
Prehľadové články

Kmeňové bunky v chirurgii •
Chirurgická liečba parastomických hernií •
Horná hrudná sympatektómia: indikácie a techniky •

PôVODNÉ PRÁCE

Ertapenem v iniciálnej antiinfekčnej monoterapii náhlych  •
brušných príhod

Spomalené vyprázdňovanie žalúdka po resekciách na  •
pankrease

Laparoscopic Surgical Skills (LSS) program – prvé skúsenosti  •
v strednej a východnej Európe

KAZUISTIKY

Rádioinvazívna liečba pseudoaneuryzmy artérie  •
pancreaticoduodenalis superior anterior s hroziacou 

ruptúrou – kazuistika a prehľad literatúry

Časopis Slovenskej
chirurgickej spoločnosti

Slovenská
chirurgia
2/2012

www.solen.sk ISSN 1336-5975 Ročník 9.





Úvodné slovo Informácie o časopise

Slovenská chirurgia 
časopis Slovenskej chirurgickej spoločnosti
Ročník 9, 2012, číslo 2, vychádza 4-krát ročne

Predseda redakčnej rady: 
prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.

Šéfredaktor: 
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.

Redakčná rada: 
prof. MUDr. Emil Bakoš, CSc.

prof. MUDr. Juraj Bober, CSc. 

MUDr. Andrej Ferenčík

prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc. 

doc. MUDr. Martin Huťan, CSc.

MUDr. Rastislav Johanes

prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.

doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc., mim. prof.

MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.

prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD.

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.

Vydavateľ: 

SOLEN, s.  r.  o. 

Adresa redakcie: 

SOLEN, s.  r. o., Lovinského 16, 811 04 Bratislava, www.solen.sk 

fax: 02/5465 1384, redakcia@solen.sk 

Redaktorka časopisu:

Mgr. Andrea Dúbravčíková, tel.: 02/5413 1381,   

mobil: 0910 956 370, dubravcikova@solen.sk

Grafická úprava a sadzba:

Ján Kopčok, kopcok@solen.sk

Obchodné oddelenie:

Mgr. Silvia Nespalová, mobil: 0911 902 599, nespalova@solen.sk

Predplatné na rok 2012:

Členom Slovenskej chirurgickej spoločnosti je časopis 

distribuovaný zdarma. Ostatní čitatelia si časopis môžu 

objednať na www.solen.sk, e-mailom: predplatne@solen.sk, 

faxom: 02/5465 1384. Predplatné za 4 čísla na rok 2012 je 16 €

Všetky publikované články prechádzajú recenziou.

Registrácia MK SR pod číslom EV 2991/09

ISSN 1336-5975

Časopis je indexovaný v Bibliographia Medica Slovaca (BMS)

Citácie sú spracované v CIBaMed.

Citačný index: Slov. chir.

Akákoľvek časť obsahu časopisu Slovenská chirurgia nesmie byť 

kopírovaná alebo rozmnožovaná s cieľom ďalšieho rozširovania 

akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme (mechanickej, 

fotografickej, xerografickej či elektronickej) bez písomného 

súhlasu spoločnosti Solen, s. r. o., ako vlastníka autorských práv 

na území Slovenskej republiky. O zhotovovanie a zasielanie kópií 

stránok či jednotlivých článkov publikovaných v časopisoch 

spoločnosti Solen možno žiadať výlučne redakciu alebo 

spoločnosť Solen.

Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory 

autorov jednotlivých článkov či inzerátov.

Čo trápi chirurgov na Slovensku 

Má chirurg na Slovensku to, čo chirurg potrebuje pre svoju prácu? Má 
dostatok pokoja, aby mohol svoje vážne rozhodnutia robiť správne a s pl-
nou zodpovednosťou? Nemusí súčasne s rozmýšľaním, čo práve urobiť 
s pacientom, rozmýšlať aj o množstve iných akútnych problémov?

Chirurgia sama o sebe je plná stresových situácií, najmä tam, kde sa 
robí urgentná chirurgia a tzv. veľká chirurgia. Aby sa mohol chirurg sústrediť na ťažkú operáciu, 
na správne rozhodnutie kedy, koho a ako operovať tak, aby pacient operáciu prežil, potrebuje mať 
pokoj od ostatných, ťažko riešiteľných problémov. Nemalo by ho trápiť nič iné, len to, ako správne 
liečiť pacienta. Lenže je to úplne inak. Trápi ho viac vecí, ako je pre jeho prácu únosné. Čo teda trápi 
chirurgov na Slovensku?

Nedostatočné financovanie chirurgickej zdravotnej starostlivosti
Zdravotníctvo – a špeciálne chirurgia – je jedna z mála oblastí, kde sa vyžaduje vykonať náročnú 

a nákladnú prácu za neprimerane málo peňazí. Nákladné a drahé onkochirurgické zákroky sú prepláca-
né niekoľkonásobne nižšou cenou ako v skutočnosti stoja. Veď napríklad za duodenopankreatektómiu, 
ktorá v naších podmienkach stojí cca 4 000 eur, dostane nemocnica od zdravotnej poisťovne len okolo 
1 000 eur. To, čím si nemocnice na drahé operácie ako-tak zarábali (teda výkony ako cholecystektómia 
alebo hernioplastika) sa nazvalo „osobitne hradenými výkonmi“ a sú preplácané takými malými 
sumami, že to ledva stačí na ne samé (len 200 – 300 eur). Veľké fakultné nemocnice sa beznádejne 
zadlžujú sumou cca 1 milión eur mesačne. A tak slovenských chirurgov trápi, že hoci vedia ako operovať 
najmodernejšími prístrojmi a nástrojmi, každú chvíľu im niekto vyčíta, že operujú „draho“.

Veľa nádejí sa vkladalo do systému DRG (diagnosis related group – v ľudovej reči „platba za 
diagnózu“), ktorý v predstavách lekárov aj bežných ľudí znamená, že nemocnica dostane za výkon 
presne toľko, koľko na pacienta minie a koľko zdravotnej poisťovni vyúčtuje. A že balík financií pre 
zdravotníctvo bude taký veľký, koľko bude stáť liečba pacientov. V skutočnosti je to inak. Systémom 
koeficientov sa určí len pomer medzi sumou malých a veľkých chirurgických výkonov združených 
do systému „porovnateľných skupín diagnóz“, aby sa za drahšie výkony platilo viac a za lacnejšie 
menej. Ale aký balík peňazí sa bude na celú chirurgickú starostlivosť rozdeľovať, to je vo hviezdach. 
Nech už je to akokoľvek, DRG systém by mohol byť krok dopredu. Slovenská chirurgická spoločnosť 
si tu svoju úlohu splnila. Nemecký DRG katalóg podrobne spripomienkovala a doplnila. Teraz je na 
Ministerstve zdravotníctva, aby splnilo svoj sľub zaviesť ho do praxe.

Zvyšujúce sa riziko chirurgickej práce
Omyly v chirurgii majú niekedy katastrofálne následky a nemali by sa stávať. Lenže aj chirurg je 

človekom a môže sa mýliť. Aj pri najväčšej snahe správne určiť diagnózu a správne rozhodnúť o timingu 
operácie sa chirurg môže pomýliť. Vo všeobecnosti sa akceptuje, že „mýliť sa je ľudské“ a neúmyselné 
omyly sa tolerujú. Sudcovia majú dokonca právo na svoj „právny názor“ a aj keď je mylný, je nepo-
stihnuteľný. Chirurgovi sa však omyl netoleruje. Ak sa pomýli v diagnóze, je braný na zodpovednosť. 
Množiace sa sťažnosti na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, berú chirurgom chuť 
do práce. Bez ohľadu na to, že až 70 % sťažností sa ukáže ako neopodstatnených.

Aj keď prácu chirurgov kontrolovať treba, a kde je jasné zavinenie, treba ho pomenovať 
a postihnúť, stres z neustálych sťažností chirurgovi na pokoji pri operovaní nepridáva. Dochádza 
k javu, že dôležitejšie, ako sa o pacienta čo najintenzívnejšie postarať, je neriskovať a zaistiť si 
čo najväčšie alibi. V praxi to znamená, že v niektorých malých nemocniciach sa už skoro nič 
neoperuje, takmer všetko sa posiela do veľkých nemocníc. Na urgentných príjmoch veľkých 
nemocníc sa službukonajúci lekári snažia dokázať, že rizikový a komplikovaný pacient práve 
na ich oddelenie nepatrí a hľadajú na to množstvo dôvodov, ktoré bez problémov zapisujú do 
dokumentácie. Nikto nechce brať na seba riziko, lebo hrozia tvrdé tresty. Urgentná medicína 
a urgentná chirurgia, kde hrozia najväčšie problémy, je rizikom, o ktoré už skoro nikto nemá 
záujem. Keby tak každý chirurg mohol robiť iba elektívnu nenáročnú chirurgiu, to by bola paráda. 
O chirurgov by nebola núdza. Ale niekto musí robiť aj veľkú, ťažkú a urgentnú chirurgiu. Vážme 
si tých, ktorí neutiekli k tej ľahkej, výberovej chirurgii.

Pokračovanie na strane 44
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Narastajúca administratíva v chirurgii
Podobne ako iné oblasti medicíny aj chirurgiu postihol administratívny moloch. Musí sa písať všetko a o všetkom. Je pravda, že chirurg by mal všetko čo 

robí vysvetliť, opísať a že by to malo byť zo zdravotnej dokumentácie zrejmé. Že by mal vysvetliť najmä to, prečo operuje alebo prečo neoperuje. Ale nekonečné 
množstvo hlásení, ktoré málokto číta a málokedy prispejú k zlepšeniu zdravotného stavu pacienta, dostávajú niekedy chirurga do situácie, že ak chce všetku 
„papierovačku“ stihnúť, musí požiadať primára, aby ho nevypisoval na operačnú sálu. Ak sa pomer papierovej a operačnej práce u chirurga obráti v neprospech 
toho, pre čo na chirurgiu išiel, začína rozmýšlať, aký to má zmysel. Je najvyšší čas, aby na Slovensku vzniklo celoslovenské prepojenie všetkých nemocničných 
počítačových systémov a tzv. hlásení, aby chirurg mohol jediným kliknutím na meno svojho pacienta odoslať všetky jeho údaje do celoslovenského onko-
logického, cievnochirurgického alebo akéhokovek iného registra. Verím, že softvéroví programátori vymyslia v blízkej budúcnosti čo najjednoduchší systém 
univerzálnej elektronickej zdravotnej dokumentácie, aby chirurgovia mohli hlavne operovať.

Nedostatok mladých chirurgov
Väčšina slovenských nemocníc pociťuje nedostatok mladých slovenských chirurgov. V mnohých nemocniciach, najmä malých, musia byť nahrádzaní chirurgami 

z krajín Východu. Dôvodov je veľa: donedávna slabé platové podmienky, možnosť robiť v Čechách, prípadne v iných krajinách Európskej únie. Sú veľké nemocnice, kde 
sa vyše 10 rokov prijímali mladí chirurgovia tak sporadicky, že v súčasnosti tam pracujú len „starí chirurgovia“ a pár neatestovaných chirurgov. Tento nedostatok je cítiť 
hlavne v chlapčenskom doraste. A tak situáciu okrem zahraničných lekárov zachraňujú dievčatá. Na lekárskych fakultách tvoria viac ako ¾ študujúcich, a tak tvoria aj 
značnú časť záujemcov o chirurgiu. Lenže chirurgia, to sú aj ťažké vyčerpávajúce nočné služby, transplantačné, cievne a iné 24-hodinové príslužby, niekedy celodenné alebo 
celonočné operácie, najmä tam, kde sa robí veľká transplantačná chirurgia. A jedinou odmenou je častokrát nespokojnosť a výhrady, že sa povedzme načas nevypísala 
prepúšťacia správa alebo sťažnosť na to, že chirurg pacientovi nevenoval počas vizity dostatok času. A ešte jedno stále platí: naučiť sa byť dobrým chirurgom trvá oveľa 
dlhšie ako naučiť sa iný odbor medicíny. A tak, aj keď mladý chirurg na preťažené klinické pracovisko príde, po roku odchádza na rehabilitáciu, očné alebo plastickú 
chirurgiu. Jedinou cestou, ako zachrániť našu chirurgiu do budúcnosti, je poskytnúť mladým adeptom chirurgie porovnateľné podmienky aké majú v zahraničí.

Dodržiavanie zákonníka práce
Je jasné, že chirurg si po náročnej nočnej službe potrebuje oddýchnuť a načerpať nových síl. Ale je aj fakt, že na veľkej chirurgickej klinike každý deň chýbajú traja 

lekári, ktorí sú po službe a niekedy ďalší traja lekári, ktorí sú pred službou. Kým pre lekára môže byť zákonník práce dobrý, pre prednostu kliniky, ktorý má zaistiť chod 
kliniky je to takmer neriešiteľný problém. Najhoršie je to v malých nemocniciach, kde chýbanie čo i len jedného lekára znamená zastavenie činnosti. Takže lekári často 
zostávajú po službe pracovať, čím im vzniká veľa nadčasových hodín a dostávajú sa až k prekročeniu maximálnej možnej povolenej hranici nadčasov – 400 hodín ročne. 
To ale mnohí ešte netušia, že toto v EÚ ide na výnimku a že od budúceho roku bude možné nie 400 hodín nadčasov ročne, ale len 150 hodín. Zaoberá sa niekto tým, 
ako to legislatívne riešiť ďalej? Zatiaľ je ticho. Jedinou liečbou tohto problému je mať dosť lekárov na chirurgických oddeleniach. Ale práve to je problém. Kým Nemecko 
už rozhodilo siete, aby získalo nových lekárov (aj slovenských), u nás sa asi spoliehame, že budeme jediní, ktorým Európska únia výnimku ponechá aj po roku 2012.

Nový zákon o lieku znemožňujúci doškoľovanie lekárov
Platy mladých lekárov nie sú také veľké, aby mohli udržiavať kontakt so svetom z vlastných finančných prostriedkov. Účasť na zahraničných kongresoch, kde sa 

v kuloárnych debatách preberú aj také detaily, ktoré nie sú v knihách či na internete, bola jedinou možnosťou mladých chirurgov vzdelávať sa a podchytiť to najnovšie, 
čo sa v chirurgii deje. Nový zákon o lieku však tak významne komplikuje vzľahy medzi zahraničnými farmaceutickými firmami a lekármi, že prakticky zabraňuje lekárom 
využívať finančnú pomoc pre svoje vzdelávanie. Pritom chirurgovia nepredpisujú drahé lieky a nehrozilo im žiadne „korumpovanie“ za účelom tendenčného predpiso-
vania liekov. Verme, že kompetentní nájdu riešenie a zákon v čo najkratšej dobe upravia do podoby, aby mladým chirurgom kontakty so zahraničím nekomplikoval.

Chirurgia prsníka
S účinnosťou od 20. 8. 2009 bolo vydané Odborné usmernenie MZ SR pre včasnú diagnostiku a liečbu nádorov prsníka, v ktorom sa určuje, že 

chirurgickú liečbu karcinómu prsníka môže vykonávať lekár s odbornosťou chirurgia alebo gastroenterologická chirurgia najneskôr do termínu 31. decembra 
2013, po tomto termíne so špecializáciou z mamológie. Toto odborné usmernenie bolo vydané napriek výhradám hlavného odborníka pre odbor chirurgia 
počas jeho prípravy, bez jeho vedomia a bez konzultácie so Slovenskou chirurgickou spoločnosťou. Od momentu vydania tohto nariadenia sa hlavný chirurg 
a SCHS snažia o zmenu tohto usmernenia. K tomu bolo potrebné vytvoriť novú certifikovanú činnosť Chirurgia prsníka, ktorá by garantovala, že výkony na 
prsníku budú vykonávať len v problematike skúsení chirurgovia. Preto k tejto činnosti bude potrebný diplom a oprávnenie k certifikovanej činnosti s názvom 
Chirurgia prsníka. Táto certifikovaná činnosť bola Ministerstvom zdravotníctva a Akreditačnou komisiou MZ SR schválená, bola aj uvedená v novelizácii 
nariadenia vlády SR a bola vypracovaná aj jej študijná náplň. Následne hlavný chirurg podal 8. 11. 2010 návrh na novelizáciu odborného usmernenia, ktorý 
MZ SR akceptovalo a v liste z 22. 11. 2010 prisľúbilo, že „novelizácia tohto odborného usmernenia sa zabezpečí spolu s ďalšími odbornými usmerneniami podľa 
plánu stanovených úloh, ktorý bude schválený vedením MZ SR“. Splnenie tohto sľubu bolo opakovane písomne i osobne urgované, vždy prisľúbené ...

Chirurgovia vykonávali operácie na prsníku odpradávna a vykonávajú ich stále. Zákaz vykonávať tieto operácie chirurgom by viedol k ďalekosiahlym nega-
tívnym následkom pre pacientky s nádormi prsníka. Celý tento legislatívny lapsus, ktorý vznikol v roku 2009, tak zbytočne traumatizuje chirurgov. Všetci veríme, že 
sa táto absurditu podarí z našej zdravotníckej legislatívy odstrániť. Je to ale pre neustále personálne zmeny na Ministerstve zdravotníctva syzifovská práca.

Toto je len pár ukážok toho, čo chirurgov na Slovensku trápi. Verme, že „čierne scenáre“ nenastanú, a že slovenskí chirurgovia vydržia v týchto, nie ľahkých 
podmienkach, ešte pár rokov pracovať.

prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
prezident SCHS
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Kmeňové bunky v chirurgii
MUDr. Martina Fialová, MUDr. Ivan Brychta, PhD.
Katedra chirurgie, Chirurgická klinika LF SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava

Práca sa zaoberá súčasnou úrovňou vedeckého poznania a možnosťami klinickej aplikácie kmeňových buniek. Prezentuje sa krátky po-
hľad na históriu výskumu, ako aj súvisiace právne a etické kontexty. Opisujú sa hlavné charakteristiky kmeňových buniek a ich podtypy: 
totipotentné, pluripotentné, multipotentné a unipotentné kmeňové bunky. Z hľadiska odberu sa charakterizujú embryonálne, fetálne 
a dospelé kmeňové bunky (KB). Práca sa zaoberá základmi tkanivového inžinierstva a použitia nosičov KB. V klinickej časti sa prezentu-
jú doterajšie skúsenosti a možnosti liečby kmeňovými bunkami v systéme hemopoetickom, urogenitálnom, respiračnom, obehovom, 
gastrointestinálnom, kožnom, pohybovom, nervovom, endokrinnom a v onkológii. Práca poukazuje aj na niektoré rozporné výsledky 
klinických štúdií a konštatuje ďalšiu potrebu systematického výskumu a bezpečného prevodu poznatkov do klinickej praxe.

Kľúčové slová: kmeňové bunky, charakteristiky, tkanivové inžinierstvo, klinická aplikácia.

Stem cells in surgery

The article focuses on the current status in general research and clinical aplication of the stem cells. We bring a brief insight into the history 
of the field, as well as corresponding legal and ethical notes. We describe the stem cells characteristics and their main subtypes: totipotent, 
pluripotent, multipotent and unipotent stem cells, as well as the general source aspect: embryonic, foetal and adult stem cells. We delineate 
the basics of tissue engineering and scaffold use. The clinical application part covers the current experience and progress in the haemato-
poietic, urinary, respiratory, circulation, gastrointestinal, dermatologic, musculosceletal, nervous, endocrine and in oncology. The thesis 
lists some of the contradictory study results and stresses the need for further systematic research and careful clinical application.

Key words: stem cells, characteristics, tissue engineering, clinical application.
Slov. chir., 2012; roč. 9(2): 48–51

Definícia, vlastnosti a druhy 
kmeňových buniek

Kmeňové bunky sú nediferencované bunky, 
ktoré sa môžu neustále obnovovať a v priebehu 
vzniku, vývoja a počas života organizmu z nich 
vznikajú diferencovanejšie bunky, ktoré plnia 
v organizme špecializované funkcie. Z kmeňo-
vých buniek teda vznikajú všetky ostatné bunky 
a v podstate neexistuje iný prirodzený spôsob, 
ako by mohla špecializovaná bunka vzniknúť.

