššiu prevalenciu má polyarteritis nodosa, 
ktorá je príčinou črevného postihnutia v 50 % 
až 70 % (1). 

Spektrum manifestácie klinických prízna-
kov gastrointestinálneho postihnutia je naozaj 
pestré, od miernej bolesti brucha až po život 
ohrozujúce komplikácie (4). Lokalizácia postih-
nutia gastrointestinálneho traktu značne závisí 
aj od typu vaskulitídy. Prehľad manifestácie po-
stihnutia gastrointestinálneho traktu u najčastej-
ších typov vaskulitíd je znázornený v tabuľke 1. 
V prezentovanom prípade sme sa stretli s nau-
zeou, zvracaním a známkami peritoneálneho 
dráždenia, čo bolo aj indikáciou na okamžitú 
chirurgickú revíziu. 

Zlatým štandardom pri predoperačnom vy-
šetrení tejto náhlej príhody brušnej je CT angio-
grafia, no len pokiaľ sa myslí v skorom štádiu na 
toto ochorenie. Stanoviť diagnózu na podklade 
makroskopického nálezu, či histologického ná-
lezu z biopsie odobratej pri endoskopii je ťažké 
(2). Endoskopický nález postihnutia hrubého 
čreva väčšinou poskytuje obraz mukozálnej kon-
gesie, začervenania, petéchií, mnohopočetných 

vredov, hemoragických erózií a formácií pseu-
domembranóznej kolitídy. V akútnom štádiu je 
ľahké si tento obraz pomýliť s  IBD ochorením 
alebo infekčným postihnutím. V chronickom 
štádiu pripomína malignitu vzhľadom na for-
máciu striktúry, a  indurovaných zápalových 
lézií. Iba zriedka sa objavujú komplikácie ako je 
infarkt čreva, perforácia, fistula, intususcepcia, či 
hemoragický ascites (5). Tieto komplikácie vedú 
k okamžitému chirurgickému výkonu. Pokiaľ 
je to prvá manifestácia ochorenia, je prakticky 
nemožné na túto diagnózu myslieť a je nutné 
len odstrániť následky perforácie GIT-u pri is-
chemickom poškodení mezentéria. Pri ďalšom 
pátraní na podklade histologického vyšetre-
nia patológa je nutné stanoviť z krvi protilátky, 
cirkulujúce imunokomplexy a imunoglobulíny. 
Z našej skúsenosti sa ani tieto niekedy nedajú 
stanoviť. Je nutné však myslieť na to dopredu 
a nepodať pacientovi kortikosteroidnú liečbu 
naslepo, lebo by to mohlo falošne ovplyvniť 
výsledky týchto vyšetrení. 

Nález pri postihnutí čreva vaskulitídou pri 
operácii býva väčšinou rozsiahly. Mezenterická 
vaskulitída postihuje dlhý úsek čreva a má ne-
segmentálne šírenie. Zavzatie duodena a ische-
mické zmeny na ňom by stále malo vyvolať po-
dozrenie na vaskulitídu už pri revízii dutiny bruš-
nej. Pigmentácia duodena a jejuna je známkou 
chronického zápalu, ktoré môže byť spôsobené 

práve týmto ochorením. Makroskopicky zmene-
né areály mukózy v duodene a jejune predpove-
dajúce mikroskopické postihnutie vaskulitídou 
opísal po prvýkrát Singhal et al., v roku 2007 (3). 
Jeden z najdôležitejších znakov mezenterickej 
ischémie je multiplicita: má tendenciu postih-
núť jejunum, ileum, aj hrubé črevo. Niekedy sa 
objavujú aj lokálne postihnuté segmenty (tzv. 
skip). V našom prípade išlo o postihnutie pravé-
ho kolonu aj s perforáciou pre gangrénu čreva. 
Taktiež je často možné pozorovať aj koincidenciu 
postihnutia genitourinárneho systému a sple-
nomegáliu (1). 

V prípade ťažkých komplikácií u pacientov 
s postihnutím ciev malého a stredného kalibru 
sa v literatúre zaznamenala vysoká mortalita, 
ktorá významne znižovala 5 až 10-ročné prežíva-
nie pacienta po chirurgickom zákroku v prípade 
nálezu nekrotizujúcej vaskulitídy (7). V našom 
prípade, napriek ťažkému pokročilému nálezu, 
s ktorým prišla pacientka neskoro do nemocnice, 
pacientka prežíva bez ťažkostí na kortikoste-
roidnej liečbe. 
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Obrázok 6 a 7. Endoskopická kontrola po 7 dňoch antibiotickej liečby pre ischemickú kolitídu rekta 
a sigmy

Tabuľ ka 1. Manifestácia postihnutia gastrointestinálneho traktu rôznymi typmi vaskulitíd (6)

Systémové ochorenie Gastrointestinálna manifestácia

SLE
Ezofageálna ulcerácia a perforácia, obraz žalúdka – vodný melón, 
dysmotilita a malabsorpcia čreva, venózna trombóza − ischemická kolitída

RA
Porucha kinetiky pažeráka, hiátové hernie, kolagénna kolitída − hnačky, 
flatulencia, bolesť, nekrotizujúca vaskulitída − infarkt

Sjögrenov syndróm Atrofická ezofagitída, jejunitída, zápal sigmy, IBD

Behçetova choroba Afty, ulcerácie sliznice, krvavé hnačky

Systémová skleróza
Pažerák − dysfágia, dyspepsia, GERD, malabsorpcia tenkého čreva, 
ischemická kolitída

Wegenerova granulomatóza
Gingivitída, žalúdočné vredy, perforácia tenkého čreva, ulcerácia hrubého 
čreva, nehojace sa perianálne vredy

MUDr. Lucia Lakyová, PhD. 
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP 
Trieda SNP 1, 040 01 Košice  
lalucka@gmail.com
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Odišiel emeritný primár MUDr. Vladimír  
Pavlík, CSc., zaslúžilý lekár, chirurg, pedagóg, 
publicista, osobnosť Kysúc
Primár MUDr. Vladimír Pavlík, CSc., zomrel 13. 7. 2013. Patril medzi významných a spoľahlivých 
pracovníkov prof. Šteinera. Bol jeho odborným asistentom a tajomníkom Katedry chirurgických disciplín 
LF UK v Martine. Tu precítil lásku k odbornej činnosti, ale tiež hĺbku kolektívnej vedeckej práce v chirurgii. 
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Byť odborným asistentom u prof. MUDr. Pavla 
Šteinera, DrSc., znamenalo veľa študovať a praco-
vať na sebe. MUDr. Pavlík sa zapojil do vzdelávania 
pedagogickej,  chirurgickej, anestéziologickej a do 
vedecko-výskumnej činnosti a experimentálnej chi-
rurgie. Pracoval v experimentálnej skupine: náhrada 
srdcových chlopní v mimotelovom obehu, preven-
cia, diagnostika a liečba pľúcnej tromboembólie 
v experimente. V práci sa osvedčil, svoje výsledky 
publikoval a bol považovaný za perspektívneho 
spolupracovníka. Po smrti prof. MUDr. Pavla Šteinera, 
DrSc., odchádza pracovať do Čadce, kde zastával od 
r. 1972 post primára chirurgického oddelenia NsP 
a OÚNZ. Tam pracoval až do odchodu do dôchodku.

Primár MUDr. Vladimír Pavlík, CSc., sa naro-
dil 1. 1. 1931 na Liptove vo Valaskej Dubovej (okr. 
Ružomberok). Maturoval na gymnáziu v Ružomberku 
(1950), promoval na Lekárskej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave (1956). Po promócii praco-
val ako sekundárny lekár na chirurgickom oddelení 
NsP v Trstenej až do r. 1963. Za toto obdobie si stihol 
urobiť atestáciu z chirurgie I. a II. stupňa a atestáciu 
z anestéziológie. R. 1963 sa stal odborným asistentom 
na Chirurgickej klinike LF UK v Martine u prof. Šteinera. 
Život a práca na chirurgii bola namáhavá, pohltila 
všetok čas, ale v rodine mal porozumenie, dobré zá-
zemie a tak sa robota a radosť spriatelili. V rodine mu 
rástla láska, v práci poznanie, v spoločnosti uznanie 
a v prírode potešenie.

V rámci experimentálnej chirurgie sa s MUDr. 
Pavlíkom dobre spolupracovalo, lebo bol zodpo-
vedný, spoľahlivý a dobrý priateľ. Spolu sme vy-
pracovali experimentálny model masívnej pľúcnej 
tromboembólie (MPTE) u psov. V rámci diagnostiky 
sme sledovali po MPTE hemodynamické, respirač-
né, acidobázické, kapnografické, hemokoagulač-
né a EKG zmeny. Diagnostiku sme objektivizovali 
angiopulmograficky pľúcnym scanom (perfúzna 
scintigrafia – colorscan) pred liečbou a po liečbe 
fibrinolytickej a antikoagulačnej. MUDr. Pavlík sa 
zvlášť v experimente venoval preventívnym vý-
konom na dolnej dutej žile pri experimentálnej 
MPTE. Na túto problematiku obhájil aj kandidátsku 
dizertačnú prácu a získal titul CSc. (1972).

