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Niektoré problémy chirurgie na Slovensku 

V poslednom čísle Slovenskej chirurgie prezident spoločnosti prof. 
Peter Kothaj, PhD. uviedol niekoľko vážnych problémov, ktoré trápia 
chirurgov na Slovensku. Riešenie mnohých spomínaných nie je v možnos-
tiach chirurgov. Dúfam, že sa k uvedeným rozvinie na stránkach nášho 
časopisu diskusia. Dovoľujem si pridať, z iného uhla pohľadu niektoré 

ďalšie, ktoré sú chirurgmi ovplyvniteľné.

Centralizácia a špecializácia
Za posledných 20 rokov sa u nás vôbec neznížil počet chirurgických pracovísk, naopak mierne 

vzrástol, napriek tomu, že o tretinu poklesol počet lôžok. Výrazne sa však zmenili prevádzkovatelia 
nemocníc, patriacim teraz rôznym majiteľom a spadajúcim pod inštitúcie s „rôznymi pravidlami 
hry“. Podstatne sa zhoršila spolupráca, koordinácia a kontrola činnosti jednotlivých chirurgických 
pracovísk, ktorých je vyše 70. Často prevláda tendencia u niektorých indikácií robiť „všetko“, alebo 
naopak u iných prehnaná – často alibistická selekcia. Situácia podľa štatistík, najmä pri niektorých 
onkochirurgických ochoreniach, je neúnosná. Pre ilustráciu uvádzam: 
–  pre karcinóm pažeráku bolo minulý rok na Slovensku vykonaných spolu 54 radikálnych 

operácií na 9 pracoviskách (počty výkonov jednotlivých pracovísk od 1 do 18),
–  pre karcinóm žalúdka bolo vykonaných spolu 385 radikálnych operácií na 36 pracoviskách 

(počty výkonov od 1 do 68), 
–  pre malignity pečene spolu 208 resekcií na 16 pracoviskách (počty výkonov od 1 do 50),
–  pre malignity pankreasu spolu 163 resekcií na 17 pracoviskách (počty výkonov od 1 do 54).

Len pri posledných dvoch diagnózach (podľa úplne najskromnejších uvádzaných požia-
daviek), by mal byť minimálny ročný počet operácií chirurgického pracoviska 20 resekcií pečene, 
resp. 15 resekcií pankreasu. Závery si urobíte, vážení čitatelia, sami.

Uvedomujem si, že v súčasnom systéme je zložité spomínať akékoľvek reštrikčné opatrenia, 
ale trend centralizácie a úzkej špecializácie pri určitých indikáciách musí v SR nastúpiť! 

S potrebou sústrediť niektoré operácie do centier úzko súvisí ďalší problém, ktorý musíme 
riešiť, ak nechceme stratiť kontakt s vyspelým zahraničím:

Sledovanie a kontrola kvality našej činnosti 
Od chirurgov nikto nemôže vyžadovať neomylnosť a absolútnu dokonalosť. Komplikácie 

vždy boli a budú nás sprevádzať aj v budúcnosti, patria k chirurgii. Pre účinnú možnosť poučiť 
sa z nich a najmä razantne brániť sa proti neopodstatneným sťažnostiam, bude nevyhnutné 
zadefinovať si, čo je to komplikácia, vytvoriť národné registre porovnateľné so zahraničnými 
a začať vykonávať vlastné audity.

Vzdelávanie mladých chirurgov
Súčasný model vzdelávania bol prebratý pri prístupových rokovaniach počas prijímania 

našej krajiny do Európskej únie, nebol „ušitý“ pre nás. Domnievam sa, že v našich podmienkach, 
pri dodržaní určeného minimálneho trvania špecializačného štúdia, zostáva po absolvovaní 
spoločného kmeňa, veľmi krátky čas na získanie skutočných klinických skúseností a technických 
zručností pokrývajúcich celé spektrum všeobecnej chirurgie. Je každý náš absolvent päťročnej 
prípravy (s diplomom platným v celej EÚ), plne kompetentný špecialista? Pritom úpravy pracov-
ného času podľa zákonníka práce, vlastný „čistý“ čas prípravy ešte skracujú.

Uvedomujem si však, že získaná špecializácia znamená nezanedbateľný platový postup. 
Vedúci pracovníci, vzdelávacie ustanovizne i Slovenská chirurgická spoločnosť sa určite budú aj 
týmto problémom zaoberať. Som presvedčený, že skvalitnením a najmä zintenzívnením praktickej 
prípravy sa zvýši aj atraktívnosť chirurgie pre mladých lekárov. 

 prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
 hlavný odborník MZ SR v odbore chirurgia
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XXXIX. Spolo ný zjazd eských 
a slovenských chirurgov 

s medzinárodnou ú as ou

12. – 14. september 2012
Hotel CENTRUM, Južná trieda 2, Košice

ODBORNÝ PROGRAM

Slovenská chirurgická spolo nos  
eská chirurgická spolo nos  

Lekárska fakulta UPJŠ Košice 
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 

Mesto Košice 

STREDA, 12. SEPTEMBER 2012

13.30 –14.30 Slávnostné otvorenie kongresu 
 Udelenie cien SCHS, príhovor hostí
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., 
prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., 
prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc., prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., 
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., MUDr. Ladislav Rosocha, MPH, 
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.

14.45 – 16.45 Poslucháreň č. 1 
Úvodný blok
Predsedníctvo: Khatkov I., Pafko P., Škultéty J., Schützner J. 

• Khatkov I.: Technique of lymphadenectomy in laparoscopic oncosurgery 
• Pafko P.: Emoce v chirurgii  
• Khatkov I.: Laparoscopic pancreatic resections for tumors
• Schützner J. a kol.: Ruptury bránice a jejich chirurgická léčba
•  Mýtnik M.: OPTICLOSE – moderný spôsob uzavretia operačnej rany 

– prvé skúsenosti
• Hoch J.: Vstřebatelné monofi lní vlákno v sutuře GIT 
•  Škultéty J. a kol.: Vplyv nových technológií na operačnú liečbu ochorení 

pažeráka
•  Ihnát P. a kol.: Elektrochirurgia (rôzne podoby rádiofrekvenčnej energie 

v chirurgii)
•  Marko Ľ. Výhody používania minilaparoskopických inštrumentov 

v kombinácii s pneumatickým ramenom

16.45 – 17.15 Diskusia, prestávka

17.15 – 18.00  Plenárne zasadnutie členov Slovenskej 
chirurgickej spoločnosti

18.00  Zasadnutie výboru 
Slovenskej chirugickej spoločnosti

19.30 Spoločné zasadnutie SCHS a ČCHS

14.45 – 16.45 Poslucháreň č. 2
Tromboembolizmus – prevencia a liečba
Predsedníctvo: Labaš P., Prochotský A., Mazuch J., Radoňak J.

• Ulrych J. a kol.: Vrozené trombofi lní stavy u chirurgických pacientů
•  Šimo J., Vrtík L.: Prevencia a liečba venózneho tromboembolizmu 

u pacientov s malígnym ochorením
• Labaš P. a kol: Ambulantná liečba pooperačnej HŽT
•  Mazuch J. a kol.: Thrombophlebitis superfi cialis = venózny 

tromboembolizmus?
• Radoňak J.: Prevencia a liečba HŽT v chirurgii
•  Prochotský A. a kol.: Súčasné trendy v prevencii a liečbe 

tromboembolizmu pri chirurgickej liečbe karcinómu kolonu a rekta
•  Kilík R. a kol.: Trombóza artéria mezenterica superior spôsobená 

disekciou aorty typu Stanford B – kazuistika

16.45 – 17.15 Diskusia

ŠTVRTOK, 13. SEPTEMBER 2012

POSLUCHÁREŇ Č. 1

08.30 – 10.30 Najnovšie postupy v onkochirurgii 1 
Predsedníctvo: Pechan J., Durdík D., Haruštiak S., Mýtnik S.

• Pechan J. a kol.: Prehľad onkochirurgických operácií na Slovensku
• Kroupa K. a kol.: Úloha laparoskopie v manažmente karcinózy peritonea
• Piovarči D. a kol.: Objemné tumory hrudníka – zaujímavé kazuistiky
•  Janík M. a kol.: Je dostatočne radikálna minimálne invazívna 

ezofagektómia metódou rendez vouz pri karcinóme pažeráka? 
• Fedorčíková L. a kol.: Bilio-bronchiálna fi stula 
•  Karaba M. a kol.: Najnovšie trendy v manažmente axily pri karcinóme prsníka
•  Petrík J. a kol.: Manažment biopsie sentinelovej uzliny pri včasnom 

karcinóme prsníka
• Benca J. a kol.: Posuny v radikalite chirurgickej liečby karcinómu prsníka
•  Lakyová L. a kol.: Biopsia sentinelovej uzliny – moderný prístup 

k chirurgickej liečbe karcinómu prsníka

10.30 – 11.00 Diskusia, prestávka

11.00 – 12.45 Najnovšie postupy v onkochirurgii 2 
Predsedníctvo: Třeška V., Kothaj P., Krška Z., Kaťuchová J.

• Třeška V. a kol.: Možnosti zvýšení resekability nádorů jater
• Vavra P. a kol.: Hepatocelulárny karcinóm – možnosti a limity 
• Kothaj P. a kol.: Nádory vrastajúce do retrohepatickej časti dolnej dutej žily
• Pinďák D. a kol.: Taktika operácií pre karcinóm pankreasu
• Záruba P. a kol.: Diferenciální diagnóza cystických lézí pankreatu
•  Johanes R. a kol.: Laparoskopická distálna resekcia pankreasu 

so zachovaním sleziny
•  Kaťuchová J. a kol.: Spomalené vyprázdňovanie žalúdka po resekciách na 

pankrease
• Krška Z. a kol.: Rozsah lymfadenektomie u karcinomu žaludku
•  Palaj J. a kol.: Súčasné možnosti diagnostiky a liečby hereditárneho 

difúzneho karcinómu žalúdka

12.30 – 14.00 Diskusia a obedňajšia prestávka

14.00 – 15.20 Najnovšie postupy v onkochirurgii 3
Predsedníctvo: Hoch J., Šiller J., Prochotský A., Ferenčík A.

• Ferenčík A. a kol.: Primárny retroperitoneálny tumor – paragangliom
•  Huľo E. a kol.: Genotypizácia metabolických enzýmov ako prediktívny 

faktor rozvoja kolorektálneho karcinómu
• Dubinský P.: Neoadjuvantná liečba karcinómu konečníka
•  Prochotský A. a kol.: Vplyv technického pokroku na taktiku a výsledky 

liečby benígnych a malígnych ochorení rekta
• Šiller J. a kol.: Kolorektální karcinóm, proměny v diagnostice a léčbě
• Hoch J. a kol.: Kolorektální karcinóm v stáří
•  Bernadič M. a kol.: Manažment pečeňových metastáz kolorektálneho karcinómu

15.20 – 15.30 Diskusia, prestávka 
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ŠTVRTOK, 13. SEPTEMBER 2012

15.30 – 18.00 Najnovšie postupy v onkochirurgii 4
Predsedníctvo: Ryska M., Kroupa K., Sabol M., Johanes R. 

•  Ryska M. a kol.: Kvalita života je důležitým faktorem indikační rozvahy 
u nemocných s karcinomem pankreatu (multicentrická prospektivní 
studie)

•  Sabol M. a kol.: Súčasné trendy v chirurgickej liečbe hepatálnych 
metastáz kolorektálneho karcinómu

• Kroupa K. a kol.: Algoritmus liečby karcinózy peritonea
• Langer D. a kol.: Roboticky asistovaná totální mesorektální excize (TME)
•  Korček J.: Preoperative parameters expanding the indication of sphincter 

preserving surgery in patients with advanced low rectal cancer
•  Kroupa K. a kol.: Reverzný postup pri lokálne pokročilom karcinóme rekta 

s metastatickým postihnutím pečene
•  Brandebur O. a kol.: Skúsenosti a výsledky pri riešení tumorov konečníka 

metódou TEM na našom pracovisku

Diskusia, záver 

POSLUCHÁREŇ Č. 2

08.30 – 10.30 Infekcia v chirurgii 1
Predsedníctvo: Vyhnánek F., Mištuna D., Belák J., Benej J.

•  Vyhnánek F.: Antimikrobní léčba nitrobřišních infekcí u chirurgického 
nemocného (role aminoglykosidů)

• Jarčuška P.: Ako zvládnuť grampozitívne a anaerobné infekcie v chirurgii?
•  Ryska M. a kol.: Pouze správně podávaná antibiotická profylaxe snižuje 

výskyt pooperačních infekčních komplikací u nejčastěji prováděných 
akutních operací

•  Jeroušek J. a kol.: Určení rizika infekce v operační ráně pomocí 
skórovacího systému

•  Mištuna D. a kol.: Limituje pohlavie infekčné komplikácie typu SSI 
v chirurgii?

•  Radoňak J.: Aplikácia odporúčaní v liečbe intraabdominálnych 
infekcií do praxe

•  Vyhnánek F.: Septické komplikace u nitrohrudních poranění – současný 
stav diagnostiky a terapie

•  Peštál A. a kol.: Pohrudniční empyém a jeho chirurgická léčba, strategie 
terapie na I. chirurgické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně

• Belák J. a kol.: Empyém hrudníka – možnosti chirurgickej liečby
•  Zsemlye Z. a kol.: Vákuovo asistovaná terapia v liečbe empyému hrudníka 

– naše prvé skúsenosti

10.30 – 11.00 Diskusia, prestávka 

11.00 – 12.30 Infekcia v chirurgii 2 
Predsedníctvo: Olejník J., Vrzgula A., Danaj M., Říha D.

• Luczy J. a kol.: Chirurgická liečba infekčnej endokarditídy
• Říha D. a kol.: Riešenie infekcie aortobifemorálneho bypassu
•  Brunčák P. a kol.: Akútna mezenteriálna ischémia (AMI) – stále aktuálny 

problém
• Sekáč J. a kol.: Kontroverzie liečby Crohnovej choroby z pohľadu chirurga
•  Šerclová Z. a kol.: Primární použití TNP laparostomie u pacientů s těžkou 

peritonitidou snižuje mortalitu – výsledky prospektivní randomizované studie
•  Smolár M. a kol.: Abdominal compartment syndrome a multiorgánové 

zlyhanie u chirurgického pacienta
•  Duleba E.: Manažment dehiscencie anastomózy v dolnom a strednom 

rekte. Nové techniky konzervatívnej liečby
• Vrzgula A. a kol.: Miniinvazívne operačné postupy pri Crohnovej chorobe
• Šudák M. a kol.: Perforačné peritonitídy v prvom roku života

12.30 – 14.00 Diskusia a obedňajšia prestávka

14.00 – 16.30 Infekcia v chirurgii 3 
Predsedníctvo: Vajó J., Bober J., Bakoš E., Zavacký P.

•  Vajó J. a kol.: Pyogenné abscesy pečene na prechode centenária 
a milenia

• Bober J. a kol.: Pooperačné komplikácie po resekciách pečene
• Harbuľák P. a kol.: Akútna pankreatitída a jej infekčné komplikácie
• Šoltés M. a kol.: Infekcia/rejekcia sieťky po TAPP – mýtus alebo realita?
•  Zavacký P. a kol.: Ranové komplikácie po transplantácii obličky – súčasné 

terapeutické možnosti
•  Žáček M. a kol.: Laparoskopické ošetrenie perforovaného vredu 

gastroduodéna, naše skúsenosti
• Mayer A. a kol.: Antibiofi lmový efekt medu v procese hojenia rán
• Korček J. a kol.: Periproktálne infekcie u diabetikov
 
Diskusia, záver

PIATOK, 14. SEPTEMBER 2012

POSLUCHÁREŇ Č. 1

08.30 – 10.30 Varia 1
Predsedníctvo: Sabol F., Frankovičová M., Špak Ľ.

•  Sabol F. a kol.: Komplexná chirurgická liečba koarktácie aorty v dospelom veku
•  Špak Ľ.: Perkutánne miniinvazívne prístupy pri implantácii aortálnych 

stentgraftov
• Kolesár A. a kol.: Rekonštrukčné výkony koreňa aorty a aortálnej chlopne
•  Torma N. a kol.: Pravé aneuryzmy femoropopliteálnej oblasti v našom 

súbore
•  Sihotský V. a kol.: Aneuryzma brušnej aorty – naše výsledky elektívnych 

operácií
•  Sihotský V. a kol.: Chirurgická liečba aterosklerotického postihnutia 

a. carotis interna
•  Kubíková M. a kol.: Chirurgická a endovaskulárna liečba ochorení 

periférnych tepien
•  Pashchenko A. a kol.: Aktuálny pohľad na manažment syndrómu hornej 

dutej žily
•  Danninger F. a kol.: Špecifi ckosť chirurgickej problematiky pri 

transplantáciách pečene

10.30 – 11.00 Diskusia, prestávka

11.00 – 12.30 Varia 2
Predsedníctvo: Holéczy P., Vávra P., Pažinka P.

• Vávra P. a kol.: Laparoskopická resekcia pečene
•  Holéczy P. a kol.: Roux-Y gastrický bypass s ponechaním adjustovateľnej 

bandáže žalúdka – naša alternatíva riešenia zlyhania bandáže
• Murcko M.: Laparoskopická hernioplastika 3D sieťkou bez fi xácie
•  Radoňak J. a kol.: Tretí rozmer v laparoskopii: full HD 3D laparoskopická 

technika – prvé skúsenosti
• Pažinka P. a kol.: Technické aspekty transperitoneálnej adrenalektómie
•  Rindoš R. a kol: Neskoro rozpoznané zriedkavé poranenia 

vnútrohrudných orgánov a bránice. Kazuistiky
• Korček J.: Anismus
• Leško L. a kol.: Riešenie stenóz v ileo-pouchanálnej anastomóze
•  Vasilenko T. a kol.: Galektín-1 a -3 rozdielne moduluje hojenie excíznej 

a incíznej rany u potkanov

Diskusia

POSLUCHÁREŇ Č. 2

08.30 – 10.30  Sesterská sekcia – Starostlivosť 
o chirugického pacienta

Predsedníctvo: Kozmová Z., Kosztyuová G., Macušková M.

•  Ondočková M., Dzurusová Ľ.: Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po 
operácii TEP bedrového kĺbu

•  Macušková M., Tančáková A.: Manažment starostlivosti o pacienta pri 
laparoskopickej hernioplastike metódou SILPEC

•  Kozmová Z. a kol.: Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po operácii 
medzistavcovej platničky

•  Hudáková E. a kol.: Iatrogénne poranenie pri kanylácii veľkých ciev 
a následná ošetrovateľská starostlivosť

•  Kochlicová M. a kol.: Bodné poranenie hrudníka z pohľadu operačnej sestry
•  Kosztyuová G.: Špecifi ká ošetrovateľskej starostlivosti u chirurgických 

pacientov
• Munková A. a kol.: Prevencia a liečba venózneho tromboembolizmu
•  Tkáčová K. a kol.: Špecifi ká ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta 

s larvaterapiou
• Szilagyiová M.: Výhody miniinvazívnej chirurgie
• Baková J.: Akútna pankreatitída – život ohrozujúci stav
•  Antošová J.: Trelumina – spôsob enterálnej výživy u pacientov 

s pankreatitídou
• Chovancová G.: Manažment pacientov so stómiou

Ukončenie kongresu o 12.30

Generálny sponzor: Covidien ECE s.r.o.

Hlavný sponzor: B. Braun Medical s.r.o.

Ostatní sponzori: 
Johnson & Johnson, s.r.o.; Fresenius Kabi s.r.o., org. zložka; ULTRAMED s.r.o.; Meditrade spol. s.r.o.; Nimag, spol. s r.o.; 

Sano� -aventis Pharma Slovakia s.r.o.; P� zer; Merck Sharp & Dohme, s.r.o.; Coloplast A/S; RADIX spol. s r.o.; GlaxoSmithKline s.r.o.; 
Baxter Slovakia s.r.o.; Novartis Slovakia, s.r.o.; HARTMANN - RICO spol. s r.o.; Hikma Pharmaceutical, Ltd. Co, o.z.
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Nové odporúčania antibiotickej liečby  
infekcií diabetickej nohy
MUDr. Martin Huťan, PhD.1, MUDr. Patrik Koudelka1, MUDr. Christian Bartko1, doc. MUDr. Ján Škultéty CSc.1,  
doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc. 1, MUDr. Jaroslav Sekáč, PhD. 1, MUDr. Ivan Majeský1,  
†doc. MUDr. Martin Huťan, CSc. 2

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

Hlboká infekcia diabetickej nohy (DFI) je závažnou a častou komplikáciou diabetu, pričom nezriedka vedie k amputačnému výkonu na končatine. 
Súčasný nepriaznivý stav v oblasti manažmentu hlbokej infekcie diabetickej nohy dokáže pozitívne ovplyvniť prebratie jednotnej klasifikácie ako aj 
riadenia sa podľa jednotlivých odporúčaní liečby. Jednou z hlavných zložiek liečby DFI je antibiotická liečba, ktorej odporúčania podliehajú častým 
zmenám. Autori v prehľadovom článku zhodnocujú stav momentálnej situácie vo svete aj na ich pracovisku a rozoberajú súčasné možnosti a indikácie 
antibiotickej liečby. Autori v závere stanovujú nutnosť pridŕžania sa odporúčaní, ktoré sa prejavuje zlepšením výsledkov liečby u pacientov s DFI.

Kľúčové slová: hlboká infekcia diabetickej nohy, antibiotiká, odporúčania liečby.

New guidelines of medical treatment of diabetic foot infections

Deep foot infection (DFI) is grave and common complication of diabetes, frequently leading to amputation of the limb. Current situa-
tion in treatment of DFI is unfavorable and can be ameliorated by adoption of guidelines and management protocols. One of the most 
important aspects of treatment of DFI is antibiotic therapy, which guidelines go through frequent changes. Authors in review article 
assess current situation in the field of management of DFI and discuss current possibilities and indications of antibiotic therapy. Authors 
conclude article with statement of need to adhere to guidelines for improvement of results of treatment of patients with DFI. 

Key words: deep foot infection, antibiotics, treatment guidelines.
Slov. chir., 2012; roč. 9(3): 88–91

Úvod
Infekcia diabetickej nohy (DFI – Diabetic foot 

infection) je závažná komplikácia diabetu spojená 
s výrazným vzostupom rizika morbidity a mortality 
na strane pacienta, ako aj so závažným socioeko-
nomickým vplyvom na spoločnosť. Diabetický 
vred (DFU – Diabetic foot ulcer) vznikne počas 
ochorenia u 15 – 25 % pacientov (1). U viac ako 
polovice z nich vznikne DFI, pričom v 75 % ide o in-
fekciu povrchových tkanív a u 25 % o infekciu hlbo-
kých tkanív (2, 3). Viac ako 60 % netraumatických 
amputácií končatín je vykonaných u pacientov 
s diabetom, pričom v drvivej väčšine ide o DFI (2).

Súčasný stav 
Pre ilustráciu stavu francúzska štúdia OPIDIA 

analyzovala 291 pacientov hospitalizovaných pre DFI 
v 38 špecializovaných centrách (4). 40 % pacientov 

malo počas roka pred hospitalizáciou DFI, väčšinou 
tretieho stupňa podľa IDSA klasifikácie (Infectious 
Disease Society of America – tabuľka 1). U všetkých 
pacientov bola iniciovaná antibiotická terapia, avšak 
iba u 86 % z nich bola odobratá kultivácia. Bolo 
použitých 62 rozličných kombinácií antibiotík, avšak 
až u 56 % pacientov bolo nutné zmeniť iniciálnu anti-
biotickú liečbu, najmä pre rezistenciu v kultivačných 
nálezoch. Medián hospitalizácie bol tri týždne a 35 %  
pacientov podstúpilo amputačný výkon. Až u 48 %  
pacientov bol hodnotený výsledok ako neuspokoji-
vý. V priebehu ďalšieho roka po prepustení sa u ďal-
ších 19 % pacientov indikovala amputácia a u 21 %  
neamputovaných pacientov infekcia pretrvávala 
alebo sa navracala. Súhrnne iba u menej ako 30 % 
všetkých pacientov došlo k zahojeniu defektu. 

V súbore 32 pacientov, hospitalizovaných na II. 
chirurgickej klinike počas prvého polroka 2012 bolo 

21,8 % IDSA 2 a 78,2 % IDSA 3. Priemerný vek paci-
entov bol 62 rokov, mužov v súbore bolo 65,63 %.  
U všetkých pacientov bola iniciovaná antibiotická 
terapia, kultivácie však boli odobraté iba u 90,63 %  
pacientov. Až u 65 % pacientov bol iniciálny kmeň 
rezistentný, väčšinou išlo o ESBL, ktorých bolo v ce-
lom súbore až 15,6 %. Až 21,9 % pacientom bolo 
empiricky nasadený regimen, na ktorý bol izolo-
vaný kmeň rezistentný. Až u 62,5 % pacientov bol 
indikovaný amputačný výkon, 85 % amputácií bolo 
v úrovni prstov, 10 % v úrovni predkolenia a 5 % 
v úrovni stehna. Priemerná dĺžka hospitalizácie bola 
16 dní. Iba u 37,5 % pacientov môžeme výsledok 
považovať za uspokojivý, pričom ešte nerátame 
ďalšie komplikácie u týchto pacientov počas na-
sledujúceho roka po hospitalizácii.

Možnosti ovplyvnenia stavu 
a súčasné odporúčania

Viacerými štúdiami sa preukázalo, že pozitív-
ny vplyv na morbiditu má vytvorenie multidis-
ciplinárnych tímov, ako aj vytvorenie štandard-
ných protokolov. Publikácia z Anglicka (5) opisuje 
pokles amputácií o 40 % a veľkých amputácií 
o 62 % počas 11 rokov, ako dôsledok vytvore-
nia multidisciplinárneho špecializovaného tímu. 
Keď došlo pre nedostatok financií k rozpusteniu 
uvedeného tímu, množstvo amputácií začalo 
opäť narastať. 

Tabuľ ka 1. IDSA a PEDIS klasifikácia DFI (Lipsky, 2012)

Klinický obraz PEDIS IDSA
Žiadne známky infekcie 1 nezávažná
Lokálne známky infekcie (t. j. prítomnosť 2 a viac z nasledujúcich príznakov: 
opuch, erytém, citlivosť/bolestivosť, miestna teplota, hnisavý výtok), 
postihnutie kože a podkožia (nie hlboké štruktúry ani systémové známky 
infekcie). Ak erytém tak  > 0,5 cm a ≤2 cm.

2 ľahká

Lokálne známky infekcie, erytém > 2 cm, postihnutie hlbokých štruktúr, bez 
systémových známok infekcie

3
stredne 
závažná

Lokálna infekcia so známkami SIRS (t. j. prítomnosť 2 a viac príznakov: teplota  
> 38 °C alebo < 36 °C, tepová frekvencia > 90/min, dychová frekvencia  
> 20/min alebo PaCO2 < 32 mmHg, leukocyty > 12 000 alebo < 4000/ul  
alebo ≥ 10 % nezrelých foriem)

4 závažná



Vo ba správnej antibiotickej lie by je rozhodujúca 
pre minimalizáciu rizika rehospitalizácie2

INVANZ je vysoko ú inný proti patogénom vyskytujúcim 
sa pri komunitných intraabdominálnych infekciách, 
vrátane E. coli produkujúcich ESBL

3,4,5

V
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Ďalšie štúdie ukázali, že aj prevzatie jed-
noduchých protokolov zvýši úspešnosť liečby 
a zníži finančné náklady (6).

V uvedenej oblasti existuje niekoľko guideli-
nes, či už európskych (7), medzinárodných (8) ale-
bo amerických (9). Vzhľadom na multidisciplina-
ritu problému vychádzajú od diabetológov (10),  
ortopédov (11) ako aj infektológov (9). Práve 
posledné menované, vydané IDSA (Infectious 
Diseases Society of America) patria medzi naj-
väčšie autority, pričom posledné vydanie bolo 
v júni tohto roku. 

Klasifikácia
Prvým a základným predpokladom manaž-

mentu je klasifikácia. Najčastejšie používanou 
klasifikáciou je IDSA (12), ďalšími klasifikačnými 
systémami sú PEDIS (perfusion, extent, depth, 
infection, sensation) (13), University of Texas 
Wound Classification  System (14), Wagnerova 
klasifikácia (15), S(AD)/SAD (size (area, depth), 
sepsis, arteriopathy, denervation) (16), poprípade 
jej zjednodušená verzia SINBAD (site, ischemia, 
neuropathy, bacterial infection, death) (17).