Podľa schopnosti kmeňových buniek vytvá-
rať rôzne druhy bunkových línií ich hierarchicky 
rozdeľujeme na:
  Totipotentné bunky, ktoré majú schopnosť 

transformovať sa na akýkoľvek typ buniek 
bez obmedzenia a môže z nich vzniknúť 
celý organizmus, vrátane zárodočných 
buniek a extraembryonálneho tkaniva (1). 
Totipotentnou kmeňovou bunkou je zygota 
a bunky vzniknuté z jej prvých mitóz.

  Pluripotentné bunky, ktoré sú potomkami 
totipotentných buniek so schopnosťou 
premeny na bunky akejkoľvek bunkovej 
línie (okrem buniek totipotentných a ext-
raembryonálnych). Vznikajú z nich všetky tri 
zárodočné listy, teda endoderm, mezoderm 
a ektoderm a sú schopné premeniť sa aj na 
zárodočné bunky.

  Multipotentné bunky, z ktorých môžu vzni-
kať len určité bunkové línie (napr. nervové 
a podporné bunky CNS).

  Unipotentné (progenitorové) bunky umožňuj-
úce vznik len jedného typu buniek, ale môžu 
sa opakovane obnovovať.
Kmeňové bunky možno získať viacerými 

spôsobmi. Totipotentné bunky, ktoré by bolo 
možné použiť pri náhradách tkanív a orgánov, 
sa dajú získať odobratím buniek z embrya, ktoré 
vzniklo po oplodnení vajíčka buď prirodzenou 
cestou, alebo oplodnením in vitro (2). Z tkanív 
plodu, placenty, plodových obalov a amniovej 
tekutiny sa odoberajú fetálne kmeňové bunky, 
ktoré majú multipotentný charakter. Dospelé 
kmeňové bunky sa izolujú z tkanív dospelého 
jedinca a môžu z nich vznikať obmedzené línie 
terminálnych tkanivových buniek. Možno ich 
izolovať takmer zo všetkých tkanív organizmu, 
najčastejšie však z pupočníkovej krvi, kostnej 
drene a tukového tkaniva.

Princípy a technika použitia 
kmeňových buniek

Špecializované bunky sú v tkanivách uložené 
spolu s medzibunkovou hmotou (extracelulárna 
matrix), ktorá je zložená z polysacharidov a pro-
teínov produkovaných bunkami a poskytuje im 
mechanickú podporu. Pomocou adhéznych 
receptorov dochádza k interakcii medzi bunkami 
a medzibunkovou hmotou a prostredníctvom 
ďalších molekúl a rôznych procesov spolu bunky 
komunikujú (lokálne, ale aj na väčšie vzdiale-
nosti). S týmito skutočnosťami treba pri väč-

šine zásahov tkanivového inžinierstva počítať 
a správne izolované, kultivované a prípadne aj 
modifikované kmeňové bunky sa preto musia 
aplikovať do správneho prostredia. Migráciu, 
diferenciáciu a rast kmeňových buniek pritom 
ovplyvňujú rôzne faktory. Okrem typu kmeňo-
vých buniek a prípadného nosiča je to vplyv 
okolitého tkaniva, ako aj lokálne a systémové 
rastové faktory (3). 

V novo sa rozvíjajúcom odvetví regeneratív-
nej medicíny hrá dôležitú úlohu tkanivové inži-
nierstvo, ktoré na podklade znalostí biologickej 
štruktúry a vlastností jednotlivých tkanív študuje 
a vyvíja materiály rôznych vlastností, ktoré slúžia 
ako podporné matrice, nosiče a kostry budúcich 
transplantovaných tkanív a orgánov a tieto mate-
riály spája s kmeňovými bunkami. Trojrozmerný 
nosič, označovaný ako „lešenie“ (scaffold) zaisťuje 
nasadeným kmeňovým bunkám dočasnú alebo 
trvalú podporu pre ich migráciu, rast a sprostred-
kuje stimuly pre následné bunkové pochody, 
napríklad pre diferenciáciu kmeňových buniek 
na zrelé tkanivá. Nosiče musia mať určité vlast-
nosti, ako je ľahká spracovateľnosť do požadova-
ného tvaru, stabilita, odolnosť a nesmú byť pre 
organizmus toxické. Ideálny materiál by mal byť 
biokompatibilný, mal by podporovať bunkovú 
interakciu a obnovu tkaniva a mal by vykazo-
vať mechanické a fyzikálne vlastnosti budúceho 
tkaniva (4). Kultivácia, rozmnožovanie a prípadné 
vyzrievanie kmeňových buniek nasadených na 
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nosiče prebieha buď v bioreaktore, v organizme 
alebo v následnosti v oboch prostrediach. Nosiče 
môžu byť pripravené z rôznych materiálov biolo-
gického alebo syntetického pôvodu. Pripravujú sa 
buď z natívnych tkanív (kolagén, fibrín, kyselina 
hyalurónová, hydrogén, citosan, alginát), z ace-
lulárnej tkanivovej matrix, ktorá obsahuje med-
zibunkovú hmotu pôvodného tkaniva zbavenú 
všetkých buniek (napr. submukóza močového 
mechúra alebo tenkého čreva) alebo sa vyrábajú 
zo syntetických polymérov (kyselina polyglykolo-
vá, kyselina polymliečna, kyselina polykaprolak-
tonová), rôznych syntetických nanomateriálov 
ako aj z anorganických látok (hydroxyapatit, kal-
ciumfosfát). Možná je aj kombinácia prírodných 
a syntetických materiálov.

Využitie kmeňových buniek
Vzhľadom na to, že kmeňové bunky sú bio-

logickým východiskom všetkých somatických 
štruktúr, možno ich perspektívne využiť vo 
všetkých orgánových systémoch a vo všetkých 
odboroch medicíny.

Hemopoetický systém
Transplantácia kmeňových buniek krvotvor-

by je už dlhodobo významnou a neoddeliteľ-
nou súčasťou liečby mnohých hematologických 
malignít (leukémia, myelodysplastický syndróm, 
Hodgkinova choroba, non-Hodgkinovské lymfó-
my, myelóm, aplastická anémia, primárna polycy-
témia). Materiál sa získava buď punkciou z kostnej 
drene, periférnej krvi alebo z pupočníkovej krvi. 
Môže ísť o transplantát autológny (vlastné tkani-
vo pacienta) alebo alogénny (HLA kompatibilný 
darca). Krvotvorné kmeňové bunky sa aplikujú 
intravenózne, zvyčajne po predchádzajúcej mye-
loablatívnej liečbe s cieľom obnoviť krvotvorbu (5).  
Z periférnej krvi sa aplikované kmeňové bunky 
dostanú do kostnej drene, kde sa usadia, postupne 
sa začnú množiť a vyzrievať na normálne krvinky.

Urogenitálny systém
Povzbudivé výsledky sa dosiahli v experimen-

te pri náhradách dutých orgánov urogenitálneho 
systému použitím transplantátu z acelulárnej ko-
lagénovej matrix získanej z ľudského močového 
mechúra, na ktorú sa nasadili kmeňové bunky (6). 
V klinickej praxi sa touto metódou dosiahli dobré 
výsledky pri konštrukcii neouretry u pacientov po 
neúspešnej chirurgickej liečbe hypospádie. Krátko 
po rekonštrukcii sa u nich vytvorila normálna 
uroteliálna výstelka a svalové vlákna (7). Ako no-
siče kmeňových buniek sa môžu použiť aj tkané 
syntetické absorbovateľné sieťky, ale aj transplan-
táty získané z non-genitálneho tkaniva, napríklad 

zo submukózy tenkého čreva alebo z bukálnej 
sliznice. Ak sa pri rekonštrukcii použije samotná 
matrix, bez kmeňových buniek, výsledky sú hor-
šie, nakoľko dochádza ku kontraktúram štepu 
a striktúram (8). Pri rekonštrukciách močového 
mechúra sa ukázala úloha kmeňových buniek 
ako kľúčová predovšetkým v regenerácii hladkej 
svaloviny. Zatiaľ čo epitelové bunky regenerujú 
uspokojivo z okolitého tkaniva, hladká svalovina 
sa na nosiči bez nasadených kmeňových buniek 
plne rozvinúť nedokáže. Často potom dochádza 
ku kontrakcii transplantátu na 60 – 70 % jeho 
pôvodnej veľkosti a kapacita močového mechúra 
sa preto zvýši minimálne (9). Najlepšie výsledky 
sa pri rekonštrukcii močového mechúra dosahujú 
pri použití biodegradabilných nosných konštruk-
cií s nasadenými kmeňovými bunkami hladkej 
svaloviny aj urotelu (10). Kmeňové bunky sa dajú 
využiť aj pri liečbe inkontinencie moču veziko-
ureterálneho refluxu, keď sa aplikujú injekčne pri 
cystoskopii priamo do inkriminovanej oblasti (11). 
Náhrada obličky prostredníctvom kmeňových 
buniek zatiaľ nie je realizovateľná.

Respiračný systém
V roku 2011 implantovali v Štokholme, po pr-

výkrát v histórii, pacientovi umelú priedušnicu. 
Indikáciou bol inoperabilný karcinóm. Autológne 
kmeňové bunky nasadili na nosič zo syntetického 
nanopolyméru a pomocou 3D skenovania vy-
modelovali orgán veľkosťou aj tvarom identický 
s pôvodnou priedušnicou (12). Predpokladá sa, že 
v priebehu budúcej dekády sa uskutoční testova-
nie umelých pľúc vytvorených zo silikónového no-
siča s množstvom umelých mikrokapilár a alveol. 
V súčasnosti už existuje predklinický model, ktorý 
dosahuje uspokojivé parametre difúzie plynov.

Obehový systém
Aj v tejto oblasti sa výskum zameriava na 

kombinovanie kmeňových buniek s technika-
mi tkanivového inžinierstva. Pri aplikácii samot-
ných kmeňových buniek sa efektívnosť znižuje 
v dôsledku ich odumierania a osídľovania inými 
bunkami (13). Cievy získané metódou tkanivového 
inžinierstva sa zdajú byť vhodnou alternatívou 
pri náhrade veľkých ciev, ako aj ciev menšieho 
kalibru. Veľká pozornosť sa venuje nielen kultivácii 
endotelu, ale aj buniek hladkej svaloviny ciev. 
Touto technikou sa už vyrobil a úspešne použil 
A-V shunt, ktorý je perspektívnym riešením pre na-
rastajúcu populáciu dialyzovaných pacientov (14).  
Tkanivové inžinierstvo v oblasti kardiochirurgie 
je stále v začiatkoch a týka sa skôr srdcových 
záplat a chlopní. Celková rekonštrukcia srdca 
ako orgánu je zatiaľ u človeka nedosiahnuteľná. 

Použitie kmeňových buniek u pacientov s in-
farktom myokardu a ľavostranným kardiálnym 
zlyhaním zatiaľ ponecháva mnohé otázky ne-
zodpovedané (15). 

Gastrointestinálny systém
V klinických štúdiách sa aplikovali mezenchý-

mové kmeňové bunky u pacientov so zlyhaním 
pečene. Modulačné cytokíny produkované tými-
to bunkami dokážu inhibovať proliferáciu buniek 
imunitného systému a ich migráciu do pečene, 
čím blokujú apoptózu hepatocytov. Kmeňové 
bunky navyše prispievajú k regresii pečeňovej 
fibrózy a k proliferácii hepatocytov (16). Taktiež sa 
zaznamenal priaznivý efekt kmeňových buniek 
u pacientov s Crohnovou chorobou refraktérnou 
na štandardnú liečbu. Autológne hemopoetické 
kmeňové bunky u nich dokázali navodiť a udržať 
remisiu (17).

Koža a podkožie
Techniky prenosu kožných transplantátov 

a využívanie xenotransplantátov sú už desaťro-
čia súčasťou popáleninovej chirurgie. Súčasný 
výskum sa zameriava na využitie kmeňových 
buniek, hlavne pri prenose autotransplantátov 
pri rozsiahlych popáleninách. Kultivované pro-
genitorové bunky sa aplikujú na plochy v rôzne 
hrubých vrstvách, pričom sa môžu nanášať aj 
sprejovaním vo forme aerosolu. Týmto spôso-
bom sa môžu pokryť aj rozsiahle plochy, čím 
sa obmedzí sekrécia tkanivového moku a ďal-
šou výhodou je menšia tendencia k tvorbe 
hypertrofických jaziev (18). U ľudského plodu 
je proces hojenia kože spojený s minimálnou 
zápalovou reakciou a rýchlou depozíciou kola-
génu, vďaka čomu je zhojená rana nerozozna-
teľná od nepoškodenej kože. Kľúčom k hojeniu 
rán bez jaziev je pravdepodobne práve znížená 
imunitná odpoveď. Ďalším dôležitým faktorom 
je prítomnosť fetálnych fibroblastov. Kultúry 
kultivované z buniek fetálnej kože predstavujú 
jeden zo smerov vývoja plastickej medicíny (19). 
V plastickej chirurgii sa využíva aj transplantácia 
tukových kmeňových buniek, ktoré sa získavajú 
spracovaním odsatého podkožného tuku z ob-
lasti brucha, bokov alebo stehien. Aplikujú sa 
injekčne pri augmentácii, či rekonštrukcii prsní-
kov, pri rôznych „omladzovacích“ výkonoch ako 
aj v liečbe postradiačných zmien kože. 

Pohybový systém
V ortopédii ponúka tkanivové inžinierstvo celý 

rad možností. In vitro vytvorené tkanivá zahŕňajú 
kosti, chrupavky, mandibulárny kĺb, menisky, svaly, 
šľachy a väzy. U pacientov s myopatiou sa využíva 
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schopnosť intramuskulárne aplikovaných kmeňo-
vých buniek diferencovať sa na bunky svalových 
vlákien (20). Priaznivý efekt mezenchymálnych 
kmeňových buniek pri reparácii a regenerácii kostí 
prezentovali už mnohé klinické štúdie. Aby sa kosť 
úspešne reparovala, musia spolupôsobiť osteogén-
ne bunky s osteoinduktívnymi stimulmi a osteo-
konduktívnym nosičom. Autológne kostné štepy 
z lopaty bedrovej kosti poskytujú malé množstvo 
materiálu a navyše sú spojené s rizikom infekcie. 
Cesta sa preto uberá konštrukciou syntetických no-
sičov (keramických, kolageno-keramických, odvo-
dených z koralov, z bioaktívneho skla). Veľmi dobrú 
mechanickú stabilitu (dôležitý faktor pri hojení 
zlomenín) majú trojrozmerné polymérové nosiče 
zložené z hydroxyapatitu a kalciumfosfátu (21).  
Po zavedení nosiča k miestu zlomeniny zabezpečia 
osteokonduktívne molekuly migráciu a diferen-
ciáciu bunkových osteogénnych progenitorov 
(22). Mezenchymálne kmeňové bunky sa obvykle 
získavajú z drene lopaty bedrovej kosti, prípadne 
z femuru alebo tíbie. Po ich kultivácii v bioreakto-
roch sa potom aplikujú intravenózne alebo pria-
mo do miesta lézie. Indikáciou takejto liečby sú 
chronicky sa nehojace zlomeniny. Neustále však 
prebieha intenzívny výskum zameraný na hľadanie 
najlepších kombinácií rôznych druhov kmeňových 
buniek, rastových faktorov a nosičov pre jednotlivé 
indikácie v kostnej chirurgii.

Nervový systém
Viaceré štúdie na zvieracích modeloch doká-

zali po aplikácii kmeňových buniek určitý stupeň 
obnovy motorických funkcií pri lézii miechy. 
Predpokladá sa, že kmeňové bunky exprimujú 
širokú škálu rastových faktorov a cytokínov s vý-
sledným neutrofilným efektom, podporujú rast 
axónov a ich remyelinizáciu. Kmeňové aj proge-
nitorové bunky sa môžu implantovať lokálne aj 
systémovo, alebo sa implantujú nakultivované 
na trojrozmerných biodegradabilných polymér-
nych hydrogéloch. Použitie nanomolekulárnych 
nosičov pomáha prekonať axonálnej regenerácii 
rôzne bunkové a biochemické bariéry, ktoré 
sprevádzajú prirodzený proces hojenia lézie mi-
echy (23). Autológne mezenchýmové kmeňové 
bunky možno pri poraneniach miechy aplikovať 
aj do vertebrálnej artérie, ktorá zásobuje prísluš-
ný postihnutý úsek a zdá sa, že transplantované 
bunky môžu potenciálne nahradiť stratu buniek 
po poranení miechy, rekonštituovať neuronálne 
okruhy a prepojiť tak dráhy pod a nad léziou. 
Inou možnosťou je intraspinálna transplantácia 
geneticky modifikovaných kmeňových buniek, 
ktoré produkujú faktory zabraňujúce bunkovej 
smrti a podporujúce regeneráciu (24).

Endokrinný systém
Kauzálnou liečbou diabetes mellitus je 

transplantácia Langerhansových ostrovčekov. 
Najvhodnejším miestom na transplantáciu je 
pečeň, ktorá zabezpečuje ich dobrú funkč-
nosť a možnosť ich aplikácie cez vena portae. 
Transplantácia buniek od mŕtveho darcu má 
krátkodobý efekt a vyžaduje dlhodobú imu-
nosupresiu. Riešenie sa ukazuje v transplantácii 
beta buniek derivovaných z kmeňových buniek. 
Hľadanie vhodnej prekurzorovej bunky, ktorá 
by viedla k neobmedzenej produkcii inzulínu 
je však zložité. Nádejnými sa zdajú byť v tomto 
smere geneticky modifikované ľudské fetálne 
hepatocyty (25). 

Onkológia
Aplikácia kmeňových buniek v onkológii 

predstavuje heterogénnu problematiku. Okrem 
bližšieho chápania vzniku a biológie nádorov ide 
predovšetkým o mitigáciu nežiaducich účinkov 
štandardnej liečby a rôzne imunomodulačné 
mechanizmy, vrátane liečebne navodenej re-
akcie transplantátu proti hostiteľovi. Štúdium 
rôznych solídnych tumorov, napríklad kolo-
rektálneho karcinómu, podporuje teoretickú 
koncepciu predpokladajúcu, že nádorové buj-
nenie vzniká z populácie buniek, ktoré majú 
niektoré vlastnosti zhodné s kmeňovými bun-
kami. Uvažuje sa, že buď dochádza k mutácii 
zdravej kmeňovej bunky na nádorovú kmeňovú 
bunku alebo k poruche vývoja diferencovanej 
bunky, ktorá sa transdiferencuje a získa niektoré 
vlastnosti svojho ranného vývojového štádia 
(26). Súčasné terapeutické protokoly používa-
né v onkológii, zahŕňajúce chirurgickú liečbu, 
chemoterapiu a rádiológiu, dokážu zredukovať 
množstvo nádorových buniek, avšak u mnohých 
druhov zhubných nádorov zostáva problém 
perzistencie malej populácie buniek, ktoré sú 
na liečbu rezistentné. Tento stav sa nazýva mi-
nimálna reziduálna choroba. V jej následnom 
priebehu vzniká z prežívajúcich nádorových 
buniek nová, terapeuticky už ťažko ovplyvniteľná 
nádorová populácia. V súčasnosti sa pri špecific-
kej imunitnej liečbe nádorov vkladajú najväčšie 
nádeje do dendritických buniek, ktoré vznikajú 
z kmeňových buniek v kostnej dreni a ako ne-
zrelé kolujú v malom množstve v krvnom obe-
hu, odkiaľ sa získavajú a následne sa vystavujú 
pôsobeniu nádorových antigénov (z biopticky 
alebo chirurgicky odobratej vzorky tumoru). 
Tieto bunky vyzrievajú a umožňujú namnoženie 
špecifických protinádorových T-lymfocytov, ich 
migráciu do miesta bujnenia, a tým špecifickú 
elimináciu nádorových buniek. Možno teda 

hovoriť o vytvorení špecifickej protinádorovej 
vakcíny. Imunoterapia pomocou dendritických 
buniek, ktoré by obsahovali nádorové antigény, 
by mohla byť elegantným a účinným prostried-
kom, ktorý by mohol v kombinácii s ostatnými 
terapeutickými modalitami prispieť k eradikácii 
minimálnej reziduálnej choroby. Mnohé otáz-
ky ale zostávajú v tejto problematike otvorené. 
Navodená reakcia štepu proti hostiteľovi sa už 
úspešne použila v prípade metastatického kolo-
rektálneho karcinómu, keď alogénne kmeňové 
bunky spôsobili pravdepodobne vznik protiná-
dorových T-lymfocytov, ktoré eradikovali šíriace 
sa nádorové bunky (27). 