MUDr. Pavlík má bohatú publikačnú a pred-
náškovú činnosť. Celkovo publikoval 323 od-
borno-vedeckých aj osvetových publikácií. 
Predniesol niekoľko stoviek prednášok na rôznych 
celoštátnych a medzinárodných kongresoch. 
U medikov bol obľúbený prednášateľ. MUDr. 
Pavlík absolvoval stážové pobyty na niekoľkých 
zahraničných chirurgických klinikách: (Strasbourg 
6 mesiacov 1967, Moskva 2 mesiace 1968).

MUDr. Pavlík bol široko rozhľadený a duševne 
bohatý človek. Prejavilo sa to aj v jeho literárno-pro-
zaickej činnosti. Napísal niekoľko prozaických diel 
ladených filozoficko-psychologicky, napr. Tri slová 
o slove (Vydavateľstvo Vzlet, 2002, 62 s., ISBN 80-
968759-1-4); Po noci deň (Vydavateľstvo Vzlet, Čadca, 
2004, 58 s., ISBN 80-968759-8-1); Skalpel v službe 
zdravia (Vydavateľstvo Vzlet, Čadca, 2005, 91 s., ISBN 
80-969276-1-2); Marcový sneh (časopis Čierňanske 
akt. spravodajstvo, 8, č. 1, 2006, 16 s.); Slovo a kniha 
(časopis Čierňanske akt. spravodajstvo, 9, č. 1, 2007, 
19 s.); Vrchárske čriepky spolu s T. Chabroňovou 
(Vydavateľstvo Vzlet, Čadca, 2004, 59 s.).

R. 1972 odchádza MUDr. Pavlík, CSc., do Čadce,  
kde pracuje ako primár chirurgie OÚNZ Čadca až 
do dôchodku. Čadca jeho príchodom získala veľ-
mi kvalitného a zodpovedného chirurga. Pacienti 
ho mali radi, vynikal svojou humánnosťou a mrav-
nosťou. Jeho krédom bolo: „Všetko sa dá, ak získaš 
múdrosť a nestratíš mravnosť“.  MUDr. Pavlík, CSc., 
pozdvihol chirurgiu v Čadci na vysokú odbornú 
úroveň a chodili za ním pacienti na operácie zo 
širokého okolia i väčších miest. Jeho psycholo-
gický prístup k pacientom bol exemplárny. Bol 
žiarivým vzorom pre výchovu lekárov a zvlášť 
mladých chirurgov. Právom a zaslúžene mu bol 
udelený titul „Zaslúžilý lekár“ a „Osobnosť Kysúc“.

Primár Pavlík sa významným spôsobom zaslúžil 
o rozvoj zdravotníctva a chirurgie zvlášť v regióne 
Kysúc. Svoju funkciu hodnotil aj takto: „Stať sa pred-
nostom chirurgického oddelenia nie je len honor, ale 
niekedy aj horor“. Veľa pracoval a vykonával brušnú, 
cievnu, detskú, plastickú a neodkladnú – urgentnú chi-
rurgiu. Venoval sa aj výchove mladých lekárov. Pod je-
ho vedením získalo 15 lekárov atestáciu I. stupňa z chi-

rurgie a 10 lekárov atestáciu II. stupňa a nadstavbové 
atestácie. Primár Pavlík bol spoluzakladateľom Spolku 
lekárov Kysúc SLS (1976) a zakladateľom Hálkových 
lekárskych dní Kysúc (1979). Išlo mu o prehlbovanie 
vedomostí lekárov a sestier, o upevnenie medicín-
skej etiky a tiež o prehĺbenie kultúrno-spoločenských 
vzťahov. Spolok lekárov Kysúc a Hálkove lekárske dni 
Kysúc doteraz úspešne pracujú. Zaslúžilým aktívnym 
prednášateľom udeľujú medailu MUDr. I. Hálka.

Život chirurga sprevádzajú nielen úspechy, 
ale aj úskalia a komplikácie. Keď sa chirurg naplno 
odovzdá práci, často aj bez odpočinku, odnesie si 
to jeho zdravie. R. 1986 dostal prim. Pavlík infarkt 
myokardu, mal vykonaný trojnásobný aorto-ko-
ronárny bypass. Okúsil tak chirurgiu na vlastnom 
tele – s jej bolesťou, nádejou a dobrým výsledkom. 
Táto príhoda ovplyvnila aj jeho myslenie a filozofiu: 
„Mladosť je krásna vec, ale nevydrží dlho; ľudský 
život je ohraničený, rodíme sa, žijeme, tešíme sa 
i trpíme a odchádzame“. Ale primár Pavlík stále 
dúfal: „Dum spiro, spero!“. Uvedomil si, že človek 
nesmie prepadnúť presile smútku ani bolesti. Aj bo-
lesť môže obohatiť človeka, píše Haľamová. Cicero 
však radí, že v starobe sa treba vyhýbať nečinnosti.

Primár Pavlík ostal aj v dôchodkovom veku 
aktívny, prednášal a učil na Zdravotníckej škole 
v Čadci a na Katolíckej univerzite v Ružomberku. 

Primára Pavlíka som poznal  a priatelil sa s ním 
už od r. 1964. Spolu sme pracovali, robili experi-
mentálnu chirurgiu a spolu sme aj publikovali. 
Tešili sme sa z každého úspechu, ale priali sme aj 
ostatným. Spolu sme napísali monografiu „Pľúcna 
tromboembólia v klinickej praxi“ (Martin: Osveta, 
1978, 316 s.). Primár Pavlík bol človekom mimori-
adnych ľudských kvalít. Bol priateľský, ľudský, vy-
soko mravný, s veľkými morálnymi hodnotami. 
Nevedel sa rozčúliť, ale vedel vždy správne konať. 
V chirurgii bol vždy uvážlivý, ale aj rozhodný.

Odišiel významný chirurg a vzácny človek.
Česť jeho pamiatke!

prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
Chirurgická klinika JLF UK a UNM
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XX. MEMORIÁL prof. MUDr. Jána Kňazovického 
Slov. chir., 2013; roč. 10(4): 152–156

Motto:
Nihil est annis velocius 
Nič nebeží rýchlejšie ako roky
 Ovidius 

Veľmi rýchlo uletelo 20 rokov od prvého 
Memoriálu prof. Kňazovického. Pri jubilejnom XX. 
memoriáli považujeme za vhodné uviesť niekoľko 
historických údajov o jeho vzniku, doterajšom 
priebehu, obsahu a budúcnosti. Myšlienka uspo-
riadať Memoriál prof. MUDr. Jána Kňazovického, 
v  rámci Spolku lekárov v Košiciach každý rok 
v týždni, v ktorom sa prof. Kňazovický narodil 
– 27. október 1893, vznikla pri oslave 100. výro-
čia jeho narodenia, ktoré sa uskutočnilo v rámci  
X. Dies Jessenii dňa 28. mája 1993 (obrázky 1, 2, 3).

Súčasne na tejto oslave poslucháreň č. 1, LF 
UPJŠ, Trieda SNP 1, na základe rozhodnutia ve-
denia LF UPJŠ bola pomenovaná na Poslucháreň 
prof. Kňazovického. Na základe dohody  

Obrázok 1. Slávnostné otvorenie X. Dies Jessenii v r. 1993. Sprava doc. J. Vajó, prof. P. Pafko (Praha), 
prof. I. Jurkovič – dekan LF UPJŠ Košice, prof. J. Černý (Bratislava), MUDr. I. Kochan – riaditeľ FNsP  
L. Pasteura, doc. I. Kundrát 

Obrázok 6. Na fotografii sú prítomní účastníci spomienkovej akcie na cintoríne Rozália – zástupcovia 
UN L. Pasteura, LF UPJŠ, I. a II. chirurgickej kliniky, Neurochirurgickej kliniky, Spolku lekárov v Košiciach 
a rodiny prof. Kňazovického. 

Obrázok 2. Účastníci X. Dies Jessenii 

Obrázok 3. Profesor I. Jurkovič, dekan LF UPJŠ, 
odhaľuje tabuľu na Posluchárni prof. Kňazovického. 

Obrázok 4. Memoriál prof. Kňazovického  
v posluchárni prof. F. Póra v VI. pavilóne FN  
L. Pasteura v roku 1988 

Obrázok 5. Náhrobný kameň prof. MUDr.  
J. Kňazovického a jeho rodiny na cintoríne Rozália 
v Košiciach 
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iniciátorov s vedením Spolku lekárov v Košiciach 
na Memoriáli prof. MUDr. J. Kňazovického sú 
prednesené prednášky autorov z  dcérskych 
kliník pôvodnej materskej Chirurgickej kliniky 
LF UPJŠ v Košiciach – z  I. chirurgickej kliniky, 
II. chirurgickej kliniky, Kliniky úrazovej chirur-
gie, Neurochirurgickej kliniky a Kliniky plastic-
kej a rekonštrukčnej chirurgie. Koordinátorom 
Memoriálu bol poverený doc. MUDr. J. Vajó, CSc.