Etiológia
Infekcie diabetickej nohy prichádzajú v nie-

koľkých formách s rozličnými patogénmi, pri-
čom nie je pravda, že väčšina DFI je polymik-
robiálnych. Celulitída je obyčajne spôsobená 
streptokokmi, okrem známych znakov zápalu sa 
vyskytuje lamfangitída a drobné vezikuly/buly so 
seróznym obsahom. V prípade infekcie S. aureus 
dochádza k vytvoreniu abscesu. Infekcie hlbo-
kých priestorov sú nebezpečné pre možnosť 
rozšírenia infekcie šľachovými pošvami v rozsahu 
kompartmentov nohy. Práve ich následkom býva 
ostomyelitída, poprípade septická artritída. Zatiaľ 
čo zmienené stavy sú klasifikované ako stredne 
závažné, medzi závažné patria tie DFI, kde do-
chádza k systémovej toxicite alebo metabolickej 
nestabilite. K najčastejším patria plynová gang-
réna a nekrotizujúca fasciitída. Podľa odporúčaní 
sa stredne závažné DFI manažujú ambulantne, 
závažné cestou hospitalizácie (pričom k nim 
patria aj pacienti s osteomyelitídou).

Základné zložky terapie
Základnými zložkami terapie sú: odstránenie 

tlaku na končatinu, udržanie alebo zlepšenie 
prietoku krvi (angioplastika, bypass), kontrola 
zápalu a infekcie (antibiotické regimeny), kont-
rola vlhkosti (použitie preväzov vlhkej terapie), 
agresívny debridement (väčšinou chirurgický, 
minoritne aj biologický a autolytický), kompen-
zácia diabetu a adekvátna nutričná podpora. 

Antibiotická terapia
Jednou z kľúčových úloh je správna antibio- 

tická terapia. Tá by mala byť začatá čím skôr, 
v dostatočnej dávke, v správnom zložení a do-
statočne dlho. Pred prvým podaním je nutné 
správne odobratie vzorky na mikrobiologické 
zhodnotenie. Častou chybou býva jednoduché 
zotretie z povrchu rany, pričom výsledok nám 
ukáže kolonizátora a nie patogénny organizmus. 
Jednou z techník je tzv. Levinova technika, keď 
sa kultivačný ster berie z hĺbky defektu stlačením  
jednej z búl. Druhou správnou metodikou je od-
ber časti tkaniva (nie ster) na kultivačné vyšetrenie. 
Empirická antibiotikoterapia vychádza z lokálnej 
epidemiologickej situácie, charakteru rany a jej 
štádia. Následne sa liečba mení na úzkospektrálnu 
v závislosti od vykultivovaného mikroorganiz-
mu, jeho citlivosti, rozsahu infekcie, rezistencie 
(MRSA, ESBL, MRS (macrolid resistant streptococ-
ci)). Existujú určité konsenzy, ktoré sú vodidlom 
pre iniciálnu antibiotikoterapiu (18, 9).

V amerických IDSA je pevne stanovené, že 
u rán, ktoré nie sú klinicky hodnotené ako infiko-
vané, by nemalo byť robené kultivačné vyšetre-
nie. Takisto neexistuje dôkaz, že by podávanie an-
tibiotickej terapie u klinicky neinfikovaných rán, či 
už ako profylaxia infekcie alebo snaha o zlepšenie 
hojenia, viedla k výhodám oproti nepodávaniu 
(19, 20). Aj napriek tvrdeniu, že klinicky neinfekčná 
rana s dostatočnou bakteriálnou náložou (tzv. 
„kritická kolonizácia“, resp. subklinicky infekčná 
rana, obyčajne s náložou cez 106 baktérií), ktorá 
zhoršuje hojenie, by profitovala z podania anti-
biotík, uvedené tvrdenia sa nedokázali (21, 22). 
Práve naopak, zbytočné použitie antibiotikote-
rapie eskaluje vznik rezistencií, zvyšuje náklady 
a prináša riziko nežiaducich účinkov. V prípade 
„neštandardných“ známok možnej infekcie (jem-
né granulácie, zápach, neobvyklé sfarbenie, pod-
mínovanie okrajov rany, zvýšená citlivosť rany, 
chýbanie progresie hojenia rany napriek BCP (best 
clinical praxis)) je indikovaná krátka, kultivačne 
vedená antibiotikoterapia (23).

Pacientov môžeme deliť na tzv. „antibiotic 
naive“ (AN) a „antibiotic non-naive“ pacientov 
(ANN). Prví menovaní sú pacienti s akútnou in-
fekciou, vo veľkej väčšine s monomikrobiálnou 
flórou kožných baktérií (streptokoky, S. aureus).  
Druhí menovaní sú pacienti po predošlej anti-
biotickej liečbe, obyčajne s polymikrobiálnou 
(a často už rezistentnou) flórou. Ide najmä 
o zmes G+ a G– kokov, G– enterobaktérií, en-
terokokov, poprípade obligátnych anaeróbov. 
Pomerne často sa vyskytuje Ps. aeruginosa, táto 
však málokedy býva infekciu vyvolávajúcim pa-
togénom, je skôr kolonizátorom. 

Špecifické odporúčania  
antibiotickej liečby

V prípade IDSA 2 AN sa liečba iniciuje ná-
slednými regimenmi: amoxicilin/klavulanát 
(Amoksiklav, Augmentin) 3 x 625 mg p. o., klin-
damycin (Klimicin, Dalacin C 4 x 300 – 450 mg 
p. o.). V prípade vysokej prevalencie MRSA v ko-
munite je indikovaný doxycyklín (Doxybene, 
Doxyhexal) 2 x 100 mg p. o. V prípade predošlej 
infekcie alebo kolonizácie MRSA je indikovaný 
trimetoprim/sulfomatoxazol (Co-trimoxazol)  
2 x 960 mg p. o.

V prípade IDSA 3 AN sa používajú okrem 
regimenov pre IDSA 2 AN aj chinolóny (ciproflo-
xacin (Ciprinol), 2 x 500 mg p. o., event. levoflo-
xacin (Levofloxacin) 2 x 500 mg p. o.). V prípade 
rizika anaeróbnej infekcie je indikované použite 
metronidazolu (Efloran, Entizol) 3 x 500 mg p. o., 
pri vysokom riziku infekciou MRSA je indikovaný 
vankomycin (Vankomycin, Edicin) v dávke 2 x 15 
mg/kg. Inou možnosťou je linezolid (Zyvoxid)  
2 x 600 mg p. o. Ďalšie z odporúčaných liekov 
nie sú v SR dostupné (napr teikoplanin).

IDSA 3 ANN sú polymikrobiálne infekcie, 
často komplikované viacerými rezistenciami. 
Zatiaľ čo u IDSA 2 a 3 AN sa väčšinou indikuje 
perorálna antibiotikoterapia, u pacientov IDSA 
3 ANN ide skôr o kombinácie parenterálne po-
dávaných antibiotík. Podľa škótskych guidelines 
je iniciálnou terapiou a liekom voľby amoxicilin/
klavulanát 3 x 1,2 g i. v. s následným prechodom 
na p. o. formu 3 x 625 mg, poprípade trimet-
roprim/sulfometoxazol 2 x 960 mg. V prípade 
alergie na pencilíny je liekom druhej voľby ci-
profloxacin 3 x 400 mg i. v. + metronidazol 3 x 
500 mg i. v., respektíve gentamicin 3 – 5 mg/kg 
denne + metronidazol 3 x 500 mg i. v. V prípade 
podozrenia na MRSA je inidikovaný vankomycin 
(typicky 2 x 1 g alebo 4 x 0,5 g i. v.). V americ-
kých guidelinoch sú pri zvýšenom riziku MRSA 
indikované okrem vankomycinu (15 mg/kg 2 x 
denne i. v.) teikoplanin, linezolid, daptomycin, 
telavacin (okrem linezolidu neregistrované v SR). 
Pri hlbokých DFI je indikovaný prvogeneračný 
alebo treťogeneračný cefalosporín (cefazolin, 
ceftriaxon) v kombinácii s klindamycinom alebo 
metronidazolom. Rozhodnutie o triede cefalo-
sporínu je samozrejne závislé od štandardov 
podávania v jednotlivých zariadeniach.

Jednoznačným prínosom v posledných ro-
koch je prienik nových, potentných antibiotík 
do oblasti liečby polymikrobiálnych hlbokých 
DFI. Od publikácie predposledných IDSA guide-
linov v roku 2004 boli FDA (U.S. Food and Drug 
Administration) schválené tri nové antibiotiká na 
liečbu komplikovaných infekcií mäkkých tkanív. 
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Ide o ertapenem (Invanz), linezolid (Zyvoxid) 
a piperacilin-tazobaktam (Tazocin). Väčšina po-
rovnávacích štúdií týchto antibiotík nevykázala 
výraznú non-inferioritu medzi jednotlivými, 
avšak u niektorých (napr. tigecyklin (Tygacil)) 
bola pozorovaná vyššia miera predčasného 
ukončenia z dôvodu nežiaducich účinkov (nau-
zea, zvracanie) (24). Práve u non-naive je indiko-
vaný ertapenem (Invanz) 1 x 1 g i. v., poprípade 
piperacilin/tazobaktam (Tazocin) 3 x 4,5 g i. v., 
imipenem/cilastatin (Tienam) 3 – 4 x 500 mg i. v. 
Z karbapenemov je ďalšou možnosťou merope-
nem (Meronem) 3 x 0,5g – 3 x 2 g i. v. Novinkou 
je použitie už zmieneného tetracyklínu (Tygacil), 
iniciálne 100 mg i. v., potom 2 x 50 mg i. v. 

V ekonomicky a medicínsky vyspelých kraji-
nách sa IDSA 2 – 3 vo veľkej miere riešia ambu-
lantne cestou tzv. OPAT (outpatient parenteral 
antibiotic therapy). Výnimkou sú pacienti s osteo- 
myelitídou a metabolickou dekompenzáciou, 
ktorí sa manažujú v nemocnici. Práve v OPEC 
sa uplatňujú niektoré antibiotické schémy, kto-
ré umožňujú podávanie jedenkrát denne. Ide 
napríklad o ceftriaxon (Ceftriaxon) 1 x 1 g i. v., 
pri suspekcii resp. potvrdení MRSA daptomycin 
(nie je v SR registrovaný), pri polymikrobiálnej 
infekcii s G– baktériami alebo anaeróbmi (t. 
j. “antibiotic non-naive“ pacienti) ertapenem 
(Invanz) 1 x 1 g i. v.

Liečba IDSA 4 AN sa riadi identicky ako IDSA 
3 AN. IDSA 4 ANN sú septickí pacienti po antibio-
tikoterapii v posledných 90 dňoch, obyčajne s po-
tvrdenou polymikrobiálnou flórou, po predošlej 
kolonizácii MRSA alebo infekcii ESBL (Extended 
Spectrum of Betalactamases Bacteria) alebo 
Klebsiella spp. Iniciálne je indikovaný piperacilin/
tazobaktam (Tazocin) 2 x 4,5 g i. v. (+ vankomy-
cin pri podozrení na MRSA), resp. ciprofloxacin 
2 x 400 mg i. v. + metronidazol 3 x 500 mg i. v. 
(podľa škótskych odporúčaní). Podľa IDSA 2012 
odporúčaní sú indikované identické schémy ako 
pri IDSA 3 ANN + vankomycin, teikoplanin, line-
zolid, daptomycin, telavancin (pri vysokom riziku 
MRSA). Novinkou je ďalšia cefalosporínová rada 
s účinnosťou na MRSA, napr. cefteroline (neregis-
trovaný v SR) 2 x 600 mg i. v.

Dĺžka podávania antibiotickej liečby
Dĺžka podávania antibiotickej terapie by 

mala závisieť od rozsahu infekcie, jej závažnos-
ti, prítomnosti/neprítomnosti osteomyelitídy 
a klinickej odpovede. Dáta z väčšiny klinických 
štúdií poukazujú, že priemerná dĺžka podávania 
je jeden až dva týždne. Fixne sa pridŕžať dĺžky 
podávania vysoko pravdepodobne spôsobí buď 
predčasné ukončenie liečby, alebo jej zbytočné 

predĺženie, čo spôsobí zvýšenie ekonomickej zá-
ťaže ako aj riziko možných nežiaducich účinkov. 
V prípade osteomyelitídy a po úplnej resekcii 
kosti je indikovaná krátkodobá terapia (2 – 5 
dní), v prípade perzistencie infikovanej alebo 
nekrotickej kosti je odporúčaná dĺžka antibioti-
koterapie nad štyri týždne. Antibiotická terapia 
by mala byť ukončená v momente, keď dôjde 
ku klinickému ústupu zápalu. Pokračovanie v an-
tibiotickej liečbe do uzavretia defektu nemá 
opodstatnenie. 

Záver
Infekcia diabetickej nohy (DFI) je závažnou 

a častou komplikáciou diabetu, pričom nezried-
ka vedie k amputačnému výkonu na končatine. 
Momentálnu situáciu v starostlivosti o pacien-
tov s DFI dokážeme zlepšiť jednotnou klasifi-
káciou a zavedením odporúčaní do klinickej 
praxe. Jednou zo základných súčastí liečby DFI 
je antibiotická terapia. Iniciovaná je u klinicky 
infikovaných defektov, pričom pred začatím 
antibiotikoterapie je nutné správne odobratie 
materiálu na kultivačne zhodnotenie. Iniciálna 
antibiotická terapia je empirická, u akútnej in-
fekcie cielená voči G+ kokom, u chronickej aj na 
G– paličky a anaeróby. Ako vodidlo môžu viesť 
početné publikované odporúčania. Uvedenú 
terapiu je možné zmeniť na cielenú po získaní 
kultivačných výsledkov. Antibiotická terapia by 
mala trvať až do klinického ústupu zápalu, resp. 
u osteomyelitídy radikálne extirpovanej 2 – 5 
dní, u pacientov s ponechanou časťou infiko-
vaného skeletu minimálne 4 týždne. 

Iba neustálou edukáciou a dodržiavaním 
odporúčaní môžeme znížiť morbiditu pacien-
tov a s ňou spojenú socioekonomickú záťaž 
spoločnosti. 

Literatúra
1. Singh N, Armstrong DG, Lipsky BA. Preventing foot ulcers 
in patients with diabetes. JAMA 2005; 293(2): 217–228.
2. Lavery LA, Armstrong DG, Wunderlich RP, Mohler MJ, Wen-
del CS, Lipsky BA. Risk factors for foot infections in individuals 
with diabetes. Diabetes Care 2006; 29(6): 1288–1293.
3. Prompers L, Huijberts M, Apelqvist J, et al. High prevalence 
of ischaemia, infection and serious comorbidity in patients 
with diabetic foot disease in Europe. Baseline results from 
Eurodiale studa. Diabetologia 2007; 50(1): 18–25.
4. Richard JL, Lavigne JP, Got I, et al. Management of patients 
hospitalized for diabetic foot infection: results of the French 
OPIDIA study. Diabetes metab. 2010; 37: 208–215.
5. Krishan S, Nash F, Baker N, Fowler D, Rayman G. Reduction in 
diabetic amputations over 11 years in a defined U.K. popula-
tion: benefits of multidisciplinary team work and continuous 
prospective audit. Diabetes care 2008; 31: 99–101.
6. Hellingman AA, Smeets HJ. Efficacy and efficiency of a stre-
amlined multidisciplinary foot ulcer service. J Wound Care 
2008; 17: 541–4.

7. Blanes JI, et al. Consensus document on treatment of in-
fections in diabetic foot. Rev Esp Quimioter 2011 Dec; 24(4): 
233–62.
8. Lipsky BA, Peters EJ, Berendt AR, Senneville E, Bakker K, Em-
bil JM, Lavery LA, Urbančič-Rovan V, Jeffcoate WJ. Internatio-
nal Working Group on Diabetic Foot: Specific guidelines for 
the treatment of diabetic foot infections 2011. Diabetes Me-
tab Res Rev. 2012 Feb; 28 Suppl 1: 234–5.
9. Lipsky BA, Berendt AR, Cornia PB, Pile JC, et al. 2012 Infecti-
ous Diseases Society of America. Clinical Practice Guidelines 
for the Diagnosis and Treatment of Diabetic Foot Infection. 
Clinical Infectious Diseases 2012; 54(12): 132–173.
10. van Ballegooie E, van Everdingen JJ. CBO guidelines on 
diagnosis, treatment, and prevention of complication in dia-
betes mellitus: retinopathy, foot ulcers, nephropathy and car-
diovascular diseases. Dutch Institute for Quality Assurance. 
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000 Feb 26; 144(9): 413–8.
11. Frykberg RG, Armstrong DG, Giurini J, Edwards A, Kra-
vette M, Kravitz S, Ross C, Stavosky J, Stuck R, Vanore J. Ame-
rican College of Foot and Ankle Surgeons. Diabetic foot 
disorders: a clinical practice guideline. American College 
of Foot and Ankle Surgeons. J Foot Ankle Surg. 2000; 39(5 
Suppl): S1–S60.
12. Lipsky BA, Berendt AR, Deery HG, et al. Infectious Diseases 
Society of America. Diagnosis and treatment of diabetic foot 
infections. Clin Infect Dis. 2004; 39(7): 885–910.
13. Schaper NC. Diabetic foot ulcer classification system for 
research purposes: a progress report on criteria for including 
patients in research studies. Diabetes Metab Res Rev 2004; 
20(suppl 1): S90–S95.
14. Armstrong DG, Laver LA, Harkless LB. Validation of diabe-
tic wound classification system: the contribution of depth, 
infection and ischemia to risk of amputation. Diabetes Care 
1998; 21(5): 855–859.
15. Wagner FW jr. The dysvascular foot. a system for diagno-
sis and treatment. Foot Ankle 1981; 2: 64–122.
16. Treece KA, Macfarlane RM, Pound N, Game FL, Jeffcoate 
WJ. Validation of a system of foot ulcer classification in dia-
betes mellitus. Diabet Med 2004; 21: 987–91.
17. Ince P, Abbas ZG, Lutale JK, et al. Use of SINBAD classifi-
cation system and score in comparing outcome of fot ul-
cer management on three continents. Diabetes Care 2008; 
31: 964–7.
18. Leese G, et al: Use of antibipotics in people with diabe-
tic foot disease: A Consensus statement. The Diabetic Foot 
Journal 2(12), 2009.
19. Hirschl M, Hirschl AM. Bacterial flora in mal perforant 
and antimocrobial treatment with ceftriaxone. Chemothe-
rapy 1992; 38: 275–80.
20.  Chantelau E, Tanudjaja T, Altenhofer F, Ersanli Z, Lacigova 
S, Metzger C. Antibiotic treatment for uncomplicated neuro-
pathic forefoot ulcers in diabetes: a controlled trial. Diabetes 
Med 1996; 13: 156–9.
21. Edmonds M, Foster A. The use of antibiotics in the dia-
betic foot Am J Surg 2004; 187: 25S–28S.
22. Gardner SE, Frantz RA. Wound bioburden and infection 
related complications in diabetic foot ulcers. Bio Res Nurs 
2008; 10: 44–53.
23. Gardner SE, Hillis SL, Frantz RA. Clinical signs of infecti-
on in diabetic foot ulcers with high microbial load. Biol Res 
Nurs 2009; 11: 119–28.
24. Sabol M. Phase 3 study: evaluating the safety and effica-
cy of a once-daily dose of tigecycline and ertapenem in dia-
betic foot infection with a substudy in patients with diabetic 
foot infections complicated by osteomyelitis 2009. Clinical 
Trials Identifier Number: NCT00366249

MUDr. Martin Huťan, PhD.  
II. chirurgická klinika LF UK a UNB  
Antolská 11, 851 07 Bratislava 
matohuto@yahoo.com



92

Slovenská chirurgia | 2012; 9(3) | www.solen.sk

Prehľadové články

Komplikácie proktokolektómie pri chirurgickej 
liečbe ulceróznej kolitídy
MUDr. Dušan Leško, prof. MUDr. Juraj Bober, CSc., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Restoratívna proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou sa stala štandardným postupom pri liečbe ulceróznej kolitídy a fami-
liárnej adenomatóznej polypózy. Operácia obnovuje gastrointestinálnu kontinuitu, umožňuje transanálne vyprázdňovanie čriev a zabra-
ňuje nutnosti trvalej stómie. Hoci je operácia technicky náročná, spojená s nízkou úmrtnosťou, sprevádza ju výskyt skorých a neskorých 
komplikácií. Výskyt komplikácií je v porovnaní s inými operáciami pomerne vysoký. Tento článok referuje o týchto komplikáciách.

Kľúčové slová: restoratívna proktokolektómia, komplikácie, ileo-pouchanálna anastomóza, ulcerózna kolitída.

Complications of the surgical treatment of ulcerative colitis

Restorative proctocolectomy with ileal-pouchanal anastomosis has become a standard procedure for treating both chronic ulcerative 
colitis and familial adenomatous polyposis. It restores gastrointestinal continuity, re-establishes transanal defecation and avoids a per-
manent stoma. Although this technically demanding procedure is associated with low mortality rates, it is frequently accompanied by 
early and late complications. The incidence of complications after restorative proctocolectomy has been relatively high compared to 
other abdominal surgery. This article will review these complications.

Key words: restorative proctocolectomy, complication, ileal-pouchanal anastomosis, ulcerative colitis.
Slov. chir., 2012; roč. 9(3): 92–94

Úvod
Ulcerózna kolitída je chronické nešpecifické 

zápalové ochorenie postihujúce približne 0,5 – 1 %  
populácie západnej Európy. Aj napriek nespor-
ným pokrokom v liečbe ulceróznej kolitídy 
v ostatných rokoch, táto zostáva naďalej tera-
peutickým problémom nielen pre gastroentero-
lógov, ale aj pre chirurgov. Pacienti s ulceróznou 
kolitídou patria do rúk skúsených gastroentero-
lógov, ktorí v spolupráci s chirurgom indikujú 
operačné riešenie (1). 

Proktokolektómia s ileo-pouchanálnou ana-
stomózou (IPAA) je v súčasnosti považovaná za 
štandardnú chirurgickú terapeutickú možnosť 
u pacientov s ulceróznou kolitídou. Po prvýkrát 
bola vykonaná v roku 1978, keď bola obnovená 
kontinuita tráviacej sústavy pomocu ileo-S-pouch  
análnej anastomózy. V začiatkoch bol pouch 
tvorený pomocou troch ramien tenkého čreva 
dlhých 10 cm – tzv. S pouch. V roku 1980 opí-
sal Utsonomiya J pouch. V súčasnosti je jeden 
z najpoužívanejších typov. Neskôr vznikol pokus 
o používanie W poucha, opísaný Nichollsonom 
v 1987. Mal väčšiu kapacitu, náročnejšiu architek-
toniku, na vytvorenie sa použilo viacero kľučiek 
čreva, čím ale vznikol problém s umiestnením pri 
úzkej panve (2). V 90-tych rokoch bol tento po-
stup vylepšený použitím staplerov – lineárnym 
a cirkulárnym, s ustálením názorov a skúseností 
s typom rezervoára – J, S, W. 

Pri elektívnej proktokolektómii je mortalita 
nižšia ako 1 %. Pri urgentnej proktokolektómii 
pre komplikácie ulceróznej kolitídy je mortalita 

okolo 6 % a najhoršia je pri perforačnej príhode, 
kde tvorí až 40 %. V kontraste k mortalite, cel-
ková morbidita varíruje s výskytom komplikácií 
v rozmedzí 22 – 67 % (3). Celkové komplikácie 
delíme na komplikácie nesúvisiace s pouchom 
a súvisiace s pouchom. V prvej skupine ide hlav-
ne o hlbokú venóznu trombózu, pneumóniu, 
infekcie močového systému, myokardiálne aryt-
mie, infarkt myokardu, krvácanie, vysoký výdaj 
z ileostómie s následnou dehydratáciou a hernie 
v operačných ranách (3, 4). Komplikácie súvisi-
ace s pouchom delíme na akútne a chronické. 
V tomto príspevku sa venujeme prehľadu kom-
plikácií súvisiacich s danou operáciou.

Akútne pooperačné komplikácie

Akútna pooperačná sepsa
Pelvická sepsa je jedna z najzávažnejších 

skorých pooperačných komplikácií. Prejavuje sa 
medzi 3. až 6. pooperačným dňom výstupom 
teploty, perineálnou bolesťou, purulentným vý-
potkom a leukocytózou. Najčastejšou príčinou 
pelvickej sepsy je dehiscencia anastomózy alebo 
infikovaný hematóm v malej panve. Vyskytuje 
sa oveľa častejšie u pacientov s ulceróznou 
kolitídou ako u pacientov pri FAP. Ako hlavný 
dôvod sa uvádza dlhodobá liečba vysokými 
dávkami kortikoidov a malnutrícia pacientov (5).  
Vyšetrením CT alebo MR určíme rozsah zápa-
lových zmien. V prípade malých abscesových 
kolekcií je potrebné nasadiť širokospektrálne 
antibiotiká (5). Väčšie kolekcie sú vhodnejšie na 

intervenčnú rádiologickú drenáž, eventuálne na 
chirurgickú revíziu. Irigografia – pouchografia 
dokáže únik kontrastnej látky mimo črevný lú-
men v oblasti pouch-análnej anastomózy alebo 
v mieste rezervoáru. Dehiscencia je najčastejšie 
asociovaná s anastomózou šitou pod ťahom 
a s následnou črevnou ischémiou. Výskyt de-
hiscencií je v rozmedzí 5 – 18 %. Pri potvrdení 
dehiscencie je potrebné zaviesť drenáž s prepla-
chovým katétrom. Pri revízii nesmieme zabud-
núť ani na revíziu pošvy (u žien), kde môže byť 
prítomná pouch-vaginálna fistula (6). V prípade 
parciálnej dehiscencie anastomózy je indiko-
vaná (ak už nebola vykonaná predtým), axiálna 
ileostómia s následným preplachovým drénom. 
Ak je prítomná úplná dehiscencia IPAA anasto-
mózy, je vhodnejšia diverzia poucha. V prípade 
prítomnosti ischémie poucha, eventuálne až 
nekrózy, je nutné vykonať jeho resekciu a vyviesť 
terminálnu ileostómiu (5, 6). 

Pooperačné krvácanie
Krvácanie sa vyskytuje v 3,5 percentách ope-

rovaných s IPAA. Skoré pooperačné krvácanie je 
najčastejšie spôsobené krvácaním z rezervoáru 
v oblasti po preťatí lineárnym staplerom. Preto 
je potrebná precízna kontrola staplerovej línie 
pri formovaní poucha. Až následne je vhodné 
zrealizovať IPAA anastomózu. Krvácanie do 24 
hodín môže byť spôsobené buď priamo zo sta-
plerovej línie rezervoáru, alebo z pouch-análnej 
anastomózy. K zástave krvácania sa používa vý-
plach poucha roztokom adrenalínu v pomere 1 
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: 200 000. V 80 percentách dochádza k zástave 
klinicky významného krvácania (3). Pokračujúce 
krvácanie si väčšinou vyžiada revíziu poucha 
v celkovej anestéze. Zdroj krvácania môže byť 
ošetrený opichom, sklerotizáciou, eventuál-
ne opichom zriedeným roztokom adrenalínu 
v pomere 1 : 10 000. Krvácanie na 5. – 7. deň je 
menej častou komplikáciou, ktorá vzniká na-
jmä v dôsledku pelvickej sepsy spojenej s dehis-
cenciou. Vnútrobrušné krvácanie je najčastejšie 
z mezenterických ciev alebo z oblasti stien malej 
panvy. Krvácanie z rektálneho pahýľa je naj-
častejšie pri ručne šitej anastomóze. V krajných 
prípadoch je nutné pre zlepšenie prístupu do 
malej panvy oddelenie pouchu od análneho 
kanála. Nekontrolovateľné krvácanie vyžaduje 
tamponádu dutiny, s následnou second look 
operáciou (6).

Subileózny a ileózny stav
Subileózny až ileózny stav môže vzniknúť 

v skorom pooperačnom období. Príčinou je 
väčšinou angulácia kľučiek tenkého čreva, vn-
útorná herniácia alebo zápalová komplikácia. 
Včasný ileózny stav sa vyskytne v približne 
15 – 44 % po operácii, eventuálne po uzávere 
ileostómie. Vzniknutý ileózny stav sa väčšinou 
zvládne konzervatívnou cestou, len približne 5 %  
pacientov vyžaduje operačnú revíziu. Zvýšený 
výskyt ileóznych stavov bol zaznamenaný po 
uzávere poistných ileostómií z dôvodu stenózy 
v anastomóze a adhézií (7).