V liečbe bronchogénneho karcinómu sa 
zaznamenal úspech po aplikácii modifikovaných 
mezenchymálnych buniek získaných z pupoční-
kovej krvi tak, aby vo zvýšenej miere produkovali 
interferón beta (28). Priaznivý účinok alogénnych 
hemopoetických buniek sa pozoroval aj v lieč-
be perzistujúcich a metastatických karcinómov 
prsníka (29). 

Aplikácia hemopoetických kmeňových 
buniek tiež výrazne znižuje nežiaduce účinky 
chemoterapie.

Perspektívy a úskalia v ďalšom 
vývoji regeneratívnej medicíny

Problematika štúdia a aplikácie kmeňových 
buniek je napriek mnohým úspechom stále na 
začiatku svojho vývoja. Tak ako pri každej inej 
liečbe, aj v prípade kmeňových buniek musí byť 
bezpečnosť a terapeutická účinnosť ich apliká-
cie overená v predklinických a klinických štú- 
diách. Najvýznamnejšie sú výskumy na zvieracích 
modeloch, ale výsledky týchto štúdií nemusia 
byť vždy aplikovateľné do humánnej medicíny. 
Z predklinických výsledkov sa často nedá odvo-
diť predovšetkým imunitná odpoveď ľudského 
príjemcu. Isté ale je, že výskum kmeňových bu-
niek posúva možnosti všetkých odborov klinickej 
medicíny na kvalitatívne novú úroveň. Je zároveň 
možné, že nové perspektívy týkajúce sa rekon-
štrukcie tkanív a orgánov vyústia vo vyspelých 
spoločnostiach do zmien ich socioekonomických 
parametrov. Čo sa stane, ak bude naozaj možné 
predĺžiť ľudský život o ďalšie desaťročia? Čo sa 
stane, ak bude táto možnosť limitovaná len pre 
vyvolených kvôli vysokým nákladom alebo na-
opak široko prístupná, ak budú náklady nízke? 
Táto problematika nie je v skutočnosti nová. Za 
posledných tisíc rokov sa aktívny ľudský život 
predĺžil o stovky percent vďaka postupom, ktoré 
pokladáme z pohľadu dnešnej vyspelej medicíny 
za banálne. Nemožno tiež očakávať, že by výskum 
problematiky kmeňových buniek zmazal význam 
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klasických odborov medicíny a nahradil všetky 
terapeutické postupy jediným všeliekom. Vyspelá 
vedecká medicína je postavená na postupnej 
inkorporácii overených poznatkov a postupov 
do klinickej praxe a rovnako to bude aj v prípade 
kmeňových buniek.
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Chirurgická liečba parastomických hernií
MUDr. Peter Škulavík, MUDr. Alexander Mayer
Katedra chirurgie, Chirurgická klinika LF SZU a UN Bratislava

Parastomická hernia patrí k vážnym problémom črevnej chirurgie, pričom doteraz nie je jednotne definovaná. Objavuje sa ako neskorá 
komplikácia chirurgie stómií. Postihuje pacientov so svojimi akútnymi a chronickými prejavmi. Liečba parastomickej hernie je často kom-
plikovaná a v mnohým prípadoch vyžaduje individuálny prístup. Základom úspešnej liečby je dôkladné zhodnotenie príznakov, ktoré 
môžu gradovať od kozmetických problémov až po život ohrozujúce komplikácie. V súčasnosti má chirurg k dispozícii viacero liečebných 
postupov, ktoré majú svoje výhody i nevýhody. Do popredia sa dostáva hlavne využitie protetických sieťok, ktoré ponúkajú príležitosť 
na prevenciu, ako aj liečbu parastomickej hernie. 

Kľúčové slová: parastomická hernia, komplikácie, stómia, chirurgická liečba, laparoskopia, syntetická sieťka. 

Surgical repair of parastomal hernias 

Parastomal hernia is considered to be one of major problems in intestinal surgery, while it still lacks a uniform definition. The condition 
develops as a late-onset complication following stoma surgery. It may occur in an acute or chronic form. Treatment of parastomal hernia 
is often complicated and in many cases requires an individual approach. Successful treatment is conditional on a thorough evaluation 
of symptoms, which may vary from cosmetic problems to life-threatening complications. Today, surgeons may choose from several 
procedures, each of which presents certain advantages and disadvantages. The use of prosthetic mesh, which is becoming more and 
more common, can be considered both in the prevention and treatment of parastomal hernia. 

Key words: parastomal hernia, complications, stoma, surgical treatment, laparoscopy, synthetic mesh.
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Parastomická hernia (PSH) je pooperačná 
prietrž brušnej steny v mieste alebo v tesnej 
blízkosti stómie. Pri vyhodnocovaní klinických 
štúdií sústredených na PSH je hlavným problé-
mom jednotná definícia tejto klinickej jednotky. 
V klinických štúdiách môže byť PSH definovaná 
ako hmatný defekt alebo vyklenutie v tesnej 
blízkosti stómie u pacienta ležiaceho na chrbte 
s elevovanými dolnými končatinami, v stoji pri 
zakašľaní, či defekačnom zatlačení (1, 3, 5). 

V závislosti od anatomickej lokalizácie vaku 
hernie môže byť PSH rozdelená do základných 
typov: 
  Subkutánna hernia je najčastejším typom 

PSH, pri ktorej sa vak hernie pretláča pozdĺž 
črevnej stómie a následne sa zanára do pod-
kožného tuku. 

  Pri intersticiálnej hernii sa vak hernie do-
stáva medzi aponeurózu a svalovú vrstvu 
brušnej steny. 

  Intrastomická hernia sa vyskytuje iba u ileo- 
stómií, pri ktorej hernia prechádza pozdĺž 
stómie a leží medzi črevnou stenou a ever-
tovanou časťou stómie. 

  Perstomická hernia je vlastne prolapsom 
črevného obsahu cez enterostómiu v celej 
cirkumferencii. 

  Pseudohernia nie je pravou herniou, ide 
o difúznu cirkulárnu výdutinu parastomic-
kej oblasti. Spôsobuje ju oslabenie brušnej 
steny a zvyčajne nevyžaduje chirurgickú 
liečbu.

Incidencia parastomických hernií sa pohy-
buje v širokom rozmedzí od 5 do 50 % prípa- 
dov (10). Počítačová tomografia v súčasnosti 
dovolí odhaliť malé PSH, čo spôsobilo zvýšenie 
ich výskytu za posledné desaťročie (10). Je všeo-
becne akceptované, že výskyt parakolostomickej 
hernie (1 – 50 %) je častejší ako výskyt paraileo-
stomickej hernie (0,8 – 28 %). 

Etiopatogenéza
Vyvedenie črevnej stómie nevyhnutne za-

hŕňa vytvorenie otvoru v brušnej stene. Takýto 
otvor je nefyziologický a pôsobením tangenci-
álnej sily na jeho okraje sa môže zväčšovať, čo 
v mnohých prípadoch vedie k tvorbe hernie. 
Určitý stupeň herniácie môže byť považovaný 
za nevyhnutnú komplikáciu formovania stómie 
(3, 17). Etiopatogeneticky sa na vzniku parasto-
mickej hernie uplatňujú vrodené, získané a ia-
trogénne faktory. K vrodeným faktorom patrí 
defekt kolagénového metabolizmu s poruchou 
hojenia rany a získané faktory podmieňujúce 
vznik PSH súvisia s celkovým stavom organizmu 
a s lokálnymi zmenami ovplyvňujúcimi tlakové 
pomery v brušnej dutine. Patrí sem vyšší vek, 
obezita, respiračné ochorenia spojené s chro-
nickým kašľom, chronická obstipácia, imuno-
supresívna liečba, malnutrícia pacienta, prosta-
tizmus, pooperačná infekcia operačnej rany, 
prítomnosť ascitu a močová obštrukcia. K iat-
rogénnym faktorom ovplyvňujúcim vznik PSH 
zaraďujeme samotné technické prevedenie 

pri konštrukcii stómie, ako je veľkosť otvoru 
v brušnej stene, výber správneho umiestnenia 
stómie, správny operačný postup.

Diagnostika
Skorá diagnóza PSH je potrebná k prevencii 

vážnych komplikácií ako je črevná obštrukcia 
a strangulácia, ktoré môžu ohroziť život pacienta 
a vyžiadať si neodkladnú operáciu. Diagnostika 
PSH sa opiera o anamnézu, klinické vyšetrenie, 
zobrazovacie metódy (CT, USG a RTG vyšetrenie 
s kontrastnou látkou). Fyzikálne vyšetrenie vo 
väčšine prípadov postačí na stanovenie diagnó-
zy PSH, obzvlášť keď je vykonané u stojaceho 
pacienta. Verifikovať malú herniu u obéznych 
pacientov je problematické, v tejto situácii je 
prospešná počítačová tomografia zameraná 
na okolie stómie. Diferenciálne diagnosticky je 
nutné odlíšiť najmä parastomickú pyoderma 
gangrenosum, prolaps stómie, parastomický 
absces či hematóm. 

Konzervatívna liečba
Väčšina parastomických hernií je asymp- 

tomatických a nevyžaduje chirurgickú lieč-
bu. Pri malých asymptomatických herniách 
možno postupovať konzervatívnym spô-
sobom, ktorý je zároveň aj prevenciou ne-
skorých komplikácií parastomickej hernie. 
Konzervatívna liečba je voľbou u pacientov, 
kde je chirugická liečba kontraindikovaná, 
ako napr. pri pokročilom malígnom ochorení 



53

www.solen.sk | 2012; 9(2) | Slovenská chirurgia

Prehľadové články

alebo ťažkej kardiopulmonálnej chorobe (9). 
Tento postup zahŕňa:
  použitie flexibilných stomických prostriedkov 

s vhodnou veľkosťou, otvorom a tvarom pri-
spôsobeným na nerovné kontúry kože (2),

  správne meranie a strihanie otvoru okolo 
stómie so vzdialenosťou cca 2 – 3 mm od 
okraja stómie, čo poskytne ochranu kože 
s vytvorením bariéry, ktorá je rezistentná 
voči proteolytickým enzýmom črevného 
obsahu na poškodenie kože,

  požívanie kožných ochranných tesniacich 
krémov, ktoré zlepšujú adhéziu stomického 
vrecka,

  aplikáciu brušného pásu, ktorá znižuje riziko 
vzniku PSH a dyskomfortu pacienta,

  poučenie pacienta vyvarovaniu sa násil-
nému vyťahovaniu a rozťahovaniu stómie, 
ktoré môže viesť k jej poškodeniu,

  zo strany pacienta k používaniu zrkadla pri 
aplikácii stomického vrecka.

Operačná liečba
Chirurgické riešenie sa vyžaduje približne 

u 30 % pacientov (26). Absolútnou indikáciou 
operácie je črevná obštrukcia (18). Operačná 
liečba sa ďalej indikuje pri masívnom krvácaní, 
intermitentnej črevnej obštrukcii, inkarcerácii, 
stenóze a prolapse stómie, ktorá prekáža ošet-
rovaniu stómie a aplikácii stomických pomôcok 
(3, 8, 10, 18, 23, 25). Niektorí pacienti sa dožadujú 
operácie z estetických dôvodov (8, 25). 

V chirurgickej liečbe paraileostomických 
a parakolostomických hernií sa v súčasnosti 
používajú tri základné chirurgické postupy (3, 
7, 12, 8, 22, 23, 25).

1. Lokálna reparácia fascie 
Tento spôsob liečby PSH je z vyššie uvede-

ných postupov najjednoduchší, ale najmenej 
úspešný (17). Stómia je mobilizovaná, vak je 
identifikovaný a odstránený. Defekt vo fascii 
brušnej steny je zúžený až do oblasti prechád-
zajúcej črevnej kľučky s nevstrebateľným šicím 
materiálom (19).

2. Premiestnenie (relokácia) ileostómie 
a kolostómie

Relokácia stómie zahŕňa uzavretie pôvodné-
ho defektu a translokáciu stómie na iné miesto 
brušnej steny. Za daných okolností je možné 
premiestniť stómiu na iné miesto na rovnakej 
strane brušnej steny (ipsilaterálne) alebo na 
opačnú stranu (kontralaterálne). Riziko recidívy 
PSH pri tomto postupe reparácie sa udáva 30 
– 45 % (9). 

3. Plastika s použitím syntetickej 
a biologickej sieťky 

Použitie syntetickej sieťky má dva základné 
významy. Profylaktický, ako prevencia vzniku 
hernie v pooperačnom období, a spevnenie 
brušnej steny ako súčasť plastiky (7, 10, 14, 24, 
21). Sieťka môže byť upravená do rôznych tva-
rov a vložená do rôznych vrstiev vo vzťahu 
k fascii – onlay, inlay, sublay (13) a vo vzťahu 
k peritoneálnej dutine extraperitoneálne alebo 
intraperitoneálne (3, 8, 13, 14, 25, 21). Sieťky 
sú vyrobené z rôznych materiálov, napr. po-
lypropylén (Prolene®), polytetrafluóretylén 
(Dualmesh®), sieťky s obsahom vstrebateľných 
vlákien (Vypro®). Bez ohľadu na umiestnenie 
sieťky je základný postup rovnaký – vytvoriť 
a zachovať optimálne úzky otvor v sieťke k pre-
vencii PSH a na druhej strane dostatočne široký 
k prevencii stenózy stómie. 

a) Plastika z laterálneho prístupu
Tento postup poskytuje dostupnú alterna-

tívu liečby PSH. Nevyžaduje laparotómiu ani 
premiestnenie stómie. Rez je vedený v sagitálnej 
rovine približne 10 cm laterálne od okraja stómie. 
Po preparácii smerom mediálne a identifikácii 
vaku hernie, ktorý sa zresekuje alebo zreponuje 
do dutiny brušnej, sa defekt vo fascii uzavrie ne-
vstrebateľnými monofilovými stehmi. Následne 
umiestnená polypropylénová sieťka na fasciu 
spevňuje suturovaný defekt a nalieha na stómiu 
z laterálnej pozície na obvode 6–12 alebo v celej 
cirkumferencii. 

b) Plastika z parastomického prístupu
Pri tomto postupe je sieťka umiestne-

ná predným peristomickým prístupom. Po 
označení sa vedie incízia približne 3 – 4 cm 
od okraja stómie v celej cirkumferencii. Po 
preparácii sa z uvoľneného intaktného va-
ku hernie vyformuje podložka, na ktorú sa 
umiestni okolo celej stómie ľahká polypro-
pylénová sieťka. Tá sa fixuje v subfasciálnej 
pozícii neresorbovateľným polypropylénovým 
šicím materiálom 1–0 alebo 2–0 stehmi tvaru 
písmena „U“. Tým sa zamedzí kontaktu čreva 
so sieťkou. Alternatívnym postupom reparácie 
PSH z parastomického prístupu je použitie na-
strihnutej sieťky v tvare ležiaceho písmena „Y“ 
a jej umiestnenie okolo stómie. Oblúkovitou 
incíziou na laterálnom okraji stómie sa pre-
nikne cez podkožné tkanivo až na vak hernie, 
ktorý sa otvorí a obsah sa reponuje do bruš-
nej dutiny. Po resekcii vaku a uvoľnení jeho 
okrajov sa defekt fascie bez napätia suturuje 
nevstrebateľnými stehmi. 

c) Plastika s preklopeným a zaobleným 
okrajom otvoru v sieťke

Táto modifikovaná technika ponúka bez-
pečný a spoľahlivý spôsob liečby PSH syn-
tetickou sieťkou, ktorá predchádza možnej 
erózii steny črevnej stómie ostrým okrajom 
v otvore použitej sieťky, ktorým prechádza 
črevná kľučka. Polypropylénová sieťka sa ozna-
čí kruhom, ktorý korešponduje s priemerom 
lúmenu použitého čreva. Kruh v sieťke sa 
rozdelí na niekoľko trojuholníkovitých útva-
rov a tie sa postupne nastrihnú s vrcholom 
smerujúcim centrálne. Po preklopení a našití 
trojuholníkovitého cípu laterálne vzniká otvor 
so zaobleným okrajom v celej cirkumferen-
cii. Vzniknutý otvor má teda tvar prstenca. 
Ten je mechanicky šetrnejší k črevnej stene 
v porovnaní s ostrými okrajmi sieťky bez jej 
preklopenia. Sieťka sa umiestni medzi zadný 
list pošvy a sval m. rectus abdominis. 

d) Plastika so sieťkou s vystuženým 
okrajom otvoru

Táto špeciálna sieťka obsahuje centrálny 
otvor, ktorý je po celom obvode vystužený 
polyprolylénovým prstencom s vnútorným 
priemerom od 2 do 3 cm v závislosti na 
veľkosti stómie. Počas operácie je incízia ve-
dená približne 2 mm od okraja stómie, pre 
lepší prístup môže byť rozšírená v kraniálnom 
smere. Črevná kľučka je uvoľnená, dočasne 
uzatvorená a umiestnená do brušnej dutiny. 
Po uzatvorení defektu fascie nevstrebateľný-
mi stehmi na priemer odpovedajúcej stómie 
sa prstenec fixuje na fasciu 8–12 jednotlivými 
nevstrebateľnými stehmi. Následne sa sieťka 
vystrihne na požadovanú veľkosť a tiež je fixo-
vaná „onlay“ na fasciu 8–12 nevstrebateľnými 
stehmi. Na záver je cez nový otvor vyvedená 
črevná kľučka, ktorá sa zresekuje 1 – 2 cm nad 
úroveň kože s jej fixáciou k vystuženému okraju 
sieťky a kože resorbovateľnými stehmi. 

e) Plastika s intraperitoneálnou sieťkou – 
IPOM (intraperitoneal onlay mesh)

Výkon sa realizuje strednou laparotómiou 
alebo laparoskopicky. Sieťka môže byť s cent-
rálnym otvorom alebo bez otvoru, keď sa vkla-
dá fixovaná črevná kľučka medzi brušnú stenu 
a sieťku z mediálnej na laterálnu stranu v dĺžke 
najmenej 5 cm. Hovoríme o tzv. „lateralizácii“ 
črevnej kľučky. Sieťka je fixovaná okolo obvo-
du s výnimkou laterálneho okraja, kde črevná 
kľučka opúšťa brušnú dutinu a sieťka na tejto 
strane svojím cípom tvorí akoby „ventil“, ktorý 
má predchádzať herniácii (4, 15, 26).
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Laparoskopické techniky reparácie 
Súčasný stúpajúci trend využitia miniinva-

zívnej operačnej techniky v liečbe brušných 
prietrží etabloval túto metódu aj do liečby PSH. 
Cieľom laparoskopickej liečby PSH je zníženie 
recidív a pooperačných infekčných komplikácií. 
V literatúre sa opisujú dva základné typy repará-
cie PSH laparoskopickou cestou ako je ,,keyhole” 
technika a technika podľa „Sugarbakera”.

a) Technika „keyhole“ (obrázok 1) 
Táto technika bola prezentovaná 

Hanssonom a kol. (7). Na riešenie PSH sa pou-
žíva ePTFE sieťka (Gore-Tex dual mesh) veľkosti 
15 x 19 cm tvarovanej do pravidelného kruhu. 
Sieťka obsahuje centrálny otvor s priemerom 2 
cm a 2 radiálne nástrihy sieťky veľkosti 5 mm. 
Sieťka sa inzeruje okolo vyvedenej črevnej kľuč-
ky tesne pred jej vstupom do brušnej steny 
s vytvorením „manžety“ a fixuje sa pomocou 
titanového materiálu (Protack) okolo celého 
obvodu s 1 cm medzerami. Centrálna fixácia 
sieťky k fascii a črevej stene sa zabezpečí 2 
nevstrebateľnými „U“ stehmi. 

b) „Keyhole“ s použitím dvoch sieťok
LeBlanc (13) použil na liečbu PSH 2 sieťky 

z ePTFE materiálu veľkosti 15 x 9 a 18 x 24 cm. 
Prvá sieťka s centrálnym otvorom a nástrihom 
sa umiestni okolo črevnej kľučky s následnou 
fixáciou k brušnej stene. Druhá sieťka sa umiestni 
na prvú tak, že jej nástrih je otočený voči nástrihu 
prvej sieťky v transverzálnej rovine o 180°, teda 
na opačnej strane. 

c) Laparoskopický princíp „lateralizácie“ 
podľa Sugarbakera 

Podstatou uvedenej techniky je intraabdo-
minálne umiestnenie syntetickej sieťky adekvát-
nej veľkosti, lateralizácia črevnej kľučky bez cent-
rálneho otvoru a zástrihu v sieťke a transfasciálna 
fixácia sieťky. Takto situovaná sieťka vytvára oko-
lo prechádzajúceho čreva akýsi ventilový uzáver, 
preto je ďalšia herniácia okolo čreva nepravde-
podobná (15). Črevná kľučka musí prebiehať v ur-
čitej dĺžke pod sieťkou až k miestu jej prechodu 
brušnou stenou. Sieťka z ePTFE materiálu by 
mala presahovať okraj defektu o minimálne 5 
cm, je zaistená transfas-ciálnymi sutúrami. 

d) Laparoskopická metóda „zavinutia 
a rozvinutia“ syntetickej sieťky (20)

Pri tejto technike sa používa laparoskopická 
reparácia PSH syntetickou sieťkou z ePTFE (Dual 
Mesh Plus) materiálu, zavinutá do „valca“ s jej 
čiastočnou fixáciou pred rozvinutím k prednej 
brušnej stene s následným rozvinutím oboch 
strán a fixáciou pomocou jednotlivých transfas-
ciálnych stehov a klinčekov (obrázok 2). 

e) Techniky reparácie využívajúce 
premiestnenie stómie s implantáciou sieťky 

V prípade vývoja PSH je možné premiestniť 
stómiu do protiľahlého kvadrantu brušnej ste-
ny s profylaktickou implantáciou sieťky okolo 
stómie v tomto mieste, a zároveň ošetriť primár-
nu herniu sieťkou v mieste pôvodnej stómie. 
Profylaktická implantácia sieťky v novom mieste 
pre stómiu výrazne znižuje vývoj PSH (10). 

f) Techniky reparácie využívajúce 
biologický materiál
  Acelulárna dermálna matrix v liečbe PSH: 

Dermálna matrix (AlloDerm®) je biokompa-
tibilný a imunologicky inertný nebunkový 
materiál spracovaný z kadaveróznej kože. Je 
zbavený pokožky a bunkových zložiek s ob-
sahom intaktných kolagénových vlákien. V re-
konštrukčnej chirurgii ako náhrada mäkkých 
tkanív podporuje neovaskularizáciu a migrá-
ciu fibroblastov. Jeho úspešné použitie bolo 

opísané aj v liečbe popálenín, pri transplan-
táciách ušného bubienka, náhradách dury 
mater, gingiválnych defektov a pod. 