Prvý Memoriál prof. MUDr. J. Kňazovického sa 
konal 27. októbra 1993 o 15.00 hod., v Posluchárni 
prof. MUDr. S. Kostlivého v II. pavilóne FN L. Pasteura, 
v deň stého výročia narodenia prof. Kňazovického. 
I. – V. memoriál sa uskutočnil v Posluchárni prof. 
MUDr. S. Kostlivého v II. pavilóne, VI. – XIV. memoriál 
sa z technických príčin konal v Posluchárni prof.  
F. Póra v VI. pavilóne FN LP (obrázok 4). Od XV. me-
moriálu 29. 10. 2007, sa konali, konajú a budú konať 
v posluchárni č. 1 – Posluchárni prof. Kňazovického 
na LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP č. 1.

Na doterajších 19 memoriáloch odzneli 
prednášky na veľmi dobrej odbornej a vedeckej 
úrovni, často s bohatou diskusiou, ktoré spĺňali 
požiadavky na prednášky, ktoré sú prezentované 
v rámci Spolku lekárov v Košiciach. Boli tu pred-
nášky z rôznych oblasti našej chirurgickej činnosti, 
o pacientoch od veku novorodeneckého až po 
vysokú starobu. Prednášky venovali pozornosť 
novým trendom v chirurgii, otázkam etiky v chi-
rurgii a jej nadstavbových odboroch, ako aj otáz-
kam intenzívnej starostlivosti v chirurgii od dôb 
prof. Kňazovického po súčasnosť, využitia nových 
operačných techník v našej operačnej činnosti 
a ekonomický náročných operácií na našich pra-
coviskách. Záujem vzbudili aj kazuistiky z našej 
chirurgickej činnosti, ako aj téma Quo vadis chirurgia 
na začiatku 21. storočia. V rámci XI. memoriálu, ktorý 
sa konal 27. októbra 2003, v deň 110. výročia naro-
denia prof. Kňazovického, súčasní predstavitelia 
a pracovníci pracovísk košickej chirurgickej školy, 
vedenie LF UPJŠ, vedenie FN LP a členovia rodiny, 
pamiatku prof. MUDr. Kňazovického uctili aj návšte-
vou jeho hrobu na cintoríne Rozália (obrázky 5, 6).

Po dohode vedenia Spolku lekárov v Košiciach 
s koordinátorom a vedením I. a II. chirurgickej kli-
niky od XIX. memoriálu (24. 10. 2011) sa do jeho 
programu zaradili každý rok striedavo prednáš-
ky autorov z Kliniky kardiochirurgickej a Kliniky 
cievnej chirurgie LF UPJŠ. V koordinácii od XIX. 
memoriálu s prof. Vajóom sa každý rok striedajú 
a budú striedať prednostovia I. a II. chirurgickej 
kliniky s predsavzatím, aby tradícia Memoriálu 
prof. Kňazovického bola zachovaná a udržiavaná 
aj ďalšími generáciami košickej chirurgickej školy.

XX. memoriál prof. Jána Kňazovického sa 
konal 29. októbra 2012 o 15.00 hod., v seminárnej 

miestnosti LF UPJŠ s témou: „Spomíname na 
našich učiteľov a kolegov.“

Koordinátori: prof. MUDr. Július Vajó, DrSc., 
II. chirurgická klinika UN LP, prof. MUDr. Jozef 
Radoňak, CSc., I. chirurgická klinika UN LP, LF 
UPJŠ v Košiciach.

V prednáškach doplnených obrazovou do-
kumentáciou bola spomienka a daná úcta našim 
zosnulým učiteľom a kolegom.

Prednáška č. 1: Bober J., Radoňak J., 
z I. chirurgickej kliniky LF UPJŠ:

MUDr. M. Kováčik, CSc.  
(*11. 2. 1927 – †27. 9. 2001)

Narodil sa v Rosine pri 
Žiline. Štúdium medicíny 
začal na LF UK v Bratislave 
a ukončil na LF v Košiciach 
v  roku 1951. Po promócii 
pracoval 1 rok v Ústave ana-
tómie LF v Košiciach, od roku 
1952 do roku 1958 bol odborným asistentom chirur-
gickej kliniky. Od roku 1958 vykonával funkciu primára 
chirurgického oddelenia NsP Gelnica, až do roku 1961. 
V septembri 1961 sa na chirurgickú kliniku do Košíc 
vrátil do funkcie kuratívneho zástupcu prednostu 
kliniky. V tejto funkcii pracoval do roku 1990 (takmer 
30 rokov), až do odchodu do dôchodku. 

Napriek náročnej kuratívnej práci sa zapojil 
aj do vedeckej, prednáškovej a publikačnej čin-
nosti. V roku 1982 obhájil kandidátsku dizertačnú 
prácu a získal vedeckú hodnosť kandidáta vied.

Primár MUDr. M. Kováčik, CSc., bol dobrý 
človek, lekár-chirurg, ktorý zdraviu chorých 
venoval veľa námahy, bez ohľadu na vlastné 
záujmy a zdravie.

MUDr. Ján Šalling  
(*27. 7. 1922 – †4. 11. 2006)

Narodil sa v Mengu- 
sovciach. Študoval na 
LF Slovenskej univerzity 
v Bratislave. Po promócii 
v r. 1950 – 1953 pôsobil na 
chirurgicko-gynekologic-
kom oddelení v Kežmarku. 
Na Chirurgickú kliniku KÚNZ v Košiciach nastúpil 
v marci 1954. Od roku 1956 ako asistent na LF mal 
predpoklady aj pre vedeckú prácu. Zvrat nastal 
r. 1960, keď z ideologického dôvodu ako veriaci 
nestraník, čo verejne na previerke prehlásil, bol 
zo školstva do týždňa prepustený. Nakoniec pod 
tlakom a vyhrážkami zo strany ŠTB, aby pristúpil 
na spoluprácu, čo odmietol, opustil dobrovoľne 
ako 38-ročný aj klinickú chirurgiu, ktorá bola jeho 

životnou voľbou. Po odchode pracoval v OÚNZ 
na chirurgickej ambulancii v Košiciach-Starom 
Meste a na Poliklinike Sever do roku 1968.

V rokoch 1968 – 1972 pracoval ako chirurg 
v Hospital Aziac Othmana v Tunise. Po návrate 
a otvorení novej FN na Tr. SNP, nastúpil r. 1974 ako 
vedúci lekár na chirurgické oddelenie polikliniky. 
Cenným prínosom boli i jeho inštruktážne filmy 
pre výučbu poslucháčov medicíny, ktorým sa pri 
ich výučbe na ambulancii rád venoval. 

Cenil si prácu a priateľstvo bývalých kolegov. 
Vysoko si vážil osobný vzťah prof. Kňazovického 
k nemu, vzťah dobrého učiteľa k žiakovi.

MUDr. Karolína Tomoriová  
(*21. 1. 1928 – †1. 4. 2007) 

Narodila sa v  Čiernej 
Hore v severnej časti Spiša. 
Štúdium medicíny absolvo-
vala v rokoch 1948 – 1953 
na LF v Košiciach. Už ako 
študentka mala blízky 
vzťah k chirurgickým dis-
ciplínam a od januára 1954 
s plným nasadením pracovala na chirurgickej 
klinike ako sekundárna lekárka pod vedením prof. 
Kňazovického a neskôr akademika Matejíčka. 

V roku 1969 nasledovala manžela, ktorý bol 
menovaný za vedúceho Ústavu fyziológie a ne-
skôr prodekana novozaloženej Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Martine. Pracovala na 
tamojšej chirurgickej klinike ako ordinárka pre 
onkochirurgiu. V roku 1985 získala čestný titul 
„najlepší pracovník FNsP“ v Martine a dostala 
štátne vyznamenanie „Zaslúžilý lekár“.

V roku 1986 sa vrátila s rodinou do Košíc 
a pracovala na chirurgickej klinike a na pobočke 
Ústavu doškoľovania lekárov v Košiciach. Od 
januára 1991 do roku 2002 pracovala ako chi-
rurg v nemocnici s poliklinikou v Moldave nad 
Bodvou, odkiaľ odišla do dôchodku.

MUDr. Karolína Tomoriová v našich spomien-
kach bola a zostane ako dobrosrdečná, láskavá, 
nesmierne obetavá a skromná lekárka-chirurgič-
ka, akých bolo a je stále málo.