Chronické pooperačné komplikácie

Pouchitída
Pouchitída je nešpecifické zápalové ocho-

renie ileálneho rezervoáru a najčastejšou kom-
plikáciou u pacientov po IPAA pre ulceróznu 
kolitídu (8). Bola opísana pánom Kockom už 
v roku 1977. Incidencia pouchitídy závisí od dĺžky 
sledovania pacientov a uvádza sa až do 50 % (8). 
Dôvod pre vysoký výskyt v prípade ulceróznej 
kolitídy je neznámy. Symptómy svedčiace pre 
pouchitídu zahŕňajú vzostup frekvencie stolíc, 
zvýšenie ich tekutosti, abdominálne kŕče, ne-
schopnosť udržať stolicu, časté nutkanie na stoli-
cu s pelvickým dyskomfortom. Môže sa pridružiť 
krvácanie z konečníka, teplota a extraintestinál-
ne komplikácie. Neliečená pouchitída može viesť 
až k perforácii poucha (9). Stanovenie tejto diag-
nózy nie je možné iba na základe symptómov, 
ale aj endoskopickým nálezom a výsledkom 
histologického vyšetrenia biopsií z pouchu (10). 
Charakteristický nález je edém, granulácie, fra-
gilnosť, spontánne a kontaktné krvácanie, strata 

cievnej kresby, mukózne exudáty, hemorágia, 
erózie a ulcerácie. Erózie a ulcerácie v oblasti 
línie anastomózy nevyhnutne neindikujú nález 
pouchitídy. Bioptické vzorky by mali byť brané 
z mukózy pouchu a z prívodného ramena pou-
chu a nie z oblasti staplerových línií (11). Na zá-
klade klinických symptómov a endoskopického 
nálezu delíme pouchitídu na aktívnu pouchitídu 
a pouchitídu v remisii. Aktívnu pouchitídu delí-
me podľa dĺžky trvania symptómov na akútnu 
a v prípade pretrvávania symptómov viac ako  
4 týždne na chronickú. Približne 10 % pacientov 
s chronickou pouchitídou vyžaduje dlhodobé 
užívanie liekov. Len malá podskupina pacientov 
má pouchitídu refraktérnu na medikamentóznu 
liečbu. Na stanovenie aktivity ochorenia bol 
vyvinutý skórovací postup: Scoring pouchitídy 
– Index aktivity ochorenia – Pouchitits Disease 
Activity Index – PDAI. Zahrňuje klinické symptó-
my, endoskopický a histologický nález.

Liečba pouchitídy je väčšinou založená 
na empirických poznatkoch. Najčastejšie po-
užívanou liečebnou formou sú antibiotiká, 
a to metronidazol a ciprofloxacín, na ktoré je 
väčšinou rýchla liečebná odpoveď. V prípade 
chronickej pouchitídy je vhodná kombinovaná 
liečba antibiotikami s budesonidom, aplikova-
ných lokálne v podobe klyziem alebo celkovo. 
V pilotných skúškach sú aj nové cyklosporínové 
klyzmy, azatioprínové preparáty, dependentné 
budesonidové preparáty. Najnovšie štúdie sa 
zaoberajú liečbou infliximabom, a to najmä pri 
refraktérnych pouchitídach (12).

Cuffitída
Je zápal v ponechanom, rôzne dlhom pahýle  

anorekta, po staplerovej restoratívnej proktoko-
lektómii. Najčastejším symptómom je krvácanie. 
Väčšinou ide o úsek o dĺžke do 2 cm. V súčasnos-
ti stúpa počet pacientov s daným ochorením. 
Je to podmienené najmä značným rozšírením 
staplerových techník. Ide vlastne o pokračovanie 
ulceróznej kolitídy v ponechanej sliznici anorek-
ta. Ochorenie môže imitovať symptómy ako pri 
pouchitíde. Pri dlhodobom sledovaní pacientov 
bola cuffitída prítomná v 94 % biopsií, ale iba 
7 % pacientov malo klinické symptómy. Tieto 
však boli dobre zvládnuteľné lokálnou liečbou 
mesalazínom a kortikoidmi. Na liečbu odpovedá 
viac ako 92 % pacientov (13). V prípade neúspe-
chu konzervatívnej liečby a výskytu dysplázie 
v ponechanom tkanive je indikované vykonanie 
mukozektómie a vytvorenie novej ručne šitej 
IPAA anastomózy. Táto metóda zabezpečí rýchly 
ústup symptómov a výrazné zlepšenie kvality 
života pacientov (14). 

Riziko vzniku karcinómu pri ulceróznej 
kolitíde

Viacerí autori opísali výskyt kolorektálneho 
karcinómu u pacientov po restoratívnej prokto-
kolektómii. Výskyt karcinómov bol dokázaný 
u pacientov pri staplerovej, ale aj po vykona-
nej mukozektómii s ručne šitou anastomózou. 
Štúdie zaoberajúce sa histologickými zmenami 
v oblasti IPAA anastomóz dokázali, že v 21 % 
mukozektómií sú ponechané reziduálne ostrov-
čeky rektálnej sliznice. Tieto ostrovčeky sa môžu 
vyskytovať aj v úrovni pod linea dentata a tie 
nie sú odstránené ani pri dokonale vykonanej 
mukozektómii (15). V literatúre bolo do roku 
2009 opísaných len 29 prípadov výskytu karci-
nómu v pouchi pri ulceróznej kolitíde (16). 

Subileus a ileus tenkého čreva
Obštrukcia tenkého čreva je najčastejšou 

komplikáciou po IPAA. Riziko obštrukcie stúpa 
s dĺžkou sledovania pacientov. V neskorom po-
operačnom období je najčastejšie spôsobený 
adhéziami kľučiek do malej panvy v mieste la-
parotómie, eventuálne v mieste po ileostómii. 
Kumulačné riziko po 30 dňoch je 9 %, po jednom 
roku 18 %, po 5 rokoch 26 % a 31 % pri 10-roč-
nom sledovaní, s nutnosťou operačnej revízie 
v 0,8 %, 2,7 %, 6,7 % a 7,5 %. Medzi hlavné rizi-
kové faktory patrí nutnosť pooperačnej revízie 
a uzáver poistnej ileostómie (7).

Chronická pelvická sepsa
Chronická pelvická infekcia je prítomná u 10 

– 20 % pacientov. Je najčastejšie asociovaná 
s leakom v oblasti anastomózy a pooperačnou 
pelvickou sepsou. Z dlhodobého hľadiska sa 
prejavuje stenózou v anastomóze a prítomnos-
ťou fistulácií. Chronická panvová sepsa vedie 
k zhoršeniu funkčných výsledkov v zmysle zvý-
šenia počtu stolíc, urgencie a inkontinencie. 
Perzistentná fistulácia môže viesť až k zlyha-
niu poucha, eventuálne až k jeho odstráneniu. 
Vyskytuje sa ako pouch–vaginálna, vezikálna 
a análna fistula. U žien sa najčastejšie prejavuje vo 
forme pouch-vaginálnej fistuly, ktorej incidencia 
sa uvádza v 2,6 – 16 % (3). Pouch-vezikálna fistula 
je veľmi zriedkavá. Prejavuje sa prítomnosťou 
pneumatúrie a rekurentných infekcií urinárneho 
traktu. K pouch-análnej fistule pristupujeme ako 
ku klasickej perianálnej fistule. Liečba fistulácií je 
náročná a zaťažená vysokým stupňom recidív. 
Uvádza sa, že prítomnosť fistulácie do 6 me-
siacov od operácie je spôsobená technickou 
chybou pri operácii, kým neskorší vznik môže 
byť spojený s nepoznanou diagnózou Crohnovej 
choroby. V metaanalýze 4 183 pacientov bola 
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zistená prítomnosť fistuly u 134 pacientov, čo 
predstavuje 4,7 %. Pri hlbšej analýze anatomóz 
zisťujeme prítomnosť fistulácií v 5,9 % pri ručne 
šitej a 2,2 % pri staplerovej anastomóze (17). 
Striktúra v anastomóze sa vyskytuje približne 
v 4 – 18 % operovaných. Najčastejšie vzniká ako 
komplikácia leaku anastomózy u anastomóz 
šitých pod ťahom a pri ischémii v oblasti anasto-
mózy (3, 18). Lovegrove v metaanalýze 4 183 pa-
cientov stanovil incidenciu strikutúry na 12 % (17).  
Medzi základne symptómy patrí namáhavé vy-
prázdňovanie, hnačky, abdominálna a análna 
bolesť. Väčšina striktúr je dobre zvládnuteľná 
pomocou Hegarových dilatátorov. Pri neúspe-
chu dilatačnej liečby je nutné vylúčenie možnej 
Crohnovej choroby. Dlhé striktúry vyžadujú re-
laparotómiu s následnou mobilizáciou poucha, 
excíziu striktúry a vytvorenie novej peranálnej 
anastomózy (19).

Zlyhanie poucha
Pouch failure – zlyhanie poucha definujeme 

ako nutnosť zavedenia trvalého črevného vý-
vodu na obdobie dlhšie ako 2 roky, alebo stav, 
keď je potrebné odstrániť pouch. V metaanalýze  
8 500 pacientov, u ktorých bola vykonaná IPAA 
v priebehu 20-tich rokov v 20 najväčších cent-
rách, usúdili, že riziko zlyhania poucha je približ-
ne 6 % (20, 21, 22), kým štúdie za posledných  
5 rokov zaznamenali len 2 % zlyhanie. Zlepšenie 
bolo dosiahnuté selekciou pacientov, zlepšením 
operačných techník, zlepšením predoperačnej 
prípravy najmä stanovením definitívnej diagnó-
zy pred operačným výkonom, zlepšením poope-
račnej starostlivosti a intenzívnou reedukáciou 
pacientov a pravidelným sledovaním. Hlavným 
dôvodom pre horšie výsledky bolo zlyhanie 
pouchu asociované buď priamo s Crohnovou 
chorobou, alebo komplikáciami Crohnovej cho-
roby zahŕňajúc fistuly a perianálnu sepsu (20). 

Záver
Od zavedenia až po súčasnosť je táto me-

tóda považovaná za zlatý štandard chirurgickej 
liečby ulceróznej kolitídy a familiárnej adenoma-
tóznej polypózy. Operácia kombinuje výhody 
odstránenia postihnutého čreva a konečníka, 

redukuje riziko vzniku karcinómu, zachováva 
kontinuitu gastrointestinálneho traktu, trans-
análnej defekácie a kontinencie. Hoci väčšina 
pacientov využíva signifikantné zlepšenie kva-
lity života s dobrými funkčnými výsledkami, 
môže byť táto operácia spojená so signifikant-
ným počtom komplikácií vedúcich až k excízii 
pouchu a permanentnému vývodu. Napriek 
komplexite operácie, je proktokolektómia s ileo- 
pouch análnou anastomózou pre pacientov 
s FAP a UC bezpečná a zahŕňa akceptovateľné 
riziko komplikácií. S rastúcim počtom výkonov 
a skúseností dochádza aj k poklesu incidencie 
komplikácií. Väčšina týchto komplikácií nie je 
životu nebezpečná, pacienti vyžadujú rehospi-
talizáciu a následne reoperácie, ktoré sú spojené 
s minimálnym nárastom mortality a morbidity. 
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Využitie mezenchymálnych kmeňových buniek 
v liečbe diabetes mellitus I. typu
MUDr. Tomáš Hildebrand, doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Diabetes mellitus patrí k najväčším socioekonomickým a zdravotníckym problémom súčasnosti. V terapii sa okrem podávania perorálnych 
antidiabetík a inzulínu v súčasnosti využívajú aj iné možnosti, niektoré z nich majú svoje limitácie. Transplantácie pankreasu v prípadoch 
diabetes mellitus I. typu sa stále vykonávajú v obmedzených počtoch, príčinou čoho je pomerne nízky počet darcov a pomerne vysoký 
počet čakateľov. Navyše transplantácia pankreasu je spojená s rizikom imunosupresívnej liečby. Nevyhnutné je hľadať iné možnosti liečby. 
V prípadoch liečby diabetu 1. typu sa veľmi sľubná ukazuje možnosť použitia kmeňových buniek. Existuje niekoľko typov kmeňových 
buniek, ktoré sú schopné pri presne definovanom postupe dediferenciácie, transdiferenciácie alebo diferenciácie vytvárať tzv. inzulín 
produkujúce bunky (IPC) alebo iniciovať regeneráciu buniek samotných Langerhansových ostrovčekov (LI). 

Kľúčové slová: diabetes mellitus I. typ, kmeňové bunky, mezenchymálne stromálne bunky.

The using of mesenchymal stem cells in treatment of Type I. diabetes

Diabetes mellitus is one of the biggest socio-economic and health problems today. Oral antidiabetic drugs and insulin are used in the 
treatment of diabetes mellitus. Other treatment options for diabetes mellitus was used currently, some of them have their limitations. 
One of possibility of treatment is pancreatic transplantation. The problem is a lot of patients on the waiting list and the limited supply 
of donor pancreas. Moreover, transplantations of the pancreas have risks of immunosuppressive therapy. It is essential to seek other 
treatment options. In cases of Type 1 diabetes is showing very promising possibility of using stem cells. There are several types of stem 
cells that are able to specify procedures dedifferentiation, transdifferentiation, or differentiation, and to produce Insulin-producing cells 
(IPC) or to initiate regeneration of islet cells themselves (LI).

Key words: diabetes type I., steam cell, mesenchymal steam cell.
Slov. chir., 2012; roč. 9(3): 95–97

Úvod
Diabetes mellitus je ochorenie, ktorým tr-

pí viac ako 150 miliónov ľudí na celom svete, 
prejavuje sa v dvoch typoch. Diabetes mellitus 
1. typu je autoimúnne ochorenie, ktoré vzni-
ká deštrukciou pankreatických beta buniek. 
Výsledkom je nedostatočné vylučovanie inzu-
línu, hyperglykémia a závažné komplikácie ako 
sú kardiovaskulárne ochorenia, slepota, zlyhanie 
obličiek (1). Jednou z možností liečby diabetu je 
transplantácia pankreasu. Problémom ostáva 
pomerne veľké množstvo čakateľov a malý po-
čet darcov. Navyše transplantácia pankreasu je 
spojená s rizikom imunosupresívnej liečby. 

Možnosti liečby diabetes mellitus 
1. typu kmeňovými bunkami

V prípadoch diabetu 1. typu je možnosťou 
liečby implantácia kmeňových buniek. Kmeňové 
bunky je možné pripraviť z embryonálnych kme-
ňových buniek a z dospelých kmeňových buniek. 
Embryonálne kmeňové bunky majú výborný po-
tenciál k diferenciácii inzulín produkujúcich buniek, 
avšak sú tiež potenciálne tumoriformné (2). 

Kmeňové bunky majú výbornú schopnosť 
prispôsobiť sa, čo vyvoláva vedecký a klinický 
záujem. Príprava beta buniek z kmeňových 
buniek je nádejnou možnosťou liečby diabetu  

1. typu. Jednou z možností prípravy beta buniek 
je indukovať kmeňové bunky k diferenciácii in-
zulín produkujúcich buniek in vitro, zahrňujúca 
špecifický rastový faktor a analógne pankreatické 
mikroprostredie in vitro (3). Avšak ideálna schéma 
doposiaľ nebola zistená. Diferencované pankrea-
tické ostrovčeky nemajú rovnakú funkčnosť ako 
pôvodné. Ďalšou metódou je príprava buniek od 
diabetikov, ktorí majú geneticky modifikovanú 
kostnú dreň a sledovať hladinu inzulín produku-
júcich buniek po transplantácii. Doposiaľ publi-
kované výsledky ohľadom prípravy kmeňových 
buniek a diferenciácii in vitro sú dosť rozporné (4). 
Nedávne štúdie ukázali, že funkčnosť kmeňových 
buniek a vlastná diferenciácia je podmienená 
vnútorným genetickým programom a extracelu-
lárnym prostredím. Choi a kol. zistili, že pankrea-
tický extrakt môže stimulovať mezenchymálne 
kmeňové bunky (MSC) na diferenciáciu k inzulín 
produkujúcim bunkám (IPC) (5). 

MSC majú oproti ostatným kmeňovým 
bunkám výhodu v tom, že sú univerzálnym su-
presorom imunitnej reakcie. Bunky diferencova-
né z MSC nemajú zvyčajnú rejekčnú reakciu (6).  
Chang a kol. sledovali implantáciu MSC do pan-
kreatického mikroprostredia u diabetických 
prasiat, pričom nepodávali žiadnu imunosupre-
sívnu liečbu. Po transplantácii boli histologicky 

prítomné iba ojedinelé množstvá lymfocytov 
v okolí implantovaných MSC. Navyše zistili 
diferenciáciu MSC na funkčné ostrovčekové 
bunky (LI), ktoré produkovali inzulín a spôsobili 
zníženie hladiny inzulínu. Spôsob implantácie 
bol do pankreasu, pričom boli podávané do 
oblasti hlavy, tela aj chvosta (7). Tieto výsledky 
ukazujú, že MSC môžu byť použité v liečbe 
hyperglykémie. 

Príprava kmeňových buniek
Pri hľadaní alternatívnych zdrojov β-buniek 

alebo ich prekurzorov sa javí ideálnym použitie 
kmeňových buniek (8, 9). Bunkové kultúry môžu 
pochádzať buď z embryonálnych kmeňových bu-
niek, alebo je možné použiť maturované kmeňo-
vé bunky pochádzajúce z dospelého organizmu. 
Variabilita embryonálnych kmeňových buniek 
je značná, avšak ich použitie prináša svoje riziká. 
Fujikawa et al. opísal zvýšenú incidienciu vzniku te-
ratómov po ich aplikácii (2). Ďalším faktorom, ktorý 
limituje výskum a použitie tohto typu kmeňových 
buniek v blízkej budúcnosti, sú etické otázky spoje-
né s odberom a použitím embryonálnych tkanív. 

Iným, z viacerých hľadísk výhodnejším zdro-
jom, sú maturované kmeňové bunky, ku ktorým 
patria pluripotentné MSC, ktoré sa nachádzajú 
takmer vo všetkých postnatálnych orgánoch a tka-
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nivách (10). Pôvodne boli MSC identifikované ako 
bunková populácia podobná fibroblastom, ktorá 
je schopná generovať osteogenetické prekurzory. 
Boli považované za ojedinelé nehemopoetické 
kultúry buniek v stróme kostnej drene. Na základe 
najnovších vedeckých poznatkov bolo stanovené 
označenie pluripotentná MSC (11). Na experimen-
tálne alebo terapeutické účely sa najčastejšie zís-
kavajú z kostnej drene, avšak izolovať je ich možné 
aj z tukového tkaniva, pankreasu, pupočníkovej 
krvi a iných tkanív (12). Medzi ich hlavné výhody 
patria relatívne jednoduché postupy pri izolácii, 
možnosť rýchleho zmnoženia počtu kultiváciou, 
značná schopnosť diferenciácie na iné tkanivá 
a ich imunomodulačné vlastnosti (13). MSC môžu 
modulovať imunologickú aktivitu rôznych BK in 
vitro, najmä inhibíciou proliferácie T-lymfocytov 
a diferenciácie dendritických buniek. MSC sú efek-
tívne najmä v inhibícii proliferácie CD4 a CD8 
T-lymfocytov (14). Taktiež ovplyvňujú diferenciá-
ciu, tvorbu protilátok a chemotaktické vlastnosti 
u B-lymfocytov (15). MSC exprimujú MHC I. triedy, 
ale MHC II. triedy sa na ich povrchu nenachádzajú. 
Tieto vlastnosti predstavujú značnú imunologickú 
výhodu pri transplantácii MSC. 

MSC je možné získať z viacerých maturova-
ných tkanív. Ich vlastnosti, schopnosť diferenciácie 
a reakcia na diabetické mikroprostredie je približne 
rovnaká. V súčasnosti najviac preštudovanými sú 
MSC získané z kostnej drene. Sun et al. indukoval 
diferenciáciu IPC z BM-MSC izolovaných od pa-
cientov s nekomplikovaným DM I v špecifickom 
18-dňovom protokole. Protokol zahrňoval použitie 
kombinácie nikotínamidu, aktivínu A, -celulinu 
a média s vysokou koncentráciou glukózy (cGlu) na 
dosiahnutie efektívnej diferenciácie. Po ukončení 
kultivačného cyklu, sa ukázala výrazná podobnosť 
novo diferencovaných buniek s bunkami pankre-
atickými v zmysle vysokej expresie génov pre In 
a glukagón a v pozitívnej reakcii syntézy inzulínu 
(In) v závislosti od koncetrácie glukózy (cGlu) (16). 
Ďalším zdrojom vhodným na extrakciu MSC je 
tukové tkanivo. Bunky takto získané majú podobné 
vlastnosti ako bunky kostnej drene. Ich diferenciač-
ná schopnosť je ekvivalentná. Značnou výhodou 
je menej invazívny spôsob odberu, čo z nich robí 
potenciálne vhodný objekt ďalšieho výskumu (17). 
Použitie MSC z tkaniva pankreasu je rozporuplné. 
Tieto bunky sa podľa všetkých dostupných dôka-
zov nachádzajú v blízkosti buniek pankreatických 
vývodov, kde prebieha ich diferenciácia a odkiaľ 
migrujú na miesto tvorby nových LI v procese or-
ganogenézy alebo regenerácie. Avšak problémom 
ostáva ich presná identifikácia (18). V neposlednom 
rade sú to bunky extrahované z krvi pupočnej šnú-
ry. Tie vykazujú imunofenotypovú charakteristiku 

epiteliálnych buniek s expresiou génov (Isl1, PDX1, 
Pax4 a Ngn3), ktoré sú potrebné pre diferenciáciu 
na endokrinné pankreatické tkanivo. Ich dediferen-
ciáciou boli získané formácie podobné LI. Tie vyka-
zovali aktivitu génov (PDX1, Hlxb9, Nkx2.2, Nkx6.1 
a GLUT2) asociovaných s funkciou In a β-buniek. 
Tieto formácie vylučovali In a C-peptid v závislosti 
od cGlu in vitro. (19). 

Terapeutický potenciál MSC pri liečbe DM 
spočíva v ich schopnosti sa za určitých špecific-
kých podmienok diferencovať na IPC. Existuje nie-
koľko stratégií. Jednou z možností je manipulácia 
pomocou špecifických rastových faktorov a simu-
láciou diabetického prostredia in vitro (20). Inou 
je schopnosť MSC reagovať na mikroprostredie, 
v ktorom sa nachádzajú a ovplyvňovať ho svojou 
parakrinnou aktivitou. Syntetizujú totiž množstvo 
mediátorov, ako sú rastové faktory a cytokíny (IL-6, 
IL-11, IL-15, SCF, VEGF, M-CSF), ktoré sú zapojené do 
regulácie hematopoézy, angiogenézy, bunkovej 
signálnej osy a imunitnej reakcie, a tým ovplyvňu-
jú funkciu tkaniva (21). Niekoľko štúdií potvrdilo 
schopnosť transplantovaných MSC upraviť meta-
bolické parametre a ich následky na diabetických 
zvieracích modeloch (7, 22, 23). Presný mechaniz-
mus však nie je úplne vysvetlený. Sľubné výsledky 
priniesla aj in vitro manipulácia MSC pomocou 
génového preprogramovania (24). 

Predpokladá sa, že parakrinná funkcia trans-
plantovaných MSC môže v podstatnejšej miere 
ovplyvniť hyperglykemický stav u experimen-
tálnych zvieracích modeloch ako samotná di-
ferenciácia buniek. 

Diskusia
Spoločným znakom oboch typov diabe-

tu je neadekvátny počet funkčných β-buniek 
pankreasu, ktorý je spôsobený autoimunitnou 
deštrukciou alebo adaptívnou dysfunkciou. 
Optimálna liečba diabetu a jeho eradikácia si 
vyžaduje dostatočnú masu funkčných buniek 
produkujúcich inzulín. Transplantácia pankreasu 
a LI poskytujú dobré výsledky, avšak nedostatok 
darcovských orgánov je limitujúcim faktorom pri 
klinickej aplikácii týchto metód. Ďalším závažným 
problémom je imunologická reakcia recipienta, 
ktorá si vyžaduje doživotnú imunosupresiu a má 
svoje negatívne následky.

Súčasný výskum poukazuje na fakt, že funkcia 
kmeňových buniek a ich diferenciácia je podmie-
nená genetickým naprogramovaním a vplyvom 
mikroprostredia, v ktorom sa kmeňová bunka 
nachádza (25). Imunosupresorický účinok MSC 
predstavuje pri transplantácii značnú výhodu 
oproti iným kmeňovým bunkám, pretože tlmia 
imunitnú reakciu organizmu (26). Presný mecha-

nizmus ovplyvnenia DM a zlepšenia metabo-
lického stavu nie je celkom známy. Ezquer et al. 
opísal po systémovom podaní 0,5 x 106 MSC 
obrat akútnych metabolických komplikácií súvisi-
acich s DM, a taktiež zvýšený počet morfologicky 
normálnych LI (27). Urban et al. však poukázal na 
imunologické vlastnosti MSC, a tvrdí, že zvráte-
nie hyperglykemického stavu bolo podmienené 
imunosupresívnym účinkom MSC proti autoimu-
nitným mechanizmom poškodzujúcim β-bunky, 
a vlastne endogénnou regeneráciou vlastných 
LI (28). V súčasnosti sa predpokladá, že výsledný 
efekt je kombináciou oboch javov. 

Aj napriek oprávnenému entuziazmu z vedec-
kých výsledkov, treba byť kritický vzhľadom na po-
tenciálne nežiaduce účinky spojené s produkciou 
a aplikáciou MSC. Niektoré in vitro štúdie poukazujú 
na fakt, že expanzia MSC môže byť spojená s cy-
togenetickými abnormalitami a vznikom tumo-
rov u experimentálnych zvierat (29). Vzhľadom na 
veľkú diferenciačnú schopnosť je nutné striktne 
ovplyvňovať a monitorovať procedúry pri kulti-
vovaní MSC kvôli riziku transdiferenciácie na inú 
bunkovú líniu, napr. kostné tkanivo pri aplikácii 
MSC do srdca (30). Isté riziko pramení z používania 
nehumánnych sér pri kultiváciách MSC. Často sa 
používa bovínne fetálne sérum, kde vzniká teore-
tické riziko prenosu prionových ochorení a iných 
zoonóz. Týmto rizikám je možné predísť použitím 
alternatívnych roztokov ako je ľudská plazma alebo 
trombocytárny extrakt (31).

Záver
Posledných 10 rokov prinieslo výrazný po-

sun vo sfére výskumu MSC. Značný pokrok bol 
zaznamenaný nielen vo sfére liečby DM a jeho 
chronických komplikácií. Pozitívne výsledky boli 
zaznamenané aj v ortopédii, kardiológii, ako aj 
pri liečbe neurodegeneratívnych a systémových 
ochorení. Schopnosť MSC vytvoriť IPC bola doká-
zaná na mnohých zvieracích modeloch. Výsledný 
stav normoglykémie potláča nielen akútne stavy 
vyvolané DM, ale aj zlepšuje alebo odstraňuje 
chronické komplikácie, čo má pozitívny nielen 
zdravotný, ale aj socioekonomický vplyv. Prvotné 
výsledky sú povzbudivé, ale nie dlhodobé. 
Jednou z výhod je v podstate neobmedzený 
zdroj MSC. Do úvahy pripadá použitie auto- alebo 
alogénnych buniek, ako aj buniek xenogénnych. 
Súbežne prebieha aj výskum terapeutického vy-
užitia pri liečbe DM II, na podklade ovplyvnenia 
inzulínovej rezistencie a iných faktorov spôsobu-
júcich toto ochorenie. Ďalším logickým krokom 
musí byť aplikácia poznatkov do klinických po-
kusov v humánnej medicíne. Všetky kroky však 
musia byť obozretné vzhľadom na riziká terapie 
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pomocou MSC. Problematika využitia MSC pri 
liečbe DM I je veľmi obsiahla. Svoju úlohu zohráva 
množstvo faktorov. V súčasnosti sa s čiastočnými 
úspechmi skúma viacero bunkových kultúr, ktoré 
sa zdajú byť potenciálne vhodné na terapeutické 
využitie. Avšak zatiaľ nebol predložený exaktný 
dôkaz zvýhodňujúci niektorú z nich. Len ďalší 
dôkladný výskum môže zabezpečiť optimálne 
a dlhodobé výsledky bunkovej terapie DM I. 
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Jindřiška perušičová a kol.:

prediabeteS, preHypertenze, dySLipidemie a metaboLický Syndrom
Medicína celosvětově se v poslední době stále zřetelněji přiklání k odhalování časných stadií metabolických onemocnění 
a k možnostem jejich léčebných intervencí. Také diabetologie nejenom zaznamenává v posledních letech akcelerovaný 
vývoj zásadních etiopatogenetických poznatků, který významně zasahuje i do koncepčních změn, ale součástí posunu 
tradičního paradigmatu je důraz na prediabetes a s ním spojená časná stadia i dalších rizikových symptomů metabol-
ického syndromu – prehypertenze, dyslipidemie apod. Termín „prediabetes“ – známý již několik desetiletí – se teprve 
nyní stává součástíhlavního proudu klinické medicíny. Kniha přináší čtenářům nejaktuálnější pohledy na prediabetes 
v současné době – jeho diagnostiku, možnosti léčby a prevenci i na význam prediabetu pro běžnou klinickou praxi.

Maxdorf 2012, edice Jessenius, ISBN: 978-80-7345-272-8, cca 316 s.