  Plastika s použitím kolagénového implantá-
tu v prevencii PSH: Pri tomto postupe autori 
používajú k prevencii vzniku parastomickej 
herniácie primárnu implantáciu sieťované-
ho kolagénovaného implantátu získaného 
z prasačej kože. Pri konštrukcii stómie sa 
implantát s centrálnym otvorom veľkosti 
10 x 10 cm a 1 mm hrúbky vkladá preperi-
toneálne a fixuje na zadný list aponeurózy 
m. rectus abdominis. 

Prevencia parastomickej hernie 
primárnou implantáciou sieťky

Viacero autorov odporúča primárnu implan-
táciu syntetickej sieťky ako prevenciu neskoršie-
ho vývoja PSH (11, 16). 

Plastika sieťkou v tvare hviezdice  
v „onlay“ pozícii pri primárnej operácii

Táto špeciálne upravená sieťka (Stomamesh 
A/S) bola použitá profylakticky v „onlay“ pozícii 
pri primárnej konštrukcii stómie. Dizajn sieťky 
je navrhnutý hlavne z dôvodu redukcie potreb-
nej suprafasciálnej disekcie a redukcie vzniku 
hematómu a infekcie v operačnej rane. Sieťka 
pozostáva s centrálne uloženého otvoru šírky  
2 cm s radiálne smerujúcimi šiestimi ramenami. 
Vzdialenosť od stredu sieťky k vrcholu jednotli-
vého ramena je 6 cm. Po cirkulárnej incízii kože 
a odpreparovaní vonkajšej fascie m. rectus ab-
dominis je použitá daná sieťka s vnútorným prie-
merom o 0,5 cm širším ako je vnútorný priemer 
vyvedenej stómie. Po vložení sieťky na fasciu 
sa realizujú periférne kožné incízie pri vrchole 
ramena sieťky široké približne 1 cm, cez ktoré sa 
vytiahnu všetky ramená sieťky. Na fasciu sa fixuje 
len okraj otvoru sieťky nevstrebateľným šicím 
materiálom (obrázok 3). Následne je vyvedená 
uzatvorená stómia fixovaná 3 seromuskulárnymi 
stehmi. 

Plastika sieťkou v „sublay“ pozícii  
pri primárnej operácii (11, 16)

Pri tejto plastike sa sieťka implantuje medzi 
zadnú pošvu m. rectus abdominis a peritone-
um (prefasciálne a preperitoneálne). Cez sieťku 
veľkosti 10 x 10 cm s centrálnym otvorom upro-
stred sa prevlieka črevná kľučka budúcej stómie. 
Fixácia sa realizuje vstrebateľným materiálom 
k zadnej pošve m. rectus abdominis. Okraje cen-
trálneho otvoru sieťky sa obšívajú parietálnym 
peritoneom k zabráneniu kontaktu črevných 
kľučiek so sieťkou.

Obrázok 1. Technika „keyhole“ 

Obrázok 2. Konečný stav implantácie sieťky s presia-
hnutím okraja  pôvodného defektu o cca  5 cm (20)

Prídavné transfasciálne stehy

Nevstrebateľné stehy
D  E

A B

C

,,Hladká,, 
strana sieťky

Obrázok 3. Polypropylénová sieťka (StomaMesh 
A/S, Denmark) (6)
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Záver
Parastomická hernia predstavuje bežnú 

chirurgickú komplikáciu po konštrukcii stómie 
s nejednoznačným výberom efektívneho chirur-
gického riešenia podmieneného nedostatkom 
randomizovaných štúdií s väčším súborom pa-
cientov. V chirurgickej liečbe paraileostomických 
a parakolostomických hernií sa v súčasnosti po-
užíva lokálna reparácia fascie, relokácia stómie 
a plastika s použitím syntetickej ev. biologickej 
sieťky. Výber operačného postupu pri reparácii 
PSH nie je v súčasnosti jednoznačne určený. Závisí 
od individuálnych charakteristík pacienta, veľkosti, 
typu a lokalizácie PSH. Nevhodná je plastika fascie 
s primárnou sutúrou s neúmerným počtom recidív. 
Relokácia stómie je v porovnaní s jednoduchou su-
túrou fascie atraktívnejším postupom, ale zaťažuje 
ju nezanedbateľný počet recidív. Premiestnenie 
stómie na kontralaterálnu stranu brušnej steny 
s plastikou umiestnením sieťky „sublay“ a súčasne 
reparácia defektu v mieste pôvodnej stómie sieť-
kou „sublay“ sa považuje za prijateľné riešenie.

Z dostupných literárnych zdrojov sa ako na-
joptimálnejší postup s najmenším počtom recidív 
považuje plastika defektu hernie v mieste stómie 
s použitím sieťky (15, 13, 23, 21). Otvorené techniky 
využívajúce extraperitoneálne uloženie sieťky („on-
lay“ alebo „sublay“) sú výhodné z dôvodu lokálnej 
reparácie bez nutnosti relaparotómie. Taktiež umož-
ňujú realizovať plastiku hernie spôsobom „tension 
free“. „Onlay“ technika je v porovnaní so „sublay“ 
technikou jednoduchšia, nevyžadujúca v niektorých 
prípadoch rozsiahlu retromuskulárnu disekciu.

Najlepšie výsledky z hľadiska prevencie 
vzniku parastomickej hernie možno pacientovi 
zabezpečiť primárnou implantáciou sieťky (10, 
17). Intraperitoneálne uloženie sieťky otvorenou 
alebo laparoskopickou cestou je možné pri do-
stupnosti špeciálnych sieťok s antiadhezívnym 
povrchom.

Laparoskopická reparácia v liečbe parasto-
mickej hernie je rýchlo sa rozvíjajúcou metódou, 
ktorá ponúka všetky výhody miniinvazívnej chi-
rurgie v porovnaní s konvenčnými postupmi. Aj 
napriek širokému výberu sieťok je stále diskuto-
vanou otázkou veľkosť použitej sieťky, veľkosť 
otvoru v sieťke a jej bezpečné umiestnenie. Táto 
problematika je stále otvorená a je predmetom 
ďalších klinických štúdií (26). 

Veľké nádeje v liečbe parastomickej hernie 
sa vkladajú použitiu kolagénových implantátov 
(AlloDerm®, Permacol ™) ako náhrada mäkkých 
tkanív. Vďaka ich biologickej inertnosti a vyššej 
odolnosti voči prípadnej infekcii ich niektorí 
autori odporúčajú pre pacientov s prítomný-
mi infekčnými komplikáciami (12). Malé súbory 
pacientov a krátke obdobie sledovania sú zatiaľ 
prekážkou ich všeobecného akceptovania.
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BIOPSIE SENTINELOVÉ UZLINY 
Dominantní metodou současné onkochirurgie v oblasti solidních nádorů je jejich kompletní chirurgické odstranění. 
Operační metody jsou detailně propracované a standardizované. Současně s tím se chirurgie neustále vyvíjí, 
zkvalitňuje a využívá všech možností, které vedou k co nejmenšímu poškození pacienta.
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samo sice nedokážou přispět k výslednému efektu operace, alespoň však mohou zpřesnit stadium onemocnění,  
a tím napomoci rozhodování o smysluplné komplexní onkochirurgické terapii. Pro chirurga i pacienta je důležité, že me-
toda přispívá k výběru optimálního postupu a nejnutnějšího rozsahu operace, z nichž bude nemocný profitovat.
Snahou autorů této monografie je poskytnout čtenářům přehledně zpracovaný soubor současných znalostí a 
zkušeností pro snadnější orientaci v popisované problematice.
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Horná hrudná sympatektómia:  
indikácie a techniky
MUDr. Rudolf Zach, MUDr. Miron Petrašovič, CSc.
Katedra chirurgie LF SZU, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava 

Torakoskopická horná hrudná sympatektómia je moderný štandardný operačný postup, pri ktorom sa preruší časť truncus sympaticus 
v hrudníku so snahou významne znížiť patologickú sympatikovú aktivitu v cieľovej oblasti. Podľa súčasného stavu poznania je tento vý-
kon indikovaný pri liečbe Raynaudovho fenoménu, Bürgerovej choroby, palmárnej a axilárnej hyperhidrózy, komplexného regionálneho 
bolestivého syndrómu, ako aj bolestivej formy ischemickej choroby srdca. Naďalej prebieha diskusia o optimálnom spôsobe deštrukcie 
jednotlivých nervových ganglií, ich počtu, častí nervového povrazca s ohľadom na dostatočný krátkodobý aj dlhodobý efekt na strane 
jednej a na zníženie rozsahu vedľajších účinkov na strane druhej. Indikácie sa rozširujú a modifikujú. Správne vykonaná videotokaro-
skopická horná hrudná sympatektómia je liečebný postup s výborným efektom a tolerovateľnou záťažou.

Kľúčové slová: horná hrudná sympatektómia, videotorakoskopia, palmárna hyperhidróza, axilárna hyperhidróza, červenanie tváre, 
komplexný regionálny bolestivý syndróm, syndróm predĺženého QT intervalu, Raynaudov fenomén, kompenzačné potenie.

Upper thoracic sympathectomy: indications and techniques

Videothoracoscopic upper thoracic sympathectomy is a standard procedure in treatment of palmar and axillary hyperhidrosis. In last 
decades other indications have been introduced and modified. Nowadays the patients suffering from the facial blush, vascular disorders 
or the early stages of complex regional pain syndrome benefit from this surgery. The sympathectomy has been also described for the 
treatment of other rare conditions such as intractable angina pectoris or long QT syndrome. Howewer there is still discussion on the 
optimal technique of the sympathetic chain destruction or ablation and the extent of the procedure with regard to achieve good short 
and long term results on one hand and to minimise the side effects on the other hand. Videothoracoscopic sympathectomy is safe and 
undemanding procedure. Properly indicated patients tolerate it well and are satisfied with the results.

Key words: upper thoracic sympathectomy, videothoracoscopic sympathectomy, palmar hyperhidrosis, axillary hyperhidrosis, facial 
blush, complex regional pain syndrome, long QT syndrome, compensatory sweating, Raynaud phenomenon, Bürger disease.
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Úvod
Autonómna sympatiková inervácia horných 

končatín a hornej polovice trupu, krku a hlavy sa 
podieľa na symptomatológii viacerých ochorení, 
predovšetkým viazaných na funkciu artérií a kož-
ných žliaz. Historicky staršie postupy sa viažu na 
operácie krčného úseku sympatikového povrazca. 
Ako výhodnejšia metóda z hľadiska rizika kompliká-
cií sa javí výkon na „horných hrudných gang-liách“, 
kde dosiahneme dobrý efekt s minimom nežia-
ducich účinkov. Operačné postupy na hornom 
hrudnom sympatiku v „predminiinvazívnej“ ére 
ale znamenali veľkú záťaž a riziko pre pacienta. 
Endoskopiu do operatívy horných hrudných ganglií 
zaviedol Kux v roku 1955. Ďalší rozvoj nastal kon-
com 20. storočia so zavedením nových nástrojov 
a postupov – došlo k výraznému zlepšeniu indexu 
riziko/efekt. Horná hrudná sympatektómia (HHS) je 
operačný postup, pri ktorom sa preruší časť trun-
cus sympaticus so znížením sympatikovej aktivity, 
resp. hyperaktivity v cieľovej oblasti. Momentálne 
je tento výkon štandardom pri liečbe Raynaudovho 
fenoménu, palmárnej a axilárnej hyperhidrózy, pri 
liečbe komplexného regionálneho bolestivého 
syndrómu, ako aj bolestivej formy ICHS. Pri liečbe 

ischemickej choroby horných končatín a Bürgerovej 
choroby je alternatívou amputácie. V súčasnosti sa 
hľadá optimálny spôsob a rozsah deštrukcie ganglií 
s ohľadom na efekt liečby a rozsah vedľajších účin-
kov (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Indikácie

Cievne ochorenia
Raynaudov fenomén opísal v roku 1862 

Maurice Raynaud. V súčasnej nomenklatúre ro-
zoznávame: primárny Raynaudov fenomén 
(predtým Raynaudova choroba), vyskytuje sa 
prevažne u žien v 3. decéniu veku, ktoré majú 
zvýšenú vazokonstrikčnú pohotovosť. Základom 
je pravdepodobne nevyváženosť v nervovociev-
nej regulácii prejavujúca sa spazmom drobných 
arteriol. Provokujúcim faktorom býva najčastejšie 
expozícia chladu. Po tehotenstve alebo po me-
nopauze ťažkosti často vymiznú. Typický záchvat 
prebieha v dvoch fázach: v prvej fáze dochádza 
k zbeleniu jedného alebo viacerých prstov (digiti 
mortui), sprevádzané bolesťou a necitlivosťou. 
Druhá fáza je charakterizovaná stázou krvi v kapi-
lárach i venulách, vzniká cyanóza a následne, po 

ústupe záchvatu nastáva sčervenanie – reaktívna 
hyperémia. Sekundárny Raynaudov feno-
mén – záchvaty sú väčšinou jednostranné alebo 
asymetrické, časté sú trofické zmeny až nekrózy 
prstov. Príčinou môžu byť systémové ochorenia 
spojiva (SLE, sklerodermia), neurologické ochore-
nia, choroba z vibrácií, syndróm hornej hrudnej 
apretúry atď.). Po hornej hrudnej sympatektómii 
(ktorá sa indikuje u ťažších foriem) dochádza 
u 90 – 95 % pacientov k zmierneniu ťažkostí 
a zníženiu štádia ochorenia. Dlhodobý, viacroč-
ný efekt v pôvodnom rozsahu je prítomný len 
u polovice pacientov (1, 8, 9, 10).

Obliteratívne ochorenia
Obliterujúca ateroskleróza na horných 

končatinách je pomerne zriedkavé ochorenie. 
Liečebným štandardom okrem konzervatívnej 
liečby sú cievnochirurgické rekonštrukčné vý-
kony, respektíve výkony invazívnej rádiológie. 
HHS je indikovaná v štádiu kritickej ischémie, 
s „inoperabilným“ angiografickým nálezom. 
Operácia je vhodná aj ako doplnenie proximál-
nej cievnej rekonštrukcie pri obštrukcii veľkých 
ciev (a. subclavia, a. axilaris).
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Bürgerova choroba predstavuje častejšiu for-
mu obliterujúceho ochorenia ciev na horných kon-
čatinách. Obligatórne postihuje akrálne drobnejšie 
artérie. HHS je indikovaná pri najpokročilejších štá-
diách – gangrénach a ulceráciách a má pozitívny 
vplyv aj na zníženie intenzity bolestí (3, 9).

Hyperhidróza 
Primárna hyperhidróza má neznámu etiológiu 

a lokalizuje sa ako palmárna, axilárna, faciálna ale-
bo plantárna. Výsledky konzervatívnych postupov 
sú len čiastočné a krátkodobé. V liečbe palmárnej 
hyperhidrózy je sympatektómia jediná efektívna 
a definitívna liečba. Efekt operácie sa dostavu-
je ihneď po prerušení nervových vlákien, takže 
pacient pociťuje priaznivý efekt ihneď po odzne-
ní anestézie. Ihneď po operácii sa dosahuje 100 %  
úspešnosť odstránenia nadmerného potenia. 
Potenie prebieha i naďalej, ale v primeranej inten-
zite. Najčastejšie sa odstraňuje dolná časť prvého 
hrudného až po tretie ganglion (10, 11, 12, 13).

Komplexný regionálny bolestivý 
syndróm (KRBS)

KRBS najčastejšie vzniká po úrazoch (aj ba-
nálnych) alebo operačných výkonoch. Hlavným 
príznakom je kontinuálna intenzívna bolesť ne-
zodpovedajúca závažnosti poranenia. Typickými 
sprievodnými príznakmi sú zmeny sfarbenia 
a teploty kože, poruchy citlivosti kože, potenie 
a opuch. Mechanizmus vzniku nie je celkom 
jasný, ale zásadný vplyv pri vzniku je pripisovaný 
sympatiku. Priebeh ochorenia má tri fázy:

V 1., akútnej fáze je znížená činnosť sympa-
tiku. Prejavuje sa zvýšeným prekrvením a teplotou 
kože, potivosťou, leskom kože, lokálnym edémom, 
začervenaním. V 2., dystrofickej fáze je zvýšená 
činnosť sympatiku. Charakterizuje ju znížené pre-
krvenie a znížená teplota kože, spomalenie rastu 
adnex, rozširovanie edému, Sudeckova dystrofia. 
Ireverzibilná je 3., atrofická fáza. Vedie k trvalej 
poruche postavenia kĺbov, fixovaným deformitám 
a poruche hybnosti. Sympatektómia dosahuje 
dobré výsledky u pacientov v druhom štádiu ocho-
renia. Vykonáva sa resekcia v rozsahu časti prvého 
až štvrtého hrudného ganglia. Skorý efekt je u 92 %,  
dlhodobý u 79 % pacientov. Hlavnými prediktormi 
úspechu sympatektómie je štádium ochorenia 
a interval medzi úrazom a operáciou (6, 14, 15).

Choroby srdca

Neovplyvniteľná angina pectoris 
(intractable angina pectoris, IAP)

Antianginózny efekt operačného postupu 
nie je celkom jasný, ale predpokladá sa, že ide 

o kombináciu priameho anestetického efektu 
proximálnej sympatektómie a zlepšenia prietoku 
krvi myokardom potlačením vazokonstrikcie. 
V súčasnosti pribúdajú pacienti s IAP, kde nie je 
možné vykonať štandardné revaskularizačné vý-
kony a sú indikovaní na HHS. Odstraňuje sa dru-
hé až štvrté ganglion obojstranne. Pooperačne 
je zvýšená tolerancia fyzickej záťaže, zníženie 
frekvencie anginóznych záchvatov.