MUDr. Július Štuller, CSc.  
(*10. 1. 1924 – †21. 3. 1999)

Narodil sa 10. 1. 1924 v Dolných Slažanoch, 
okres Zlaté Moravce. Od roku 1945 študoval na 
LF UK v Bratislave. Promoval 29. 6. 1951. 

Od promócie pracoval na chirurgickom od-
delení v Zlatých Moravciach ako sekundárny 
lekár, neskôr ako zástupca prednostu chirurgic-
kého oddelenia. Od 1. 1. 1956 prešiel do služieb 
Chirurgickej kliniky FN v Košiciach ako sekundár-
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ny lekár, od 1. 10. 1956 ako odborný asistent. Od 
januára 1968 do januára 1972 pôsobil ako expert 
v Maroku. V roku 1976 získal hodnosť kandidáta 
vied. Od roku 1980 až do septembra 1985 pôso-
bil znova ako expert v Alžírsku. V septembri 1985 
odišiel do starobného dôchodku. 

doc. MUDr. Ján Sabo-Nacko, CSc.  
(*22. 3. 1938 – †14. 8. 2001)

Narodil sa v  Snine. 
Študoval na LF UK 
v  Bratislave. Po ukončení 
štúdia nastúpil na chirur-
gickú kliniku v  Košiciach 
dňa 24. 7. 1962 a pracoval 
tu nepretržite až do svojej 
smrti. Prešiel funkciami sekundárneho lekára, am-
bulantného lekára, odborného asistenta i docenta 
v odbore chirurgia. Venoval sa všeobecnej chi-
rurgii so zameraním na brušnú chirurgiu. Svojou 
aktivitou a skúsenosťami získanými v Prahe prispel 
veľkou mierou pri spúšťaní transplantačného pro-
gramu životne dôležitých orgánov v Košiciach, 
predovšetkým v oblasti odberov orgánov pre 
transplantačné účely i koordinátorskou činnosťou 
nášho transplantačného centra. Jeho obdivuhod-
né organizačné schopnosti boli vždy zárukou 
úspešného priebehu rôznych vedeckých podujatí 
(kongresov, sympózií i vedeckých konferencií), 
kde pôsobil ako organizačný tajomník. Bol priamy, 
skromný, ochotný, pracovitý a priateľský.

MUDr. Ivan Blažej  
(*4 .9. 1945 – †27. 1. 2005)

Narodil sa vo Vrútkach, 
okr. Martin. Štúdium na LF 
UPJŠ v Košiciach ukončil v ro-
ku 1969. Od roku 1971 praco-
val na chirurgickej klinike ako 
sekundárny lekár. Od roku 
1979 do 31. 12. 1989 pôsobil 
na LF UPJŠ ako odborný asistent na chirurgickej klinike. 

Už ako odborný asistent, ale aj neskôr vo funkcii 
primára I. chirurgickej kliniky, bol aktívny vo vedec-
kej, publikačnej a prednáškovej činnosti.

Od 1. 1. 1990 nastúpil do funkcie primára 
Chirurgickej kliniky FNsP – Tr. SNP č. 1. Túto funkciu 
vykonával do 31. 08. 2001.

Pri vykonávaní zodpovednej funkcie primára sa 
ukázali jeho povahové vlastnosti. Bol pracovitý, čest-
ný, spravodlivý, pravdovravný, precízny a spoľahlivý. 

Od 1. 9. 2001 až do 15. 9. 2003 vykonával na 
I. chirurgickej klinike funkciu konziliára. Dňa 15. 9. 
2003 prešiel do služieb NsP v Kráľovskom Chlmci 
a tu vykonával funkciu primára chirurgického od-
delenia. Túto činnosť vykonával veľmi svedomite, 

s maximálnou spokojnosťou vedenia nemocnice, 
svojich spolupracovníkov ako aj chirurgických cho-
rých až do svojej náhlej a nečakanej smrti. 

MUDr. Igor Chymčák  
(*20. 1. 1960 – †20. 6. 2006)

Narodil v  Košiciach. 
V  rokoch 1978 – 1984 
študoval na LF UPJŠ 
v Košiciach. Po ukončení 
štúdia nastúpil na popro-
močnú prax v septembri 
1984 na chirurgickú kliniku 
v Košiciach do funkcie sekundárneho lekára. I. 
atestáciu úspešne absolvoval v roku 1988 a II. 
atestáciu z chirurgie absolvoval v roku 2003. 
Od roku 1989 sa jeho zdravotný stav postupne 
zhoršoval. Opakované hospitalizácie a opakova-
ný pokus o zaradenie do pracovného procesu 
boli postupne menej a menej úspešné.

Koncom roka 2004 odišiel do invalidného 
dôchodku a prerušil úplne kontakt z pracoviskom.

Prednáška č. 2: Vajó J., Belák J., 
z II. chirurgickej kliniky LF UPJŠ:

doc. MUDr. Jozef Andrašina, CSc.  
(*18. 12. 1926 – †16. 9. 1986)

Narodil sa v Gelnici. Promoval 
na LF v Košiciach v  roku 1959. 
Odborný asistent, docent, ved-
úci vedeckého laboratória chi-
rurgickej kliniky, vedúci katedry 
chirurgie, krajský odborník pre 
chirurgiu, prednosta Kliniky detskej chirurgie FN. 
Bol vynikajúcim pedagógom, vedeckým pracov-
níkom a lekárom (pozri podrobnejšie Universitas 
Šafarikiana, ročník XXX.X, č. 1; Spomienka na doc. 
MUDr. Jozefa Andrašinu, CSc.).

doc. MUDr. Ladislav Bárdoš, CSc.  
(*15. 6. 1914 – †2. 9. 1995)

Narodil sa v  Podbieli 
na Orave. Promoval na LF 
UK v Bratislave v roku 1938. 
Pracoval na chirurgickom 
oddelení v  Martine, od r. 
1946 ako sekundárny lekár 
na chirurgickom oddelení, 
potom na klinike v Košiciach. V roku 1957 bol me-
novaný docentom v odbore chirurgia. Významnou 
mierou sa zaslúžil o rozvoj hrudnej chirurgie, chirurgie 
pažeráka a rekta na chirurgickej klinike v Košiciach. 
Jeho monografia „Chirurgia náhlych príhod hrudníko-
vých“ výrazne zviditeľnila košickú chirurgickú kliniku, 
LF UPJŠ, ale i slovenskú hrudníkovú chirurgiu.

doc. MUDr. Miroslav Janík, CSc.  
(*12. 7. 1937 – †20. 10. 2008)

Narodil sa vo Veľkom Rovnom, okres Bytča. 
Promoval v  roku 1962 na LF UK v Bratislave. 
V  rokoch 1962 – 1992 pracoval na oddelení 
hrudníkovej chirurgie Odborného liečebného 
ústavu TaRCH Vyšné Hágy ako sekundárny lekár, 
potom poverený vedením oddelenia hrudníko-
vej chirurgie a riaditeľ OLÚ TaRCH. V roku 1993 
nastúpil na II. chirurgickú kliniku, pracoval tu 
najprv ako ordinár pre hrudníkovú chirurgiu, 
potom odborný asistent a od r. 1999 ako docent. 
Publikoval viac ako 50 prác a predniesol viac ako 
100 prednášok doma i v zahraničí. Jeho odborná 
a vedecká činnosť bola ocenená SLS udelením 
bronzovej medaily „Propter merita“.

MUDr. Ján Chymčák  
(*4. 2. 1922 – †19. 9. 2010)

Narodil sa v Palote, okres Medzilaborce. 
Promoval na LF Univerzite Karlovej v Prahe 
v roku 1950. V rokoch 1951 – 1954 sekundárny 
lekár chirurgickej kliniky, 1954 – 1964 odborný 
asistent chirurgickej kliniky, 1964 – 1982 lekár 
samostatne pracujúci, ordinár pre detskú chi-
rurgiu, 1982 – 1982 lekár samostatne pracujúci 
na Klinike detskej chirurgie FN Košice. Skromný, 
priateľský kolega, trpezlivý operatér s jemnou 
a precíznou operačnou technikou a rozváž-
nosťou v diagnostike a otcovským vzťahom 
k detským pacientom.