Jindřich olšovský:

diabeteS meLLituS 2. typu
Diabetes mellitus je chronickým onemocněním, které má za následek vysokou morbiditu, invaliditu a mortalitu  
v celém světě. Kromě vysokého počtu nositelů tohoto onemocnění je středem pozornosti moderní medicíny i rozvoj 
chronických komplikací, které zhoršují kvalitu života takto nemocných, ale často zkracují i jeho trvání.
Diabetes mellitus 2. typu se stal skutečnou pandemií, která přináší velké utrpení milionům nemocných, ale 
představuje také obrovskou ekonomickou zátěž pro všechny vyspělé státy světa. Medicínský a farmaceutický 
výzkum v reakci na tento stav přinesl v posledních dvou desetiletích velký počet nových léků, a to léků nových 
principiálně, tedy nových lékových skupin. Knížka našeho předního diabetologa přináší moderní a srozumitelný 
přehled veškeré současně dostupné terapie diabetu, včetně terapie jeho nejzávažnějších komplikací.

Maxdorf 2012, edice Farmakoterapie pro praxi / Sv. 51, ISBN: 978-80-7345-277-3, 86 s.

Objednávajte na: Maxdorf, Na Šejdru 247, 142 00 Praha 4, telefonicky: 00420 2 4101 1681  
alebo emailom: knihy@maxdorf.cz www.maxdorf.cz
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Papilárny karcinóm štítnej žľazy  
– kontroverzie pokračujú
MUDr. Ivan Brychta, PhD.
Chirurgická klinika SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava 

Papilárny karcinóm (PC) je najčastejším karcinómom štítnej žľazy. Naďalej pokračujú diskusie týkajúce sa viacerých aspektov manažmentu 
pacientov s PC. Celkové prežívanie u nich presahuje 90 % a u 70 – 85 % pacientov je riziko recidívy a mortality nízke. Najčastejšie sa odporúča 
totálna alebo takmer totálna tyroidektómia a v názoroch na terapeutickú lymfadenektómiu pri zväčšených lymfatických uzlinách panuje 
všeobecná zhoda. Názory na profylaktickú centrálnu lymfadenektómiu pri klinicky nezväčšených lymfatických uzlinách sú ale kontroverzné 
vzhľadom na chýbajúce dôkazy o jej prospechu na prežívanie, ako aj pre vyššie riziko komplikácií spojené s týmto výkonom. Z týchto dôvodov 
je preto vhodnejšie vykonávať profylaktickú centrálnu lymfadenektómiu selektívne u pacientov s vysokým rizikom recidívy a mortality: veľké 
tumory, extratyroidálne šírenie a agresívne histologické subtypy. Lekári (endokrinológovia a chirurgovia) musia rešpektovať autonómiu 
pacientov, detailne ich o týchto kontroverziách informovať a dať im možnosť spolurozhodovať o ich liečbe.

Kľúčové slová: papilárny karcinóm štítnej žľazy, tyroidektómia, lymfadenektómia.

Papillary thyroid cancer – controversy continues

Papillary thyroid cancer (PTC) is the most common of all thyroid cancers. There continues to be considerable debate in several aspects 
of management in patients with papillary thyroid cancer. Overall survival of the patients exceeds 90%, and 70–85% of patients are in 
low risk of recurrence and mortality. Total or near total thyroidectomy is mostly recommended and there is universal agreement that 
therapeutic nodal dissection should be performed in all patients with enlarged lymph nodes. However the use of prophylactic central 
lymph node dissection for clinically node-negative patients remains controversial due to the absence of clear evidence for a benefit in 
terms of better survival and an increased risk of complications of this procedure. As such, it’s more appropriate to perform prophylactic 
central lymph node dissection selectively only in patients in high risk of recurrence and mortality: larger tumors, extra-thyroidal exten-
sion or aggressive histologic subtypes. Physicians (endocrinologists and surgeons) must also have respect for patients’ autonomy and 
precisely inform them about mentioned above controversies and empower them to make decisions about their treatment.

Key words: papillary thyroid cancer, thyroidectomy, lymphadenectomy.
Slov. chir., 2012; roč. 9(3): 98–101

Úvod
Malígne nádory štítnej žľazy patria medzi 

zriedkavé ochorenia, ale za posledných 30 rokov 
ich incidencia na celom svete, vrátane Slovenska, 
stále narastá. Ich počet sa za uvedené obdobie 
viac ako zdvojnásobil. Papilárny karcinóm patrí 
spolu s folikulovým karcinómom medzi diferen-
cované karcinómy a často sa ich problematika 
prezentuje spoločne. Folikulový karcinóm je však 
o niečo agresívnejší a aj keď je jeho liečba po-
dobná, existujú v nej určité odlišnosti. Preto je 
vhodnejšie uvádzať ich problematiku oddelene.

Papilárny karcinóm postihuje trikrát častejšie 
ženy ako mužov, zvyčajne vo vekovej kategórii od 
25 do 45 rokov. Zo všetkých karcinómov štítnej žľa-
zy má najlepšiu prognózu – desaťročné prežívanie 
sa udáva u viac ako 90 % pacientov (1, 2, 3).

Patologická anatómia
Papilárny karcinóm má 9 histologických 

variantov. Agresívne subtypy papilárneho kar-
cinómu (vysokobunkový, sklerotizujúci a kolum-
nárny) sú veľmi zriedkavé a diagnostikujú sa až 
definitívnym histologickým vyšetrením (nedajú 
sa zistiť aspiračnou biopsiou ani peroperačnou 

histológiou). Ak je tumor menší ako 1 cm, nazýva 
sa mikrokarcinóm (minimálny karcinóm, okultný 
karcinóm). Viac ako 50 % diferencovaných karci-
nómov má v čase diagnostiky menej ako 2 cm 
(T1) (4). Papilárny karcinóm býva často multifokál-
ny, pričom až v 80 % postihuje mikrometastáza-
mi aj druhý lalok štítnej žľazy. Metastázuje hlavne 
do regionálnych lymfatických uzlín, do ciev iba 
výnimočne. Mikrometastázy sa dokážu asi v 60 %  
prípadov (20 – 90 %) (5). Význam mikrometastáz 
v lymfatických uzlinách je už desaťročia predme-
tom diskusií a ich vplyv na prežívanie zostáva na-
ďalej otázkou (6). Nepripisuje sa im taký význam 
ako uzlinovým metastázam akéhokoľvek iného 
malígneho nádoru v ľudskom tele. Najčastejšie 
sú postihnuté lymfatické uzliny v centrálnom 
krčnom kompartmente (pretracheálne, paratra- 
cheálne, paraezofageálne), menej často v late-
rálnych kompartmentoch (pozdĺž v. jugularis 
interna). Vo vzdialenejších oddieloch krku sú 
metastázy v lymfatických uzlinách zriedkavé. 
Diagnostika papilárneho karcinómu nie je pro-
blematická. Aspiračná biopsia a peroperačná 
histológia dosahujú v jeho detekcii vysokú dia-
gnostickú presnosť. 

Liečba
Liečba papilárneho karcinómu je spojená 

s viacerými kontroverziami. Vzhľadom na cel-
kovo dobrú prognózu ochorenia sa diskutuje 
predovšetkým radikálnosť chirurgickej liečby. 

Tyroidektómia
Pokiaľ ide o chirurgický výkon na samotnej 

štítnej žľaze, štandardne sa vykonáva totálna ty- 
roidektómia (TTE). V Spojených štátoch amerických,  
kde sa ročne diagnostikuje okolo 40 000 karci-
nómov štítnej žľazy (v roku 2010 novodiagnosti-
kovaných 44 670), sa za alternatívny výkon vše-
obecne považuje takmer totálna tyroidektómia 
(nTTE – near total thyroidectomy) (1, 7, 8). V Európe 
sa väčšinou odporúča TTE. Na utvorenie obrazu 
o tom, do akej miery sa s vykonaním TTE stotož-
ňujú chirurgovia v Európe, možno uviesť výsledky 
aktuálnej analýzy primárnych operácií pre karci-
nóm štítnej žľazy v Nemecku, ktorá prekvapivo 
zistila, že TTE sa v súbore 11 107 pacientov opero-
vaných na nemeckých pracoviskách za obdobie 
dvoch rokov vykonala iba v 68 % (9). V ostatných 
prípadoch vykonali menej radikálnu operáciu. 
Vo väčšine prípadov TTE problematická nie je. 
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Ak sa nervus laryngeus recurrens (NLR) nedá 
bezpečne uvoľniť od štítnej žľazy, prípustné je 
ponechanie malého zvyšku tkaniva v tejto oblasti, 
či už jednostranne, alebo aj obojstranne. O TTE 
s obetovaním jedného NLR (nikdy oboch) možno 
uvažovať u pacientov s vysokým rizikom recidívy 
a mortality, ale vedecké dôkazy o správnosti také-
hoto postupu neexistujú. Pri prerastaní tumoru 
do NLR je jeho resekcia na mieste. Japonskí autori 
v snahe čo najmenej ohroziť NLR naopak preferu-
jú nTTE alebo dokonca subtotálnu tyroidektómiu 
(STE), pričom argumentujú nižším výskytom lézie 
NLR pri týchto operáciách v porovnaní s TTE. 
Štandardne ale vykonávajú centrálnu lymfade-
nektómiu, alebo dokonca modifikovanú radikálnu 
krčnú disekciu, a to bez ohľadu na to, či sú alebo 
nie sú lymfatické uzliny zväčšené. Dôvodom na 
takýto postup je skutočnosť, že v Japonsku je 
použitie rádiojódu za účelom ablácie zvyškov 
po tyroidektómii a mikrometastáz v lymfatických 
uzlinách obmedzené legislatívne. Rádioablácia je 
v tejto krajine povolená iba u pacientov s vysokým 
rizikom recidívy a mortality. Jediným riešením je 
v takejto situácii agresívna chirurgická liečba (3).

Terapeutická lymfadenektómia 
Ak sa predoperačnými vyšetreniami (USG) 

a peroperačne dokážu evidentne zväčšené lym-
fatické uzliny (8 mm a viac v najväčšom rozmere 
uzliny) v centrálnom kompartmente, vykonáva 
sa terapeutická lymfadenektómia (odstránenie 
lymfatických uzlín spolu s tukovo-fibróznym tka-
nivom) tejto oblasti (pretracheálne, prelaryngeál-
ne, paratracheálne a paraezofageálne lymfatické 
uzliny). Pokiaľ sa zobrazovacími metódami dokážu 
zväčšené lymfatické uzliny aj v laterálnych kom-
partmentoch (pozdĺž vena jugularis interna), vy-
konáva sa modifikovaná radikálna krčná disekcia 
lymfatických uzlín, pri ktorej sa okrem centrálnej 
lymfadenektómie odstraňujú aj lymfatické uzliny 
spolu s okolitým tukovým a väzivovým tkanivom 
z jugulárnej oblasti, pričom sa zachováva muscu-
lus sternocleidomastoideus, nervus accessorius 
a vena jugularis interna. V minulosti sa vykonávala 
radikálna krčná disekcia, pri ktorej sa resekovali aj 
uvedené štruktúry. Operácia však bola mutilujúca 
a navyše nezlepšila dlhodobé prežívanie pacien-
tov. Radikálna krčná disekcia prichádza do úvahy 
pri infiltrácii týchto štruktúr nádorom. Vysoké rizi-
ko komplikácií so sebou prináša aj modifikovaná 
radikálna krčná disekcia, takže jej indikácia sa musí 
dôkladne zvážiť. Komplikácie sa opisujú až u 50 %  
pacientov a predstavujú poškodenia nervov  
(n. phrenicus, n. accesorius, truncus sympaticus, 
n. vagus, n. hypoglossus, plexus brachialis, senzo-
rické vetvy cervikálnych nervov), chylózne fistuly 

(3,6 %) a viac ako 11 % pacientov trpí chronickými 
bolesťami krku (10). Ak sú postihnuté lymfatické 
uzliny aj vo vzdialenejších krčných kompartmen-
toch (submandibulárne, submentálne, v zadnom 
krčnom trojuholníku), musí sa vykonať lymfade-
nektómia aj v týchto oblastiach. Dôležité je, aby 
sa lymfatické uzliny odstraňovali kompletne aj 
s tukovo-fibróznym tkanivom a nie iba jednotlivé 
zväčšené uzliny (tzv. berry picking). Dnes sa asi 
nenájde chirurg, ktorý by pri papilárnom karci-
nóme s evidentnou lymfadenopatiou nesúhlasil 
s nutnosťou terapeutickej lymfadenektómie.

Profylaktická lymfadenektómia
Názory na profylaktickú centrálnu lymfade-

nektómiu (PCLE), teda v prípade, že lymfatické 
uzliny nie sú zväčšené, sú aj v súčasnosti rozdielne. 
PCLE patrí medzi najkontroverznejšie témy v celej 
chirurgii a v poslednej dekáde je jej význam pred-
metom rozsiahleho skúmania. Hlavným dôvodom 
kontroverzie je, že PCLE so sebou prináša vyššie 
riziko komplikácií ako samotná TTE. Centrálna lym-
fadenektómia si vyžaduje preparáciu NLR v celom 
krčnom priebehu, takže pravdepodobnosť jeho 
poranenia je väčšia, ako keď sa preparuje iba jeho 
krátky úsek (pri samotnej TTE). Jemnou preparáci-
ou sa dá toto riziko znížiť, väčšia je ale hrozba po-
škodenia prištítnych teliesok (PT). Tukovo-fibrózne 
tkanivo, v ktorom sú uložené lymfatické uzliny sa 
odstraňuje en bloc, takže ľahko môže dôjsť k od-
stráneniu dolných PT (ich lokalizácia je variabilná 
a ak sú malé, môžu sa zameniť s lymfatickými 
uzlinami). Pokiaľ sa identifikujú v odstránenom 
tkanive, implantujú sa po ich peroperačnej his-
tologickej verifikácii (aby sa vylúčila implantácia 
prípadnej metastázy karcinómu v uzline) do  
m. sternocleidomastoideus. Autotransplantácia ale 
nezaručuje, že teliesko bude vždy funkčné. Horné 
PT sú väčšinou lokalizované na typickom mieste, 
takže sa zvyčajne spoľahlivo identifikujú a pone-
chávajú in situ, ale ľahko sa môže pri odstraňovaní 
okolitého tukového tkaniva poškodiť ich jemné 
krvné zásobenie, čo spôsobí ich následné odumre-
tie a stratu funkcie. Lézia NLR môže u niektorých 
ľudí, ktorí používajú svoj hlas profesionálne ukončiť 
ich kariéru, u väčšiny pacientov ale významne ne-
ovplyvňuje ich život. Navyše, kontralaterálna, nepo-
škodená hlasivka dokáže po niekoľkých mesiacoch 
od operácie poruchu hlasu kompenzovať. Trvalá 
hypoparatyreóza z poškodenia PT je závažnejšou 
komplikáciou ako jednostranná lézia NLR. Pacient 
je závislý od pravidelnej substitúcii kalcia a ak sa 
dostane do núdzovej situácie (napr. pri živelnej 
pohrome), v ktorej ku kalciu prístup nemá, môže 
byť ohrozený na živote pre hroziaci laryngospaz-
mus a možnosť udusenia. 

Zástancovia profylaktickej centrálnej lymfa-
denektómie (pri každom papilárnom karcinóme, 
s výnimkou mikrokarcinómu) tvrdia, že znižuje 
riziko lokálnej recidívy tým, že odstraňuje jej po-
tenciálne zdroje, zvyšuje presnosť „staging-u“, čím 
pomáha v rozhodovaní o liečbe rádiojódom, znižu-
je pravdepodobnosť reoperácie, ktorá je spojená 
s vyšším rizikom komplikácií a presnejšie dokáže 
v rámci dispenzarizácie detekovať lokálnu recidívu 
alebo metastázy na základe hodnôt stimulova-
ného tyreoglobulínu (5, 11, 12). Argumentom pre 
vykonanie PCLE je aj nízka senzitivita (50 – 60 %) 
USG vyšetrenia v posudzovaní metastáz lymfatic-
kých uzlín centrálneho kompartmentu, na rozdiel 
od senzitivity nad 90 % v posudzovaní lymfatic-
kých uzlín v laterálnych kompartmentoch (13).  
Napriek týmto dôvodom mnoho autorov vo 
svojich referenciách publikovaných v ostatných 
troch rokoch rutinnú PCLE pri papilárnom karci-
nóme štítnej žľazy odmieta, pričom argumentujú 
viacerými faktami. Jednak je to skutočnosť, že pri 
nezväčšených lymfatických uzlinách (aj keď mik-
rometastázy sú histopatologicky detekovateľné 
a časté) je riziko recidívy ochorenia nízke (2 – 9 %) 
aj bez lymfadenektómie a okrem toho doteraz nie 
je dokázané, že PCLE zlepšuje dlhodobé karcinóm-
špecifické prežívanie (8). Autori odmietajúci PCLE 
ďalej tvrdia, že tento výkon výrazne neredukuje vý-
skyt lokálnej recidívy (14), prípadne, že môže znížiť 
toto riziko u selektívnej skupiny pacientov (s vyso-
kým rizikom recidívy a mortality), ale jej absolút-
ny prospech pre väčšinu pacientov je malý (15).  
Poukazujú tiež na skutočnosť, že na elimináciu 
mikrometastáz sa s úspechom využíva rádiojód. 
Upozorňujú tiež, že pokiaľ nebude dokázaný prínos 
PCLE, je nutné prihliadať na jej riziká a z uvedeného 
dôvodu jej rutinné vykonávanie neodporúčajú (2, 16).  
Riziká operácie sú dôležitým momentom, ktorý 
rezonuje v referenciách z ostatných rokov a spo-
chybňuje sa názor, že PCLE má v rukách skúseného 
chirurga rovnaký výskyt komplikácií ako samotná 
TTE. Incidencia trvalej hypoparatyreózy po PCLE 
sa podľa literárnych údajov pohybuje v rozmedzí 
0 – 14,3 % (8). Väčšina prác obhajujúcich PCLE na 
základe nízkeho výskytu trvalej hypoparatyreózy 
prezentuje súbory s nízkym počtom pacientov 
a zavádzajúcim je v posudzovaní týchto výsledkov 
aj fakt, že pod označením centrálnej lymfadenek-
tómie sa v rôznych prácach prezentujú rozdielne 
výkony. Rozdielne sa opisuje napríklad horná hra-
nica centrálneho kompartmentu. Väčšinou sa za 
ňu považuje jazylka, ale niektorí za ňu považujú 
úroveň a. thyroidea superior (17) alebo dokonca 
a. thyroidea inferior (18). Takéto výsledky sú potom 
neporovnateľné. Konsenzus v týchto diskrepan-
ciách priniesla v roku 2009 Americká tyroidálna 
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asociácia ATA (American Thyroid Association) pres-
ným definovaním centrálnej lymfadenektómie (19).  
Niektoré práce propagujúce PCLE uvádzajú do-
konca nulový výskyt trvalej hypoparatyreózy (5). 
Treba ale zdôrazniť, že takéto brilantné výsledky 
neuvádzajú ani špecializované centrá po samotnej 
TTE bez PCLE (uvádzajú 1 – 2 %). Otázne je, či nie sú 
reálnejšie výsledky talianskych autorov, ktorí zistili 
analýzou súboru 1 087 pacientov operovaných 
pre papilárny karcinóm 16 % incidenciu trvalej 
hypoparatyreózy po bilaterálnej PCLE (20). Viaceré 
pracoviská v tejto krajine prispeli do písomníctva 
prácami, ktoré ešte pred niekoľkými rokmi PCLE pri 
papilárnom karcinóme propagovali, ale zo záverov 
XXIX. Kongresu talianskej národnej endokrino-
chirurgickej spoločnosti v roku 2010 už vyplýva 
odporúčanie selektívneho prístupu k vykonávaniu 
profylaktickej centrálnej lymfadenektómie. Má sa 
podľa nich indikovať u pacientov s vysokým rizi-
kom recidívy a mortality (vek nad 50 rokov, veľký 
tumor a extratyroidálny rast) (6). Selektívny prístup 
odporúča v súčasnosti aj väčšina autorov z praco-
vísk v Spojených štátoch amerických (21). Americká 
tyroidálna asociácia ATA je významnou a vo sve-
te uznávanou tyroidálnou asociáciou, ktorá na 
základe analýzy literárnych údajov odporúča štan-
dardizované diagnostické a terapeutické postupy 
(guidelines) pri ochoreniach štítnej žľazy. V roku 
2006 (po desiatich rokoch od roku 1996) uverejnila 
odporúčania, v ktorých sa v prípade papilárneho 
karcinómu prikláňala k rutinnej profylaktickej cen-
trálnej lymfadenektómii pri každom papilárnom 
karcinóme väčšom ako 1 cm (22). Uvedené závery 
vznikli na základe výsledkov štúdií vyhodnocuj-
úcich výskyt recidív ochorenia a pooperačných 
komplikácií po profylaktickej centrálnej lymfade-
nektómii. Na základe kritických ohlasov a výsledkov 
nových štúdií spochybňujúcich tieto odporúčania, 
sa v roku 2009 tá istá asociácia postavila k profylak-
tickej centrálnej lymfadenektómii pri papilárnom 
karcinóme oveľa opatrnejšie. Pri tumoroch T1 
(veľkosť do 2 cm) a T2 (veľkosť 2 – 4 cm) udáva vo 
svojich revidovaných odporúčaniach ako vhodný 
výkon samotnú totálnu alebo takmer totálnu ty-
roidektómiu bez lymfadenektómie (odporúčanie 
na úrovni C) a v „guidelines“ týkajúcich sa tumorov 
T3 (nad 4 cm s minimálnym prerastaním cez kap-
sulu) a T4 (prerastanie do okolitých štruktúr) udáva, 
že profylaktická centrálna lymfadenektómia „sa 
môže vykonať hlavne pri pokročilých tumoroch 
bez lymfadenopatie (odporúčanie na úrovni C)“. 
Čiže, dokonca ani pri tumoroch T3, T4 nehodnotí 
prínos profylaktickej centrálnej lymfadenektómie 
ako jednoznačný (23). Odporúčania na úrovni C 
podľa Sackettových kritérií medicíny založenej 
na dôkazoch (Evidence based medicine, EBM) 

v tomto prípade znamenajú, že prínos paušálnej 
profylaktickej lymfadenektómie pri papilárnom 
karcinóme v súčasnosti nie je podložený hodnot-
nými vedeckými dôkazmi a nie je preto zrejmé, 
či je osoh profylaktickej lymfadenektómie väčší 
ako jej riziko.

T status nie je jediným parametrom, ktorý 
má vplyv na recidívu ochorenia a mortalitu. 
Dokázanými rizikovými faktormi recidívy a morta-
lity sú: vek nad 45 rokov, mužské pohlavie, lokálne 
prerastanie tumoru, vzdialené metastázy a agre-
sívne histologické typy karcinómu (2). Rizikové 
faktory sa skúmajú aj detekciou rôznych géno-
vých mutácií (napr. BRAF – B-type Raf kinase, RET) 
a proteínových markerov (galectin-3). Z výsled-
kov doterajších štúdií sa ale jednoznačné závery 
v zmysle vplyvu na radikálnosť operácie robiť 
nedajú a široké uplatnenie v klinickej praxi zatiaľ 
tieto vyšetrenia nemajú. Zároveň sa predpokladá, 
že v budúcnosti bude mať práve tento typ vyše-
trení najväčší vplyv na taktiku operačnej liečby. 
Dôkazy, či vek nad 45 rokov a mužské pohlavie 
sú dôvodom na PCLE aj u T1, T2 tumorov nee-
xistujú a prerastanie do kapsuly ako aj agresívne 
chirurgické subtypy papilárneho karcinómu sa 
dokážu až definitívnou histológiou, čiže nemôžu 
mať vplyv na rozsah predchádzajúcej primárnej 
operácie. Počas operácie by mohlo o PCLE pri 
malých tumoroch rozhodnúť jedine evidentné 
makroskopické prerastanie tumoru do okolia. Ak 
sa definitívnou histológiou zistí agresívny sub-
typ papilárneho karcinómu, zvyčajne sa indikuje 
reoperácia a centrálna profylaktická lymfadenek-
tómia. Treba ale podotknúť, že agresívne subty-
py papilárneho karcinómu sa vyskytujú veľmi 
zriedka. Väčšina publikovaných štúdií týkajúcich 
sa týchto subtypov prezentuje súbory okolo 20 
pacientov. Počtom najväčší doteraz publikovaný 
súbor predstavuje 278 pacientov s vysokobun-
kovým subtypom (24). Hlavným problémom pri 
hľadaní optimálnej liečby je teda nízka početnosť 
pacientov a navyše existujú aj diskrepancie v ich 
diagnostike. Z pohľadu EBM sú tieto práce na 
úrovni dôkazu 4 a 5, takže sa z nich nedajú vyvodiť 
hodnotné závery a odporúčania. Vzhľadom na 
to, že v porovnaní s klasickým papilárnym karci-
nómom sa u agresívnych subtypov opisuje horšie 
prežívanie, častejšie lokálne prerastanie a recidívy, 
častejšia lymfadenopatia a vzdialené metastázy, 
má agresívna chirurgická liečba týchto nádorov 
logické opodstatnenie. 

Mikrokarcinóm 
Pri chirurgickej liečbe papilárneho mikrokar-

cinómu (uzol menší ako 1 cm) sa za dostatočný 
výkon väčšinou považuje lobektómia a liečba 

rádiojódom nie je potrebná. V písomníctve sa 
ale stretneme s odporúčaním celej palety rôz-
nych výkonov (lobektómia, TTE, takmer totálna 
tyroidektómia, subtotálna tyroidektómia). 

Podmienkami pre definovanie tumoru ako 
mikrokarcinómu sú: 1. tumor je jediným uzlom 
v celej štítnej žľaze, 2. neprerastá cez kapsulu, 
3. nie sú predoperačne a peroperačne zistené 
zväčšené lymfatické uzliny, 4. nejde o agresívny 
histologický subtyp. Samotná veľkosť tumoru 
do 1 cm teda neznamená, že ide vždy o mikro-
karcinóm. Aj tumory menšie ako 1 cm sa mô-
žu, aj keď zriedka, správať agresívne a vytvárať 
klinicky manifestné metastázy v lymfatických 
uzlinách. V tomto prípade je okrem TTE indiko-
vaná aj terapeutická lymfadenektómia v potreb-
nom rozsahu (25). Akceptovateľný je aj názor, 
podľa ktorého je pri akomkoľvek mikrokarcinó-
me vhodnejším výkonom TTE alebo nTTE, keďže 
v rukách skúseného chirurga sú tieto výkony 
bezpečné. Okrem toho, substitučná liečba je aj 
tak potrebná až u 50 % pacientov po lobektómii 
(jeden lalok u nich nedokáže udržať eutyreózu) 
a po TTE navyše odpadajú pacientove obavy 
z hroziacej recidívy ochorenia v ponechanom 
laloku štítnej žľazy. Protikladom týchto názorov 
je postup niektorých japonských autorov, ktorí 
z obavy pred komplikáciami chirurgickej liečby 
odporúčajú u pacientov s mikrokarcinómom 
bez lymfadenopatie len observáciu a operáciu 
indikujú až v prípade progresie ochorenia (26).

Prognóza 
Okrem TNM klasifikácie existuje niekoľko 

prognostických systémov (AMES, AGES, MACIS, 
CAEORTC, U of C, OSU, MSKCC, NTCTCS), ktoré 
na základe analýz databáz pacientov vyhodno-
cujú vplyv rôznych faktorov (vek, veľkosť tumo-
ru, prítomnosť metastáz, prerastanie, „grading“, 
kompletnosť resekcie...) na mortalitu a recidívu 
ochorenia a na základe získaných údajov zaraďujú 
pacientov s diferencovaným karcinómom do rizi-
kových skupín. Nemožno povedať, ktorý z týchto 
systémov je najlepší, ale zhodujú sa v tvrdení, 
že 70 – 85 % pacientov má nízke riziko recidívy 
i mortality a ich prognóza je excelentná. Dve veľké 
organizácie bojujúce proti rakovine – americká 
AJCC (American Joint Committee on Cancer) 
a celosvetová UICC (Union for International 
Cancer Control), zaradili pacientov s ohľadom na 
TNM klasifikáciu do 3 rizikových skupín: 

1. Pacienti s nízkym rizikom (bez lokálnych 
a vzdialených metastáz, kompletne zresekovaný  
tumor, bez invázie do okolitých tkanív, nejde o ag-
resívny histologický typ, okolie lôžka odstránenej 
štítnej žľazy nevychytáva diagnostický rádiojód). 
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2. Pacienti so stredným rizikom (mikroskopic-
ká invázia perityroidálneho tkaniva, metastázy 
v krčných lymfatických uzlinách, alebo vychytá-
vanie rádiojódu lôžkom). 

3. Pacienti s vysokým rizikom (makrosko-
pická invázia tumoru, nekompletná resekcia, 
vzdialené metastázy). 

Na základe stratifikácie pacientov do uve-
dených rizikových skupín sa po operácii určuje 
spôsob ďalšej liečby a sledovania (19). U väčšiny 
pacientov sa vykonáva ablácia zvyškov tkani-
va štítnej žľazy a prípadných mikrometastáz 
v lymfatických uzlinách rádiojódom (2). Treba 
podotknúť, že aj na liečbu rádiojódom a dispen-
zarizáciu existujú odlišné názory, ale tieto už nie 
sú predmetom záujmu chirurgov. 