Syndróm predĺženého QT (LQTS)
LQTS je zriedkavé, vrodené, život ohrozujúce 

ochorenie, 10 % pacientov zomiera na náhlu 
srdcovú zástavu. Po zlyhaní konzervatívnej liečby 
sa ako najlepšia metóda ukázala ľavostranná 
kardiálna sympatická denervácia (LCSD), keď 
sa odstraňuje dolná tretina ganglion stellatum 
a prvé štyri alebo päť hrudných ganglií vľavo. 
Výkon vedie k normalizácii predĺženého QT 
u väčšiny pacientov a zníženiu rizika synkopy 
alebo zástavy srdca (7, 16, 17).

Technika operácie 
videotorakoskopickej hornej 
hrudnej sympatektómie

Operačný výkon prebieha v celkovej anestézii 
so selektívnou pľúcnou ventiláciou. Štandardne 
sa využíva poloha v polosede s abdukciou hor-
ných končatín alebo semi-Fowlerova poloha. 
Kolaps ipsilaterálneho pľúcneho krídla umožňuje 
operačný prístup k hornej časti hrudného trun-
cus sympaticus. Obvykle nie je nutná insuflácia 
CO2, operačné porty sa zavádzajú bez ostrých 
zavádzačov. Používajú sa najčastejšie 2 porty: 
5 – 10 mm a 5 – 7 mm. Existujú aj jednoportové 
a „needlescopic“ techniky. Vzhľadom na benígny 
charakter ochorenia sa kladie dôraz aj na esteti-
ku, preto sú porty najčastejšie umiestňované do 
„esteticky nezávadnej“ oblasti – medzi prednou 
a zadnou axilárnou čiarou, u žien aj do submamár-
nej ryhy. Po explorácii pľúcneho krídla pleurálnej 
dutiny nasleduje pleurotómia (elektrokoaguláci-
ou, harmonickým skalpelom), potom nasleduje 
ozrejmenie anatomických pomerov autonómnej 
inervácie. Na správnu identifikáciu sympatického 
povrazca sa používajú rôzne orientačné body 
(a. subclavia, Sibsonova fascia, hlavička a krček 
prvého rebra, ganglion stellatum, zväzok horných 
interkostálnych ciev, druhé rebro – najvyššie ulo-
žené rebro viditeľné z pohrudničnej dutiny). Po 
uvoľnení a uchopení povrazca nasleduje ošet-
renie jednotlivých ganglií a nervov hrudného 
sympatiku. Spôsoby ablácie sympatiku:
1.  Resekcia sympatického povrazca spolu 

s gangliami s naložením titánových klipov 
na periférne pahýle – sympatektómia

2.  Preťatie sympatického povrazca medzi jed-
notlivými gangliami – sympatikotómia

3.  Prerušenie rr.communicantes – tzv. selektív-
na sympatektómia

4.  Linova technika reverzibilnej denervácie – 
truncus sympaticus je prerušený iba klipova-
ním, bez resekcie. Výhodou je, že v prípade 
výrazných nežiaducich účinkov je možné 
klip odstrániť.

5.  Deštrukcia sympatiku elektrokoaguláciou, 
laserom, RFA, 75 % fenolom.
Výkon sa ukončuje reexpanziou kolabova-

ných pľúc pod kontrolou optiky a sutúrou incízií 
po portoch. Použitie hrudného drénu aktívneho 
či pasívneho nie je pravidlom (1, 2, 3, 5, 13, 18).

Rozsah resekcie sympatiku je najdiskuto-
vanejšou otázkou HHS. Kľúčovú úlohu zohráva 2. 
hrudné ganglion – T2, ktoré je podľa výsledkov 
väčšiny prác zodpovedné za veľkú časť sympa-
tickej inervácie horných končatín. Rozsiahlejšia 
sympatická denervácia síce vedie k zlepšeniu 
efektu operácie, avšak významne sa tým zvyšuje 
riziko komplikácií. Pravidlom je, že horný resekč-
ný okraj nesmie nikdy presiahnuť dolnú tretinu 
ganglion stellatum. Prehliadnutie Kuntzovho 
nervu môže viesť k neúspechu operácie. Ide 
o postgangliové vlákna idúce od T2 alebo T3 ku 
brachiálnemu plexu, najčastejšie prebiehajúce 
mierne laterálne od truncus sympaticus. Má ho 
asi 30 % pacientov. Varianty uloženia povrazca 
môžu byť príčinou menšej radikality a dôvodom 
neúspechu operácie (5, 13, 19, 20, 21).

Komplikácie a nežiaduce účinky
Perioperačné a pooperačné komplikácie 

sú ojedinelé. K poraneniu pľúc a ďalších vnút-
rohrudných orgánov dochádza prakticky len 
pri reoperáciách alebo pri zrastoch po pred-
chádzajúcom zápalovom procese. Pri poškodení 
ganglion stellatum sa na postihnutej strane roz-
víja Hornerov syndróm. Príčinou býva použitie 
elektrokoagulácie (termická lézia) alebo nepri-
meraný ťah za sympatický povrazec (porušenie 
výživy). Len výnimočne je Hornerov syndróm 
trvalý a vyžaduje blefaroplastiku. 

Kompenzačné potenie trupu a končatín 
sa vyskytuje priemerne u 60 % pacientov (50 
– 100 %). Objavuje sa v priebehu 6 mesiacov, 
niekedy aj viac rokov. Medzi intenzitou hyperhi-
drózy predoperačne a kompenzačnou hyperhi-
drózou je priama súvislosť. Podobný súvis je 
aj s rozsahom resekcie – rozsiahlejšia resekcia 
vedie k výraznejšej kompenzačnej hyperhi-
dróze. Kompenzačné potenie sa vyvíja najmä 
na trupe, na dolných končatinách, na bruchu/
slabinách, na tvári v podobe gustatórneho po-
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tenia. Ojedinelými komplikáciami sú: ortostatická 
hypotenzia, bolesti hlavy, nespavosť, psychické 
poruchy, chronická rinitída, zmena chuťových 
vnemov. Hlavným dôvodom zlyhania operácie 
je zvyčajne nedostatočné prerušenie sympatic-
kého povrazca a prehliadnutie Kuntzovho nervu 
(5, 13, 19, 22, 23).

Záver
Videotorakoskopická horná hrudná sympat-

ektómia je moderným liečebným postupom, 
ktorý v súčasnosti patrí medzi štandardné ope-
rácie hrudníkovej chirurgie. Má dominantné 
postavenie pri liečbe palmárnej a axilárnej hy-
perhidrózy. Výborný efekt môžeme očakávať aj 
u pacientov s vasospastickými poruchami a pr-
vými dvomi štádiami KRBS. Uplatnenie nachádza 
aj pri liečbe cievnych ochorení hornej končatiny. 
Vzhľadom na charakter ochorení je efekt menej 
impozantný, ale je alternatívou amputačnej lieč-
by, ktorej dokáže zabrániť. Uplatňuje sa aj ako pa-
liatívny výkon u nekurabilnej bolestivej formy 
ICHS. Pred hrudnou sympatektómiou by mal byť 
každý pacient oboznámený s priebehom operá-
cie a pooperačného obdobia. Najdôležitejšia je 
informovanosť o možných vedľajších účinkoch 
operácie, najmä o kompenzačnej hyperhidróze. 
Správne indikovaný miniinvazívny výkon má 
pre pacienta dobrý efekt pri minimálnej záťaži, 
prináša mu lepšiu kvalitu života a spokojnosť.

Literatúra

1. Beláček J, et al. Torakoskopická sympatektómia. Praktická 
flebologie 1995; 4(4): 182. 
2. Vomela J, et al. Torakoskopická horní hrudní sympatekto-
mie. Rozhl Chir 1995; 74(5): 213–215.
3. Stiegler P, et al. Videotorakoskopické hrudné sympat-
ektomie v liečbe ischémie končatín. Slovenská chirurgia 
2005; 2(4): 6–8.
4. Kux E. Die vegetative Entnervung als therapeutisches Prin-
zip. MMW 1955; 97: 180–183.
5. Zach R, et al.: Videotorakoskopická horná hrudná sympat-
ektómia v liečbe palmárnej a axilárnej hyperhidrózy. Respi-
ro 2004; 1(suppl): 39. 
6. Jakubíková H. Komplexný regionálny bolestivý syndróm. 
Paliat med liec boles 2008; 1(1): 12–14.
7. Khogali SS, et al. Video-assisted thoracoscopic sympa-
thectomy for severe intractable angina. Eur J Cardiothorac 
Surg 1999; 16: 95–98.
8. Trignano M, et al. Videothoracoscopic sympathectomy in 
the treament of Raynaud´s disease and palmar hyperhidro-
sis. Minerva Chir 2000; 55(1–2): 17–23. 
9. Nicholson L, et al.:Endoscopic transthoracic sympathec-
tomy: successful in hyperhidrosis but can the indications be 
extended? Ann R Coll Surg Engl 1994; 76: 311–314.
10. Rajesh YS, et al. Thoracoscopic sympathectomy for pal-
mar hyperhidrosis and Raynaud´s phenomenon of the up-
per limb and excessive facial blushing: a five year experien-
ce. Postgrad Med J 2002; 78(92): 682–684.
11. Gossot, D. et al. Long-term results of endoscopic thora-
cic sympathectomy for upper limb hyperhidrosis. Ann Tho-
rac Surg, 2003; 75:1075–1079.
12. Leao LE, et al. Role of video-assisted thoracoscopic sym-
pathectomy in the treatment of primary hyperhidrosis. Sao 
Paolo Med J 2003; 12: 191–197.
13. Lin TS. Transthoracic endoscopic sympathectomy in the 
treatment of palmar hyperhidrosis: with special emphasis on 
perioperative management (1360 cases analysis). Surg Neu-
rol 1999; 52: 453–457.

14. AbuRahma AF, et al. Sympathectomy for reflex sympa-
thetic dystrophy: factors affecting outcome. Ann Vasc Surg 
1994; 4(8): 372–379.
15. Hassantash S, et al. Sympathectomy for Causalgia: Experi-
ence with Military Injuries. J Trauma 2000; 49(2): 266–271.
16. Jeganathan R, et al. Bilateral thoracoscopic sympathec-
tomy: results and long-term follow-up. CardioVasc Thorac 
Surg 2008; 7(1): 67–70.
17. Walles T, et al. Long-term efficiency of endoscopic tho-
racic sympathicotomy: survey 10 years after surgery. Cardi-
oVasc Thorac Surg 2009; 8(1): 54–57.
18. Ramsaroop L, et al. Anatomical basis for a succesful up-
per limb sympathectomy in the thoracoscopic era. Clin Anat 
2004; 17(6): 294–299.
19. Katara AN, et al. Comparing T2 and T2-3 ablation in thora-
coscopic sympathectomy for palmar hyperhidrosis: a rando-
mized control trial. Surg Endosc 2007; 21(12): 1768–1771.
20. Kim DH, et al. Comparative analysis of T2 selective divi-
sion of rami-communicantes (ramicotomy) with T2 sympa-
thetic clipping in the treatment of craniofacial hyperhidrosis. 
Eur J Cardiothorac Surg 2004; 26(5): 396–400.
21. Yazbek G, et al. Twenty months of evolution following 
sympathectomy on patients with palmar hyperhidrosis: sym-
pathectomy at the T3 level is better than at the T2 level. Cli-
nics 2009; 64(8): 743–749.
22. Chung IH, et al. Anatomic variations of the T2 nerve root 
(including the nerve of Kuntz) and their implications for sympa-
thectomy. J Thorac Cardiovasc Surg 2002; 123(5): 498–501.
23. Montessi J, et al. Video-assisted thoracic sympathecto-
my in the treatment of primary hyperhidrosis: a retrospecti-
ve study of 521 cases comparing different levels of ablation. 
J Bras Pneumol 2007; 33(4): 248–254.

MUDr. Miron Petrašovič, CSc. 
Katedra chirurgie LF SZU, Nemocnica 
akad. L. Dérera, Limbová 5,  
833 05 Bratislava 
miron.petrasovic@gmail.com

Tlačová správa

V nemocniciach sa oprávnene stretávame s vy-
užívaním prípravkov na dezinfekciu a vytváraním 
podmienok pre čisté, dekontaminované prostre-
die. V domácnostiach, na pracovisku či v školách, 
kde žijú zdraví ľudia, nie je potreba dekontamino-
vaného prostredia a na udržanie hygieny stačia 
bežné opatrenia. Ale niekedy je vhodné využiť 
cielenú dezinfekciu aj mimo nemocníc. V takom 
prípade však treba premýšľať, aké prostriedky sú 
naozaj účinné a kedy ich využiť.

Cielená dezinfekcia chráni zdravých ľudí pred ochorením najmä 
v prípade kontaktu s chorými osobami alebo kontaktu s prostredím, 
v ktorom sa môžu nachádzať patogény a v prípade prostredia s nižšími 
hygienickými štandardami pri cestovaní. 

Zdravý človek by si mal dezinfikovať ruky pred kontaktom s ošetrova-
nou osobou a bezprostredne po takomto kontakte. Zároveň je dôležité 
dezinfikovať povrchy, ktoré prišli do kontaktu s chorým človekom, starať 
sa o maximálnu možnú hygienu v prípade sekrétov – pri kýchaní, výtoku 
z nosa, stolici. Osobitnú kategóriu tvorí ošetrovanie ľudí, ktorí majú vážne 
zdravotné problémy, ako sú rany, stomické vývody, urinárne katétre alebo 
sú po transplantácii orgánov, a teda vyžadujú si naozaj vysoko sterilné 

prostredie. Pre takýchto ľudí sú naše bežné mikroor-
ganizmy nebezpečnými nepriateľmi. 

Cestovanie
Samostatnú kapitolu tvorí cestovanie. V prípade 

cesty treba rátať s určitými hygienickými obmedze-
niami, ktoré je možné dočasne nahradiť využitím 
dezinfekčných prostriedkov. Ich použitie je vhodné 
na kontaktných miestach, letiskách, pri použití verej-
ných toaliet a podobne. Opäť však rátajme s rozum-

ným a len dočasným využitím. 

Čo nerobiť
Nadužívanie dezinfekčných prostriedkov je škodlivé. Určite by sa nemali 

používať v bežnej prevádzke pri zdravých ľuďoch. Naše telo má dostatočne 
kvalitný imunitný systém na to, aby sa s prirodzeným mikrobiologickým 
prostredím vyrovnávalo. Je priam nebezpečné napríklad umývať zdravé 
malé deti týmito prostriedkami, pretože to môže viesť až k ekzémom, pre-
citlivenosti kože či neprimeraným reakciám oslabujúcich imunitný systém. 
Rovnako sa tieto prípravky nemajú používať na umývanie jedla, pretože sú 
to chemické látky, ktoré nie sú určené na konzumáciu.

Sterilné prostredie: účinne a rozumne
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Ertapenem v iniciálnej antiinfekčnej monoterapii 
náhlych brušných príhod
MUDr. Michal Gergel, prof. MUDr. Juraj Olejník, CSc.
Chirurgická klinika SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava

Cieľ: Vyhodnotenie klinickej účinnosti antibiotickej terapie komunitných vnútrobrušných infekcií pri náhlych brušných príhodách karbape-
nemovým antibiotikom I. typu ertapenemom v monoterapii. Materiál a metódy: Retrospektívna analýza klinického efektu u 52 pacientov 
hospitalizovaných pre náhlu brušnú príhodu zápalovú alebo perforačnú behom 16 mesiacov v rokoch 2011 – 2012, ktorí boli iniciálne 
liečení ertapenemom. Zároveň sme vyhodnotili mikrobiologické nálezy a výskyt rezistentných kmeňov. Výsledky: Celková účinnosť liečby 
bola 86,5 % pri 40,4 % miere komplikácií a 3,8 % mortalite. Priemerná dĺžka hospitalizácie bola 10,4 (±6,04) dňa, dĺžka antibiotickej liečby 
6,8 (±3,01) dňa. Najčastejšími zistenými pôvodcami boli E. coli a Streptococcus sp. ESBL tvoriace kmene sme zaznamenali u 2 pacientov.  
4 z 5 pacientov s nálezom Pseudomonas aeruginosa si nevyžiadali rozšírenie antibiotického režimu. Záver: V súlade s literárnymi údajmi je 
účinnosť monoterapie ertapenemom dostatočná a predstavuje efektívnu alternatívu kombinovaných antibiotických režimov. 

Kľúčové slová: komunitné vnútrobrušné infekcie, ertapenem, monoterapia, iniciálna antibiotická liečba.

Ertapenem in first line antibiotic monotherapy for inflammatory acute abdomen

Aim: Evaluation of clinical efectivity of ertapenem (type I. carbapenem antibiotic) monotherapy of community acquired intraabdominal 
infections in acute abdomen. Material and methods: We retrospectively evaluated 52 patients treated for acute abdomen (inflamatory 
and perforation) over 16 months in 2011-2012 using ertapenem monotherapy as first line antibiotic. We also evaluated microbiological 
findings and presence of polyresistant pathogens. Results: Overall efficacy of antibiotic treatment was 86,5%, with complication rates 
and mortality rates of 40,4% and 3,8% respectively. Average hospital stay was 10,4 (±6,04) days, average antibiotic treatment 6,8 (±3,01) 
days. Most frequent pathogens were E. coli and Streptococcus sp. ESBL producing microorganisms were detected in 2 patients. 4 of 5 
patients with detected Pseudomonas aeruginosa did not reqiure augmentation of antibiotic regime. Results: In accordance with current 
literature, ertapenem monotherapy is effective and represents an equal alternative for currently used combination regimes. 

Key words: community acquired intraabdominal infections, ertapenem, monotherapy, first line antibiotic therapy. 
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Úvod
Vnútrobrušné infekcie (intraabdominal infecti-

on, IAI) sú najčastejšie infekcie na chirurgických pra-
coviskách a významnou mierou prispievajú k hos-
pitalizačnej morbidite a mortalite. Typickou komu-
nitnou vnútrobrušnou infekciou je náhla brušná 
príhoda – zápalová a perforačná. Komplexná liečba 
vnútrobrušných infekcií stojí na troch vzájomne 
sa dopĺňajúcich pilieroch – efektívny chirurgický 
výkon, antiinfekčná liečba a adjuvantná liečba (in-
tenzívna starostlivosť, nutrícia, imunomodulácia 
a pod.). Prvé dva prístupy môžeme zhrnúť pod 
pojem kontrola a sanácia infekčného zdroja, kde 
sa vzájomne dopĺňajú. V špecifických prípadoch 
(subakútna apendicitída, akútna divertikulitída, 
cholecystitída) môžu hrať antibiotiká dominant-
nú úlohu, na druhej strane, nie každá chirurgicky 
sanovaná IAI vyžaduje antibiotickú liečbu (ne-
komplikovaná apendicitída). V žiadnom prípade 
však nemožno chápať antibiotiká ako náhradu 
dostatočne radikálneho chirurgického výkonu či 
trankvilizér pre operatéra.

Mikrobiológia komunitných vnútrobruš-
ných infekcií je daná lokalizáciou zdroja v rámci 
tráviaceho traktu (GIT). Kým v hornom úseku 

GIT-u dominuje grampozitívna flóra (žalúdok, 
jejunum), aborálne prevláda zmiešaná gramne-
gatívna a anaeróbna flóra. Faktom ale je, že 
prevažná väčšina vnútrobrušných infekcií má 
polymikrobiálny charakter. Z gramnegatívnych 
patogénov sa najčastejšie vyskytuje Escherichia 
coli a Klebsiella pneumoniae, z grampozitívnych 
dominujú nepyogénne streptokoky. 

Smutnou realitou je šíriaca sa rezistencia 
baktérií na antibiotiká, ako v nemocničnom pro-
stredí, tak aj v komunite. Z pohľadu najčastejších 
patogénov sa ako hlavný problém javí výskyt 
širokospektrálnych betalaktamáz (extended-
spectrum beta lactamases, ESBL) u enerobakté-
rií (najmä Klebsiella pneumoniae a Escherichia 
coli), čo v liečbe diskvalifikuje cefalosporíny. 
Pri paralelnej rezistencii na fluorochinolóny 
a aminoglykozidy sa spektrum spoľahlivo po-
užiteľných prípravkov zužuje prakticky len na 
karbapenemy. Problematika multirezistentných 
grampozitívnych kmeňov (medzi nimi najmä 
meticilín rezistentných stafylokokov) hrá pri vn-
útrobrušných infekciách skôr okrajovú úlohu. 
Anaeróby si zachovávajú spoľahlivú citlivosť na 
metronidazol (1), naopak klindamycín pre vzra-

stajúcu rezistenciu kmeňov Bacteroides fragilis 
stráca v tejto indikácii miesto.