MUDr. Ladislav Janočko  
(*12. 10. 1929 – †27. 7. 1986)

Narodil sa v Barci. Bol 
poslucháčom teológie 
prvého ročníka Vysokej 
rehoľnej školy bohoslo-
veckej v Nitre. Po zrušení 
rehole z kádrových dôvo-
dov nemohol byť prijatý 
na vysokú školu. Pracoval 
ako robotník, dva roky bol vojakom pomocné-
ho technického práporu PTP. 3. 2. 1955 nastúpil 
do zamestnania v  Štátnej vedeckej knižnici 
v Košiciach, kde bol bibliografickým spravodaj-
com biologických, lekárskych a technických vied. 
Po kladnom hodnotení jeho práce v ŠVK bol pri-
jatý na LF UPJŠ v Košiciach, v rokoch 1959 – 1962 
absolvoval tri ročníky štúdia a napriek tomu, že 
študoval s výborným prospechom, 2. 4. 1962 
z politických dôvodov bol zo štúdia na LF UPJŠ 
vylúčený. V rokoch 1962 – 1964 pracoval najprv 
ako robotník vo VSŽ a potom za pomoci doc. 
MUDr. Andrašinu, CSc., ako pracovník pre vedecké 
informácie vo vedeckom laboratóriu Chirurgickej 
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kliniky LF UPJŠ. V rokoch 1964 – 1967 pokračoval 
v štúdiu na LF UPJŠ, kde bol promovaný 18. 6. 1967. 
Od 1. 7. 1967 pracoval vo vedeckom laboratóriu 
Chirurgickej kliniky UPJŠ, bol prijatý za externého 
ašpiranta, obhájil ašpirantské minimum. Od 15. 5. 
1984 do 27. 7. 1986 bol lekárom na pooperačnom 
odd. chirurgickej kliniky. Bol spoluautorom alebo 
autorom 21 publikácií a 65 prednášok. Jeho čino-
rodú prácu prerušila zákerná choroba a smrť vo 
veku 57 rokov. Bol skromný, pracovitý a šľachetný 
človek, dobrý priateľ a lekár.

MUDr. Tibor Choleva  
(*1. 4. 1940 – †?)

Narodil sa v Košiciach. Promoval na Fakulte 
detského lekárstva Univerzity Karlovej v Prahe 
v roku 1963. Na chirurgickú kliniku nastúpil v roku 
1964 ako sekundárny lekár, jeden rok pracoval na 
klinike plastickej chirurgie. Od 1. 7. 1963 pracoval 
ako lekár samostatne pracujúci na chirurgickej 
klinike. Opakovane pracoval ako lodný lekár Čsl. 
námornej plavby v zahraničí a ako chirurg na ex-
pertíze v Lýbii. 15. 10. 1974 bol prijatý za odborné-
ho asistenta chirurgickej kliniky, od 1. 6. 1982 bol 
v stave kliniky detskej chirurgie. 31. 1. 1990 ukončil 
pracovný pomer na LF UPJŠ a na klinike detskej 
chirurgie. O jeho ďalšom pôsobení vedomosti 
nemáme. Zomrel asi pred dvomi rokmi. 

MUDr. Anton Horbaj  
(*1. 9. 1946 – †31. 6. 2009)

Narodil sa v Slanci. Promoval na LF UPJŠ 
v Košiciach v roku 1970. 19. 7. 1970 bol prijatý 
na chirurgickú kliniku ako sekundárny lekár. Od 
1. 6. 1982 pracoval na klinike detskej chirurgie, 
potom na II. chirurgickej klinike. Zúčastnil sa 
školiaceho pobytu na klinike detskej chirurgie 
v Prahe. Pracoval ako sekundárny lekár, starší 
sekundárny lekár a lekár samostatne pracujúci. 
V rokoch 1991 – 1994 bol ako chirurg na exper-
tíze v Bengházii – Lýbia. Kamarátsky, skromný 
kolega nás opustil nečakane a náhle 31. 6. 2009.

MUDr. Mária Földiová  
(*6. 9. 1933 – †?) 

Narodila sa v Rimavskej Sobote. Promovala 
na LF UPJŠ v Košiciach. Pracovala na chirurgickom 
oddelení v Rožňave. 1. 9. 1968 nastúpila na chi-
rurgickú kliniku ako odborná asistentka. Od 1. 10. 
1972 pracovala v chirurgickej ambulancii Polikliniky 
Juh a od 1. 6. 1982 ako chirurgický konziliár pre 
dospelých na klinike detskej chirurgie a potom 
na Poliklinike Staré Mesto. O jej ďalšom pôsobení 
a živote informácie nemáme. Spomíname na ňu 
ako na skromnú, pracovitú a zodpovednú lekárku 
s priateľským vzťahom ku kolegom.

MUDr. Andrej Rychlo, CSc.  
(*12. 3. 1927 – †25. 9. 2005)

Narodil sa v Užhorode. Promoval na LF UK 
v Bratislave. Bol odborným lekárom pre patoló-
giu. 1. 3. 1959 nastúpil do vedeckého laboratória 
Chirurgickej kliniky LF UPJŠ a pracoval na úseku 
patomorfológie a histológie. Po zlúčení vedec-
ko-výskumných pracovísk LF UPJŠ na klinikách 
a vzniku Ústavu experimentálnej medicíny v roku 
1984 prešiel pracovať do tohto ústavu, kde praco-
val ako histopatológ na oddelení morfologickom.

Prednáška č. 3: Sidor Z., Kitka M.,  
Ivanecký Š., z Kliniky úrazovej chirurgie a CPO 
UN L. Pasteura

MUDr. J. Bauer – zakladateľ košickej trauma-
tológie, MUDr. V. Polyák, prof. MUDr. M. Kováč 
– lekári na úrazovej chirugii.

Primár MUDr. Ján Bauer  
(*24. 6. 1920 – †4. 2. 1999)

Narodil sa v Zlatých Moravciach. Promoval 
v roku 1944 na LF SU v Bratislave. Pracoval na 
Chirurgickej klinike LF v Bratislave, na chirurgic-
kom oddelení v Leviciach, v Zlatých Moravciach 
a vo Zvolene. V roku 1950 nastúpil na Chirurgickú 
kliniku LF v Košiciach, kde pri všeobecnej chirurgii 
sa venoval hlavne úrazovej chirurgii. Keď v rámci 
KÚNZ Košice bolo zriadené traumatologické odde-
lenie, stal sa jeho primárom a v tejto funkcii pôsobil 
až do odchodu do dôchodku r. 1986. Bol krajským 
odborníkom pre úrazovú chirurgiu, predsedom 
sekcie úrazovej chirurgie SCHS SLS. Významnou 
mierou sa zaslúžil o rozvoj úrazovej chirurgie vo 
Východoslovenskom kraji a na Slovensku.

prof. MUDr. Michal Kováč, DrSc.  
(*21. 3. 1929 – †22. 3. 1996)

Narodil sa vo Važci. Promoval na LF v Košiciach 
v roku 1953. Pracoval ako odborný asistent na Katedre 
fyziológie LF a od r. 1971 ako odborný asistent chi-
rurgickej kliniky, venoval sa hlavne úrazovej chirurgii. 
V roku 1977 bol habilitovaný za docenta a v roku 
1978 sa stal prednostom ortopedickej kliniky. V roku 
1985 bol inaugurovaný za profesora. Bol vedúcim 
Katedry chirurgických odborov na LF UPJŠ, členom 
domácich a zahraničných odborných spoločností 
a koordinátorom rezortného výskumu v ortopédii.

Primár MUDr. Viliam Polyák  
(*22. 3. 1929 – †3. 1. 1996)

Narodil sa v  Domaši, okres Želiezovce. 
Promoval na LF v Košiciach v roku 1957. Od roku 
1956 pracoval ako odborný asistent na chirurgic-
kej klinike. V rokoch 1953 – 1959 pracoval na trau-
matologickom oddelení KÚNZ. Spolupracoval 

pri organizovaní dopravnej a záchrannej služby 
v rámci FN a KÚNZ. Keď sa v Košiciach vytvorila 
SRZP 1. 1. 1974, bol poverený jeho vedením ako 
primár SRZP a významnou mierou sa zaslúžil 
o jeho ďalší rozvoj a budovanie materiálne a per-
sonálne.