Záver 
Názory na chirurgickú liečbu papilárneho 

karcinómu sú aj v súčasnosti rozdielne. Hlavným 
predmetom diskusií je predovšetkým profylak-
tická centrálna lymfadenektómia. V literárnych 
údajoch ostatných 3 rokov sa spochybňuje jej 
prínos pre všetkých pacientov a poukazuje sa na 
riziko jej komplikácií. Hodnotné dôkazy o osohu 
profylaktickej centrálnej lymfadenektómie pri 
papilárnom karcinóme štítnej žľazy v súčasnosti 
neexistujú, pretože nie sú k dispozícii výsledky 
štúdií na úrovni dôkazu I (veľké prospektívne 
randomizované štúdie s nízkym rizikom omylu). 
Pokiaľ nie je evidentné, že prínos profylaktic-
kej centrálnej lymfadenektómie presahuje jej 
riziko, logickým riešením je indikácia PCLE iba 
u selektívnej skupiny pacientov s vysokým rizi-
kom recidívy a mortality. Prakticky znamená táto 
selekcia vykonávanie PCLE u pacientov s papi-
lárnym karcinómom pri tumoroch T3, T4. Ak sa 
definitívnou histológiou zistí agresívny subtyp 
papilárneho karcinómu, vhodná je reoperácia, 
pri ktorej sa vykoná kompletizačná profylaktická 
centrálna lymfadenektómia. O uvedených kon-
troverziách by tiež mal byť informovaný každý 
pacient s papilárnym karcinómom, a to endo-
krinológom, ale rovnako aj chirurgom, a mal by 
sa spolupodieľať na rozhodovaní o výbere typu 
operačnej liečby svojho ochorenia. Zachovanie 
autonómie pacienta je etickou povinnosťou 
každého lekára.
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Neokluzivní ischemická kolitida po resekci 
aneuryzmatu abdominální aorty: zkušenosti  
z našeho pracoviště a shrnutí problematiky
MUDr. Miloslav Pirkl1,2, MUDr. Tomáš Daněk, Ph.D.1, doc. MUDr. Pavel Šebesta, CSc.1,3, MUDr. Miloš Černý1

1 Oddělení cévní chirurgie, Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a. s. 
2 Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice 
3Chirurgická klinika 2. LF a ÚVN Praha

Úvod: Neokluzivní ischemická kolitida (NOIC) po chirurgických výkonech na abdominální aortě je relativně vzácná, nicméně pro nemocného 
závažná diagnoza s vysokou letalitou. Soubor nemocných: Ve sledovaném období 01/2007 až 10/2010 bylo na pracovišti autorů operováno 
73 aneuryzmat břišní aorty (AAA), z toho 23 pro rupturu. Ve třech zde dokumentovaných případech byla v pooperačním období zazname-
nána NOIC s nutností operační revize (4,1 %) – 2x po ruptuře (8,7 %) a 1x po elektivní operaci (2,0 %). Diskuze: V souhrnu osobních zkuše-
ností a literárních údajů autoři předkládají dosavadní poznatky o NOIC ve smyslu predikce, prevence, rozdělení podle klinického průběhu 
a v neposlední řadě diagnostiky a terapie této závažné nosologické jednotky včetně určitých výhledů do budoucna, kdy především i-FABP 
a D-laktát se zdají být slibnými markery specifickými pro ischemii mukózy střeva a tedy použitelnými v diagnostice nejen NOIC. Závěr: NOIC 
je závažnou komplikací po chirurgickém řešení AAA s vysokou letalitou. Bedlivým monitoringem nemocných za užití běžně dostupných 
metod (klinický nález, biochemické a metabolické markery zánětu, bedside koloskopie, CT) lze smrtnost snížit k hranici 50 %. Přes výhled 
na dostupnost dalších diagnostických metod zůstává klíčovým problémem včasné pomyšlení na tuto hrozivou komplikaci.

Klíčová slova: neokluzivní ischemická kolitida, aneurysma abdominální aorty, i-FABP, D-laktát.

Nonocclusive ischemic colitis after abdominal aortic aneurysm resection: our experiences and summary of issues

Introduction: Nonocclusive ischemic colitis (NOIC) after abdominal aortic surgery is relatively rare, but serious diagnosis with high letality. Pa-
tients: During the period from 01/2007 to 10/2010, 73 patients underwent surgical treatment of abdominal aortic aneurysm (AAA), 23 of them 
for rupture. During the postoperative period three cases of NOIC have occurred (4.1%) resulting in the surgical intervention – two after rupture 
(8.7%) and one after elective surgery (2.0%). Discussion: In summary of personal experience and literary sources, the authors present current 
knowledge about the NOIC related to the prediction, prevention, distribution according to clinical course and finally to the diagnosis and treat-
ment of this important nosological entity, including certain future onsights. Notably both the i-FABP and the D-lactate appear to be promising 
specific markers of the gut mucosal ischemia, and therefore useful for the early NOIC diagnosis.Conclusion: The NOIC is a serious complication 
of the surgical AAA repair with ominous letality. The careful monitoring of patients with the use of currently available methods (clinical findings, 
biochemical and metabolic inflammation markers, bedside colonoscopy, CT scan) can lower letality to 50%. In spite of the future availability of 
up-to-date diagnostic methods the key problem of early thought on this deletrious condition lays in our more or less prepared minds. 

Key words: Nonocclusive ischemic colitis, abdominal aortic aneurysm, i-FABP, D-lactate.
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Legenda zkratek
ICHS – ischemická choroba srdeční
CHRI – chronická renální insuficience
CHOPN – chronická obstrukční plicní nemoc
NGS – nasogastrická sonda
MODS – multi-organ distress syndrome
MOF – multi-organ failure
SIRS –  systemic inflammatory response syn-

drome
CRP – C-reaktivní protein
GIT – gastrointestinální trakt

Úvod
Neokluzivní ischemická kolitida (NOIC) je 

závažnou nosologickou jednotkou s potenciálně 
fatálním průběhem. Ischemie tlustého střeva 
zde nemá morfologickou příčinu, jako je tomu 

například u embolie nebo trombozy horní me-
senterické tepny. Příčinně NOIC nesouvisí pouze 
s operativou břišní, resp. torakoabdominální aor-
ty, ale onemocnění se může objevit i u dalších 
nemocných, kteří prodělali protrahovanou ische-
mii splanchnického řečiště. Nabízí se např. šok, 
kardiální insuficience (syndrom nízkého srdeční-
ho výdeje), velké chirurgické výkony a další stavy 
provázené velkými přesuny intravaskulárního 
volumu a potenciální viscerální vasokonstrikcí. 
Pro operativu břišní a hrudní aorty je tato kom-
plikace nicméně relativně specifická (1). 

V naší práci jsme se proto zaměřili na vztah 
mezi NOIC a chirurgickým řešením aneurysmatu 
břišní aorty (AAA).

Incidence NOIC po resekcích AAA se udává 
ve 2–3 % u elektivních výkonů, po operacích pro 

rupturu AAA stoupá na 7–27 %. Při koloskopické 
verifikaci se četnost NOIC ještě zvyšuje (3–9 % 
po elektivních a 18–60 % po urgentních resek-
cích AAA) (2). Letalita této obávané komplikace 
se pohybuje mezi 50 a 90 % (2, 3, 4).

Soubor nemocných
Ve sledovaném období 01/2007 až 10/2010 

bylo na našem pracovišti operováno 73 nemoc-
ných s AAA, z toho 23 pro rupturu. Smrtnost 
v souboru elektivně řešených výdutí byla 2,0 %  
(1 nemocný) a v případě ruptury AAA 43,4 % 
(10 pacientů). Neokluzivní ischemickou kolitidu 
jsme v pooperačním období zaznamenali cel-
kem třikrát (4,1 %): 2x po ruptuře (8,7 %) a 1x po 
elektivní operaci (2,0 %). Všichni tři nemocní byli 
pro tuto diagnosu reoperováni.
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Názov lieku: PERIOLIMEL N4E, OLIMEL N5E, OLIMEL N7E, OLIMEL N9, OLIMEL N9E, infúzna emulzia. Zloženie: trojkomorový vak obsahuje: emulziu lipidov 
roztok glukózy, PERIOLIMEL N4E, OLIMEL N5E, OLIMEL N7E, OLIMEL N9E obsahuje roztok aminokyselín s elektrolytmi OLIMEL N9 obsahuje roztok aminokyselín 
bez elektrolytov. Lieková forma: po príprave: infúzna emulzia. Terapeutické indikácie: Parenterálna výživa pre dospelých a deti staršie ako 2 roky v prípadoch, 
keď je perorálna alebo enterálna výživa nemožná, nedostatočná alebo kontraindikovaná. Dávkovanie a spôsob podávania: PERIOLIMEL N4E – Na  infúziu 
do centrálnej alebo periférnej žily. OLIMEL N5E, OLIMEL N7E, OLIMEL N9, OLIMEL N9E – Len na infúziu do centrálnej žily. Dávkovanie závisí od schopnosti meta-
bolizovať zložky, do výdaja energie,klinického stavu pacienta, ako aj od ďalších zdrojov energie alebo bielkovín podávaných perorálne/enterálne. Veľkosť vaku treba 
zvoliť podľa telesnej hmotnosti pacienta. Podávanie môže pokračovať tak dlho, pokiaľ je to vzhľadom ku klinickému stavu pacienta potrebné. Kontraindikácie: 
u nedonosených novorodencov, dojčiat a deti mladších ako 2 roky, precitlivenosť na, na vaječné bielkoviny, na sóju, arašidy alebo na niektorú z liečiv alebo po-
mocných látok lieku, ťažká renálna insuficiencia bez možnosti vykonania hemofiltrácie alebo dialýzy, ťažká hepatálna insuficiencia, vrodené poruchy metabolizmu 
aminokyselín, ťažké poruchy zrážanlivosti krvi, ťažká hyperlipidémia alebo ťažké poruchy metabolizmu lipidov charakterizovaných hypertriglyceridémiou, hyper-
glykémia s potrebou podávania viac ako 6 jednotiek inzulínu/h, vysoká a patologická plazmatická koncentrácia niektorého z elektrolytov obsiahnutého v lieku 
(PERIOLIMEL N4E, OLIMEL N5E, OLIMEL N7E, OLIMEL N9E). Osobitné upozornenia: OLIMEL N5E, OLIMEL N7E, OLIMEL N9, OLIMEL N9E nepodávajte cez 
periférnu žilu. Pri výskyte akýchkoľvek neobvyklých prejavov, alebo prejavov alergickej reakcie (potenie, horúčka, triaška, bolesť hlavy, kožné vyrážky, dyspnoea) 
sa musí podávanie infúzie ihneď zastaviť. Obsahuje sójový olej, ktorý môže v zriedkavých prípadoch vyvolať reakcie z precitlivenosti. Nadmerné pridanie vápnika 
a fosforu môže spôsobiť tvorbu vápenatosfosforečných zrazenín, ktoré by mohli viesť k cievnej oklúzii. Ťažké poruchy rovnováhy vody a elektrolytov, ťažké stavy 
preťaženia tekutinami a  ťažké metabolické poruchy sa musia upraviť pred začatím podávania infúzie. Podávanie roztokov aminokyselín môže vyvolať akútny 
nedostatok folátu. Preto sa denne odporúča podávať kyselinu listovú. Pravidelne sa musia kontrolovať koncetrácie triglyceridov v sére a schopnosť tela odbúravať 
lipidy. Liek neobsahuje vitamin ani stopové prvky, musí sa stanoviť potreba takýchto aditív a v závislosti od toho zabezpečiť ich suplementácia. Podávajte opatrne 

u pacientov so zvýšenou osmolaritou, adrenálnou insuficienciou, srdcovým zlyhávaním alebo dysfunkciou pľúc. Po celý čas liečby sa má sledovať rovnováha vody 
a elektrolytov, osmolarita séra, sérové triglyceridy, acidobázická rovnováha, glykémia, výsledky funkčných vyšetrení pečene a obličiek, krvný obraz vrátane počtu 
trombocytov a koagulačné faktory. Liekové a iné interakcie: Vzhľadom k možnosti pseudoaglutinácie sa táto infúzna intravenózna emulzia nesmie podávať 
súčasne s  krvou rovnakým infúznym setom. Lipidy obsiahnuté v  tejto emulzii môžu ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych vyšetrení, ak sa vzorka krvi 
odoberie skôr, ako došlo k eliminácii lipidov. Nežiaduce účinky: Medzi nežiaduce účinky, ktoré sa môžu objaviť, a ktoré si vyžadujú okamžité zastavenie podá-
vania infúzie, horúčka, potenie, triaška kožné vyrážky, bolesť hlavy, dyspnoe. Ďalšie nežiadúce účinky ktoré sa môžu vyskytnúť: Trombocytopénia, precitlivenosť, 
hepatomegália, žltačka, zvýšené hladiny alkalickej fosfatázy v krvi, zvýšené hladiny transamináz, zvýšené hladiny bilirubínu v krvi. Znížená schopnosť odbúravať 
lipidy môže mať za následok „syndróm preťaženia tukmi”, ktorý môže byť spôsobený predávkovaním, ale môže sa tiež vyskytnúť na začiatku podávania infúzie 
podľa návodu a je spojený s náhlym zhoršením klinického stavu pacienta. Inkompatibility: Nepridávajte iné lieky alebo látky do niektorej z troch komôr vaku 
alebo do pripravenej emulzie bez toho, že by ste si najprv overili ich kompatibilitu a stabilitu výsledného lieku (najmä stabilitu emulziu lipidov). Inkompatibility 
sa môžu navodiť napríklad nadmernou aciditou (nízke pH) alebo nevhodným obsahom dvojmocných katiónov (Ca2+ a Mg 2+), ktoré môžu destabilizovať emulziu 
lipidov. Overte si kompatibilitu s roztokmi podávanými súčasne s rovnakou infúznou súpravou, katétrom alebo kanylou. Výdaj lieku viazaný na lekársky pred-
pis. Dátum poslednej revízie textu: Jún 2012. Pred predpísaním si prosím preštudujte úplné znenie Súhrnu charakteristických vlastností lieku. 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku PERIOLIMEL N4E, OLIMEL N5E, OLIMEL N7E, OLIMEL N9, OLIMEL N9E: Baxter Czech spol. s r. o., Praha, Česká republika

N9
9 g dusíka / liter

Pacient s vysokou 
potrebou proteínov

Celková energia
1,07 kcal/ml

Obmedzenie 
záťaže glukózou 

a tekutinami

Napríklad:
Pacient s intenzívnou starostlivos-
ťou v kritickom stave začína paren-
terálnu výživu s OLIMELOM N9.

N7
7 g dusíka / liter

Pacient so strednou 
potrebou proteínov

Celková energia
1,14 kcal/ml

Veľké množstvo 
energie pri 

minimálnom 
objeme

Napríklad:
Pacientov stav sa zlepší a je 
preložený na oddelenie. Nedokáže 
tolerovať enterálnu výživu - 
prechádza na OLIMEL N7E.

N5
5 g dusíka / liter

Pacient so strednou 
potrebou proteínov

Celková energia
0,99 kcal/ml

Stredné 
množstvo energie 
pri minimálnom 

objeme

Napríklad:
Pacientov stav sa naďalej zlepšuje, 
ale toleruje len malé množstvo 
enterálnej stravy. Ako hlavným 
zdrojom výživy je OLIMEL N5E.

N4
4 g dusíka / liter

Pacient s nízkou 
potrebou proteínov

Celková energia
0,7 kcal/ml

Nízka osmolarita: 
760 mOsm/l

Napríklad:
Pacientov stav dovoľuje prijímať 
väčšie množstvá enterálnej stravy, 
PERIOLIMEL N4E je podávaný 
na doplnenie potrebnej energie.

Optimalizovaná parenterálna výživa 
pre široké spektrum pacientov

Baxter Slovakia s.r.o.
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, tel.: 02/5941 8455, fax: 02/5941 8467
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Kazuistika č. 1
74-letý polymorbidní muž s ICHS, arteriální hy-

pertenzí, dyslipidemií, chronickou pankreatitidou 
a symptomatickou kalkulozní cholecystitidou. Pro 
rychle progredující AAA morfologicky nevhodné 
k endovaskulární terapii (krátký krček subrenálně) 
byl tento nemocný indikován k elektivní operaci. 
Výkon (resekce s aortoaortální substitucí) byl pro-
veden s minimálními krevními ztrátami a krátkým 
časem subrenální aortální svorky. Na závěr výkonu 
provedena nekomplikovaná cholecystektomie. 
Další průběh byl bez pozoruhodností (až doda-
tečně anamnesticky zjištěna ojedinělá epizoda 
příměsi krve ve stolici cca 4. – 5. pooperační den). 
Po dvou týdnech se objevila sterkorální píštěl v rá-
ně a nemocný byl indikován k urgentní operační 
revizi, při které nalezena gangrena a perforace 
sigmoidea se sterkorální peritonitidou. Provedena 
levostranná hemikolektomie s terminální transver-
sostomií. V dalším průběhu byl nemocný opakova-
ně reoperován (pro nitrobřišní krvácení, opakova-
nou nekrozu ilea, dehiscenci laparotomie). 79. den 
po primooperaci byl přeložen na metabolickou 
jednotku pro syndrom krátkého střeva. Zde po 
několika týdnech umírá pod obrazem akutního 
infarktu myokardu.

Kazuistika č. 2
85-letá žena s anamnézou ICHS, CHRI a arteriál-

ní hypertenze byla z vitální indikace operována pro 
intraperitoneální rupturu AAA. Před výkonem resu-
scitována. Provedena resekce AAA s aortoaortální 
substitucí, perioperační krevní ztráta 4500ml. V kli-
nickém a laboratorním nálezu první den po výkonu 
dominovalo vzedmutí břicha, vysoký nitrobřišní tlak 
(IAP) se známkami syndromu nitrobřišního přetlaku 
(abdominal compartment syndrome – ACS), meta-
bolická acidoza, anurie. Indikována proto k operační 
revizi, při níž nalezena transmurální ischemie celého 
colon. Provedena subtotální kolektomie s termi-
nální ileostomií. Pacientka zemřela v den operační 
revize v důsledku septického šoku.

Kazuistika č. 3
76-letý muž s CHOPN IV. stupně na domácí oxy-

genoterapii, s cor pulmonale chronicum, polyglobulií 
a arteriální hypertenzí byl indikován k urgentní ope-
raci pro retroperitoneální rupturu AAA (Eurostar D).  
Provedena resekce s bifurkační substitucí (vpravo 
do ústí společné pánevní tepny, vlevo do společné 
pánevní tepny při nutnosti exkluze a.iliaca inter-
na l. sin.). Perioperační ztráty byly kolem 3500ml 
(poraněna levá společná pánevní žíla). Po výkonu 

dlouhodobě ventilován. Pasáž zprvu volná, hodnoty 
nitrobřišního tlaku do 15 mmHg, bez známek rozvo-
je ACS. Postupně oblenění peristaltiky s vzedmutím 
břicha a s přetrvávajícími odpady do NGS, labo-
ratorní parametry bez větší pozoruhodnosti. Dva 
týdny po výkonu byl nemocný indikován k operační 
revizi pro pneumoperitoneum na CT. Operatér na-
lezl gangrenu sestupného tračníku a esovité kličky 
a provedl levostrannou hemikolektomii s termi-
nální transversostomií. V dalším průběhu návrat 
k trvalé podpůrné ventilaci. Chirurgicky zhojen byl 
nemocný přeložen 79. den po operaci na oddělení 
dlouhodobé intenzívní péče. 

Diskuse

Rizikové faktory NOIC
Práce některých autorů se zabývaly predikcí 

rozvoje NOIC po resekcích AAA. Clark et al. uvádějí 
tři hlavní rizikové faktory: rupturu AAA, koagulo-
patii a peroperační arteriální hypotenzi, přičemž 
v případě přítomnosti jednoho z těchto faktorů je  
pravděpodobnost vzniku NOIC 10 % a za přítom-
nosti dvou, resp. tří stoupá predikce na 50 %, resp. 
90 % (2). Nepochybně existují i další stavy a klinické 
situace, kdy lze rozvoj NOIC předpokládat s vyšší 



104

Slovenská chirurgia | 2012; 9(3) | www.solen.sk

104 Pôvodné práce

pravděpodobností. Stále se hojně diskutuje otáz-
ka replantace dolní mesenterické tepny (AMI) do 
cévní protézy. Dnes se většina odborné veřejnosti 
shoduje, že vzhledem k bohatému kolaterálnímu 
tepennému zásobení levé poloviny tlustého střeva  
(Drummondova a Riolanova anastomoza) je pro 
cévní zásobení dostačující průchodné povodí horní 
mesenterické tepny (AMS) a vnitřních ilických tepen 
(AII) – především levé. AMI se proto doporučuje re- 
implantovat do cévní protézy v případě exkluze vni-
třních ilických tepen, jako je tomu především u aor-
tálních aneuryzmat typu Eurostar D, i když efekt 
tohoto postupu není validně prokázán. Nutnost 
suprarenálního naložení aortální svorky (iuxta-, resp. 
suprarenální aneuryzmata) rovněž zvyšuje pravdě-
podobnost rozvoje NOIC, i když v těchto případech 
je střevní ischemie spíše důsledkem embolizace do 
povodí AMS a tedy arteriální okluze. 

Typy a průběh NOIC
Hypoperfuze colon postihuje v první řadě 

mukozu na antimesokolické straně střeva, která je 
kapilárním a tedy koncovým povodím tepenného 
zásobení. Při další progresi nebo při razantnějším 
hypoperfuzním inzultu se ischemické změny po-
souvají směrem k větším cévám – tedy do sub-
mukozy a serosy střeva. NOIC lze na základě právě 
této pokročilosti ischemických změn rozdělit na tři 
stupně. První stupeň je definován jako mukozní 
ischemie, která má transientní charakter a zpravi-
dla mírný průběh. Stupeň druhý je definován jako 
ischemie mukozní a muskulární a podle klinického 
průběhu se dělí na další dva podstupně – s, nebo 
bez multiorgánového selhávání (MODS). Stupeň 
třetí je charakterizován jako transmurální ischemie 
s gangrenou až perforací trávicí trubice a je vždy 
doprovázen rozvojem MODS (3).

Prevence vzniku NOIC
Patogeneze vzniku NOIC je nepochybně mul-

tifaktoriální, alespoň doposud není známa žádná 
přesvědčivá evidence dokládající jednoznačnou 
příčinu. Z výše uvedených skutečností lze nicméně 
odvodit preventivní kroky k omezení incidence 
NOIC: patří mezi ně rychlost výkonu (doba svorky 
na aortě), snaha o minimalizaci krevních ztrát, mi-
nimalizace manipulace se střevem a jeho cévním 
zásobením, prevence podchlazení a zachování 
hypogastrického průtoku; v případě exkluze levé 
vnitřní pánevní tepny pak případná reimplantace 
AMI. Velká míra odpovědnosti leží na anesteziolo-
govi – udržení hemodynamické stability operova-
ného je jeho stěžejním úkolem.

Někteří autoři se zabývají možnostmi ochrany 
střeva jak před perioperačním ischemickým inzultem, 
tak i v další pooperační péči. Colon zde není vnímáno 

pouze jako cílový orgán pro takový inzult, ale pře-
devším jako „motor“ syndromu systémové imunitní 
odpovědi (SIRS), kdy ischemický (resp. hypoperfuzní) 
podnět vyústí v narušení slizniční střevní bariéry. Ta se 
projeví mj. endotoxinémií. V ochraně střeva se v peri-
operačním období úspěšně uplatňují některé koloidní 
roztoky; např. byl prokázán pozitivní vliv hydroxyetyl-
škrobů na splanchnickou mikrocirkulaci (konkrétně 
HES 200kDa), které, oproti jiným koloidům, výrazně 
snižují riziko SIRS a plicního a renálního poškození. 
Příznivě ovlivňují i hodnoty pooperační endotoxi-
nemie (4, 5). Perioperační realimentace s mastnými 
kyselinami s krátkým řetězcem zaměřená na ochranu 
trávicí trubice sice stimuluje aktivitu inhibitoru akti-
vátoru plasminogenu a tím redukuje prokoagulační 
odpověď při případném SIRS, vliv na pooperační 
endotoxinemii nicméně nebyl prokázán (6).

Diagnostika NOIC
Pro diagnostiku je u nemocných po resek-

cích AAA důležité především na možnost této 
komplikace myslet. Včasnou diagnostiku ztěžuje 
skutečnost, že valná část nemocných především 
po rupturách AAA je na odděleních ARO nebo 
JIP déledobě uměle ventilována a tlumena a není 
s nimi tudíž vědomý kontakt. Podezření na rozvoj 
NOIC by měl vzbudit především měnící se nález při 
vyšetření břicha, jako je distenze, ohraničená bo-
lestivost často v levém podbřišku, porucha pasáže, 
enterorrhagie, průjmy či setrvalý výdej z NGS při 
žaludeční atonii apod. Febrilie, horšící se orgánové 
funkce, nutnost protrahované inotropní podpory 
etc. budou varovnými příznaky celkovými. V labo-
ratorních výsledcích na možnost NOIC upozorní 
leukocytóza, protrahovaná metabolická acidoza, 
laktátemie, endotoxinemie, elevace CRP a dalších 
enzymů provázející nástup MODS až MOF (7).

Z paraklinických zobrazovacích vyšetření se 
uplatní, přes jisté riziko, zejména koloskopie. Tuto 
lze provést formou šetrného bedside vyšetření 
(v 95% jsou ischemické změny lokalizovány do le-
vé části colon). Vzhledem k tomu, že k rozpoznání 
ischemie není nutná biopsie, se v rukou zkušeného 
endoskopisty jedná o metodu relativně bezpečnou. 
Nevýhodou je subjektivní posouzení. Dalším vyšet-
řením, které většinou navazuje na koloskopii anebo 
je prováděno i izolovaně při podezření na rozvoj 
NOIC, je CT. Volná tekutina či pneumoperitoneum, 
výpadek v sycení stěny střeva, přítomnost plynu 
ve stěně colon nebo v portálním řečišti jsou rtg 
koreláty klinické diagnozy střevní ischémie, přičemž 
dvě posledně jmenované již svědčí pro gangrénu. 

Z laboratorních vyšetření se v posledních letech 
klade důraz na stanovení intestinální frakce proteinu 
navazujícího mastné kyseliny (i-FABP). Tato bílkovi-
na je obsažena výlučně v cytoplasmě enterocytů. 

Plazmatická hladina i-FABP se signifikantně zvyšuje 
při ischemickém poškození střevní sliznice, aniž by 
hodnoty významně stoupaly po chirurgickém vý-
konu na střevě (8, 9, 10). Vyšetření tohoto markeru je 
tedy pro záchyt NOIC relativně specifické. 

I další marker je použitelný k podchycení 
NOIC v časných stadiích. D-laktát je specifický 
metabolický produkt anaerobních bakterií, který 
přechází do krevního oběhu při narušení mukozní 
bariéry střeva. Vzhledem k velmi krátkému biolo-
gickému poločasu je po jednorázových inzultech 
(resekční výkon na střevu apod.) v séru prakticky 
nedetekovatelný. Elevace sérové hladiny D-laktátu 
svědčí spíše pro setrvalejší poruchu (např. NOIC) 
bariérové funkce GIT (9, 11). Obdobný význam má 
stanovení hladiny glutathion S-transferázy (9).

Nagata et al. popsali v prospektivní klinic-
ké studii 100 % sensitivitu a 83,9 % specificitu 
vzestupu plasmatické hladiny prokalcitoninu 
při střevní ischemii neindukované samotným 
chirurgickým výkonem na střevě (12).

V současné době postupně zaváděná pero-
perační diagnostika za i.v. podání bolusu fluores-
ceinu s následnou laparoskopií nebo laparotomií 
při užití světla Woodovy lampy k rozlišení perfun-
dovaných a ischemických částí trávicí trubice je 
použitelná i v případě podezření na NOIC (13).

Pokles intramukozního pH sigmoidea v po-
operačním období je též průkazným ukazate-
lem rozvoje hypoperfuze GIT (14, 15). Náročnost 
a nákladnost této metody ji ale determinuje 
především k experimentálnímu použití.

Hlavním úskalím diagnostiky je včasnost. 
Necpal et al. zaznamenali v retrospektivním 
souboru 17 nemocných s NOIC prudký nárůst 
mortality při diagnóze stanovené po 4. dnu od 
operace AAA ve srovnání s výsledky léčby čas-
něji odhalené střevní ischémie (16).

Terapie NOIC
První a druhý stupeň bez MODS se doporučuje 

léčit konzervativně za dodržení obecně platných 
postupů léčby šoku a ochrany colon včetně pl-
né parenterální výživy. Vyšší dva stupně s MODS 
je nutno bezprostředně po stanovení diagnozy 
NOIC řešit operačně – tedy resekcí ischemického 
úseku colon (většinou levostrannou hemikolekto-
mií s terminální transversostomií nebo subtotální 
kolektomií s terminální ileostomií) podle rozsahu 
gangrenosních změn. U chirurgické léčby je jed-
nou ze zásad ponechání co nekratšího distálního 
pahýlu rekta k prevenci jeho ischemické dehiscen-
ce. Primární střevní anastomoza se z této indikace 
po resekčních výkonech zásadně nedoporučuje.