Ako komplikovaná vnútrobrušná infekcia 
je v literatúre definovaná infekcia presahujú-
ca postihnutý orgán – intraabdominálny abs-
ces, cirkumskriptná či difúzna peritonitída. 
Nekomplikovaná vnútrobrušná infekcia vo 
väčšine prípadov pri efektívnej chirurgickej sa-
nácii nevyžaduje antibiotickú liečbu, odporúča 
sa štandardná antibiotická profylaxia. Infekcie 
s primárne konzervatívnou liečbou (akútna di-
vertikulitída) z tohto hľadiska možno považovať 
za komplikované – chirurgická sanácia sa neu-
skutočnila.

Optimálny antibiotický režim má spĺňať 
nasledujúce kritériá (2, 3, 4): 
1.  Spektrum: u nízkorizikových pacientov je 

potrebné pokryť bežné gramnegatívne, 
grampozitívne a anaeróbne kmene, pokry-
tie enterokokov a Pseudomonas aeruginosa 
nie je nutné. Prístup k vysokorizikovým pa-
cientom je podobný ako k pacientom s no-
zokomiálnym typom infekcie, líši sa hlavne 
pokrytím Pseudomonas aeruginosa, do úvahy 
prichádza aj empirická antimykotická liečba. 
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Zlyhanie iniciálnej antibiotickej liečby (pri ne-
dostatočnom pokrytí spektra patogénov) 
signifikantne zvyšuje mortalitu pacientov 
s intraabdominálnou infekciou (5, 6). 

2.  Pacient: praktické je rozdelenie pacientov 
na 2 skupiny – nízkorizikových a vysoko-
rizikových. Hlavnými rizikovými faktormi 
zlyhania antibiotickej liečby z pohľadu pa-
cienta je oneskorenie intervencie, vysoký 
vek, komorbidita a malignita, zlý nutričný 
stav, závažnosť ochorenia (APACHE II nad 15).  
Z hľadiska potenciálnej prítomnosti poly-
rezistentných nozokomiálnych kmeňov je 
mimoriadne dôležitá anamnéza pobytu 
v zdravotníckom (alebo sociálnom) zariadení, 
vrátane domovov dôchodcov, a antibiotická 
liečba v predchorobí (tabuľka 1). 

3.  Dávkovanie a načasovanie: včasné podanie 
v dostatočnej dávke – „udri zavčasu a tvrdo“, 
antibiotická liečba by mala byť začatá ihneď 
pri stanovení diagnózy vnútrobrušnej infekcie 
a tak, aby počas chirurgického výkonu boli 
dosiahnuté účinné koncentrácie liečiva.

4.  Toxicita: preferované sú nízko toxické liečivá, 
pre iniciálnu liečbu preto nie sú vhodné ami-
noglykozidy, glykopeptidy a polypeptidy.

5.  Farmakokinetika: rozhodujúca pre klinický 
efekt je koncentrácia liečiva vyššia ako mi-
nimálna inhibičná koncentrácia (MIC) pre 
pôvodcov infekcie v cieľovom tkanive, v na-
šom prípade v peritoneálnej dutine (7, 8). 

6.  Prehodnotenie režimu: moderný prístup 
k antibiotickej liečbe závažných infekcií je de-
eskalácia, teda začať liečbu širokospektrálnym 
režimom a podľa mikrobiologického nálezu ná-
sledne modifikovať liečbu na užšie spektrum, 
cielene. Ak uvážime polymikrobiálny charakter 
typickej vnútrobrušnej infekcie, je na mieste 
pochybnosť o reálnej výpovednej hodnote 
kultivačného nálezu. Je preto praktickejšie 
riadiť antibiotickú liečbu na prvom mieste kli-
nickým efektom liečby a až pri jej zlyhaní alebo 
nedostatočnej odpovedi upravovať režim, už 
s prihliadnutím na kultivačný nález.
Najčastejšie používané režimy v našich pod-

mienkach sú kombinácie cefalosporínov II. a III. 
generácie a fluorochinolónov s metronidazolom. 

Obľúbené aminopenicilíny sa pri vnútrobrušnej 
infekcii v súčasnosti neodporúčajú pre vzrastajú-
cu rezistenciu Escherichia coli. Rovnako trojkombi-
nácia cefalosporínu (resp. fluorochinolónu) s me-
tronidazolom a aminoglykozidom (gentamicín) 
nemá oporu v aktuálnej literatúre – pri vysokej 
rezistencii na aminoglykozidy a ich toxicite sa ich 
použitie v iniciálnej terapii neodporúča. 

Nevýhodou kombinovaných režimov je 
komplikovanejšie dávkovanie vyžadujúce vyš-
ší počet jednotlivých dávok, spojený s väčšou 
tekutinovou záťažou (pri kombinácii ciproflo-
xacin + metronidazol až 700 ml fyziologického 
roztoku) a v neposlednom rade náročnejšou 
ošetrovateľskou starostlivosťou. Takisto riziko lie-
kových interakcií je vyššie. Do popredia sa preto 
dostáva monoterapia. Prehľad odporúčaných 
antibiotických režimov je v tabuľke 2.

Rovnocennosť monoterapie a kombinačných 
režimov bola preukázaná vo viacerých klinických 
štúdiách (9, 10, 11). Z liečiv odporúčaných pre mono-
terapiu menej a stredne závažných infekcií je aktu-
álne v SR k dispozícii len ertapenem a tygecyklín. 
Aktuálna pozícia tygecyklínu je pomerne neistá, 
keďže je zaradený na čiernu listinu FDA (Food and 
Drugs Agency) pre zvýšenú mortalitu v klinických 
štúdiách (12). Druhý z uvedených prípravkov je erta-
penem, zástupca prvej skupiny karbapenémových 
antibiotík. Hlavný rozdiel oproti bežne používanej 
rezervnej druhej skupine (imipenem, meropenem, 
doripenem) je v primárnej rezistencii Pseudomonas 
aeruginosa na ertapenem, čo ho predurčuje na 
použitie pri komunitných infekciách.

Antibiotická liečba ťažkej akútnej pankreati-
tídy predstavuje osobitnú kapitolu. Antibiotiká 
sú indikované len u pacientov s dokázanou in-
fekciou (nekrózy, peripankreatické abscesy). Ako 
prvá voľba sú odporúčané karbapenemy (13). 
Osobitne sa takisto vyčleňujú biliárne infekcie. 

Cieľom práce na základe vlastných klinických 
údajov je vyhodnotenie klinickej účinnosti anti-
mikrobiálnej monoterapie ertapenemom komu-
nitných vnútrobrušných infekcií pri zápalových 
a perforačných náhlych brušných príhodách.

Materiál a metódy
Retrospektívne sme vyhodnotili súbor pacien-

tov liečených v rokoch 2011 a 2012 (16 mesiacov) na 

Chirurgickej klinike SZU a UNB. Ako liek prvej voľ-
by pre komunitné vnútrobrušné infekcie v tomto 
období sa použil ertapenem, v štandardnej dávke 
1 g/24 h intravenózne. Indikačné kritérium bola 
komplikovaná perforačná a zápalová náhla brušná 
príhoda komunitného typu. Za pacientov s rizikom 
nozokomiálnej nákazy sme považovali pacientov 
hospitalizovaných dlhšie ako 3 dni pred začiatkom 
liečby, či hospitalizovaných za posledné 3 mesiace 
dlhšie ako týždeň, alebo podstúpili antibiotickú 
liečbu v bezprostrednom predchorobí. U paci-
entov s vysokým rizikom (tabuľka 1) sme v súlade 
s odporúčaniami preferovali režim pokrývajúci 
Pseudomonas aeruginosa. Sledovali sme účinnosť 
antibiotickej liečby podľa klinického efektu (febrility, 
dynamika zápalových parametrov, lokálny nález), 
štandardne sme antibiotický režim prehodno-
covali na 3. deň. Ako efektívnu sme antibiotickú 
liečbu hodnotili pri vymiznutí alebo signifikant-
nom ústupe klinických a laboratórnych známok 
infekcie, pričom antibiotická liečba bola ukončená 
bez potreby zmeny režimu. Naopak, za zlyhanie 
liečby sme považovali progresiu alebo stagnáciu 
známok infekcie a nutnosť úpravy antibiotického 
režimu. Sledovali sme demografické parametre 
súboru (pohlavie, vek pacientov), zloženie súboru 
z hľadiska typu vnútrobrušnej infekcie, u opero-
vaných pacientov sme sledovali mikrobiologic-
ký nález s dôrazom na nález kmeňov primárne 
rezistentných na ertapenem, druhotne sme sa 
zamerali na rezistenciu voči antibiotikám použí-
vaným v iných štandardných režimoch. Z ďalších 
parametrov sme sledovali dĺžku antibiotickej liečby, 
dĺžku hospitalizácie, počet reoperácií, morbiditu 
a mortalitu v súbore. Osobitne sme vyhodnotili 
súbor pacientov s nálezom mikroorganizmov pri-
márne rezistentných na ertapenem. 

Výsledky
Celkovo sme v sledovanom období zazname-

nali 52 pacientov s komunitnou vnútrobrušnou 
infekciou (27 žien, 25 mužov). Vekový priemer 
pacientov bol 54,4 roka (20 – 97). Najčastejšími 
náhlymi brušnými príhodami boli komplikovaná 
akútna apendicitída (n = 17, z toho subakútna 
apendicitída riešená konzervatívne v 2 prípadoch) 
a akútna divertikulitída hrubého čreva (n = 17, v 14 
prípadoch riešená konzervatívne), perforačná 

Tabuľ ka 1. Rizikové faktory pre zlyhanie prvolí-
niovej antibiotickej liečby vnútrobrušných infek-
cií (4, upravené)

 vysoký vek
�pokročilé štádium ochorenia  

(ťažká sepsa, septický šok)
oneskorenie liečby o viac ako 24 h
 významná komorbidita
hypoalbuminémia
 závažná malnutrícia

Tabuľ ka 2. Odporúčané antibiotické režimy pre empirickú liečbu komunitných vnútrobrušných 
infekcií (3, 4, upravené)

ľahké a stredne ťažké infekcie ťažké infekcie, rizikový pacient

monoterapia cefoxitín, ertapenem, moxifloxacín, tige-
cyklín, tikarcilín/klavulanát

imipenem, meropenem, doripenem, pipe-
racilín/tazobaktam

kombinácia cefalosporín I–III (cefazolín, cefuroxim, 
ceftriaxon, cefotaxim), ciprofloxacín, levoflo-
xacín + metronidazol

cefepim, ceftazidim, ciprofloxacin, levoflo-
xacin + metronidazol



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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príhoda horného GIT (n = 9) a dolného GIT (n = 4),  
komplikovaná gynekologická infekcia (n = 3) a pri-
márna peritonitída (n = 2). 15 pacientov bolo 
liečených konzervatívne (28,8 %). Priemerná dĺžka 
hospitalizácie bola 10,4 dňa (±6,04), priemerná 
dĺžka antibiotickej terapie (charakterizovaná cel-
kovou dĺžkou podávania antiinfektív, bez ohľadu 
na počet príp. režimov) 6,8 dňa (±3,01).

Komplikácie liečby sme zaznamenali u 21 paci-
entov (40,4 %), z toho komplikácie vyžadujúce reo-
peráciu u 6 pacientov. Dvaja pacienti exitovali (3,8 %).  

Celková účinnosť iniciálnej antibiotickej liečby bola 
86,5 %, u konzervatívne liečených pacientov 93,3 %, 
u chirurgicky liečených 83,8 % (tabuľka 3).

Najčastejšie zistenými infekčnými agens boli 
Escherichia coli (n = 15) a Streptococcus sp. (n = 13). 
Z ostatných patogénov to boli Pseudomonas ae-
ruginosa (n = 5), Klebsiella sp. a iné enterobaktérie  
(n = 4), z anaeróbov Bacteroides fragilis (n =  3) a iné 
nesporulujúce anaeróby (n = 6). V 3 prípadoch 
bola zistená Candida albicans (obrázok 1). 

S výnimkou primárne rezistentných pato-
génov sme rezistenciu na ertapenem nezazna-
menali. Kmene rezistentné na ampicilín sme 
zistili u 5, na ciprofloxacín u 4, na gentamicín u 2 
pacientov (obrázok 2). ESBL tvoriace kmene boli 
dokázané u 2 pacientov, u jedného pacienta bol 
identifikovaný meticilín rezistentný koaguláza 
negatívny stafylokok (MRCoNS). Celkovo boli 
organizmy rezistentné na ertapenem vykulti-
vované u 9 pacientov, z nich u 5 bola iniciálne 
liečba ertapenemom klinicky úspešná a nevyži-
adala si zmenu ATB režimu. Antibiotická liečba 
v tejto skupine trvala priemerne 9,2 dňa, hos-
pitalizácia 15,1 dňa. Najčastejšie sa vyskytovala 

Pseudomonas aeruginosa (n = 5; 1-krát zlyhanie 
liečby), Candida albicans (n = 3; 2-krát zlyhanie 
liečby), Corynebacterium jeikeium (n = 1; 1-krát 
zlyhanie liečby) a MRCoNS (n = 1; 1-krát zlyhanie 
liečby). Špecifické nežiaduce účinky antibiotickej 
liečby sme nezaznamenali (alergia, intolerancia 
ertapenemu, klostrídiová enterokolitída...).

Diskusia
Vyhodnotenie efektívnosti antibiotickej te-

rapie v špecifickom prípade chirurgických vn-
útrobrušných infekcií je problematické, pretože 
vlastný účinok antibiotika je len jedným z mno-
hých faktorov ovplyvňujúcich výsledok liečby. 
Účinnosť rôznych režimov sa v štúdiách pohybuje 
medzi 70,3 – 96,5 % (9, 10, 11, 14, 15). Naše výsledky 
korelujú s týmto zistením. Vyššia účinnosť v sku-
pine konzervatívne liečených pacientov môže 
naznačovať, že na zlyhaní liečby sa podieľali skôr 
faktory chirurgickej liečby, ale taký záver by vyža-
doval potvrdenie na rozsiahlejšom súbore. 

Hlavné argumenty v prospech zavádzania 
ertapenemu do iniciálnej liečby sú 1. praktický 
dávkovací režim; 2. spektrum antibakteriálneho 
účinku, zahŕňajúce prakticky štandardné pa-
togény s výnimkou Pseudomonas aeruginosa;  
3. ale predovšetkým účinnosť na ESBL tvoriace 
kmene enterobaktérií. Tvorbu ESBL sme zazna-
menali u 2 pacientov, čo je 5,4 % operovaných 
pacientov, pričom celosvetovo stúpa prevalencia 
tohto typu rezistencie, v komunite sa blíži k 10 %  
a stúpa. Na dôvažok, ESBL tvoriace kmene sú vo 
vysokom percente rezistentné aj na fluorochi-
nolóny a aminoglykozidy (16, 17, 18). 

Z 5 pacientov s kultivačným nálezom 
Pseudomonas aeruginosa si na základe klinického 
obrazu vyžiadal zmenu antibiotického režimu 
len jeden pacient. To koreluje s odporúčaniami 
používať v iniciálnej liečbe ľahkých a stredne 
závažných vnútrobrušných infekcií režimy bez 
protipseudomonádovej aktivity. Zároveň to po-
tvrdzuje odporučenie prehodnocovať liečbu 
predovšetkým na základe klinického efektu. Pri 
dobrom efekte nie je potrebné spektrum rozši-
rovať, naopak pri klinickom zlyhaní je na mieste 
zvážiť rozšírenie spektra a indikáciu rezervných 
antibiotík aj pri nejednoznačnom mikrobiolo-
gickom náleze (2, 4).

Záver
Zistená efektívnosť ertapenemu v našom 

súbore pri uvedenej indikácii zodpovedá lite-
rárnym údajom. Iniciálna liečba komunitných 
vnútrobrušných infekcií monoterapiou ertape-
nemom je efektívna a bezpečná alternatíva bež-
ne používaných kombinácií. Narastajúci výskyt 

Tabuľ ka 3. Prehľad výsledkov liečby

počet 
(n)

účinnosť 
liečby 

(%)

komplikácie 
(%)

letalita 
(%)

hospitalizácia
(dni)

dĺžka ATB 
liečby 
(dni)

spolu 52 86,5 40,4 3,8 10,4 (±6,04) 6,8 (±3,01)

z toho: 

operovaní 37 83,8 45,9 5,4 11,2 (±6,42) 7,0 (±3,39)

konzervatívne 15 93,3 20 0 8,2 (±4,48) 6,2 (±1,61)

s nálezom rezistentných 
patogénov

9 44,4 66,7 11,1 15,1 (±8,52) 9,2 (±6,16)

Obrázok 1. Prehľad mikrobiologických nálezov
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polyrezistentných (ESBL...) kmeňov v komunite 
zužuje spektrum spoľahlivo použiteľných anti-
biotík. Tento fakt vyžaduje pravidelný audit zau-
žívaných až „zvykových“ antibiotických režimov 
na jednotlivých chirurgických pracoviskách, nie 
iba s ohľadom na profil rezistencie miestnych 
nozokomiálnych kmeňov, ale najmä pôvodcov 
komunitných vnútrobrušných infekcií.
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Spomalené vyprázdňovanie žalúdka  
po resekciách na pankrease 
doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., prof. MUDr. Juraj Bober, CSc., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura Košice

Úvod: Resekčné výkony na pankrease sa stávajú v špecializovaných centrách bežnými operačnými výkonmi. So stúpajúcimi počtami 
operácií na pankrease, klesá mortalita, avšak morbidita ostáva naďalej pomerne vysoká. Spomalené vyprázdňovanie žalúdka, delayed 
gastric emptying (DGE) patrí medzi pomerne časté pooperačné komplikácie, i keď bezprostredne neohrozuje život pacientov, môže 
spôsobiť predĺženie hospitalizácie a zhoršiť pooperačný stav pacientov. 
Metodika: V období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011 bola na I. chirurgickej klinike LF UPJŠ a UNLP v Košiciach vykonaná prospektívna štúdia na 
vyhodnotenie prítomnosti DGE po resekciách pankreasu. DGE bolo definované podľa klasifikácie medzinárodnej skupiny pre pankreatickú 
chirurgiu ISGPS v troch stupňoch A, B, C podľa závažnosti. Cieľom štúdie bolo určenie hlavných rizikových faktorov jeho výskytu. 
Výsledky: V sledovanom súbore 131 pacientov po resekčnom výkone na pankrease bola zaznamenaná 37 % morbidita (49 pacientov)  
a 3 % mortalita (4 pacienti). DGE bolo zaznamenané 8-krát, pričom v stupni A 6-krát a v stupni B 2-krát. Stupeň C v sledovanom súbore nebol 
pozorovaný. Pri hodnotení rizikových faktorov jeho výskytu bolo zistené, že prítomnosť iných pooperačných intraabdominálnych kompli-
kácií ovplyvňuje aj výskyt DGE, čo bolo potvrdené štatistickou významnosťou p < 0,003. Najrizikovejší faktor bola prítomnosť pankreatickej 
fistuly, p < 0,0001. Typ pankreatickej resekcie ani spôsob rekonštrukcie GIT po resekciách pankreasu neovplyvňoval prítomnosť DGE. 
Záver: Napriek tvrdeniam, že DGE sa vyskytuje u väčšiny pacientov po pylorus záchovných resekciách pankreasu, v sledovanom súbore 
sme jeho zvýšený výskyt po spomínanom type operácie nezaznamenali. Zistili sme, že jeho prítomnosť ovplyvňuje prítomnosť iných 
intraabdominálnych pooperačných komplikácií, najmä prítomnosť pankreatickej fistuly.

Kľúčové slová: resekcie pankreasu, spomalené vyprázdňovanie žalúdka, pooperačné komplikácie, pankreatická fistula.