Prednáška č. 4: Gajdoš M., z Neurochirur- 
gickej kliniky LF UPJŠ: Z histórie neurochirurgie na 
Slovensku a v Košiciach 

Prednáška č. 5: Zábavníková M., Guza- 
nin Š., z Kliniky plastickej a rekonštrukčnej chirurgie 
LF UPJŠ: MUDr. R. Erdélyi, doc. A. Kipikaša – zakla-
datelia plastickej chirurgie v Košiciach

MUDr. Robert Erdélyi, DrSc.  
(*1921 – †2005)

Narodil sa v  Marosujvari, Rumunsko. 
Promoval na LF Univerzity Karlovej v  Prahe 
v roku 1945. V rokoch 1945 – 1947 pracoval na 
internom a gynekologicko-pôrodníckom odd. 
Nemocnice Teplice-Šanov, v rokoch 1947 – 1949 
na chirurgickom oddelení v Levoči a Prešove. 
V rokoch 1949 – 1952 pracoval na Klinike plas-
tickej chirurgie LF hygienickej UK v Prahe, pod 
vedením akademika Burina, prv ako školenec, 
potom ako odborný asistent. V roku 1953, keď 
v rámci Chirurgickej kliniky LF v Košiciach vzniklo 
oddelenie plastickej chirurgie, bol poverený ve-
dením tohto oddelenia. Keď v roku 1955 vzniklo 
samostatné oddelenie plastickej chirurgie, bol 
menovaný za primára tohto oddelenia. Na LF 
hygienickej UK Praha obhájil vedeckú hodnosť 
kandidáta vied (CSc.) a doktora vied (DrSc.). Vo 
funkcii primára samostatného oddelenia plas-
tickej chirurgie FN KÚNZ Košice pôsobil do roku 
1968, keď sa odsťahoval najprv do Prahy a po-
tom do Kanady. Po nostrifikácii pôsobil v Toronte 
na súkromnej ambulancii plastickej chirurgie.

doc. MUDr. Albín Kipikaša, CSc.  
(*1932 – †1993)

Narodil sa vo Vyšnom 
Slavkove. Promoval na LF 
v  Košiciach v  roku 1957. 
V rokoch 1957 – 1959 pra-
coval na chirurgickom od-
delení v Rožňave. V roku 
1959 nastúpil pracovať na 
oddelenie plastickej chirur-
gie v Košiciach. V roku 1969 atestoval z plastickej 
chirurgie, v roku 1970 obhájil kandidátsku dizer-
tačnú prácu a získal titul CSc., v roku 1971 bol 
habilitovaný za docenta a vymenovaný za pred-
nostu Kliniky plastickej chirurgie LF UPJŠ. V tejto  
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funkcii pôsobil do roku 1993. V roku 1964 bol le-
károm Čsl. veľvyslanectva v Mongolsku a Číne. 
Uskutočnil prvú liposukciu v Československu. Mal 
citlivý prístup k pacientom aj k spolupracovníkom.

Po úvodnej časti XX. memoriálu vystúpil 
prof. MUDr. Emil Matejíček, DrSc., ktorý veľmi 
kladne hodnotil doterajšie memoriály, s poteše-
ním konštatoval, že sa tradícia zachovala, vyzval 
súčasných predstaviteľov košickej chirurgickej 
školy, aby bola naďalej zachovaná a poprial 
ďalším memoriálom prof. Kňazovického veľa 
úspechov. Na záver svojho vystúpenia uká-
zal auditóriu fotografiu portrétu prof. MUDr. 
Stanislava Kostlivého od akademického mali-
ara Štefana Polkorába (obrázok 7), ktorý prof. 
Kňazovický dostal s venovaním „Milému příteli 
doc. Dr. J. Kňazovickému v upomienku na 30. X. 
1937“ od profesora Kostlivého. Tento obraz, prof. 
Kňazovický, keď odchádzal z funkcie prednostu 
kliniky, dal svojmu nástupcovi prof. Matějíčkovi 
ako vzácnu pamiatku, ktorú má strážiť a potom 
odovzdať ďalšej generácii košických chirurgov.

Tento obraz portrétu prof. Kostlivého prof. 
Matějíček odovzdal na XX. memoriáli prítom-
nému MUDr. Milošovi Kňazovickému, sekun-
dárnemu lekárovi Kliniky úrazovej chirurgie UN 
L. Pasteura – vnukovi prof. Kňazovického s vý-
zvou veľkej starostlivosti o tento obraz. 

prof. MUDr. Stanislav Kostlivý 
(*30. 10. 1877 Viedeň – †7. 12. 1946 Praha)

Jeho otec a matka pochádzali z Domažlíc 
v Chodsku. Medicínu študoval vo Viedni. Pracoval 
najprv vo Viedni, potom v Prahe a Třebíči. Po 
vzniku Lekárskej Fakulty Komenského univerzi-
ty v Bratislave v roku 1919, stal sa prednostom 

chirurgickej kliniky tejto fakulty a prvým prorek-
torom Univerzity Komenského, v rokoch 1923 
– 1925 rektor Komenského Univerzity. Založil 
prvú slovenskú chirurgickú kliniku v Bratislave, 
vychoval prvých vlastných slovenských chirur-
gov. Je zakladateľom slovenskej chirurgickej ško-
ly. V Košiciach je po ňom pomenovaná Ulica 
MUDr. Kostlivého a Poslucháreň prof. Kostlivého 
v II. pavilóne UN L. Pasteura na Rastislavovej ulici 
č. 43. Na pamiatku prof. Kostlivého počnúc ro-
kom 1947 sa každoročne koná vedecké odborné 
podujatie SCHS SLS v Bratislave „Chirurgický deň 
Kostlivého“. Minulý rok (7. 12. 2012) sa konal 66. 
chirurgický deň Kostlivého.

Na XX. memoriáli prof. Kňazovického, spo-
ločného vedeckého podujatia Spolku lekárov 
Košice, Regionálnej lekárskej komory Košice 
a UPJŠ Lekárska fakulta Košice bola bohatá účasť 
chirurgov, ale aj lekárov iných medicínskych od-
borov. Memoriál mal dôstojný priebeh, ktorého 
téma a atmosféra bola umocnená blížiacim sa 
Sviatkom všetkých svätých. 

Obrázok 7. Portrét prof. MUDr. Stanislava Kostli-
vého od akademického maliara Štefana Polkorába 

prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
emeritný prednosta II. chirurgickej 
kliniky UN L. Pasteura a LF UPJŠ Košice
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60. výročie Kliniky plastickej, rekonštrukčnej  
a estetickej chirurgie LF UPJŠ v Košiciach 
MUDr. Teodor Kluka, PhD., doc. MUDr. Štefan Guzanin, CSc., MUDr. Róbert Sabovčík
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Pri príležitosti šesťdesiateho výročia nášho materského pracoviska, vydávame prehľadový článok najdôležitejších udalostí, ktoré formovali 
vznik a vývoj plastickej chirurgie na Slovensku a v Košiciach s presahom do súčasnosti, keď plastickú chirurgiu formuje nová generácia. 
Odkazujeme na nové techniky, operačné postupy, pedagogickú výchovu a víziu plastickej chirurgie v budúcnosti.

60th Anniversary of the Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery,  
University of P. J. Safarik, Faculty of Medicine in Kosice

On the occasion of the sixtieth anniversary of our department, we publish reviewing article of the most important events that formated 
and shaped the plastic surgery in Slovakia and Košice overlapping into the present, when a new generation forms plastic surgery. We 
refer to the new techniques, operational procedures, educational training and vision of plastic surgery in the future.

Slov. chir., 2013; roč. 10(4): 157–158

História materského pracoviska
V Košiciach v roku 1953 bolo zriadené odde-

lenie plastickej chirurgie pri Chirurgickej klinike 
Lekárskej fakulty a FN KÚNZ na Rastislavovej ulici. 
Vedením tohto oddelenia bol poverený MUDr. 
Róbert Erdélyi, DrSc., zakladateľ plastickej chirurgie 
v Košiciach. Od 1. 10. 1949 do 31. 3. 1950, sa MUDr. R. 
Erdélyi školil na Klinike plastickej chirurgie Lekárskej 
fakulty hygienickej KU v Prahe, prednostom ktorej 
bol prof. MUDr. Františej Burian, DrSc. − zaklada-
teľ československej plastickej chirurgie. Získal tu 
miesto asistenta, kde pracoval do konca r. 1952. Na 
základe odporúčania prof. MUDr. F. Buriana, DrSc., 
so zámerom podpory rozvoja plastickej chirurgie 
na východnom Slovensku a so súhlasom prof. 
MUDr. Jána Kňazovického, prednostu Chirurgickej 
kliniky, bol MUDr. R. Erdélyi menovaný do funkcie  
II. zástupcu prednostu Chirurgickej kliniky 
v Košiciach, so zameraním pre plastickú chirurgiu, 
s účinnosťou od 1. 1. 1953. Následne bolo zriadené 
samostatné oddelenie plastickej chirurgie v rámci 
Chirurgickej kliniky v Košiciach. Malo 32 lôžok. MUDr. 
R. Erdélyi bol uznávaným odborníkom v plastickej 
chirurgii. Z Prahy do Košíc priniesol tzv. „pražskú 
školu plastickej chirurgie“, školu akademika MUDr. 
F. Buriana. Táto bola ďalej obohatená o ďalšie nové 
skúsenosti „tzv. bratislavskej školy MUDr. Demjéna“. 
Tieto poznatky na košické pracovisko prinášali lekári, 
ktorí sa už školili a atestovali v Bratislave. 

Oddelenie plastickej chirurgie sa úplne osamo-
statnilo 1. 1. 1955 a do funkcie primára oddelenia 
bol vymenovaný MUDr. R. Erdélyi. Prim. MUDr. R. 
Erdélyi sa intenzívne venoval liečebno-preventív-
nej činnosti na samostatnom oddelení plastickej 
chirurgie. Vedecky pracoval, uskutočňoval expe-
rimentálne štúdie na zvieratách za veľmi ťažkých 

podmienok. Za vedeckú činnosť mu bola udelená 
hodnosť kandidáta vied v roku 1957. Do roku 1961 
napísal 50 vedeckých prác, publikovaných v domá-
cich a zahraničných časopisoch. Hodnosť doktora 
vied získal na LF UK v Prahe, v roku 1965. MUDr. R. 
Erdélyi, DrSc., vo funkcii primára oddelenia plastickej 
chirurgie FN KÚNZ v Košiciach pôsobil do 3. 8. 1968.