Progrese ischémie ponechaného střeva však 
není nikdy zcela vyloučena. Menegaux et al. v pro-
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spektivní studii zachytili NOIC po 1786 resekcích 
AAA ve 49 případech (2,7 %), z nichž 24 bylo zprvu 
diagnostikováno jako první nebo druhý stupeň bez 
MODS a tedy léčeno podle výše uvedených dopo-
ručení konzervativně. U tří čtvrtin nemocných z této 
skupiny (18 pacientů) ischémie colon progredova-
la a vyžádala si dodatečnou resekci trávicí trubice. 
V konzevativně léčené skupině s nulovou letalitou 
zůstalo nakonec pouhých 6 pacientů (12,2 %), kdežto 
43 nemocných (87,8 %) bylo nutno operovat (ať už 
primárně nebo v dalším průběhu). Letalita nemoc-
ných s druhým stupněm s MODS byla 37,5 % a u ne-
mocných s třetím stupněm NOIC pak 57,1 % (3).

Závěr
NOIC je závažnou komplikací chirurgické re-

sekce AAA s vysokou letalitou. Důslednou klinickou 
i paraklinickou monitorací nemocných za užití kom-
binovaných metod (biochemické a metabolické 
markery zánětu, SIRS, bedside koloskopie, CT) lze 
smrtnost snížit k hranici 50 % za předpokladu, že 
diagnoza je stanovena včas a k případné chirurgické 
revizi dojde před rozvojem gangrény a perforace. 

Je otázkou, kolik nemocných v našem souboru 
ve skutečnosti NOIC prvního nebo druhého stup-
ně bez MODS prodělalo subklinicky (tedy podle 
koloskopického nálezu). Faktem je, že po prvním 
zachyceném případu NOIC byly na našem pra-
covišti 2.–3. pooperační den prováděny „krátké“ 
koloskopie na lůžku, kdy po dobu jednoho roku 

nebyl zachycen ani jeden případ. Z organizačních 
důvodů a vzhledem k dalšímu nulovému záchytu 
NOIC jsme od těchto vyšetření ustoupili. Později se 
však vyskytly ještě dva zmíněné případy.

Důležité je na diagnozu neokluzivní ischemic-
ké kolitidy myslet v případě jakýchkoliv odchylek 
od optimálního pooperačního průběhu a při nejas-
ných příčinách zhoršeného stavu pacienta. Blízká 
budoucnost snad do praxe uvede další metody, 
které by mohly vést k časnějšímu záchytu NOIC 
a tím i snížení letality. Jisté však je, že většinou velmi 
rizikoví a často urgentně operovaní nemocní s roz-
sáhlým aterosklerotickým postižením budou k této 
hrozivé komplikaci mnohdy inklinovat.
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Použitie penilného bloku v manažmente 
pooperačnej bolesti detí po cirkumcízii
MUDr. Miloslav Hanula1, MUDr. Silvia Valentová Strenáčiková2, MUDr. Marián Molnár3, MUDr. Peter Kenderessy1

1II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica 

2Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica 

3Klinika detskej chirurgie, Univerzitná nemocnica Martin

Použitie penilnej blokády u detských pacientov podstupujúcich cirkumcíziu sa teší čoraz väčšej popularite pre jednoduchosť prevedenia blokády 
a pre množstvo výhod, ktoré má tento spôsob anestézy. Na Klinike detskej chirurgie v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici 
v sledovanom období dvoch rokov 57 chlapcov podstúpilo cirkumcíziu s použitím penilnej blokády. Priemerný čas potrebný na uskutočnenie penilnej 
blokády anestéziológom bol 5,68 minút. Úspešnosť penilnej blokády v našom sledovanom súbore bola 84,21 %. Z komplikácií sme zaznamenali 
u dvoch pacientov punkciu artéria dorsalis penis. V pooperačnom období pacienti vykazovali nízke skóre bolesti počas prvých 4 hodín. Iba 13,04 %  
pacientov vyžadovalo v pooperačnom období podanie analgetika, pričom priemerný čas podania analgetika bol 356,67 minút. Penilná blokáda 
predstavuje kvalitný spôsob manažmentu perioperačnej aj pooperačnej bolesti u detským pacientov podstupujúcich operácie na penise. 

Kľúčové slová: penilná blokáda, cirkumcízia, pooperačná bolesť.

Comparison caudal and penile block during circumcision in children

The use of penile blockade in pediatric patients undergoing circumcision is relatively common for a number of advantages and simplicity 
to perform. In the Department of Pediatric Surgery at Children's Faculty Hospital in Banská Bystrica during the period of two years 57 
boys underwent circumcision using penile block. The average time required to carry out penile block by anesthesiologist was 5.68 min. 
The success of penile blockade in our study group was 84.21%. Only two complications of puncture dorsalis penis artery ware recorded. 
In the postoperative period, patients had low pain scores during the first 4 hours. Only 13.04% of patients required postoperative admi-
nistration of painkillers, a median time to painkiller administration was 356.67 min. Penile block is a effective method to perioperative 
and postoperative pain management in pediatric patients undergoing surgery on the penis.

Key words: penile nerve block, circumcision, postoperative pain.
Slov. chir., 2012; roč. 9(3): 106–108

Úvod
Cirkumcízia (obriezka) chlapcov je chirurgic-

ké odstránenie predkožky a je jednou z najčas-
tejšie vykonávaných operácií v detskom veku. 
Slovo pochádza z latinského circum, čo znamená 
okolo a caedere, čo znamená odstrihnúť. 

Operácie na penise sú veľmi bolestivé, ob-
zvlášť v prvých pooperačných hodinách (15). 
V manažmente pooperačnej analgézy po cir-
kumcízii bolo navrhnutých množstvo postupov. 
Odporúča sa penilný blok, ring blok, kaudálny 
blok, topická anestézia EMLA krémom alebo 
lidokainom, prípadne parenterálne použitie 
opioidov a iných analgetík. Napriek uvedeným 
možnostiam sa v súčasnosti ešte stále množstvo 
cirkumcízii vykonáva bez analgézy, predovšet-
kým z náboženského hľadiska. 

Penilný blok patrí k často používaným tech-
nikám regionálnej anestézie (14), predovšetkým 
u pediatrických pacientov. Prvýkrát bol opísaný 
Batemanom v roku 1975 (3). Penilný blok zara-
ďujeme k periférnym technikám regionálnej 
anestézie, s pomedzi ktorých patrí medzi naj-
častejšie používané.

Pri penilnej blokáde ide o blokádu senzi-
tívnych nervi dorsales penis, ktoré inervujú dis-

tálnu časť penisu. Používa sa pri výkonoch na 
glans penise, preputiu a ústí uretry. Na rozdiel 
od kaudálneho bloku, minimálne ovplyvňuje cir-
kuláciu dieťaťa, neovplyvňuje motoriku dolných 
končatín (5), nemá žiaden vplyv na musculus 
sphincter urethrae a musculus detrusor močo-
vého mechúra (4). Technika penilnej blokády je 
pomerne jednoduchá a nevyžaduje dlhoročné 
skúsenosti. Schuepfer vo svojej práci opisuje, že 
na dosiahnutie viac ako 93 % úspešnosti stačí 
vykonať 40 penilných blokád. Miesto vpichu sa 

nachádza tesne pod spodným okrajom symfýzy, 
cca 0,5 – 1 cm laterálne od stredovej línie. Vpich 
sa vykonáva na obidvoch stranách. Priestor, do 
ktorého podávame lokálne anestetikum je troju-
holníkovitého tvaru, kraniálne ohraničený sym-
fýzou, kaudálne corpora cavernosa a mediálne 
ligamentum suspensorium (obrázok 1).

Kanylu 22 – 25 G zavádzame kolmým sme-
rom ku koži (obrázok 2). Pri použití kanyly s tupým 
hrotom môžeme cítiť odpor Buckovej fascie. Jej 
preniknutie môže byť charakterizované tzv. „click 
fenoménom“. U malých detí, ktoré majú Buckovu 
fasciu veľmi tenkú, nemusí byť odpor cítiť. 
Hĺbka zavedenia ihly je v rozmedzí 12 – 25 mm  

Obrázok 1. Technika penilnej blokády (zdroj: 
internet)

Obrázok 2. Technika penilnej blokády (foto: 
autor)
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a závisí od veku dieťaťa a jeho hmotnosti. Po 
negatívnej aspirácii podávame lokálne anesteti-
kum. Najčastejšie je používaný 0,5 % bupivacain 
alebo levobupivacain v dávke 0,1 ml/kg/strana 
s maximom 5 ml na stranu.

Medzi základné kontraindikácie použitia pe-
nilného bloku v detskom veku patria poruchy 
krvnej zrážanlivosti, infekcie, odmietnutie paci-
entom alebo rodičom. Použitie adrenalínu ako 
adjuvancia k lokálnemu anestetiku je kontrain-
dikované pre riziko vazokonstrikcie terminálnych 
artérií a následnej ischémie až nekrózy penisu.

Medzi zriedkavé komplikácie patrí zlyhanie 
blokády, punkcia artéria dorsalis penis, krváca-
nie, poranenie uretry, relatívne raritná ischémia 
penisu a v neskoršom pooperačnom období 
možnosť vzniku abscesu.

Techniky regionálnej anestézy sa v detskom 
veku vzhľadom k nespolupráci dieťaťa vyko-
návajú vždy v celkovej anestéze alebo v sedo-
analgéze. Použitie opioidov nie je potrebné, 
pretože analgetická zložka je zabezpečená práve 
regionálnou blokádou.

Klinický materiál a metodika
Súbor tvorili pediatrickí pacienti, ktorým 

bola uskutočnená cirkumcízia v dvojročnom 
období január 2010 až január 2012, ktorí boli 
operovaní na Klinike detskej chirurgie v Detskej 
fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej 
Bystrici. V sledovanom období bolo operova-
ných 57 pacientov s ASA 1-3. 

Pacienti boli premedikovaní perorálnym mi-
dazolamom v dávke 0,5 mg/kg 40 minút pred 
operačným výkonom. 

Úvod do anestézie bol uskutočnený inhaláci-
ou 8 % sevofluranu, následne bola zakanylovaná 
periférna véna, väčšinou na horných končati-
nách. Po podaní bolusu propofolu 2 – 3 mg/kg 
boli dýchacie cesty zaistené zavedením larynge-
álnej masky (LMA) príslušnej veľkosti vzhľadom 
k hmotnosti. Po overení správnej polohy LMA 
bol za aseptických podmienok uskutočnený 
penilný blok s použitím 0,5 % bupivacainu v dáv-
ke 0,1 ml/kg/strana s maximom 5 ml na stranu. 
Anestézia bola počas celého výkonu vedená 
inhalačne so sevofluranom s minimálnou alveo- 
lárnou koncentráciou inhalačného anestetika 
(MAC) 1,0 – 1,5; 50 % rajským plynom a 50 % kys-
líkom. Počas operačného výkonu boli sledované 
štandardné parametre vitálnych funkcií, EKG, 
pulzová frekvencia, periférna saturácia kyslíka 
a neinvazívny tlak. Peroperačné zvýšenie tlaku 
a pulzovej frekvencie o viac ako 15 % bolo pova-
žované za zlyhanie blokády a pacientovi bol po-
daný sufentanyl v dávke 0,1 μg/kg a zvýšená MAC 

inhalačného anestetika, pred koncom operácie 
títo pacienti dostali metamizol v dávke 15 mg/kg  
na zaistenie pooperačnej analgézy. Počas anes-
tézie bol zaznamenávaný čas potrebný na pich-
nutie blokády, dĺžka operácie a dĺžka anestézie. 
Po operačnom výkone bolo u detí starších ako 
30 mesiacov sledované skóre bolesti v 60, 120, 
180 a 240 minút po operácii pomocou vizuálnej 
škály bolesti (VAS, Visual Analogous pain Score 
scale 0 – 10). Bol zaznamenávaný čas prvej mik-
cie od pichnutia blokády a potreba analgetika 
v pooperačnom období aj so zaznamenaním 
času podania analgetika od pichnutia blokády.

Dáta boli analyzované deskriptívnymi štatis-
tickými metódami.

Výsledky
Súbor tvorilo 57 chlapcov vo veku od 6 do 

207 mesiacov. Priemerný vek bol 74,5±46,8 me-
siacov. Priemerná hmotnosť detí bola 26,7±16,8 
kilogramov. Z hľadiska anestéziologického rizi-
ka bolo 36 pacientov klasifikovaných ako ASA 
1 (63,16 %), 19 pacientov ako ASA 2 (33,33 %) 
a dvaja pacienti ako ASA 3 (3,51 %). Najčastejšie 
indikácie k operácii tvorilo conglutinatio prae- 
putii s 40,35 % a balanitis chronica s 36,84 % 
(tabuľka 1). 

Priemerný čas potrebný na uskutočnenie 
penilnej blokády anestéziológom bol 5,68 
±1,23 minút; priemerná dĺžka operácie bola 
29,07±7,79 minút a priemerná dĺžka anestézie 
bola 55,35±10,36 minút (tabuľka 2).

V sledovanom súbore 57 pacientov došlo 
u 2 pacientov pri aplikácii penilného bloku 
k punkcii a. dorsalis penis, čo bolo kontraindi-
káciou k podaniu lokálneho anestetika. U ďalších 
9 pacientov bola blokáda neefektívna, nakoľko 
prišlo počas operácie k zvýšeniu pulzovej frek-
vencie a neinvazívneho tlaku krvi o viac ako 15 %, 
a preto títo pacienti boli z ďalšieho hodnotenia 
vylúčení. Úspešnosť penilnej blokády v našom 
sledovanom súbore bola 84,21 %.

V pooperačnom období v sledovanom sú-
bore pacientov bolo priemerné skóre bolesti po 
60 minútach po operácii 1,33; po 120 minútach 
po operácii 0,82; po 180 minútach po operácii 
0,62 a po 240 minútach po operácii 0,44. Iba  
6 pacientov (13,04 %) vyžadovalo v pooperač-

nom období podanie analgetika, pričom ne-
bolo potrebné žiadne ďalšie analgetikum. Prvá 
mikcia po operácii bola priemerne v čase 257,78 
minút. Priemerný čas podania analgetika bol 
356,67 minút. V pooperačnom období neboli 
zaznamenané žiadne komplikácie v súvislosti 
s penilnou blokádou.

Diskusia
Priemerná dĺžka trvania pooperačnej anal-

gézy bola v našom súbore 356,67 minút, čo je 
porovnateľné s prácou Kundru, ktorý uvádzal 
dĺžku pooperačnej analgézy 302±25,2 minút  (7).  
Kundra vo svojom súbore opisuje priemerné 
skóre bolesti v 180 minúte od pichnutia bloku 
1,4; v našom súbore to bolo 0,62 (7). Tento rozdiel 
mohol byť spôsobený iným typom operácie, 
ktorý bol vykonávaný v súbore indického au-
tora. Taktiež priemerný čas podania analgetika 
v Margettsovom penilnom súbore (374 minút) 
(8) bol vyšší v porovnaní s našimi výsledkami. 
K tomuto prispela aj vyššia dávka použitého 
lokálneho anestetika v Margettsovom penilnom 
súbore v porovnaní s našim súborom. Podobne 
Aparajita a spol. dosiahli v penilnom súbore dlhší 
priemerný čas trvania analgézy (562 minút) (2) 
v porovnaní s našim súborom. Aparajita a spol. 
síce použili rovnakú dávku lokálneho anestetika 
ako my (0,5 mg/kg), ale použili nižšiu koncent-
ráciu (0,25 %), a tým teda dvakrát väčší objem, 
čo mohlo spôsobiť dlhšie trvanie analgézy 
v jeho súbore. Aplikáciu penilného bloku vy-
konávali v sedácii za použitia ketamínu v dávke  
0,5 – 1 mg/kg, ktorý taktiež prispel svojim anal-
getickým efektom k takému výraznému predĺ-
ženiu doby analgézy.

Komplikácie penilného bloku sú relatívne 
zriedkavé, napriek tomu sú mnohými autormi 
opisované (1, 9, 14). Incidencia komplikácií varí-
ruje podľa autorov. Telgarský opisuje vo svojej 
štúdii 8,3 % komplikácií (15), Sellman vo svojom 
súbore 491 novorodencov opisuje 11 % kompli-
kácií (12), Serour opisuje 6,7 % komplikácií (13). 
Soh vo svojej veľkej retrospektívnej štúdii s 3 909  
pediatrickými pacientmi opisuje percento kom-
plikácií len 0,18 % (14) a Dalens neopisuje ži-
adnu komplikáciu (6). Najčastejšie sa vyskytuje 
zlyhanie blokády a punkcia artéria dorsalis pe-

Tabuľka 1. Indikácie na operáciu

Diagnóza N = 57

Phimosis 11 19,30 %

Conglutinatio praeputii 23 40,35 %

Balanatis chronica 21 36,84 %

Megapraeputium 1 1,75 %

Paraphimosis 1 1,75 %

Tabuľka 2. Porovnanie priemerných časov 
uskutočnenia blokády, dĺžky operácie a dĺžky 
anestézie

Čas (min)

Av. St. De.

Pichnutie blokády 5,68 1,23

Dĺžka operácie 29,07 7,79

Dĺžka anestézie 55,35 1,36
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nis. Veľmi zriedkavou komplikáciou je ischémia 
penisu (9). V našom súbore sme zaznamenali 
u dvoch pacientov punkciu artéria dorsalis penis 
(3,5 %), čo je v porovnaní s Telgarským (6,3 %) 
nižší výskyt. Inú vážnejšiu komplikáciu sme v na-
šom súbore nezaznamenali. Zlyhanie blokády sa 
v našom súbore vyskytlo u 9 pacientov (15,79 %),  
úspešnosť v našom súbore bola 84,21 %, čo je 
porovnateľné s Telgarským (87,5 % úspešnosť 
pri 96 pacientoch). Schuepfer opisuje úspešnosť 
92,1 % pri 392 pacientoch (10), Dalens mal 100 %  
úspešnosť pri 100 pacientoch (6). Úspešnosť 
penilného bloku do veľkej miery závisí od indi-
viduálnych skúseností a zručností anestéziológa, 
naša nižšia úspešnosť mohla byť spôsobená ma-
lým súborom a s tým súvisiacimi nedostatočný-
mi skúsenosťami. Najčastejšou príčinou zlyhania 
blokády je nesprávna identifikácia miesta punk-
cie, predovšetkým u pacientov s anatomickými 
anomáliami alebo u obéznych pacientov.

Záver
Penilná blokáda používaná pri operáciách 

na penise je jednou z možností ako zabezpečiť 
perioperačnú a následnú pooperačnú analgézu. 
Výhodou tejto regionálnej techniky je, že ide 
o periférnu blokádu s nízkym výskytom kom-

plikácií. Anestéza môže byť omnoho plytšia 
a môžeme sa vyhnúť podávaniu opioidov, čo 
má za následok rýchlejšie zobudenie dieťaťa 
s nižším výskytom pooperačných komplikácií 
v zmysle zvracania. 

Výsledky našej štúdie potvrdili, že penilná 
blokáda dokáže zabezpečiť kvalitnú pooperač-
nú analgézu v bezprostrednom pooperačnom 
období, keď je bolesť najvyššia. Sme presved-
čení, že penilná blokáda patrí medzi základné 
regionálne techniky, ktoré by mal ovládať každý 
pediatrický anestéziológ.
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Transferabilita základných laparoskopických 
zručností nadobudnutých v intenzívnom  
modeli tréningu vo virtuálnej realite  
do reálneho prostredia
MUDr. Marek Šoltés, PhD., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Cieľ: Posúdiť transferabilitu základných laparoskopických zručností nadobudnutých v intenzívnom modeli tréningu vo virtuálnej realite 
do reálneho prostredia.
Materiál a metodika: Školenci zaradení do prospektívnej pozorovacej štúdie nacvičovali presne definovanú jednoduchú komplexnú úlohu 
na trenažéri vo virtuálnej realite (15 opakovaní). Pred a po ukončení tréningu vykonávali identické zadanie v realistických podmienkach 
na mechanickom trenažéri. Dosiahnuté výsledky 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). Priemerný čas nácviku predstavoval 122,5±13,5 
minút. 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, čo predstavovalo priemerné skrátenie o 31,4±12,5 percent. Uvedené 
rozdiely boli štatisticky vysoko významné (p < 0,001). 
Záver: Základné laparoskopické zručnosti nadobudnuté tréningom vo virtuálnej realite na úrovni jednoduchých komplexných úloh 
v intenzívnom modeli tréningu sa zdajú byť transferabilné do reálneho prostredia. Virtuálna realita preto disponuje potenciálom pre 
využitie nielen v postgraduálnom, ale aj v pregraduálnom vzdelávaní.

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

Transferability of basic laparoscopic skills acquired during intensive virtual  
reality training module into realistic environment

Aims: To assess transferability of basic laparoscopic skills acquired within intensive virtual reality training module into realistic environment.
Material and methods: Trainees included in this prospective observational study practiced well defined simple complex task on virtual 
reality trainer (15 repetitions). Identical task was performed prior and after virtual reality training in realistic conditions on box trainer. 
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). Mean duration of training module was 122.5±13.5 
minutes. 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 shortened by 31.4±12.5 percent to 278.9±81.6 seconds. This difference was proven to be statistically significant (p<0.001). 
Conclusions: Basic laparoscopic skills acquired during virtual reality training on the level of simple complex tasks in intensive training 
module appear to be transferable into realistic environment. As a result, virtual reality carries potential for utilization not only in post-
gradual but also in pregradual education and training.

Key words: skills, education, training, laparoscopy, laparoscopic surgery, virtual reality.
Slov. chir., 2012; roč. 9(3): 109–111

Úvod
Súčasné vzdelávanie v laparoskopickej chi-

rurgii je charakterizované snahou o nadobúda-
nie špecifických zručností už v predklinickej fáze 
chirurgického tréningu. Simulácia v najrôznejších 
podobách efektívne reflektuje túto požiadavku 
(1) a umožňuje jednoduchšie nadobúdanie chi-
rurgických zručností aj v rámci pregraduálneho 
vzdelávania (2). 

Mechanické simulátory so syntetickými a bio- 
logickými modelmi, ktoré sa najviac približujú reál-
nym podmienkam, sú znevýhodnené najmä limi-
tovanou spätnoväzobnou informáciou v binárnej 
podobe – úloha splnená/nesplnená. Simulácia vo 

virtuálnej realite naproti tomu umožňuje podrob-
nú analýzu výkonu (meranie času, definovaných 
chýb, trajektórie inštrumentov a pod.), ako aj ar-
chiváciu a následné vyhodnocovanie získaných 
dát. Obohatenie simulátorov vo virtuálnej realite 
o taktilný vnem navyše do značnej miery odstrá-
nilo dovtedajší hlavný problém virtuálnej reality 
– nedostatočne realistický pocit z výkonu (3).

Dôležitým parametrom efektivity simulácie pre 
vzdelávanie je transferabilita zručností do reálneho 
prostredia (4). Otázka, do akej miery výkonnosť 
školenca na simulátore koreluje s výkonnosťou 
v chirurgickej praxi je z pochopiteľných dôvodov 
v prípade virtuálnej reality mimoriadne dôležitá. 

Materiál a metodika
Pre potreby posúdenia transferability základ-

ných laparoskopických zručností nadobudnu-
tých počas intenzívneho modelu tréningu vo 
virtuálnej realite do reálneho prostredia bola 
zvolená prospektívna pozorovacia štúdia.

Do výskumu boli zaradení dobrovoľníci z ra-
dov študentov všeobecného lekárstva LF UPJŠ 
v Košiciach, bez akýchkoľvek predchádzajúcich 
praktických skúseností s laparoskopickou ope-
račnou technikou. Chirurgický tréning vo virtu-
álnej realite prebiehal na simulátore s rozšíreným 
taktilným vnemom (LapMentor) firmy Simbionix. 
Kvantifikácia zručností v reálnom prostredí sa  
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vykonávala na mechanickom simulátore so synte-
tickým modelom s použitím reálnych inštrumen-
tov a laparoskopickej HD veže firmy STORZ.

Pre nácvik a kvantifikáciu laparoskopických 
chirurgických zručností bola vybraná relatívne 
jednoduchá komplexná úloha vyžadujúca vysoký 
stupeň psychomotoricko-senzorickej koordinácie 
na báze presunu objektov. Perforované trojuhol-
níkové tvary naložené na 6 kovových kolíkoch na 
ľavej strane bolo potrebné presunúť na prázdne 
kolíky na pravej strane (sňať z kolíka vľavo inštru-
mentom v ľavej ruke, prechytiť inštrumentom 
v pravej ruke a umiestniť na kolík na pravej strane) 
a následne opäť zrkadlovým spôsobom vrátiť na 
štartovaciu pozíciu. Úloha vykonávaná na mecha-
nickom trenažéri kopírovala zadanie vo virtuálnej 
realite pomocou syntetického modelu (drevená 
doska s kovovými kolíkmi, trojuholníkové perfo-
rované deformabilné objekty).

Tréning sa vykonával individuálne a konti-
nuálne, len s nevyhnutnými prestávkami v prí-
pade potreby. Školenci boli na úvod stručne 
oboznámení s psychomotoricko-senzorickými 
obmedzeniami a ergonomickými zásadami 
laparoskopickej chirurgie, vrátane správneho 
úchopu a používania laparoskopických inštru-
mentov. 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 tre-
nažéri (výstupná úroveň reálnych zručností). 
Čas potrebný na vykonanie jednotlivých úloh 
bol meraný v sekundách a zaznamenávaný ne-
závislým pozorovateľom. 

Pre potreby vyhodnotenia eventuálnych sig-
nifikantných 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 štúdii participovalo 20 školencov – 13 mu-

žov a 7 žien – poslucháčov 2. – 6. ročníka Lekárskej 
fakulty UPJŠ v Košiciach. Priemerný vek zúčastne-
ných bol 24,05±1,39 roka. Priemerný čas nácviku 
predstavoval 122,5±13,5 minút. Vstupný čas po-
trebný na realizáciu zadanej úlohy na mechanic-
kom trenažéri dosiahol v priemere 420,2±143,8 
sekúnd (minimum 243; maximum 832 s). Výstupný 
čas bol v priemere 278,9±81,6 sekúnd (minimum 

173,5; maximum 507,5 s). Priemerné zlepšenie 
predstavovalo 31,4±12,5 percent (minimum 5,4; 
maximum 53,2 %). Výsledky štatistickej analýzy 
dokázali, že výkon zadanej úlohy v reálnom pro-
stredí mechanického simulátora je po jej nácviku 
vo virtuálnej realite významne zlepšený. Výsledky 
sú prehľadne zhrnuté v tabuľke 1.

Diskusia
Snaha o minimalizáciu nežiaducich vplyvov 

individuálnej „learning curve“ na zdravie a bez-
pečnosť pacienta vedie k rozmachu využívania 
simulácie v chirurgickom tréningu. Technologický 
rozvoj v poslednom desaťročí umožnil konštruk-
ciu simulátorov vo virtuálnej realite obohatených 
o realistický taktilný vnem, predstavujúcich príťaž-
livú alternatívu voči tradičným mechanickým tre-
nažérom. V súvislosti s nácvikom vo virtuálnej 
realite je dôležitý pojem transferabilita (prenos) 
zručností, t. j. či zvládnutie úlohy vo virtuálnej 
realite znamená automaticky schopnosť zvlád-
nuť identickú úlohu aj v reálnych podmienkach, 
resp. zjednodušene povedané, či školenec naozaj 
trénuje to, čo si myslíme, že trénuje.

Pre potreby štúdie bola zvolená jednoduchá 
komplexná úloha charakterizovaná jednoduchým 
mechanickým úkonom (premiestňovanie ob-
jektov), vyžadujúcim relatívne široké spektrum 
technických zručností (vizuálno-motorickú ko-
ordináciu, odhad hĺbky v dvojdimenzionálnom 
obraze, bimanuálnu súhru, vyrovnanie sa s li-
mitovaným taktilným vnemom z operačného 
poľa, schopnosť spracovania sprostredkovaného 
stranovo prevráteného obrazu, vyrovnanie sa 
s obmedzením škály smerov voľného pohybu 

inštrumentov, vykonávanie dominantných úko-
nov nedominantnou rukou, efektivitu pohybu 
inštrumentov). Takto koncipovaný dizajn zadania 
bol zvolený zámerne, nakoľko mapuje všetky 
základné technické zručnosti, pričom výkonnosť 
nie je skreslená úrovňou netechnických zručností 
(napr. kognitívnych a rozhodovacích), ktoré sú 
nevyhnutné pre zložité komplexné výkony (simu-
lácia operácií). Z rovnakých dôvodov bol výber 
školencov obmedzený na poslucháčov lekárskej 
fakulty bez predchádzajúcich praktických skúse-
ností s laparoskopickou chirurgiou. Pre potreby 
posúdenia prenosu technických zručností z virtu-
álnej reality do reálneho prostredia bolo zvolené 
identické zadanie na mechanickom trenažéri. 
Tento koncept má určité limitácie, nakoľko me-
chanický trenažér je takisto len formou simulácie 
a nie reálnym operačným výkonom. Z hľadiska 
snahy o vyhodnotenie skúmaných základných 
laparoskopických technických zručností však po-
skytuje dostatočne realistické prostredie (reálne 
inštrumenty a laparoskopická veža).