Delayed gastric emtying after pancreatic resections

Background: Pancreatic resections are common operations in the specialized centers. With the increase number of pancreatic resections the mortality 
rate decrease but morbidity rate is still high. Delayed gastric emptying (DGE) is one of the relatively frequent postoperative complications. Patients 
are not immediately life threatening. On the other hand, DGE can prolong time of hospitalization and worsen postoperative status of patients.
Methods: Between January 2007 and December 2011, the prospective study was performed to identify DGE after pancreatic resection, at 
the I. Department of Surgery University Hospital FN LP in Košice. DGE was defined according to the definition of the International Study 
Group for Pancreatic Surgery ISGPS (grade A, B and C). The aim of this study was to evaluate the risk factor for presence of DGE. 
Results: In the present study 131 pancreatic resections were done at the I. Department of Surgery University Hospital FN LP in Košice. 
There were investigated 37% morbidity (49 patients) and 3% mortality (4 patients). The presence of DGE was in 8 patients (6%), in grade 
A 6 patients, in grade B 2 patients and no patients in grade C. There were confirm that the presence of other intraabdominal complications 
is a high risk factor for presence of DGE, p<0.003, especially presence of pancreatic fistula p<0.0001. The type of pancreatic resection as 
well as type of GIT reconstruction after pancreatic resection had no significant influences to presence of DGE. 
Conclusion: Despite the claims that DGE is associated with pylorus preserving duodenopancreatectomy, we have found no significant 
differences between the type of pancreatic resections and the presence of DGE. We have investigated that the presence of other intraab-
dominal postoperative complications has significant influence to present of DGE, especially pancreatic fistula.

Key words: pancreatic resections, delayed gastric emptying, postoperative complications, pancreatic fistula.
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Zoznam skratiek
DGE – spomalené vyprázdňovanie žalúdka
ISGPS – Medzinárodná komisia pre pankreatickú 
chirurgiu

Úvod
Mortalita po resekčných výkonoch na pan-

krease poklesla v špecializovaných centrách pod 
5 %. Morbidita však naďalej pretrváva okolo 30 
– 60 % (2, 7, 8, 11). Najobávanejšou komplikáciou 
je pankreatická fistula, ktorá môže spôsobiť až 
úmrtie pacienta. K pomerne závažným kom-

plikáciám patria tiež intraabdominálny absces, 
krvácanie intraabdominálne a krvácanie z gast-
rointestinálneho traktu, pooperačný ileus, leak 
biliárnej anastomózy, leak gastrointestinálnej 
anastomózy a iné (8, 11). Menej závažnou, ale 
pomerne častou komplikáciou po resekciách 
na pankrease je spomalené vyprázdňovanie 
žalúdka, delayed gastric emptying (DGE). 

DGE sa vyskytuje v literatúre od 19 % do 
70 %, jeho výskyt sa viac udáva po pylorus zá-
chovných výkonoch. Pomerne veľký rozdiel vo 
výskyte DGE v jednotlivých štúdiách bol daný 

aj tým, že donedávna nebola presne stanove-
ná definícia DGE (3, 15). Medzinárodná komisia 
pre pankreatickú chirurgiu (International Study 
Group of Pancreatic Surgery –ISGPS) určila defi-
níciu DGE, pričom ho rozdelila podľa závažnosti 
na tri stupne A, B, C (tabuľka 1) (23).

Pacienti a metódy
Na I. chirurgickej klinike LF UPJŠ a UN LP 

v Košiciach bola vykonaná prospektívna štúdia, 
ktorá sledovala výskyt DGE u pacientov po 
resekčných výkonoch na pankrease v období  
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od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011. V štúdii boli vyhodno-
tení pacienti v rokoch 2008 – 2011 prospektívne, 
údaje o DGE u pacientov operovaných v roku 2007 
boli retrospektívne zhodnotené podľa klasifikácie 
ISGPS. U pacientov boli zaznamenané všetky poo-
peračné komplikácie, detailnejšie DGE, ktoré bolo 
rozdelené podľa ISGPS na tri stupne. U pacientov 
s DGE stupňa A je nutné ponechať nazogastrickú 
sondu 4 – 7 dní, zvyčajne, ak sa sonda odstránila, 
je nutné ju umiestniť opäť v priebehu prvých 
troch pooperačných dní. Pacienti netolerujú plnú 
stravu do siedmich dní. U pacientov s DGE stupňa 
B je nutnosť ponechať nazogastrickú sondu 8 – 
12 dní, zvyčajne, ak sa sonda odstránila, je nutné 
ju umiestniť opäť v priebehu prvých siedmych 
pooperačných dní. Pacienti netolerujú plnú stravu 
do štrnásť dní po operácii. Pacienti s DGE stupňa 
C majú ponechanú nazogastrickú sondu viac 
ako 14 dní, zvyčajne, ak sa sonda odstránila, je 
nutné ju umiestniť opäť v priebehu prvých 14 
pooperačných dní. Pacienti netolerujú plnú stravu 
do 21 dní (23). 

V sledovanom súbore bola sledovaná 
prítomnosť DGE, ako aj prítomnosť iných po-
operačných intraabdominálnych kompliká-
cií. Vyhodnotený bol vzájomný vzťah medzi 
spôsobom vykonanej pankreatickej resekcie 
a následnej rekonštrukcie gastrointestinálneho 
traktu a prítomnosťou DGE, ako aj výskytom 
iných intraabdominálnych komplikácií, zvlášť 
pankreatickej fistuly a prítomnosťou DGE. 

Na porovnanie výskytu sledovaného zna-
ku medzi skupinami bol použitý χ2 test, resp. 
Fisherov exaktný test. U všetkých testov sme za 
hladinu štatistickej významnosti zvolili p = 0,05.

Výsledky
Sledovaný súbor hodnotí 131 pacientov 

operovaných na I. chirurgickej klinike LF UPJŠ 
a UN LP v Košiciach v období od 1. 1. 2007 do 
31. 12. 2011, ktorým bol vykonaný resekčný chi-
rurgický výkon na pankrease. 

V súbore bolo 88 mužov a 43 žien, u 98 paci-
entov bola operácia indikovaná pre nádor pan-
kreasu, u 33 bola indikáciou k operácii chronická 
pankreatitída. Vekové rozmedzie zastúpených 
pacientov bolo 32 – 82 rokov, priemerný vek 
pacientov 58,8 rokov.

Rozdelenie súboru pacientov opisujú ta-
buľky 1 a 2 a grafy 1 a 2. 

V sledovanom súbore bola cefalická du-
odenohemipankreatektómia 96-krát, v modi-
fikácii Child-Stulhofer 31-krát, Whipple 49-krát, 
Traverso-Longmire pylorus záchovná duode-
nohemipankreatektómia 16-krát. U jedného 
pacienta bola vykonaná predná resekcia hlavy 
pankreasu s laterálnou pankreatikojejunoanasto-
mózou opísaná Freyom. Distálna (ľavostranná) 
hemipankreatektómia bola vykonaná 31 pacien-
tom, 3 pacienti mali vykonanú totálnu pankre-
atektómiu. Zastúpenie jednotlivých operačných 
výkonov opisuje tabuľka 3 a graf 3.

V predloženom súbore bola zaznamenaná 
37 % morbidita (49 prípadov) a 3 % mortalita  
(4 pacienti). Podrobné rozdelenie pooperačných 
komplikácií zaznamenávajú tabuľky 4, 5, 6, 7, 8. 
Spomalené vyprázdňovanie žalúdka bolo roz-
delené podľa závažnosti trvania na tri skupiny, 
podľa ISGPS.

U všetkých pacientov sa stav upravil po 
konzervatívnej liečbe. Pri analýze DGE a iných 
pooperačných komplikácií sme podrobnejšie 
sledovali jeho výskyt a prítomnosť iných intraab-
dominálnych pooperačných komplikácií, ako aj 
typ pankreatickej resekcie a spôsob rekonštruk-
cie GITu po resekciách. 

Nebola zaznamenaná štatistická význam-
nosť medzi výskytom spomaleného vyprázd-
ňovania žalúdka a typom pankreatickej resekcie 
a rekonštrukcie GITu po resekčnom výkone na 
pankrease. 

Potvrdili sme, že prítomnosť chirurgických 
intraabdominálnych pooperačných kompliká-
cií je rizikový faktor pre výskyt DGE, p < 0,003. 
Najužší vzťah má k jeho výskytu pankreatická 
fistula, p < 0,0001. 

Diskusia
DGE bez mechanickej prekážky sa môže 

vyskytnúť po operáciách na hornej časti gast-
rointestinálneho traktu, po operáciách žalúdka 
alebo pažeráka. V pankreatickej chirurgii ho pr-
výkrát opísal Warshaw a kol. v roku 1985 ako 
„gastroparézu“ (22). Napriek tomu, že výskyt 
DGE je pomerne častý, nepatrí medzi najobá-
vanejšie komplikácie, akými sú pankreatické 

fistuly, a neohrozuje pacientov bezprostredne 
na živote. U pacientov môže výrazne predĺžiť 
dobu hospitalizácie, zhoršiť pooperačný stav 
pacientov a zvýšiť aj samotné náklady na lieč-
bu. Podľa niektorých autorov tvorí spomalené 
vyprázdňovanie žalúdka až polovicu všetkých 
pooperačných komplikácií (1, 5). 

Po zavedení pylorus záchovnej duode-
nohemipankreatektómie opísanej Traversom 
a Longmirem v roku 1978 do spektra resekčných 
výkonov na pankrease, bolo publikovaných via-
cero prác, ktoré zaznamenávali zvýšený výskyt 
spomaleného vyprázdňovania žalúdka práve po 
tomto spôsobe resekcie pankreasu (19). Traverso 
a Hashimoto vyhodnotili výskyt spomaleného 
vyprázdňovania žalúdka v 10 randomizovaných 
kontrolných štúdiách, pričom nezaznamenali zvý-

Tabuľ ka 1. Spomalené vyprázdňovanie žalúdka – delayed gastric emptying (DGE) podľa ISGPS, 
modifikované podľa Wenteho (23)

DGE
 Nazogastrická sonda  

nutná
Nazogastrická sonda  
opätovne zavedená

Intolerancia tuhej 
potravy

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

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

Stupeň C > ako 15 dní po 14. dni do 21 pooperačných dňoch

Tabuľ ka 2. Súbor všetkých pacientov s resekč-
ným výkonom na pankrease 2007 – 2011

Spolu Muži Ženy

131 88 43

100 % 67 % 33 %

Tabuľ ka 3. Indikácie pacientov k resekčnému 
výkonu na pankrease

Spolu
Chronická 

pankreatitída
Nádory 

pankreasu

131 33 98

100 % 25 % 75 %

Graf 1. Súbor všetkých pacientov s resekčným 
výkonom na pankrease 2007 – 2011

Ženy; 43; 33 %

Muži; 88; 67 %

Graf 2. Indikácie pacientov k resekčnému 
výkonu na pankrease

Nádory pankreasu; 98; 75 % 

Chronická pankreatitída; 33; 25 % 

Graf 3. Prehľad vykonaných resekčných výko-
nov na pankrease 2007 – 2011

F; 1; 1 %

TL; 16; 12 %

DP; 31; 24 % TP; 3; 2 %
CHS; 31; 24 %

W; 49; 37 %
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šený výskyt po pylorus záchovných resekciách. 
Celkovo sa výskyt tejto pooperačnej komplikácie 
pohyboval okolo 17 %, avšak údaje v jednotlivých 
prácach boli pomerne rozdielne od 5 % do 57 %.  
Ako hlavný dôvod takto odlišných výsledkov 
udávajú nepresnú a nejednotnú klasifikáciu DGE 
(15, 18). Potrebu vytvorenia jednotnej klasifikácie 
podporili viacerí autori (3, 15, 18). 

Medzinárodná skupina odborníkov pre 
pankreatickú chirurgiu vedená Wentem presne 
stanovila definíciu spomaleného vyprázdňova-
nia žalúdka, pričom ho rozdelili podľa stupňa 
závažnosti a času trvania na tri stupne A, B, C. 
Táto klasifikácia je v súčasnosti uznávanou a po-
užívanou vo vyhodnocovaní DGE (23). 

V našom súbore pacientov sme zaznamenali 
celkovo výskyt spomaleného vyprázdňovania 
žalúdka u 8 pacientov 6 %. Podľa Wenteho klasi-
fikácie bolo spomalené vyprázdňovanie žalúdka 
stupňa A prítomné u 6 pacientov, stupňa B u 2 pa- 
cientov a stupeň C sme v našom súbore ne-
zaznamenali. U všetkých pacientov sa stav pri 
konzervatívnej liečbe upravil.

Hartel a kol. porovnávali prítomnosť spo-
maleného vyprázdňovania žalúdka po pylorus 

záchovnej duodenohemipankreatektómii v prí-
pade rekonštrukcie duodenojejunoanastomózy 
antekolicky a retrokolicky. V prípadoch anteko-
licky zhotovenej anastomózy zaznamenali nižší 
výskyt spomaleného vyprázdňovania žalúdka, 
preto ju odporúčajú a na svojom pracovisku 
v poslednom období uprednostňujú (4). K po-
dobným výsledkom dospeli aj Tani a kol., ktorí 
zaznamenali prítomnosť spomaleného vyprázd-
ňovania, ak bola pasáž GITu obnovená duode-
nojejunoanastomózou antekolickou 5 % a ak 
retrokolickou 50 %. Všetky ostatné sledované 
bežné pooperačné komplikácie vyskytujúce sa 
po resekciách pankreasu boli porovnateľné (17).  
Antekolickú gastroenteroanastomózu odporúča-
jú aj Kurahara a kol., ktorí potvrdili so štatistickou 
významnosťou p < 0,02, že spomalené vyprázd-
ňovanie žalúdka vzniká práve pri retrokolickej 
anastomóze (11). 

Napriek tomu, že spočiatku sa vyšší výskyt 
spomaleného vyprázdňovania žalúdka pripiso-
val pylorus záchovným duodenohemipankreat-
ektómiám, rozsiahla štúdia z Holandska nenašla 
signifikantné rozdiely v spôsobe rekonštrukcie 
po štandardnej operácii podľa Whippla a pylorus 
záchovnej operácii vo vzťahu k spomalenému 
vyprázdňovaniu žalúdka (6).

Berbet a kol. udávajú, že výskyt spomaleného 
vyprázdňovania žalúdka je spojený s prítomnos-

ťou intraabdominálnych komplikácií a radikálnou 
resekciou s rozsiahlou lymfadenektómiou (1).  
Cameron a kol. potvrdili výskyt spomaleného 
vyprázdňovania žalúdka u pacientov s rozšíre-
nou radikálnou lymfadenektómiou so štatistikou 
významnosťou p < 0,03 (2). Viaceré štúdie tiež 
potvrdili, že spomalené vyprázdňovanie žalúdka 
sa vyskytuje častejšie v súvislosti s intraabdomi-
nálnymi komplikáciami, predovšetkým leakom 
pankreatickej anastomózy, alebo po rozšírených 
radikálnych lymfadenektómiách (26).

V našej štúdii sme potvrdili, že spomalené 
vyprázdňovanie žalúdka bolo spojené s prítom-
nosťou intraabdominálnych pooperačných kom-
plikácií v dutine brušnej, p < 0,003, najmä s prí-
tomnosťou pankreatickej fistuly p < 0,0001. 

Niektorí autori v snahe zabrániť spomale-
nému vyprázdňovaniu žalúdka po resekciách 
pankreasu modifikujú spôsob rekonštrukcie 
gastrointestinálneho traktu. V snahe zabrániť 
výskytu DGE Ueno a kol. vykonávajú fixáciu 
veľkého omenta k prednej brušnej stene. Táto 
technika zahŕňa duodeojejunoanastomózu end 
to side. Pri fixácii omenta dosiahnu autori nap-
riamenie žalúdka a rýchlejšiu pasáž potravy cez 
duodenojejunoanastomózu. Na vyhodnotenie 
výsledkov autori použili Wenteho klasifikáciu, 
a nezaznamenali výskyt spomaleného vyprázd-
ňovania žalúdka ani v jednom prípade (20).  
Ďalšiu modifikáciu v rekonštrukcii používajú 

Tabuľ ka 4. Vykonané operačné resekčné výkony na pankrease

n = 131 100 %

duodenohemipankreatektómia Child-Stulhofer CHS 31 24 %

duodenohemipankreatektómia Whipple W 49 37 %

duodemohemipankreatektómia so zachovaním pyloru Traverso-Longmire TL 16 12 %

predná resekcia hlavy pankreasu s pankreatikojejunoanastomózou Frey F 1 1 %

distálna (ľavostranná ) resekcia pankreasu DP 31 24 %

totálna pankreatektómia TP 3 2 %

Tabuľ ka 5. Komplikácie po resekčných výko-
noch – intraabdominálne, chirurgické

komplikácia počet %

krvácanie do dutiny brušnej 1 0,7

krvácanie do GITu 1 0,7

leak pankreatickej anastomózy 15 11

leak biliárnej anastomózy 2 1,6

leak gastroenteroanastomózy 0 0

absces v dutine brušnej 13 10

spomalené vyprázdňovanie žalúdka 8 6

spolu 40 30 %

Tabuľ ka 6. Komplikácie po resekčných výko-
noch – nechirurgické 

komplikácia počet %

závažná arytmia 1 0,7

infarkt myokardu 1 0,7

pľúcna embólia 4 3,0

pneumónia 2 1,6

uroinfekcia 1 0,7

spolu 9 7 %

Tabuľ ka 9. Výskyt DGE a prítomnosť intraabdo-
minálnych pooperačných komplikácií

pooperačné 
intraabdominálne 
komplikácie

prítomné neprítomné

počet pacientov 38 93

DGE 6 2

Tabuľ ka 7. Spomalené vyprázdňovanie žalúdka 
DGE podľa stupňa A, B, C 

DGE 8 6 %

stupeň A 6 4 %

stupeň B 2 2 %

stupeň C 0 –

Tabuľ ka 10. Výskyt DGE a prítomnosť pankrea-
tickej fistuly

pankreatická  
fistula

prítomná neprítomná

počet pacientov 15 116

DGE 5 3

Tabuľ ka 8. Výskyt DGE a typ pankreatickej resekcie a spôsob rekonštrukcie GITu

n = 131 DGE

duodenohemipankreatektómia Child-Stulhofer CHS 31 4

duodenohemipankreatektómia Whipple W 49 4

duodemohemipankreatektómia so zachovaním pyloru 

Traverso-Longmire TL 16 –

predná resekcia hlavy pankreasu s pankreatikojejunoanastomózou Frey F 1 –

distálna (ľavostranná ) resekcia pankreasu DP 31 –

totálna pankreatektómia TP 3 –
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Masui a kol., ktorí uprednostňujú pylorus zá-
chovný typ duodenohemipankreatektómie. Pri 
rekonštrukcii odporúčajú duodenojejunoanasto-
mózu antekolickú, avšak odvodnú kľučku mierne 
pootočia o 30 stupňov, čím taktiež napriamia 
žalúdok (13). Uravic a kol. sa zaoberali dilatáciou 
pylorického zvierača pri pylorus záchovných 
duodenohemipankreatektómiách. Pri porovná-
vacej štúdii dvoch skupín pacientov, u ktorých 
vykonávali a nevykonávali dilatáciu pylorického 
zvierača, zaznamenali v skupine bez dilatácie 
spomalené vyprázdňovania žalúdka u 7 paci-
entov 35 %, avšak žiadne v skupine pacientov, 
kde vykonali dilatáciu (21). Nedávne štúdie zistili, 
že ortotopná technika rekonštrukcie pankreato-
jejunoanastomózy bez resekcie prvej kľučky 
jejuna, ponecháva väčší počet intestinálnych 
motilinových receptorov v jejune, čím znižuje 
výskyt DGE po pankreatických resekciách. Pri 
imunohistochemickom vyšetrení výskytu mo-
tilinových receptorov v tenkom čreve, bol ich 
výskyt najviac pozorovaný v duodene, klesali 
v jejune, pričom v prvých 4 cm jejuna bola ich 
prítomnosť ešte pomerne vysoká. Vo vzdia-
lenosti 40 cm od duodenojejunálnej flexúry 
v jejune klesal ich počet takmer o polovicu 
oproti množstvu v duodene. V terminálnom ileu 
takmer nebola pozorovaná prítomnosť týchto 
receptorov. Ponechanie prvej kľučky jejuna má 
preto podľa autorov veľký význam v prevencii 
DGE (10). Kurosaki a Hatakeyama zistili, že počas 
operácie je nutná veľmi jemná operačná tech-
nika. V prípade poranenia ľavej gastrickej vény 
počas operácie zaznamenali zvýšený výskyt 
DGE. Jej ochranu preto považujú za významný 
faktor v prevencii výskytu tejto pooperačnej 
komplikácie (12). Ďalším rizikovým faktorom vý-
skytu DGE je podľa Sakamota a kol. aj ručne šitá 
anastomóza medzi žalúdkom a kľučkou tenkého 
čreva. Autori zaznamenali u pacientov s anasto-
mózou rekonštruovanou pomocou staplera nižší 
výskyt DGE. V zhode už s vyššie spomínanými 
prácami aj autori v tejto štúdii potvrdili, že ne-
závislým rizikovým faktorom pre výskyt DGE je 
prítomnosť pankreatickej fistuly (16). 