Pre rozvoj plastickej chirurgie môžeme po-
važovať za dôležitý rok 1968. Oddelenie bolo 
zmenené na Kliniku plastickej chirurgie. Vedením 
bol poverený MUDr. Albín Kipikaša, ktorý na od-
delenie plastickej chirurgie nastúpil v roku 1959.

MUDr. A. Kipikaša (1932 – 1993) v roku 1969 
obhájil kandidátsku dizertačnú prácu na tému 

„Demografická štúdia Dupuytrenovej kontrak-
túry“ a v roku 1971 habilitačnú prácu na tému 
„Dupuytrenova kontraktúra − jej etiológia a pato-
genéza“. Po získaní akademickej hodnosti docent 
v roku 1974, bol menovaný za prednostu kliniky. 
Túto funkciu vykonával až do svojej smrti 29. 12. 
1993. Počas jeho pôsobenia vo funkcii prednostu 
kliniky počet lôžok stúpol z 32 na 65. Doc. Kipikaša 
zaviedol nové operačné postupy. Ako prvý v ČSSR 
napr. v roku 1980 zaviedol do klinickej praxe li-
posukčnú metódu, kryochirurgickú liečbu zhub-
ných nádorov kože, modifikoval operačné postupy 
rázštepových chýb a ďalšie mnohé postupy pri 
chirurgickej liečbe vrodených a získaných chýb. 

Súčasný kolektív Kliniky plastickej chirurgie. Prednosta: MUDr. Teodor Kluka, PhD, primár: 
MUDr. Róbert Sabovčík, ved. sestra: Martina Steinová. Lekári: MUDr. V. Pastva, MUDr. V. Jabur, MUDr. 
O. Turkin, MUDr. M. Kavečanský, MUDr. T. Beneš, MUDr. Z. Hojstričová, MUDr. K. Lacková, MUDr. G. 
Šlárko, MUDr. P. Rochová. Asistent: MUDr. M. Zábavníková, PhD.
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Po roku 1969 nastal podstatný rozvoj kliniky, 
ako po stránke personálnej, tak aj po odbornej. Na 
kliniku boli prijatí lekári s chirurgickou atestáciou, 
a to MUDr. Alica Hovancová (1934), MUDr. Štefan 
Guzanin (1939) a MUDr. Rudolf Matuščák (1939).

MUDr. Š. Guzanin (1939) v roku 1969 začal pra-
covať na Klinike plastickej chirurgie ako ambulant-
ný lekár. R. 1980 obhájil kandidátsku dizertačnú 
prácu na tému „Vrodené vývojové chyby ruky“. R. 
1984 na LF UPJŠ v Košiciach habilitoval za docenta. 
1994 poverený vedením kliniky a od roku 1995 
menovaný za prednostu kliniky. Doc. MUDr. Štefan 
Guzanin, CSc., ako prvý využil princípy Ilizarovovej 
techniky a externý fixátor v liečbe vrodených chýb 
ruky a hornej končatiny. Zaviedol viaceré operačné 
techniky na vlastnom pracovisku. Zaslúžil sa vý-
znamne o rozvoj mikrochirurgickej techniky a jej 
využitie pri replantáciách. Využíval nové rekon-
štrukčné postupy,  kožnosvalové a svalové laloky. 

MUDr. Marianna Zábavníková (1959) pri-
jatá na kliniku v máji 1985. R. 1993 – atestácia 
z plastickej chirurgie. Od roku 1999 vykonávala 
funkciu zástupcu prednostu kliniky a v rokoch 
2006 – 2013 funkciu prednostky kliniky. V roku 
2005 ukončila doktorandské štúdium na tému 
„Riešenie jednostranných rázštepov pery a pod-
nebia“. Špecializuje sa na liečbu vrodených chýb, 
najmä tváre – ušnice a  rázštepových chýb.

MUDr. Teodor Kluka (1962) po promócii na LF 
v roku 1987 v Košiciach pracoval na Ortopedickej 
klinike FNsP v Košiciach. Atestáciu z ortopédie I. 
stupňa získal v roku 1991. V roku 1995 bol prijatý na 
našu kliniku ako skúsený chirurg v oblasti chirurgie 
ruky. Nadstavbovú atestáciu z plastickej chirurgie 
získal v roku 2001. V roku 2002 obhájil vedecký 
titul PhD. na tému „Mikrochirurgické výkony pri 
stratových poraneniach na hornej končatine“. Od 
roku 2013 vykonáva funkciu prednostu kliniky 
a odborného garanta pre replantácie a poradňu 
pre chirurgiu ruky. Zaoberá sa najmä vrodenými 
a získanými ochoreniami rúk, mikrochirurgickými 
prenosmi prstov z nohy na ruku a inými mikrochi-
rurgickými lalokmi, rozvinul distrakcie na klinike.

MUDr. Róbert Sabovčík (1969) po promócii na 
LF UK v Bratislave v roku 1994 dva roky ako štipen-
dista stážoval na Ústave patofyziológie Univerzity 
Lansanne vo Švajčiarsku. Na kliniku bol prijatý 
v roku 1996. Po cirkulácii na II. chirurgickej klinike 
LF UPJŠ a FN v Košiciach získal atestáciu z chirurgie 
I. stupňa v roku 1999. Absolvoval nadstavbovú 
atestáciu. V rokoch 2005 – 2011 pôsobil ako primár 
oddelenia plastickej chirurgie v Prešove. Od roku 
2011 je primárom našej kliniky.

Pedagogická činnosť
Pedagogická činnosť na klinike začala až 

v šk. roku 1973/74 po prijatí MUDr. Š. Guzanina 
za odborného asistenta LF UPJŠ a o rok neskôr 
doc. MUDr. A. Kipikašu, CSc. Praktickú výuku 
zaisťoval MUDr. Š. Guzanin, prednášal doc. MUDr. 
A. Kipikaša, CSc. Pri výuke vypomáhali lekári 
kliniky − zdravotnícki zamestnanci.

Pedagogický proces na klinike sa menil, až sa 
ustálil v posledných rokoch. Na klinike prebieha 
praktická výuka chirurgickej propedeutiky v III. r. 
vš. lek. aj so skúškou z tohto predmetu koncom 
ročníka. V minulých rokoch vo viactýždňových 
intervaloch cirkulovali na klinike študenti V. 
ročníka vš. lek. a IV. ročníka stomatologického. 
Študenti VI. roč. vš. lek. pred štátnou záverečnou 
skúškou z chirurgie stážujú na klinike pravidelne.

Na Klinike plastickej chirurgie LF UPJŠ sa 
venovala mimoriadna pozornosť študentom 
v krúžkoch ŠVOČ pod vedením doc. MUDr. Š. 
Guzanina, CSc., MUDr. E. Potockej, CSc. Študenti 
pod ich vedením pravidelne vystupovali na 
Študentských konferenciách LF a v ostatných ro-
koch i na Celoslovenských konferenciách a na štu-
dentských vedeckých konferenciách v zahraničí.

Vedecko-výskumná činnosť
Experimentálnu a  klinickú vedecko-

-výskumnú činnosť aplikovaného výskumu 
začal v 60-tych rokoch MUDr. R. Erdélyi. V ex-
perimente na psoch a v klinickej praxi sa pokúšal 
transplantovať malé kĺby z prstov nohy na ruku. 

Pokračovateľmi tejto činnosti boli: doc. MUDr. A. 
Kipikaša, CSc., doc. MUDr. Š. Guzanin, CSc., MUDr. 
E. Potocká, CSc., MUDr. A. Szitasová, MUDr. M. 
Zábavníková, PhD., MUDr. Teodor Kluka, PhD.

Publikované práce vyplývali z výskumnej 
a klinickej praxe. Boli zamerané na Dupuytrenovu 
kontraktúru, vrodené chyby končatín, rázštepy 
pery a podnebia, hypospádie, zhubné a nezhub-
né nádory kože, chirurgiu ruky, riešenie defektov 
kože rôznej etiológie, riešenie stavu po popále-
ninách, kryodeštrukciu zhubných nádorov kože, 
pigmentové névy, hemangiómy, gynekomastie, 
riešenie vrodených a získaných chýb, replantácie 
amputovaných prstov ruky a končatín, prenos 
voľných lalokov mikrochirurgickou technikou.

Za uvedené obdobie na rôznych odborných 
lekárskych podujatiach (konferenciách, sympó-
ziách a pod.), doma a v zahraničí bolo odpred-
nášaných viac ako 500 odborných prednášok.