Čas potrebný na vykonanie definovanej 
jednoduchej komplexnej úlohy na mechanic-
kom trenažéri bol nácvikom vo virtuálnej realite 
štatisticky významne skrátený zo 420,2±143,8 na 
278,9±81,6 sekúnd (p < 0,001), čo potvrdzuje 
efektivitu chirurgického tréningu v tomto type 
simulácie. Rozptyl dosiahnutých časov (pred 
nácvikom: 243 – 832 s, po nácviku 173,5 – 507,5 s)  
reflektuje interindividuálnu variabilitu s nor-
málnym rozložením. Tieto závery sú v súlade 
s doposiaľ publikovanými literárnymi údajmi 
(5, 6, 7). Pozorovanie, že efektivita nácviku vo 
virtuálnej realite automaticky neznamená iden-

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

Školenec Vstupný čas (s) Tréning Výstupný čas (s) Významnosť Zlepšenie (%)
1 245,5

15 opakovaní
úlohy

vo virtuálnej
realite

173,5

p < 0,001

29,3
2 362,5 230 36,5
3 426 300 29,5
4 308 233 24,3
5 832 507,5 39,0
6 549 301 45,1
7 380 277 27,1
8 275,5 260,5 5,4
9 482 370 23,2
10 470 291,5 37,9
11 512,5 239,5 53,2
12 654 459,5 29,7
13 402,5 231,5 42,4
14 243 222 8,6
15 509 277 45,5
16 336,5 240,5 28,5
17 398 250 37,1
18 317 272,5 14,0
19 375 205,5 45,2
20 326,5 236,5 27,5
Celkovo 420,2±143,8 278,9±81,6 31,4±12,5
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tickú výkonnosť aj na mechanickom trenažéri 
(5) sa potvrdilo aj v našom súbore (120±29,6 
vs. 278,9±81,6 sekúnd). Uvedenú skutočnosť 
môže vysvetľovať fakt, že zadania vo virtuálnej 
realite a na mechanickom trenažéri nie sú úplne 
identické, nakoľko práca v realistickom prostredí 
mechanického trenažéra je predsa len náročnej-
šia (simulácia vo virtuálnej realite nekopíruje 
skutočnosť úplne dokonale).

Validita uvedených výsledkov je limitovaná pre 
daný typ úlohy a definovaný (intenzívny) model 
tréningu. Je známe, že transferabilita výkonu zloži-
tých komplexných úloh z virtuálneho prostredia na 
operačnú sálu je obmedzená (8), pravdepodobne 
z dôvodu absencie nácviku netechnických (kogni-
tívnych, behaviorálnych a sociálnych) zručností, 
ktoré sú nevyhnutnou komponentou tímovej prá-
ce v chirurgii (9). V budúcnosti bude zaujímavé ana-
lyzovať vplyv iných modelov tréningu (periodický) 
na transferabilitu zručností s cieľom identifikovať 
optimálnu tréningovú štruktúru z hľadiska časo-
vej, priestorovej a organizačnej efektivity. Rovnako 
zaujímavá sa javí aj otázka retencie nadobudnu-
tých zručností (10), najmä s ohľadom na snahu 
o zaradenie nácviku základných laparoskopických 
zručností do pregraduálneho systému vzdelávania 
v chirurgii (2). 

Záver
Základné laparoskopické zručnosti nadobud-

nuté tréningom vo virtuálnej realite na úrovni 
jednoduchých komplexných úloh v intenzívnom 
modeli tréningu sa zdajú byť transferabilné do 
reálneho prostredia. Virtuálna realita preto dispo-
nuje potenciálom pre využitie nielen v postgra-
duálnom, ale aj v pregraduálnom vzdelávaní. Sú 
potrebné ďalšie prospektívne štúdie presnejšie 
definujúce najvhodnejší rozsah a štruktúru orga-
nizačného začlenenia simulácie vo virtuálnej reali-
te do vzdelávania v laparoskopickej chirurgii.

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

Literatúra
1. Jakimowicz J, Fingerhut A. Simulation in surgery. Br J Surg 
2009; 96(6): 563–564.
2. Šoltés M, Radoňak J, Petrovičová J. Simulácia vo virtuálnej 
realite verzus mechanický trenažér v pregraduálnom vzdelá-
vaní – subjektívne hodnotenie nácviku základných laparosko-
pických zručností školencami v intenzívnom modeli tréningu. 
Miniinvazívna chirurgia a endoskopia 2012; XVI(2): 4–7.
3. Panait L, Akkary E, Bell RL, et al. The role of haptic feed-
back in laparoscopic simulation training. J Surg Res 2009; 
156(2): 312–6.
4. Stefanidis D. Optimal acquisition and assessment of pro-
ficiency on simulators in surgery. Surg Clin North Am 2010; 
90(3): 475–489.

5. Lehmann KS, Ritz JP, Maass H, et al. A prospective rando-
mized study to test the transfer of basic psychomotor skills 
from virtual reality to physical reality in a comparable trai-
ning setting. Ann Surg 2005; 241(3): 442–9.
6. Diesen DL, Erhunmwunsee L, Bennett KM, et al. Effecti-
veness of laparoscopic computer simulator versus usage of 
box trainer for endoscopic surgery training of novices. J Surg 
Educ 2011; 68(4): 282–9.
7. Loukas C, Nikiteas N, Schizas D, et al. A head-to-head com-
parison between virtual reality and physical reality simula-
tion training for basic skills acquisition. Surg Endosc 2012; 
e-pub ahead of print
8. da Cruz JA, Sandy NS, Passerotti CC, et al. Does training la-
paroscopic skills in a virtual reality simulator improve surgical 
performance? J Endourol 2010; 24(11): 1845–9.
9. Šoltés M. Význam tímovej spolupráce pre bezpečnosť v la-
paroskopickej chirurgii – review. Miniinvazívna chirurgia a en-
doskopia 2011; XV(2): 18–22.
10. Maagaard M, Sorensen JL, Oestergaard J, et al. Retention 
of laparoscopic procedural skills acquired on a virtual-reali-
ty trainer. Surg Endosc 2011; 25(3): 722–7.

MUDr. Marek Šoltés, PhD. 
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN LP 
Trieda SNP 1, 040 01 Košice 
soltes.marek@yahoo.com

SOLEN rozširuje portfólio tla ovín 
pre lekárov o knižnú produkciu

Neviete, komu zveri  
vydanie svojej knihy?

Pre viac informácií píšte a volajte: redakcia@solen.sk, 02/ 5413 1380, 02/ 5413 1381
Lovinského 16, 811 04 Bratislava, www.solen.sk

KVALITNÚ REDA NÚ A EDITORSKÚ PRÁCU, RECENZIE, GRAFIKU, TLA , 
PUBLICITU A PREDAJ VRÁTANE ELEKTRONICKEJ VERZIE

ZAISTÍME VÁM:

edícia MEDUCA

SOLEN_edicia_Meduca_uputavka_210x148.indd   1 24. 8. 2012   15:43:12



112

Slovenská chirurgia | 2012; 9(3) | www.solen.sk

112 Kazuistiky

Atypická dekubitálna fibroplázia  
– diagnostický a terapeutický problém?
MUDr. Marek Čambal, PhD. 1, MUDr. Pavel Zonča, Ph.D.1,2, prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.1,  
MUDr. Alexander Škoda1, MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD.3, MUDr. Ivan Satko1

1 1. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava 
2 Center for Visceral and Miniinvasive Surgery, Wesseling, Nemecko, 
3Ústav patologickej anatómie LF UK a UN Bratislava

Cieľ: Cieľom našej práce je opísať zriedkavú až raritnú nozologickú jednotku na konkrétnom prípade nami liečeného pacienta s atypickým 
klinickým priebehom a upozorniť na možné dôsledky neadekvátnej liečby dekubitu a patológom eventuálne zle stanovenej diagnózy.
Metódy: Práca opisuje kazuistiku 45-ročného pacienta po operácii meningomyelokély, s chronickou obličkovou chorobou, stavom po 
transplantácii obličky a následnej graftnekrektómii. Pacient s dekubitom vo femoro-popliteálnej oblasti vľavo v trvaní asi tri roky, s abs-
cesom a osteomyelitídou sedacej kosti potvrdenou CT vyšetrením, pri chirurgickej revízii zistená tumorózna infiltrácia okolia dekubitu. 
Následne progresia infekcie, flegmóna a gangréna nohy, pacient v septickom stave napriek opakovaným chirurgickým intervenciám  
a antibiotickej liečbe exituje. Podľa histologického vyšetrenia tumoróznej infiltrácie išlo o atypickú dekubitálnu fibropláziu.
Záver: Atypická dekubitálna fibroplázia je mimoriadne zriedkavým benígnym nádorom u oslabených a fyzicky oslabených pacientov, 
na ktorú je treba myslieť pri diagnostike, nakoľko môže byť zamenená za sarkóm.

Kľúčové slová: dekubitus, atypická dekubitálna fibroplázia. 

Atypical decubital (bed sore) fibroplasia – a diagnostic and therapeutic challenge?

The aim of our work is to describe a rare nosological unit on a particular case of patient we´ve treated, with an atypical clinical course and 
to point at the possible consequences of inadequate treatment of bed sore (decubitus) and possibly incorrect pathologist´s diagnosis. 
 Our paper describes a case of 45-year old patient after meningomyelocele surgery, with chronic kidney disease, after renal transplantation and 
subsequent graftnecrectomy.
This patients had also bed sores in the femoro-popliteal region on the left side for a period of about three years, with abscess and osteomyelitis of ischiadic 
bone confirmed by CT scan, and at surgical revision there was revealed a tumour infiltration of the surrounding of the bed sore. Followed the progression 
of infection, phlegmona and gangrene of the leg, and this patient dies in severe sepsis despite surgical interventions and antibiotic therapy.
The histological examination of tumorous infiltration discovered an atypical decubital (bed sore) fibroplasia. Conclusion is, that an atypical de-
cubital fibroplasia is an extremely rare benign tumor in debilitated and physically deprived patients, which is to be thought about in a diagnostic 
process, because it can be mistaken for sarcoma.

Key words: fibroplasia, atypical, bed sore (decubitus), sarcoma.
Slov. chir., 2012; roč. 9(3): 112–114

Na 1. chirurgickú kliniku LF UK a UNB bol 
z periférnej nemocnice odoslaný 45-ročný paci-
ent za účelom liečby septického stavu pri rozsia-
hlom dekubite v gluteo-femorálnej oblasti vľavo. 
Pacient sa narodil s meningomyelokélou, niekoľko 
hodín po pôrode mu bola vykonaná plastická 
operácia s prekrytím defektu chrbtice. Napriek 
uvedenej operácii mal pacient neurogénny mo-
čový mechúr s opakovanými uroinfekciami, uro-
bená TUR hrdla močového mechúra. Pacientovi 

bol opakovane diagnostikovaný masívny reflux 
do oboch obličiek, v roku 1990 mal urobenú 
ureteroileostómiu. V roku 1986 bola pacientovi 
diagnostikovaná chronická renálna insuficiencia 
a arteriálna hypertenzia. Od roku 1995 bol pacient 
zaradený do dialyzačného programu, v roku 2001 
transplantácia kadaveróznej obličky, postupne 
však opäť došlo k progresii renálnej insuficiencie, 
v roku 2008 zlyhanie transplantátu obličky. V ja-
nuári 2009 graftnekrektómia.

Pre mierny stupeň parézy dolných končatín 
bol pacient čiastočne imobilný. Postupne sa mu 
vytvoril v gluteo-femorálnej ryhe vľavo dekubit, 
ktorý bol ošetrovaný rajónnym chirurgom. Pre 
nezhody medzi pacientom a chirurgom si pacient 
defekt posledné tri roky ošetroval sám. Sledovaný 
bol v rajónnom dialyzačnom centre, v ktorom 
pre asi mesiac trvajúce výstupy teplôt a výraznú 
progresiu sekrécie z dekubitu, konzultovala oše-

trujúca lekárka lokálne chirurgické zariadenie 
a následne i lokálnu fakultnú nemocnicu, obe 
odmietli pacienta chirurgicky riešiť. Napriek lokál-
nym preväzom a celkovej antibiotickej liečbe bol 
však pacient asi 2 týždne v septickom stave, preto 
lekárka dialyzačného centra konzultovala naše 
pracovisko za účelom ďalšej liečby pacienta. Po fy-
zikálnom vyšetrení a revízii dekubitu sme vyslovili 
podozrenie na zápalovú infiltráciu okolia dekubitu 
a na osteomyelitídu sedacej kosti, ktorú potvrdilo 
CT vyšetrenie. Následne sme u pacienta indikovali 
operačné riešenie, pri ktorom sme však v dutine 
dekubitu zistili rozsiahlu tumoróznu infiltráciu 
atypickým tuho-elastickým tkanivom, pričom zo 
spodiny dekubitu vytekal hnis z abscesu. Defekt 
v sedacej kosti spôsobený osteomyelitídou bol 
hmatný, rozmeru asi 3 cm. Vzhľadom na nejas-
nosť lokálneho procesu a stav vysoko suspektný 
z nádoru spojivového tkaniva sme upustili od 

Obrázok 1. Dekubitus v gluteálnej oblasti vľavo 
s rozvinutou flegmónou ľavého stehna a podo-
zrením na anaeróbnu myonekrózu



113

www.solen.sk | 2012; 9(3) | Slovenská chirurgia

113Kazuistiky

ďalšieho chirurgického riešenia do doručenia 
výsledku histologického vyšetrenia odobratého 
tkaniva. Pooperačne napriek lokálnym preväzom, 
drenáži dekubitu a Garamycínovej pene vlože-
nej do defektu sedacej kosti pretrvával septický 
stav, i keď lokálny nález v oblasti dekubitu bol 
výrazne zlepšený. Stav pacienta sa náhle prud-
ko zhoršil, vznikol opuch ľavej dolnej končatiny, 
Dopplerovým vyšetrením sme vylúčili hlbokú 
žilovú trombózu, ale nasledujúci deň pre príznaky 
flegmóny ľavej dolnej končatiny sme indikovali 
operačné riešenie, pri ktorom sme urobili početné 
inzície a kontraincízie. Na ďalší deň sa zmenil cha-
rakter sekrécie z incízií, vyslovili sme podozrenie 
na anaeróbnu myonekrózu (obrázok 1), ktorú 
však mikrobiologickým vyšetrením nedokazu-
jeme. Stav bol riešený chirurgicky, opakovanými 
incíziami, kontraincíziami (a) nekrektómiami a pa-
renterálnou antibiotickou liečbou, avšak progre-
sia lokálneho nálezu a septického stavu napriek 
komplexnej liečbe pri uvedenom základnom 
ochorení viedla u imunosupresívami oslabeného 
a dlhodobo septického pacienta k exitu.

Výsledok histologického vyšetrenia pre ne-
jasnosť nálezu a nutné konzultácie sme dostali 
až v čase, keď stav pacienta bol vážny a prognó-
za quo ad vitam infaustná. Výsledkom histolo-
gického vyšetrenia bola atypická dekubitálna 
fibroplázia v gluteálnej oblasti (obrázky 2 a 3).

Atypická dekubitálna fibroplázia (atypical 
decubital fibroplasia, ADF) je reaktívny patologický 
proces, ktorý sa typicky vyskytuje v koži a v pod-
kožnom tkanive imobilizovaných alebo oslabe-
ných pacientov (1) na miestach pôsobenia tlaku. 
Väčšinou je táto diagnostická jednotka publikovaná 
v patologicko-anatomickej literatúre (2).

ADF, charakterizovaná pseudosarkomatóznou 
proliferáciou mäkkých tkanív, bola v literatúre opí-
saná len nedávno (1, 3, 4), spočiatku pod označe-
ním „fibroplastické pseudotumory u imobilných 
pacientov“. Takmer súčasne opísali Perosiová 
a Weissová (5) identickú léziu a nazvali ju „ische-
mická fasciitída“ (IF). Ilaslan navrhuje názov deku-
bitálna ischemická fasciitída, ktorý kombinuje dva 
už existujúce názvy jednej klinickej jednotky (2). 
Ide o benígnu afekciu, histologicky podobnú sar-
kómu a často mylne ako sarkóm diagnostikovanú 
(4, 5). Predpokladá sa, že ide o reaktívny proces 
spôsobený prolongovanou ischémiou, ktorá je 
výsledkom mechanického tlaku. Ide o odlišnú jed-
notku ako dekubitálny vred, histologicky i klinicky, 
hoci majú podobnú etiológiu – mechanický tlak. 
Vyskytuje sa primárne u oslabených alebo imo-
bilných pacientov nad kostnými prominenciami, 
ale môže sa vyskytnúť i u pacientov, ktorí nie sú 
imobilizovaní, ale sú vystavení tlaku na niektorú 

časť kože počas určitého času (3). Na rozdiel od 
kožných dekubitálnych ulcerácií, koža kryjúca IF/
ADF je zvyčajne intaktná. To môže byť spôsobené 
faktom, že ischémia je pravdepodobne menej 
závažná alebo má intermitentný charakter, a tak sa 
vývoj povrchovej kožnej ulcerácie nevyskytuje (6). 
Vzhľadom na vysoký počet dlhodobo liečených 
a chronicky postihnutých pacientov, je zložité 
vysvetliť relatívnu zriedkavosť týchto lézií (2). 

Najvyššia incidencia ADF je v ôsmej a devia-
tej dekáde (6). Súčasná analýza 44 pacientov (7) 
vo veku medzi 23 – 96 rokov ukázala, že medián 
veku je 74 rokov (8). Lézie sú nebolestivé masy 
v trvaní 3 týždne až 6 mesiacov (9) a ich rozsah je 
1 – 10 cm v najväčšom rozmere, medián veľkosti 
je 4,7 cm (8, 10). Väčšina lézií je lokalizovaná 
v podkoží a často involvuje priľahlé tkanivá ako 
svaly, šľachy a fascie (3).

Hoci ischemická fasciitída a dekubitálny vred 
majú podobnú etiológiu – mechanický tlak, sú 
rozdielne histologicky i klinicky (1). U pacientov 
s dekubitmi ide skôr o akútne ochorenie a for-
mujú sa u nich veľké rozsiahle defekty, zatiaľ čo 
pacienti s ischemickou fasciitídou sa zhoršujú 
relatívne pomaly. Hoci súčasné štúdie zazname-
nali v anamnéze fyzické oslabenie postihnutých 
pacientov, môže byť potvrdené len u 44 paci-
entov (8). Väčšina zaznamenaných prípadov boli 
pacienti pripútaní na lôžko alebo vozík.

Makroskopicky ide o neostro ohraničené 
tumory hlbokého podkožia až kória, mäkkej kon-
zistencie a šedožltej farby. ADF (IF) predstavuje 
ďalšiu pseudosarkómovú léziu mäkkých tkanív, 
ktorá môže byť chybne diagnostikovaná (4). 
Histologická diagnóza ju považovala za malígnu 
približne v tretine až polovici zaznamenaných 
prípadov (6). Montgomeryová a spol. (3) udávajú 
iniciálnu malígnu diagnózu u 43 % konzultova-
ných prípadov, Perosiová a Weissová (5) uvád-
zajú takúto diagnózu u 4 z 5 prípadov. 

Histologická charakteristika 
a diferenciálna diagnóza

Histologicky je atypická dekubitálna fibroplá-
zia v princípe charakterizovaná zabratím dermál-
neho a podkožného tkaniva fibrinoidnou nekró-
zou, reaktívnou fibrózou a fokálnymi mixoidnými 
zmenami v obklopujúcich zónach, ktoré zahŕňajú 
prominujúcu reaktívnu neovaskularizáciu, gra-
nulačné tkanivo a ektatické cievy s reaktívnymi 
atypickými fibroblastmi a tukovými nekrózami. 
Ďalšie nálezy zahŕňajú hyalinizáciu cievnych stien, 
fibrínové tromby, extravazáciu červených krviniek, 
depozity hemosiderínu a akútnu alebo chronickú 
inflamáciu. Hoci zmeny sú predominantne v hĺb-
ke, zaberajú dermis, subkutánne tkanivo a kostro-

vé svalstvo, povrchová epiderma môže vytvárať 
ulcerácie. Rozpoznanie atypickej dekubitálnej 
fibroplázie má rozhodujúci význam, môže byť  
diagnostikovaná klinicky i histologicky nesprávne 
a interpretovaná ako sarkóm (1).

ADF reprezentuje pseudosarkomatóznu 
fibroplastickú proliferáciu, ktorá môže byť ná-
jdená v koži a v mäkkých tkanivách (3). K pseu-
dosarkomatóznym fibroplastickým proliferáciám 
patrí reaktívna non-neoplastická proliferácia fibro-
blastov, ktorú môže byť náročné odlíšiť od skutoč-
ných sarkómov. Do tejto kategórie sú zahrnuté aj 
proliferatívna fasciitída, proliferatívna myozitída, 
nodulárna fasciitída, intravaskulárna fasciitída, 
kraniálna fasciitída, myositis osificans a fibro-ose-
álne pseudotumory prstov (3, 11). Navyše oproti 
ostatným pseudosarkomatóznym proliferáciám, 
diferenciálna diagnóza atypickej dekubitálnej 
fibroplázie zahŕňa aj sarkómy, aj myxoidný malí-
gny fibrózny histiocytóm, myxoidný chondrosar-
kóm, myxoidný liposarkóm, dekubitálny vred (3), 
elastofibróm a epiteloidný sarkóm (12).

Špecifická ADF môže byť odlíšená od a) ma-
lígneho fibrózneho histiocytómu vďaka hyper-
celularite, atypickým mitózam a veľmi atypickej 
cytológii v druhom menovanom, od b) chon-

Obrázok 2. Spodina dekubitu, farbenie HE

Obrázok 3. Farbenie imunohistochemické  
CD 34 proti endotelovým bunkám
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drosarkómu vďaka chýbaniu chondroidných 
formácií v ADF, od c) liposarkómu vďaka absencii 
charakteristickej cievnej vzorky a lipoblastom 
v ADF. Epiteloidný sarkóm sa často manifestuje 
histologickým obrazom celulárnych regiónov 
prerušovaných zónami nekrózy pripomínajú-
cich IF, primárne sa vyskytuje u adolescentov 
a mladých dospelých a má náklonnosť na vznik 
na dolných končatinách (6).

Podľa klinického obraz sa nodulárna a pro-
liferatívna fasciitída javí ako mäkký, palpovateľný 
uzol, ktorý rýchlo rastie a dosahuje svoju koneč-
nú veľkosť o 2 – 3 týždne (13, 14, 15), zatiaľ čo 
pacienti s ADF majú dlhší klinický priebeh a ADF 
sa prezentuje ako pomaly rastúca podkožná 
masa (12).

ADF obsahuje navyše mnoho znakov odliš-
ných od dekubitálneho vredu. ADP sa prezentuje 
ako podkožná masa alebo uzlík, a hoci môže fo-
kálne a povrchovo exulcerovať, nevytvára veľké 
extenzívne defekty ako môžeme vidieť pri deku-
bitoch. Dekubitus vykazuje v okolitých tkanivách 
granulačné tkanivo bez bizarných, veľkých, reaktív-
ne vyzerajúcich fibroblastov alebo charakteristickej 
lobulárnej vzorky s centrálnymi zónami fibrinoidnej 
nekrózy, ktoré je možné vidieť u ADP. 

Úzka komunikácia medzi rádiológom, chirur-
gom a patológom je dôležitá pri manažmente 
všetkých diagnóz muskuloskeletálneho systému. 
Väčšina pacientov s muskuloskeletálnymi neo-
plazmami, ktoré vyžadujú biopsiu, je v súčasnosti 
vyšetrená pomocou perkutánnej biopsie. S neu-
stále narastajúcim používaním tenkoihlovej 
aspiračnej biopsie ako diagnostického ná-
stroja pri uvedomení si možnej diagnózy IF/
ADF, je najdôležitejšie vyhnúť sa neprávnemu 
označeniu tejto benígnej reaktívnej proliferá-
cie ako high-grade malignity (6). Nanešťastie sú 
nálezy tenkoihlovej aspiračnej biopsie často inter-
pretované ako suspektné alebo silno sugestívne 
z malignity. Preto ak sa chceme vyhnúť nesprávnej 
diagnóze, je pri hodnotení tenkoihlových biop-
tických vzoriek od pacientov s charakteristickou 
klinickou anamnézou kľúčová opatrnosť (16). Iba 
zriedkavo sa klinická diagnóza odchýli od „ukáž-
kovej – učebnicovej“, ale patológ by si mal byť 
vedomý, že zriedkavo boli prípady IF/ADF opísa-
né u mladých pacientov (3, 17). Vedomosť o tejto 
nozologickej jednotke u zoslabnutých pacientov 
uľahčuje správnu diagnózu a zároveň umožní vy-
varovanie sa nepotrebným intervenciám alebo 
„nadliečbe“ rizikových pacientov (2).

Pretože tieto lézie klinicky i histologicky simu-
lujú sarkóm mäkkých tkanív, je dôležité rozpozná-
vať MRI charakteristiky tejto nozologickej jednotky 
a obmedziť tak chybnú diagnózu sarkómu. Prvou 

a doteraz pravdepodobne jedinou prácu opisu-
júcou MRI charakteristiky ADF bola s najväčšou 
pravdepodobnosťou práca Ilaslan et al. (2), v kto-
rej autor retrospektívne vyhodnotil MRI nálezy 
troch pacientov s diagnózou ADF. U každého 
pacienta zobrazilo MRI okrúhlu hmotu rozmerov 
približne 2; 3,5 a 4,5 cm v podkožnom tkanive, 
lokalizovanú približne okolo proximálneho ilioti-
biálneho väzu na úrovni veľkého trochanteru. Pri 
T1 vážených snímkach boli masy izointenzívne 
ako sval, pri T2 vážení bolo vidieť slabo hetero-
génny hyperintenzívny signál. Zreteľné zosilnenie 
signálu bolo vidieť po podaní gadolínia v každej 
lézii, ale centrálne sa vyskytli i malé nevychytáva-
júce ložiská, ktoré zodpovedali makroskopickým 
oblastiam s ischémiou a nekrózou. 

Prognóza IF/ADF je vo všeobecnosti výborná 
a nebol zaznamenaný žiadny príklad malígnej 
transformácie, metastázovania alebo smrti. Vo 
všeobecnosti bola konzervatívna lokálna excí-
zia akceptovaná ako metóda voľby. U približne 
40 publikovaných prípadoch, sa u 4 pacientov 
vyskytla lokálna rekurencia, u jedného pacienta 
sa rekurencia vyvinula 2-krát (6).

Diskusia
S diagnózou atypickej dekubitánej fibroplázie 

sme sa na našom pracovisku stretli prvýkrát. Ako 
vyplýva z opisu kazuistiky, išlo o imunosupresívnou 
liečbou oslabeného, relatívne mladého pacienta 
s čiastočnou imobilitou pri základnom neurolo-
gickom ochorení, u ktorého je hojenie defektov 
navyše komplikované chronickou obličkovou cho-
robou, i keď bol pacient chronicky dialyzovaný. 
Podľa anamnézy nebolo možné zistiť, kedy došlo 
k zmene v dekubite v zmysle vývoja atypickej de-
kubitálnej fibroplázie, pacientom dlhodobo odmi-
etané ošetrovanie chirurgom v rajóne spolu s jeho 
základným ochorením malo pravdepodobne za 
následok progresiu dekubitu v gluteo-femorálnej 
oblasti do hĺbky až na sedaciu kosť, v ktorej bola 
jednoznačne klinicky, CT vyšetrením i operačnou 
revíziou diagnostikovaná osteomyelitída.

Vývoj atypickej dekubitálnej fibroplázie 
v opísanom rozsahu, svojou hĺbkou infiltrácie 
či povrchovou nekrózou je podľa literárnych 
zdrojov ojedinelý, preto sa prikláňame k názoru, 
že išlo o kombináciu dekubitu s ADF u imuno-
logicky kompromitovaného jedinca, u ktorého 
dôsledkom chronickej sepsy došlo k rozvoju 
myonekrózy v rozsahu, ktorý bol napriek kom-
plexnej liečbe pre pacienta infaustný.

Z uvedenej kazuistiky pre nás i pre klinických 
patológov vyplýva i ďalšie ponaučenie – i keď 
je diagnóza ADF raritná, treba na ňu myslieť 
predovšetkým pri diferenciálnej diagnostike 

podkožných nádorov v lokalizáciách vystave-
ných tlaku u oslabených pacientov, aby sa liečba, 
ktorá spočíva v lokálnej excízii nezamieňala za 
liečbu sarkómu, ktorá je komplexná, náročná pre 
pacienta i pre zdravotnícky systém.

Histologický nález vzorky tkaniva  
od nami liečeného pacienta

Všetky vzorky sú zo spodiny dekubitu, pod nekro-
tickým detritom výrazná proliferácia vaskularizované-
ho fibrózneho tkaniva s diseminovanými histiodytmi 
a štíhlymi vretenovitými bunkami pozitívnymi na S100, 
mitózy a ľahké atypie sú len ojedinelé, ide o atypickú 
dekubitálnu fibropláziu.

Literatúra
1. Baldassano MF, Rosenberg AE, Flotte TJ. Atypical decubital fibro-
plasia: a series of three cases. J Cutan pathol 1998; 25: 149–152. 
2. Ilaslan H, Joyce M, Bauer T, Sundaram M. Decubital Ische-
mic Fasciitis: Clinical, Pathologic, and MRI Features of Pseu-
dosarcoma. AJR 2006; 187: 1338–1341.
3. Montgomery EA, Meis JM, Mitchell MS, Enzinger FM. Atypi-
cal decubital fibroplasia, a distinctive fibroblastic pseudotumor 
occurring in debilitated patients. Ain J Surg Pathol 1992; 16: 708.
4. Zámecnik M, Michal M, Patrikova J. Atypical decubital fibro-
plasia (ischemic fasciitis) a new pseudosarcomatous entity. 
Československá Patologie 1994; 30: 130.
5. Perosio PM, Weiss SW. Ischemic fasciitis, ajuxta-skeletal 
fibroblastic proliferation with a predilection for elderly pati-
ents. Modern Pathol 1993; 6: 69.
6. Washing D, Zaher A. Pathologic Quiz Case. A 76-Year-Old 
Debilitated Woman With a Right Thigh Mass. Arch Pathol Lab 
Med 2004; 128: 139–140.
7. Komatsu M, Kosaka H, Yoshizaki Y, Ueda M. Ischemic fasci-
itis. Journal of Dermatology 2010; 37: 934–936.
8. Liegl B, Fretcher CDM. Ischemic fasciitis: analysis of 44 ca-
ses indicating an inconsistent association with immobility or 
debilitation. Am J Surg Pathol 1998; 32: 1546–1552.
9. Yamamoto M, Ishida T, Machinami R. Atypical decubital 
fibroplasia in a young patient with melorheostosis. Pathol 
Int 1998; 48: 160–163.
10. Enzinger FM, Weiss SW. Ischemic fasciitis (Atypical de-
cubital fibroplasia). In: Sharon WW, John RG, eds. Soft Tissue 
Tumors, 4th edn. St Louis: Mosby 2001: 276– 278.
11. Enzinger FM, Weiss SW. Soft tissue tumors. 3rd. edn. St 
Louis: CV Mosby 1995: 183.
12. Fukunaga M. Atypical decubital fibroplasia with unusual 
histology. APMIS 2001; 109: 631–5.
13. El-Jabbour JN, Bennet MH, Burke MM, Lessells A, O’Hallo-
ran A. Proliferative myositis. An immunohistochemical and ul-
trastructural study. Am J Surg Pathol 1991; 15: 654–9. 
14. Weiss SW, Goldblum JR. Soft Tissue Tumors. 4th ed. St. 
Louis, CV Mosby 2001: 276–8.
15. Montgomery EA, Meis JM. Nodular fascitis. Its morpholo-
gic spectrum and immunohistochemical profile. Am J Surg 
Pathol 1991; 15: 942–8.
16. Kendall BS, Liang CY, Lancaster KJ, et al. Ischemic fascii-
tis: report of a case with fine needle aspiration findings. Acta 
Cytol 1997; 41: 598–602.
17. Ishida YM, Machinami R. Atypical decubital fibroplasia in a young 
patient with melorheostosis. Pathol Int 1998; 48: 160–163.

MUDr. Marek Čambal, PhD. 
1. chirurgická klinika LF UK a UNB 
Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava 
cambalma@gmail.com



115

www.solen.sk | 2012; 9(3) | Slovenská chirurgia

115Kazuistiky

Prevrátený žalúdok (upside down stomach) 
a jeho komplikácie
MUDr. Juraj Váňa, PhD.
Chirurgické oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Výskyt hiatovej hernie signifikantne narastá s vyšším vekom. Extrémnou formou je upside down stomach. Vzniká obštrukčný syndróm, 
ktorý vyžaduje chirurgickú intervenciu. Ako príklad komplikácie autor prezentuje kazuistiku inkarcerovanej hiatovej hernie spojenej 
s perforáciou žalúdka. Na chirurgické oddelenie bola prijatá 83-ročná žena s anamnézou zvracania a niekoľko dní trvajúcimi bolesťami 
epigastria. V anamnéze je dlhoročná neriešená hiatová hernia. Vzhľadom k progresii klinického stavu indikovaná pacientka k operácii. 
Pooperačný priebeh komplikovaný abdominálnym kompartment syndrómom, anúriou a kardiálnou dekompenzáciou. Kazuistika pou-
kazuje na možnosť vývinu zriedkavej závažnej komplikácie pri dlhoročne neriešenej verifikovanej hiatovej hernii.

Kľúčové slová: hiatová hernia, inkarcerácia, perforácia žalúdka, prevrátený žalúdok.

Upside down stomach and its complications

The prevalence of hiatus hernia significaly increases with old age. The extreme form is upside down stomach, which causes obstructive 
syndroma when surgical treatment is necessary. Autor presents case report of the incarcerated hiatus hernia associated with stomach 
perforation. On the surgical department was admitted 83 years old woman with anamnesis of the vomitus and pain in the epigastrium. 
Patient has a few years hiatal hernia without treatement. For the progresion of the clinical signs was performed laparotomy. Postopera-
tive course was complicated with abdominal compartment syndroma, anuria and cardial decompensation. This case report mentioned 
on this very rare complication of the untreated hiatal hernia.

Key words: hiatus hernia, incarceration, stomach perforation, upside down stomach.
Slov. chir., 2012; roč. 9(3): 115–116

Úvod
Výskyt hiatovej hernie narastá signifikantne 

s vyšším vekom. Axiálna, alebo aj sklzná hiato-
vá hernia sa vyskytuje najčastejšie. Kardia spo-
lu s priľahlou časťou žalúdka je dislokovaná do 
zadného mediastína. Príčinou môže byť získané 
alebo vrodené oslabenie väzivového aparátu 
v okolí kardie. Výskyt paraezofageálnej hernie sa 
udáva len do  5 % zo všetkých hiatových hernií 
(1). Fundus je dislokovaný do zadného mediastína, 
kardia ostáva na svojom mieste v dutine brušnej 
pod bránicou. Extrémna forma paraezofageálnej 
hernie sa nazýva upside down stomach, keď sa 
cez ezofageálny hiatus vsunie do hrudníka celý 
žalúdok, kardia a pylorus ostáva v dutine bruš-
nej. Vzniká obštrukčný syndróm. Medzi zriedkavé 
a vážne komplikácie hiatovej hernie patrí aj perfo-
rácia žalúdka pri inkarcerácii hiatovej hernie.

Materiál
Na Chirurgickom oddelení FNsP Žilina bolo 

v roku 1998 – 2011 celkovo operovaných 37 081 
pacientov. Z toho na náhlu príhodu brušnú bolo 
operovaných 6 019 pacientov, čo predstavuje 
16,23 %. Najčastejšou náhlou príhodou bola ak-
útna appendicitída (53 %), a naopak najzriedkavej-
šou perforácia žalúdka pri upside down žalúdku 
(0,01 % zo všetkých náhlych príhod brušných). 

Na chirurgické oddelenie bola prijatá 83-
ročná pacientka s anamnézou niekoľko dní trva-

júcich bolestí epigastria a zvracaním. Z osobnej 
anamnézy udávala arteriálnu hypertenziu, ope-
rácie: stav po hysterektómii a adnexektómii pre 
myóm, operácia varixov na dolných končatinách, 
malígny melanóm dorza, dlhoročnú anamnézu 
hiatovej hernie bez bližšej špecifikácie. 

Objektívny nález pri príjme: namáhavejšie 
dýchanie, obezita, TK 100/60, AS: 100 regg., afeb-
rilná, dýchanie obojstranne oslabené bez vedľaj-
ších fenoménov, abdomen nad niveau hrudníka, 
meteoristické, palpačne difúzne, minimálne citlivé 
bez défanse, peristaltika auskultačne chabá bez 
vysokých tónov, hepar a lien nehmatný, jazva po 
hysterektómii pokojná, pevná, umbilikus a inguiny 
bez herniácie, PR: v ampule hnedá formovaná 
stolica v dosahu prsta bez patológie. 

Z výsledkov pri príjme: urea 23,24; kreatinín 
214,6; kys. močová 514; bielkoviny 59,5; CRP 355,9; 
krvný obraz kompletne v norme, USG: abdomen 

bez patologického nálezu, RTG snímka hrudníka 
a abdomenu: bránica vpravo klenutá, uhol CF voľ-
ný, vľavo bránica nedif., v oblasti tieňa srdca diferen-
covať vyjasnenie s prít. hladinkou – susp. hiatová 
hernia žalúdka, pruhovitý tenký tieň premietajúci 
sa do oblasti hor. a stred. pľúcneho poľa vľavo, 
ostatný viditeľný parenchým bez presvedčivých 
čerstvých infiltratívnych zmien, srdce rozšírené, 
MO v norme. Brucho natív: bez jednoznačného 
pneumoperitonea, slabšia plynová náplň čreva, 
s naznačenými ojedinelými drobnými hladinkami 
v oblasti meso-hypogastria (obrázok 1).

Priebeh hospitalizácie
1 deň. Pacientka uložená na JIS, zavede-

ná nazogastrická sonda, začatá infúzna liečba, 
realizované interné vyšetrenie, pre paroxyzmy 
fibrilácií predsiení opakovane interná kontrola. 
NGS odvádza žalúdočný obsah s kompletnou 

Obrázok 1. RTG hrudníka pri príjme Obrázok 2. CT vyšetrenie s nálezom volvulu 
žalúdka v mediastíne
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produkciou, klinicky nález bez vývoja v zmysle 
náhlej príhody brušnej. Realizované urgentné  
CT s nálezom volvulu žalúdka v mediastíne 
s presiaknutím okolitých štruktúr, bez úniku 
kontrastnej látky mimo lúmen žalúdka (obrá-
zok 2). U pacientky v pláne gastrofibroskopia 
a pokus o endoskopickú derotáciu žalúdka (2). 
Pacientka počas noci absolútne dezorientovaná, 
nepokojná. 

2 deň. Vzhľadom na progresiu lokálneho ná-
lezu v abdomene v zmysle peritoneálneho dráž-
denia pacientka indikovaná k urgentnej operácii. 
Peroperačne nachádzame difúznu purulentnú 
peritonitídu. Žalúdok sa nachádza de facto kom-
pletne nad bránicou, ide o organoaxiálny volvu-
lus žalúdka, pričom bráničné crura tvoria škrtiacu 
bránku hernie. Po rozšírení bránky reponujeme 
žalúdok a volvulus do podbráničného priestoru, 
v oblasti fundu žalúdka nachádzame perforačný 
otvor do veľkosti 3 cm. Predpokladáme, že perfo-
rácia vznikla bariatrickou ruptúrou pri inkarcerácii 
v mieste bránky bráničnej hernie, ktorá však záro-
veň tvorila aj uzavretý priestor a bránila tak prudši-
emu rozvoju peritonitídy. Perforácia bola ošetrená 
sutúrou, vykonávame hiatoplastiku a fundoplikáciu 
Nissen-Rosseti. Po dôkladnej toalete herniovej du-
tiny v mediastíne, dutiny brušnej a cielenej drenáži 
operačný výkon ukončujeme. Operačnú ranu je 
vzhľadom k edému tkanív a dilatácii GITu potreb-
né uzavrieť pomocou platní. Pacientka vzhľadom 
k peroperačnej obehovej instabilite preložená na 
OAIM. Indikovaná antibiotická liečba.

3. deň, 1 pooperačný deň. U pacientky 
dochádza k rozvoju brušného kompartment 
syndrómu, intraabdominálny tlak dosahuje 
hodnoty 31 cm H2O, pacientka je anurická. Stav 
riešime čiastočným uvoľnením platní, s hrozia-
cou disrupciou, rana drží na kožných stehoch. 
Po uvoľnení rany dochádza postupne k poklesu 
intraabdominálneho tlaku a obnove diurézy. 

4. – 9. deň. Pacientka vyžaduje umelú 
pľúcnu ventiláciu, kardiálna dekompenzácia, 

postupná extrakcia drénov, postupná obnova 
peristaltiky a nutrícia cez nazogastrickú sondu.

10. – 14. deň. Pacientka postupne odpojená 
od umelej ventilácie, rehabilitovaná, realimentovaná 
per os, preklad na JIS chirurgického oddelenia.

20. deň, 19. pooperačný deň. Pacientka 
plne realimentovaná a rehabilitovaná, demi-
tovaná.

Diskusia
V prípade verifikovanej paraezofageálnej her-

nie by mala byť indikovaná operačná liečba. Pri up-
side down žalúdku vzniká obštrukčný syndróm, čo 
znamená bolesti za sternom a zvracanie. V krajnom 
prípade môže dôjsť k bariatrickej perforácii žalúdka, 
keď vzhľadom na to, že žalúdok lokalizovaný v me-
diastíne má obmedzenú kapacitu a pri zvracaní do-
chádza k jeho ruptúre. Jedinou kauzálnou liečbou 
je chirurgická intervencia. V období pokročilej lapa-
roskopickej chirurgie je možné aj extrémnu formu 
tzv. upside down stomach riešiť laparoskopicky (3),  
avšak v prípade akútnej komplikácie je zväčša 
potrebný klasický prístup. Na našom pracovisku 
pristupujeme k chirurgickému riešeniu hiatových 
hernií laparoskopicky (obrázky 3 a 4). V tomto prí-
pade sme však vzhľadom na stav pacientky boli 
nútení operovať klasicky. Môžeme len predpokla-
dať, že v prípade, ak by pacientka bola operovaná 
elektívne a laparoskopicky, mohol byť pooperačný 
priebeh podstatne pokojnejší. 

Záver
Jedinou kauzálnou liečbou pokročilej hiato-

vej hernie je chirurgická intervencia. V rukách skú-
seného laparoskopického chirurga je elektívna 
operácia paraezofageálnej hiatovej hernie bez-
pečnou a efektívnou liečbou hiatovej hernie (4).  
Z pohľadu chirurga je nevyhnutná úzka spolu-
práca s gastroenterológom a včasná indikácia 
na chirurgické riešenie paraezofageálnej hiatovej 
hernie, môže totiž predchádzať závažným kom-
plikáciám ako v tejto kazuistike.
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Obrázok 4. Laparoskopická fundoplikácia Nis-
sen-Rosseti

Obrázok 3. Laparoskopický pohľad na hiatovú 
herniu
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K nedožitej šesťdesiatke  
docenta MUDr. Jána Daniša, CSc. 
(*21. 2. 1952 – †16. 4. 2010)

Slov. chir., 2012; roč. 9(3): 117–118

Vita mortuorum in memoria 
est posita vivorum. 
 (Cicero)

V roku 2010 tragická udalosť ukončila 
aktívnu dynamickú životnú cestu a úspešnú 
profesionálnu dráhu slovenského chirurga 
doc. MUDr. Jána Daniša, CSc. Ako jeho blíz-
ky súpútnik z „doškolováckej“ kliniky, kde 
v úvode svojej kariéry pôsobil počas svojich 
učňovských chirurgických rokov, dovoľujem si 
mu ako významnej osobnosti medzinárodnej 
chirurgickej úrovne venovať túto spomienku. 
Je to malá omrvinka reflexie a úcty určená 
nastupujúcej generácii slovenskej chirur-
gickej komunity a taktiež všetkým, ktorí ho 
poznali. 

Doc. MUDr. Ján Daniš, CSc. sa narodil 
v rodine primára chirurgie v Lučenci, kde 
absolvoval základné a gymnaziálne vzdela-
nie. Vysokoškolské štúdium absolvoval na 
Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. V rokoch 
1976 – 1992 jeho materským pracoviskom 
bola Chirurgická klinika ILF (v súčasnosti SZU) 
v nemocnici akad. L. Dérera v Bratislave. Do 
roku 1981 pracoval ako sekundárny lekár a ne-
skôr ako odborný asistent Katedry chirurgie 
ILF, čo boli jeho počiatky pedagogickej práce 
v odbore. Chirurgickú špecializáciu zavŕšil 
atestáciou I. stupňa v roku 1980 a atestáciou 
II. stupňa v roku 1985. V roku 1984 ukončil 
kandidatúru úspešnou obhajobou experi-
mentálnej dizertačnej práce v problematike 
proximálnej selektívnej vagotómie v lieč-
be vredovej choroby gastroduodena na 
Lekárskej fakulte UK v Bratislave. V tomto ob-
dobí absolvoval krátkodobé študijné pobyty 
na univerzitných klinikách v Berlíne (Charite), 
Budapešti a Kolíne nad Rýnom. Pridelenie 
Humboldtovho štipendia mu umožnilo v ro-
koch 1988 – 1991 absolvovať v Nemecku štu-
dijný pobyt s výskumnou experimentálnou 
prácou na chirurgickom pracovisku jednej 
z najstarších európskych univerzít – Univerzity 
Kolína v severnom Porýní-Vestfálsku. V závere 
študijného pobytu okrem pedagogickej prá-
ce svoj aktívny podiel na riešení výskumného 
projektu zavŕšil ukončením habilitácie úspeš-

nou obhajobou habilitačnej 
práce v experimentálnej 
problematike transplantácie 
langerhansových ostrovčekov 
na svinskom modeli.

Svoj chirurgický sen od 
roka 1992 realizoval zaniete-
nou prácou na chirurgických 
pracoviskách Rakúska. Jeho 
prvou zastávkou bolo miesto 
vedúceho lekára chirurgické-
ho oddelenia LKH v dolno-
rakúskom meste Hainburg 
a.d. Donau. Diapazón svojich 
zručností rozšíril zvládnutím 
celého vtedajšieho spektra 
endoskopických vyšetrení vrá-
tane invazívnej endoskopie, 
taktiež zaviedol na pracovisku 
laparoskopické fundoplikácie 
v liečbe gastroezofagálneho 
refluxu. Nezabúdal ani na pe-
dagogickú prácu – minimál-
ne dvakrát ročne prednášal 
ako externý pedagóg medikom Univerzity 
Kolína a viedol zo svojho pôsobiska výučbové 
semináre študentov v Kolíne telemostom. 
V roku 2000 prijal ponuku profesora Wayanda 
a začal sa s oduševnením jemu vlastným na-
plno venovať obľúbenej miniinvazívnej chi-
rurgii na renomovanom pracovisku v tejto 
oblasti v AKH a Ludwig Boltzmann Institut 
v hornorakúskom Linci. Zdá sa, že tento míľnik 
bol začiatkom jeho najplodnejšej i tvorivej 
práce v chirurgii. Hlavnými oblasťami jeho sa-
mostatnej práce vedúceho lekára boli ďalšie 
inovatívne laparoskopické postupy v chirur-
gii portálnej hypertenzie, experimentálne aj 
klinicky (Sugiurova operácia, azygoportálna 
dekonexia), ale aj implantácia TIPSS, laparo-
skopická bariatrická chirurgia, laparoskopické 
operácie brušných kýl. V tomto období za-
čal cieľavedome pracovať na problematike 
efektívnej hemostázy krvácania z pažeráko-
vých varixov vývojom vlastného patentova-
ného samoexpanzívneho stentu pažeráka. 
Samozrejme pokračoval aj v pedagogickej 
aktivite s medikmi v Linci. V dvojročnom ob-
dobí 2006 – 2008 opäť pôsobil už ako primár 

chirurgického oddelenia nemocnice v dolno-
rakúskom meste Hainburg a.d. Donau. Túžba 
po jeho „srdcovke“ – miniinvazívnej chirurgii 
ho viedla od augusta 2008 na špecializo-
vané miniinvazívne chirurgické pracovisko 
ako samostatného odborného pracovníka 
v LKH v hornorakúskom meste Steyr. Na zá-
klade mojich osobných kontaktov vrátane 
návštev jeho pôsobísk, ako aj vyjadrení spo-
lupracovníkov, bol doc. MUDr. Ján Daniš, CSc.  
plnohodnotným a vyťaženým chirurgom, 
ktorý svoju profesionálnu starostlivosť o pa-
cienta nekončil operačným výkonom, ale 
návratom pacienta k obvyklému spôsobu 
života. 

Obetavá klinická práca bola len časťou, 
ktorá vytvárala plastický obraz o jeho pro-
fesionálnej osobnosti. Pri plnom klinickom 
vyťažení od počiatku profesionálnej dráhy 
kontinuálne aktívne publikoval a prednášal. 
V rokoch 1987 – 1988 bol autorom dvoch 
útlych, ale dobovo výstižných monografií 
v problematike pooperačnej prevencie trom-
boembolickej choroby a proximálnej selektív-
nej vagotómie. Ako spoluautor sa podieľal aj 

doc. MUDr. Ján Daniš, CSc.
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na ďalších monografiách – v Špeciálnej chi-
rurgii prof. J. Černého z roku 1996, úspešnej 
monografii Medicínska lymfológia profesorov  
F. Lešníka a J. Danka z roku 2005. 

V odborných časopisoch odpublikoval 
viac ako 100 pôvodných vedeckých a od-
borných prác, prevažne v medzinárodne 
excerptovaných a karentových periodikách 
s bohatou citačnou odozvou. Pozoruhodným 
ťažiskom jeho aktivít v prvom decéniu tretie-
ho milénia bola nevyčerpateľná medzinárod-
ná prednášková aktivita presahujúca rámec 
Európy. Ročne aktívne prednášal minimálne 
na 10 medzinárodných podujatiach – prevaž-
ne kongresoch, prípadne v kruhu organizo-
vaných stretnutí expertov v Európe, USA či 
Brazílii. K týmto aktivitám možno zaradiť napr. 
aj konferenciu medzi chirurgmi v Linci a v Sao 
Paulo (Brazília) telemostom iniciovaným doc. 
Danišom. 

V rovnakom období po roku 2001 smero-
vala jeho vedecká a výskumná aktivita prag-
matickým smerom uplatnenia výsledkov 
v klinickej praxi, bol vlastníkom troch paten-
tov. Experimentálne aj klinické skúšky, ako aj 
spolupráca s výrobcom a názorná inštruktáž 
či pomoc v klinickej praxi vyžadovali od roku 
2003 podstatnú časť jeho energie aj v mi-
mopracovnom čase. Nakoniec po úmornej 
práci realizáciou u výrobcu Ella-CS v českom 
Hradci Králové sa stal realitou samoexpandi-
bilný povlečený nitinolový pažerákový stent 

nazvaný už samotným výrobcom Danišov 
SX-ELLA stent. Samorozťažný stent má sve-
tovú prioritu a svojou expanziou kompri-
muje krvácajúce ezofagálne varixy. Výhody 
Danišovho stentu (bezprostredný príjem 
tekutej nutrície po implantácii, komfort pre 
pacienta a lekára, prevencia hypovolemic-
kého šoku pri okamžitej implantácii v am-
bulantnej terénnej praxi, možnosť implan-
tácie bez potreby endoskopie a röntgenu, 
interval implantácie až 7 dní) v súčasnosti 
viedli vo väčšine vyspelých zdravotníc-
kych systémov metodickým usmernením 
odborných spoločností a obľubou v praxi 
k používaniu Danišovho stentu ako štan-
dardného spôsobu aj v ambulantnej he-
mostáze akútneho krvácania z pažerákových 
varixov. Žiaľ, môžem konštatovať, že to pre 
slovenské zdravotníctvo v jeho súčasnom 
stave neplatí. O Danišovom stente sa píše 
s uznaním nielen v odborných periodikách, 
ale dnes aj v odborných monografiách ako 
o významnom pokroku. 

Ďalším patentom doc. Daniša bol vstreba-
teľný stent. Jeho spolupráca s firmou Ella-CS 
viedla aj k rozšíreniu uvedeného biodegra-
dabilného polydioxanového SX-ELLA ezofa-
gálneho BD stentu ako alternatívnej metó-
dy v liečbe benígnych ezofagálnych striktúr. 
V rokoch 2006 – 2008 osobne implantoval 
tento stent u 4 detí v detskom chirurgickom 
centre bieloruského mesta Minsk. 

Záverom k osobe Jána Daniša. Napriek 
svojmu pracovnému vyťaženiu nikdy neza-
búdal žiť, nezabúdal na svojich najbližších. 
Tri desaťročia žil v harmonickom manželstve 
s MUDr. Annou Danišovou a plnohodnot-
ne zabezpečil výchovu a odlet z rodinného 
hniezda u dvoch synov. Podľa manželky bol 
stále pri vlastnej rodine, stále pre nich a ju 
ako manžel aj opora nikdy v živote nesklamal. 
Míľniky života Jána Daniša právom prene-
chávam jeho manželke: „Syn chirurga, rodák 
z Lučenca, absolvent košickej lekárskej fakul-
ty. Lekársku prax začal v Bratislave, ale svoje 
najplodnejšie profesionálne obdobie a uplat-
nenie našiel za hranicami. Len vďaka svojej in-
teligencii, chirurgickej zručnosti, sebadisciplíne 
a húževnatosti dokázal v živote to, čo pre iných 
je len snom. Habilitoval na Univerzite Kolína, 
pracoval v Rakúsku, kde bol určitú dobu aj pri-
márom chirurgického oddelenia, je držiteľom 3 
patentov. Bol lekárom, akého si pacienti môžu 
želať. To všetko dokázal v cudzom prostredí, 
bez známostí a spoločenskej podpory.“ Žiaľ, aj 
ukončenie tohto príbehu sa spájalo s profe-
sionálnou cestou pomoci či inštruktáže na 
zahraničné pracovisko. 

Pevne verím, že kolega a priateľ Ján na 
druhom brehu riek Styx, Acherón a Léthé už 
v pokoji vníma svoj večný chirurgický sen. 

 prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD. 
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BEZKONTAKTNÁ NEUTRÁLNA ELEKTRÓDA

Výhody bezkontaktnej elektródy

Technická špeci�kácia MegaPower™ 300W

NIMAG, spol. s r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
Tel.: 02/555 68 102, 02/555 68 103, Fax: 02/555 68 104
www.nimag.sk, nimag@nimag.sk

MegaPower

Bezkontaktná (kapacitná) neutrálna elektróda je navrhnutá tak, aby 
bezpečne odvádzala elektrický prúd z  pacienta a  vracala ho späť do 
elektrochirurgického generátora. Podložka nemusí byť v  priamom 
kontakte s  pacientom. Štandardne sa podložka pokladá na operačný 
stôl, prekryje sa rúškovaním, na ktoré sa uloží pacient. Medzi pacientom 
a  podložkou sa vytvorí kapacitná väzba, ktorá zabezpečí uzavretie 
slučky pretekajúceho prúdu. Veľkosť kapacitnej väzby je neustále 
monitorovaná podložkou a pri jej poklesnutí automaticky preruší činnosť 
elektrochirurgického generátora.

Elektródy s  označením „SOFT“ sú koncipované ako antidekubitné 
podložky pre operácie trvajúce dlhšie ako 3 hodiny.

Bezkontaktná neutrálna elektróda je alternatívou bežných nalepovacích neutrálnych elektród.

b jednoduché použitie;
b kompatibilita s väčšinou elektrochirurgických generátorov;
b min. hmotnosť u novorodenca 360g (v závislosti od typu podložky);
b nieje nutný priamy kontakt elektródy a pacienta;
b bezkontaktné elektródy je možné použiť u pacientov s citlivou pokožkou alebo rozsiahlym poškodením kože (napr. pri 

popálených), pri polytraumách, starších a obéznych pacientoch kedy nieje v mieste neutrálnej elektródy dostatočne 
zaistený odvod tepla krvným obehom;

b je vylúčené popálenie pacienta pri náhodnom oddelení pacienta od podložky alebo pri zatečení;
b nedochádza k nárastu teploty na okrajoch neutrálnej elektródy „leading-edge e�ect“ ako pri nalepovacích elektródach;
b možnosť použitia dvoch generátorov súčasne (v závislosti od typu podložky);
b bezkontaktné elektródy sú mnohonásobne použiteľné, čím šetria náklady na kúpu jednorázových nalepovacích 

neutrálnych elektród;
b výrobok je šetrný k životnému prostrediu;

Rezacie módy

ACE Cut automatické prispôsobovanie výkonu 
podľa impedancie tkaniva

Pure CUT 300 W
Blend 200 W

Koagulačné módy
Coag 1 a 2 120 W
Spray 120 W

Bipolárne módy
Micro 80 W
Macro 80 W