Liečebno-preventívna činnosť 
na klinike

V súčasnosti má klinika 20 postelí na 7 iz-
bách, z toho dve nadštandardné, 3 operačné 
novozrekonštruované klimatizované sály, 3 am-
bulancie, poradne pre rážštepy, poradňa chirur-
gie ruky, poradňa estetickej chirurgie a mamárna 
poradňa. V priemere sa ročne na klinike vykoná 
asi 1 900 operácií u hospitalizovaných (700 žien, 
600 mužov, 100 detí do 3 rokov a 300 detí od 
3 do 15 rokov). U ambulantných pacientov asi 
1 000 výkonov (600 žien, 300 mužov a 100 de-
tí). Súčasný kolektív tvorí 12 lekárov, 17 sestier, 
7 pracovníkov zdravotného personálu.

MUDr. Teodor Kluka, PhD.
Klinika plastickej, rekonštrukčnej 
a estetickej chirurgie LF UPJŠ 
a UN L. Pasteura
Rastislavova 43, 040 01 Košice
tkluka@unlp.sk
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CANCIDAS® 50 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok
CANCIDAS® 70 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok
Zloženie: CANCIDAS 50 mg: Každá injekčná liekovka obsahuje 50 mg kaspofungínu (vo forme 
acetátu). Každá 50 mg injekčná liekovka obsahuje 35,7 mg sacharózy. CANCIDAS 70 mg: Každá 
injekčná liekovka obsahuje 70 mg kaspofungínu (vo forme acetátu). Každá 70 mg injekčná 
liekovka obsahuje 50,0 mg sacharózy. Indikácie: Liečba invazívnej kandidózy u dospelých alebo 
detských a dospievajúcich pacientov. Liečba invazívnej aspergilózy u dospelých alebo detských 
a dospievajúcich pacientov, ktorí sú refraktérni alebo intolerantní voči amfotericínu B, lipidovým 
formám amfotericínu B a/alebo itrakonazolu. Empirická liečba predpokladaných mykotických 
infekcií (napr. Candida alebo Aspergillus) u febrilných neutropenických dospelých alebo detských 
a dospievajúcich pacientov. Dávkovanie a spôsob podávania: Po rekonštitúcii a rozpustení sa má 
roztok podať formou pomalej intravenóznej infúzie trvajúcej približne 1 hodinu. Dospelí pacienti: V 1. 
deň sa má podať nárazová dávka 70 mg, ďalej sa podáva 50 mg denne. U pacientov s hmotnosťou 
viac ako 80 kg sa po 70-mg nárazovej dávke odporúča podávať 70 mg denne. Detskí a dospievajúci 
pacienti (12 mesiacov až 17 rokov): Dávkovanie má byť založené na pacientovej ploche povrchu tela. 
Pri všetkých indikáciách sa má v 1. deň podať nárazová dávka 70 mg/m2 (neprekročiť skutočnú 
dávku 70 mg), ďalej sa podáva 50 mg/m2 denne (neprekročiť skutočnú dávku 70 mg denne). Ak 
je dávka 50 mg/m2 denne dobre tolerovaná, ale neposkytuje dostatočnú klinickú odpoveď, môže 
sa denná dávka zvýšiť na 70 mg/m2 denne (neprekročiť skutočnú dennú dávku 70 mg). Účinnosť 
a bezpečnosť kaspofungínu sa dostatočne neskúmala u novorodencov a dojčiat mladších ako 12 
mesiacov. Osobitné skupiny pacientov: U dospelých pacientov s miernym hepatálnym poškodením 
nie je potrebná úprava dávky. U dospelých pacientov so stredne ťažkým hepatálnym poškodením 
sa odporúča podávať kaspofungín 35 mg denne. V 1. deň sa má podať 70 mg nárazová dávka. 
U dospelých pacientov s ťažkým hepatálnym poškodením a detských a dospievajúcich pacientov 
s akýmkoľvek stupňom hepatálneho poškodenia nie je žiadna klinická skúsenosť. Limitované údaje 
naznačujú, že súbežné používanie kaspofungínu s induktormi metabolických enzýmov môže 
vyústiť do zníženej AUC kaspofungínu. Ak sa kaspofungín podáva dospelým pacientom súbežne 
s induktormi metabolických enzýmov, po podaní úvodnej nárazovej dávky 70 mg sa má zvážiť 
zvýšenie dennej dávky kaspofungínu na 70 mg. Ak sa kaspofungín podáva pediatrickým pacientom 

(vo veku 12 mesiacov až 17 rokov) súbežne s induktormi metabolických enzýmov, má sa zvážiť dávka 
kaspofungínu 70 mg/m2 denne (neprekročiť skutočnú dennú dávku 70 mg). Kontraindikácie: 
Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Osobitné upozornenia: 
Počas podávania kaspofungínu bola hlásená anafylaxia. Ak sa objaví, podávanie kaspofungínu 
sa má prerušiť a má sa podať vhodná liečba. Boli hlásené nežiaduce reakcie pravdepodobne 
sprostredkované histamínom vrátane vyrážky, opuchu tváre, angioedému, pruritu, pocitu tepla 
alebo bronchospazmu, ktoré môžu vyžadovať prerušenie liečby a/alebo podanie vhodnej liečby. 
U zdravých dospelých dobrovoľníkov a dospelých pacientov sa hodnotilo súbežné použitie 
kaspofungínu s cyklosporínom. U niektorých zdravých dobrovoľníkov sa objavilo prechodné 
zvýšenie alanínaminotransaminázy (ALT) a aspartátaminotransaminázy (AST). Kaspofungín možno 
používať u pacientov užívajúcich cyklosporín v prípadoch, keď prínos preváži riziko. Pri súbežnom 
používaní kaspofungínu a cyklosporínu sa má zvážiť dôkladné sledovanie hepatálnych enzýmov. 
U pacientov užívajúcich kaspofungín a takrolimus je nevyhnutné štandardné monitorovanie 
koncentrácií takrolimusu v krvi a upravovanie dávky takrolimusu. Gravidita a laktácia: Kaspofungín 
sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je bezpodmienečne nutné. Ženy užívajúce 
kaspofungín nemajú dojčiť. Nežiaduce účinky: Dospelí pacienti: časté (výskyt ≥ 1/100 až < 1/10): 
znížený hemoglobín, znížený hematokrit, znížený počet bielych krviniek, hypokaliémia, bolesť 
hlavy, fl ebitída, dyspnoe, nauzea, hnačka, vracanie, zvýšené pečeňové hodnoty (ALT, AST, alkalická 
fosfatáza v krvi, konjugovaný bilirubín, bilirubín v krvi), vyrážka, pruritus, erytém, hyperhidróza, 
artralgia, horúčka, triaška, pruritus v mieste podania infúzie, znížený draslík v krvi, znížený albumín 
v krvi. Detskí a dospievajúci pacienti: veľmi časté (výskyt ≥ 1/10): horúčka; časté (výskyt ≥ 1/100 
až < 1/10): zvýšený počet eozinofi lov, bolesť hlavy, tachykardia, začervenanie, hypotenzia, zvýšené 
hladiny pečeňových enzýmov (AST, ALT), vyrážka, pruritus, triaška, bolesť v mieste zavedenia katétra, 
znížený draslík, hypomagneziémia, zvýšená glukóza, znížený fosfor a zvýšený fosfor. Po uvedení lieku 
do praxe boli hlásené nasledovné nežiaduce reakcie: hepatálna dysfunkcia, opuch a periférny edém, 
hyperkalciémia. Druh obalu a obsah balenia: Dodávané v balení po 1 injekčnej liekovke 1x50 mg, 
1x70 mg. Uchovávanie: V chladničke (pri teplote 2 °C – 8 °C). Držiteľ rozhodnutia o registrácii: 
Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Veľká Británia. 
Registračné číslo: EU/1/01/196/001, EU/1/01/196/003 Dátum revízie textu: apríl 2013

Skrátená informácia o lieku a vybrané bezpečnostné informácie

Liečba invazívnej kandidózy
u dospelých alebo pediatrických pacientov.1

Liečba invazívnej aspergilózy
u dospelých alebo pediatrických pacientov, ktorí sú refraktérni alebo
intolerantní voči amfotericínu B, lipidovým formám amfotericínu B a/alebo
intrakonazolu.1

Empirická liečba predpokladaných mykotických infekcií
(napr. Candida alebo Aspergillus) u febrilných neutropenických
dospelých alebo pediatrických pacientov.1

predstavuje jediný echinokandín schválený ako empirická liečba
suspektnej kandidózy u pacientov s neutropéniou.1,2,3

Literatúra:
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Cancidas, apríl 2013.
2. Súhrn charakteristických vlastností lieku Mycamine, marec 2013.
3. Súhrn charakteristických vlastností lieku Ecalta, september 2012.

Pred predpísaním si prosím preštudujte Súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý nájdete na www.sukl.sk.
Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.
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