Yeo dokázal, že je možné redukovať DGE 
pomocou intravenózne podaného erytromycí-
nu (25). Toto tvrdenie bolo podporené aj inými 
autormi, Ohwada a kol. (14). Kollmar a kol. sledo-
vali účinok oktreotidu v prevencii pooperačných 
komplikácií, pričom zistili, že jeho použitie ne-
ovplyvňuje výskyt pankreatickej fistuly ani vý-

skyt spomaleného vyprázdňovania žalúdka (9).  
Toto tvrdenie podporili v rozsiahlej štúdii aj 
Baltimorskí autori (24). 

Záver 
Pri sledovaní výskytu DGE bolo zistené, že 

jeho prítomnosť ovplyvňuje aj prítomnosť iných 
intraabdominálnych pooperačných komplikácií, 
najmä pankreatickej fistuly. Spôsob rekonštrukcie 
GITu, a ani vykonanie pylorus záchovnej resekcii 
nezvyšovalo výskyt DGE ani v jednej zo skupín 
DGE podľa ISGPS. 

Napriek pôvodným obavám o zvýšený výskyt 
DGE po pylorus záchovných duodenohemipan-
kreaktómiách, sme v predloženej štúdii nepotvr-
dili jeho zvýšený výskyt. Tento typ resekčného 
výkonu odporúčame, najmä pre výrazné skráte-
nie doby rekonvalescencie a zlepšenie nutričného 
stavu pacientov po operáciách. Koncentráciou 
pacientov s ochorením pankreasu v špecializova-
ných centrách je možné znížiť výskyt pooperač-
ných komplikácií a tým aj výskyt DGE. 
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Laparoscopic Surgical Skills (LSS) program  
– prvé skúsenosti v strednej a východnej Európe
MUDr. Marek Šoltés, PhD., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MUDr. Peter Pažinka, PhD.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Cieľ: Posúdiť aplikabilitu celoeurópskeho vzdelávacieho programu v laparoskopickej chirurgii (LSS) v stredo- a východoeurópskom 
priestore.
Materiál a metodika: Podrobná analýza prípravy a priebehu prvého kurzu LSS realizovaného na I. chirurgickej klinike LF UPJŠ a UN  
L. Pasteura v Košiciach. Spracovanie údajov zo spätnoväzobných dotazníkov účastníkov – školencov a lektorov kurzu – bodová škála 
od 0 do 10 bodov.
Výsledky: Celkové hodnotenie vzdelávacieho programu bolo vysoko pozitívne tak u školencov (8,8±0,83 bodu), ako aj u lektorov (8,75±0,5 
bodu). Podobne kladné bolo hodnotenie priebehu samotného kurzu, úrovne vzdelávania, priebehu testovania, kvality personálu, ako aj 
samotného školiaceho centra. Štatisticky významné rozdiely v subjektívnom hodnotení školencami a lektormi neboli zaznamenané.
Záver: Celoeurópsky vzdelávací program v laparoskopickej chirurgii vo formáte LSS predstavuje perspektívnu a životaschopnú vzdelá-
vaciu modalitu. Pri zohľadnení lokálnych špecifík je možné LSS kurzy úspešne realizovať aj v stredo- a východoeurópskom priestore.

Kľúčové slová: vzdelávanie, študijný program, laparoskopia, laparoskopická chirurgia.

Laparoscopic Surgical Skills (LSS) programme – the first experience in Central and Eastern Europe

Aims: To consider applicability of pan-european training programme in laparoscopic surgery (LSS) in Central and Eastern Europe.
Material and methods: Careful analysis of preparation and progress of the first LSS course held in the 1st Department of Surgery of LF 
UPJŠ and UN of L. Pasteur in Košice was performed. Data from feedback reports and questionnaires handed in by participants – trainees 
and faculty were evaluated – point scale from 0 to 10.
Results: Overall impression of LSS curriculum was rated highly positive by both the trainees (8.8±0.83 points) and faculty (8.75±0.5 po-
ints). Similar evaluation rates were obtained for course progress, course materials, assessment modalities, staff and training centre. No 
statistically significant differences were detected in subjective evaluation between trainees and course faculty.
Conclusions: Pan-european training programme in laparoscopic surgery represented by LSS format appears to be viable and perspective 
educational modality. LSS courses can be successfully organized in Central and Eastern Europe provided specific local conditions are 
taken into account.

Key words: education, training, laparoscopy, laparoscopic surgery, curriculum.
Slov. chir., 2012; roč. 9(2): 68–71

Úvod
Laparoskopická chirurgia, v porovnaní s kla-

sickými operačnými výkonmi, kladie na operujú-
ceho chirurga zvýšené nároky. Táto skutočnosť je 
spôsobená najmä senzoricko-motorickými limitá-
ciami, ktoré vyplývajú z používaných technológií 
(dvojdimenzionálny obraz, obmedzenie perifér-
neho videnia, sprostredkovaný hmatový vnem, 
limitovaná voľnosť pohybu inštrumentov atď.). 
Chirurgický tréning v laparoskopickej chirurgii 
preto musí rešpektovať nevyhnutnosť nácviku no-
vých psychomotoricko-senzorických stereotypov, 
ktoré sú v rozpore s návykmi z bežného života, 
resp. klasickej chirurgie (1). Uvedené skutočnosti 
dávajú tušiť, že simulácia, či už na biologických, 
syntetických alebo virtuálnych modeloch, zohráva 
nezastupiteľnú úlohu v modernom vzdelávaní (2).  
Hoci tradičný model chirurgického tréningu 
založeného iba na báze majster-učeň je dnes 
prekonaný, jeho podstata nestratila nič zo svojej 
aktuálnosti – asistencia pri operáciách a operova-
nie pod dohľadom skúseného asistenta zostávajú 

základnými nástrojmi pre dosiahnutie chirurgickej 
kompetentnosti. Simulácia by mala preto klinický 
tréning len dopĺňať a nie nahrádzať.

V súvislosti s celoeurópskou integráciou je 
veľmi dôležitá aj otázka akreditácie tréningových 
centier a uznávania vzdelávacích programov v glo-
bálnom meradle. Snaha o vytvorenie celoeuróp-
skeho akreditovaného vzdelávacieho programu 
v laparoskopickej chirurgii sa preto javí ako opod-
statnená. Problém môžu predstavovať špecifické 
lokálne podmienky potenciálne limitujúce pene-
tráciu moderných foriem vzdelávania do praxe.

Materiál a metodika
Laparoscopic Surgical Skills (LSS) program 

predstavuje celoeurópsku vzdelávaciu iniciatívu 
v laparoskopickej chirurgii, ktorá by mala byť 
obdobou amerického programu Fundamentals 
of Laparoscopic Surgery (FLS) primeranejšie re-
flektujúcou európske podmienky. LSS platforma 
bola vytvorená v úzkej spolupráci s Európskou 
asociáciou endoskopickej chirurgie (EAES), ako 

najvplyvnejšou odbornou spoločnosťou v mi-
niinvazívnej chirurgii, čo garantuje predpoklad 
pre jej univerzálnu akceptáciu. Ústredie progra-
mu sa nachádza v Eindhovene.

LSS program je charakterizovaný hierar-
chickou štruktúrou vzdelávania. Obsahuje dva 
stupne, ktoré sa členia na viaceré úrovne. Stupeň 
I je rozdelený do 3 úrovní a zahŕňa základy lapa-
roskopickej chirurgie a základné laparoskopické 
operácie (diagnostická laparoskopia, cholecys-
tektómia, apendektómia, sutúra perforovaného 
vredu, operácie slabinových prietrží a hernií v ja-
zve, fundoplikácia, splenektómia, revízia žlčových 
ciest), zatiaľ čo stupeň II je zameraný na pokročilé 
laparoskopické výkony (napr. kolorektálna a bari-
atrická chirurgia) – viac podrobností o náplni je 
možné získať na www.lss-surgical.eu.

Samotný vzdelávací proces prebieha v troch 
fázach – pred, počas a po skončení kurzu. 
Teoretická časť je organizovaná formou samo-
vzdelávania pred kurzom – na základe poskyt-
nutých študijných materiálov. Počas samotného 
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kurzu sa dôraz kladie najmä na praktický nácvik 
kognitívnych, technických a rozhodovacích zruč-
ností, využívajúc mechanickú simuláciu na bio-
logických a syntetických modeloch, ako aj simu-
láciu vo virtuálnej realite (s taktilným vnemom). 
Súčasťou kurzu sú aj krátke teoretické prezentácie 
expertov zamerané na diskusiu o nejasnostiach 
z teoretického samovzdelávania a upriamujúce 
pozornosť na algoritmy klinického rozhodova-
nia v najbežnejších situáciách. LSS kurzy môžu 
organizovať iba vzdelávacie inštitúcie spĺňajúce 
striktné podmienky akreditácie. Vzdelávací pro-
gram po kurze zahŕňa klasický chirurgický tréning 
v podmienkach operačnej sály – operácie pod 
dozorom skúsených asistentov, ktoré školenec 
absolvuje na domovskom pracovisku.

Priebežné hodnotenie efektivity vzdelávania 
zabezpečuje viacstupňový model hodnotenia. 
Po ukončení samoštúdia sa preverujú teoretické 
vedomosti on-line testom. Technické zručnosti 
a rozhodovacie schopnosti sa overujú v závere 
kurzu vykonávaním definovaných úloh na simu-
látore vo virtuálnej realite a formou on-line testu 
zameraného na správne klinické rozhodovanie. 
Klinickú fázu vzdelávania monitoruje dozorujúci 
chirurg pomocou štruktúrovaných hodnotiacich 
formulárov Global Assessment Score (GAS). Po 
dosiahnutí súčtu 300 bodov z GAS formulárov ško-
lenec zasiela dve needitované nahrávky vlastných 
operácií (pre LSS Grade I Level 1 cholecystektómia 
alebo apendektómia) na vyhodnotenie do ústredia 
programu v Eindhovene. Záznamy sa posudzujú 
podľa štandardizovaného formulára Competency 
Assessment Tool (CAT). Úspešné ukončenie pro-
gramu je následne dokladované LSS diplomom 
akreditovaným EAES (pre každú úroveň zvlášť).

Údaje pre posúdenie aplikability celoeuróp-
skeho vzdelávacieho programu v laparoskopickej 
chirurgii (LSS) v stredo- a východoeurópskom 
priestore boli zozbierané počas prípravy a orga-
nizácie prvého LSS Grade I Level 1 kurzu, ktorý sa 
uskutočnil na I. chirurgickej klinike LF UPJŠ a UN  
L. Pasteura v Košiciach v dňoch 10. – 11. novembra 
2011. Postup posudzovania prebiehal štruktúrova-
ným viacstupňovým formátom na osi – obsahová 
analýza vzdelávania – riziká organizačného zabez-
pečenia – objektívne naplnenie cieľov programu 
– spätná väzba lektorov – spätná väzba školencov. 
Obsahová analýza programu a rizík jeho organizač-
ného zabezpečenia bola vykonaná vedúcim kur-
zu (hodnotiaca správa). Informácie o objektívnom 
naplnení cieľov boli získané z ústredia programu 
v Eindhovene (hodnotiaca správa). Spätná väzba 
o subjektívnom hodnotení vzdelávania bola po-
skytnutá lektormi aj školencami formou podrobne 
štruktúrovaného dotazníka, ktorý hodnotil priebeh 

vzdelávania, vzdelávacie materiály, systém hodno-
tenia, personálne zabezpečenie, miesto konania 
a celkový dojem z kurzu na bodovej škále 1 – 10 
(1 – nevyhovujúce, 2 – veľmi zlé, 3 – zlé, 4 – veľmi 
neuspokojivé, 5 – neuspokojivé, 6 – uspokojivé,  
7 – dobré, 8 – veľmi dobré, 9 – výborné, 10 – vynika-
júce). Potenciálne rozdiely medzi spätnoväzobnými 
informáciami od školencov a lektorov boli štatisticky 
testované, pričom za signifikantný bol považovaný 
rozdiel na hladine významnosti 95 % (p < 0,05).

Výsledky

Obsahová analýza vzdelávania
LSS Grade I Level 1 kurz je určený predovšetkým 

mladým chirurgom zaradeným do špecializačného 
štúdia v odbore chirurgia, prípadne špecialistom 
s limitovanými skúsenosťami v laparoskopickej chi-
rurgii. Študijný program je sústredený na základné 
princípy laparoskopickej chirurgie a najzákladnejšie 
operačné výkony (diagnostická laparoskopia, cho-
lecystektómia, apendektómia). Teoretické materiály 
v anglickom jazyku predstavujú preberanú pro-
blematiku uceleným spôsobom, s dôrazom na 
bezpečnosť operačnej techniky. Napriek tomu, že 
materiál je spracovaný s cieľom univerzálnej aplika-
bility v členských štátoch EÚ, v niektorých detailoch 
nekorešponduje so zaužívanou praxou na našich 
chirurgických pracoviskách (napr. cholecystektómia 
zásadne zo 4 portového prístupu, prísna aplikácia 
princípov „critical view of safety“, stratégia použí-
vania drénov), čo však nie je na škodu, pretože pre-
zentuje najbezpečnejšie možné varianty operačnej 
taktiky a najnovšie poznatky založené na „medicíne 
dôkazov“. V oblasti simulácie poskytuje vzdelávací 
program komplexnú štruktúru ideálnu pre nácvik 
chirurgických zručností nevyhnutných pre realizá-
ciu laparoskopických operácií. Kombinácia mecha-
nickej simulácie na syntetických a biologických mo-
deloch (práca so šikmou optikou, transfer objektov, 
manipulácia s ihlou, vystrihovanie obrazcov, šitie 
a uzlenie, použitie endovrecka a endoslučky, apli-
kácia svoriek, laparoskopická cholecystektómia na 
bravčovej pečeni) so simuláciou vo virtuálnej realite 
(ovládanie šikmej optiky, transfer objektov, vystri-
hovanie obrazcov, aplikácia endoslučky, princípy 
ťahu a protiťahu pri cholecystektómii, preparácia 
v Calotovom trojuholníku, svorkovanie a prerušo-
vanie ciev a žlčovodov, preparácia žlčníka z lôžka, 
laparoskopická cholecystektómia) zabezpečuje 
optimálny transfer nadobudnutých zručností do 
praxe s využitím výhod promptného priebežného 
hodnotenia. Simulácia vo virtuálnej realite navyše 
umožňuje praktický nácvik laparoskopickej chole-
cystektómie v rôznych anatomických variáciách, 
upozorňujúc tak na možné peroperačné kompli-

kácie. Praktický nácvik predstavuje viac ako 50 % 
časového harmonogramu vzdelávania. Diskusie 
so školiteľmi sú vedené podľa presne definovanej 
štruktúry zameriavajúcej sa na nácvik rozhodova-
cích zručností v najbežnejších klinických situáciách. 
Školenec tak nenadobúda len teoretické vedomosti 
a praktické zručnosti, ale aj schopnosť rýchleho 
a správneho klinického rozhodovania. Overovanie 
nadobudnutých vedomostí (teoretické informácie, 
praktické zručnosti, rozhodovacie schopnosti) je 
realizované z ústredia na základe výnimočného 
prístupového kódu pre jednotlivých školencov (on-
line testy + testovanie vybraných úloh na simulátore 
vo virtuálnej realite), pričom archivácia a spracova-
nie výsledkov prebieha on-line. Indexovými ope-
ráciami, ktoré školenci po úspešnom absolvovaní 
kurzu vykonávajú na domovských pracoviskách 
pod dohľadom svojho školiteľa, sú na tejto úrovni 
laparoskopická cholecystektómia a apendektó-
mia. Vyplňovanie hodnotiacich GAS formulárov je 
jednoduché a rýchle. Na dosiahnutie potrebného 
množstva bodov (300) je potrebné samostatne 
vykonať približne 8 – 10 operácií. Následne sa na 
posúdenie zasielajú nahrávky dvoch kompletných 
operácií.

Riziká organizačného zabezpečenia
Centrá organizujúce LSS kurzy podliehajú 

prísnym akreditačným kritériám, vyžadujúcim 
personálne, technologické a materiálno-tech-
nické zabezpečenie. Limitovaná dostupnosť 
simulátorov v našich podmienkach predpokla-
dá ich zapožičanie minimálne na dobu trvania 
kurzu. Potenciálne problematickým sa javí fakt, 
že maximálne zaťaženie jednotlivého simulátora 
počas školenia sú 3 školenci, t. j. vzdelávacie akcie 
je možné organizovať len pre limitovaný počet 
účastníkov. Zabezpečenie simulátorov vo virtuál- 
nej realite predstavuje navyše ďalšie logistické rizi-
ká (poistenie, transport, inštalácia, prevádzka, rie-
šenie porúch, obsluha). Celé vzdelávanie sa reali-
zuje v anglickom jazyku, čo takisto môže limitovať 
efektivitu pre jazykovú bariéru. Nezanedbateľná je 
finančná náročnosť programu, nakoľko školenci 
musia uhrádzať jednorázový poplatok 500 € po-
krývajúci administratívne náklady vzdelávania 
a vystavenie diplomu. Vzhľadom k uvedenému 
je nevyhnutná sponzorská podpora, keďže ďalšie 
navyšovanie účastníckeho poplatku za účelom 
pokrytia nákladov na syntetické a biologické mo-
dely, špeciálny spotrebný materiál, cestovné vý-
davky a mzdy lektorov či zapožičanie simulátorov 
by nebolo únosné. Záverečný krok – zaslanie na-
hrávok dvoch kompletných výkonov do ústredia 
programu – môže v našich podmienkach narážať 
na technologické problémy.
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Objektívne naplnenie cieľov programu
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pas-

teura v Košiciach sa stala prvým akreditova-
ným vzdelávacím centrom LSS programu 
mimo ústredie v Eindhovene. Prvý LSS kurz 
GI L1 sa uskutočnil za účasti prof. Abe Fingerhuta 
z Paríža, ako garanta LSS. Do študijného pro-
gramu bolo zaradených 5 školencov (3 ženy,  
2 muži). 3 účastníci boli v tom čase zaradení do 
špecializačného štúdia v odbore chirurgia, ďalší 
2 už špecializačné štúdium ukončili. Priemerné 
trvanie chirurgickej praxe bolo 4,4±2,07 roka. 
V záujme eliminácie priamych finančných ná-
kladov bol kurz organizovaný ako neziskový, 
s podporou ústredia LSS (účasť garanta LSS bez 
nároku na honorár), I. chirurgickej kliniky LF UPJŠ 
a UN LP (účasť lektorov bez nároku na honorár), 
firmy Simbionix (zapožičanie simulátorov vo 
virtuálnej realite – LapMentor, účasť firemného 
technika), firmy STORZ (zapožičanie mechanic-
kých simulátorov a laparoskopických veží, úhrada 
cestovných nákladov garanta, účasť firemného 
technika) a firmy Johnson&Johnson (spotrebný 
materiál, syntetické a biologické modely, účasť 
firemného technika). Samotný kurz prebehol bez 
rušivých momentov, podľa časového harmono-
gramu, všetky stupne testovania boli ukončené 
úspešne. Ústredie LSS hodnotilo školiacu akciu 
vysoko pozitívne. Anglický jazyk ako komunikač-
ný nástroj nepredstavoval závažnejší problém, 
hoci do určitej miery limitoval diskusné časti teo-
retického vzdelávania. Momentálne sú školenci 
v klinickej fáze programu – všetci samostatne 
operujú pod dozorom školiteľov. Priemerná 
dosiahnutá bodová hodnota v rámci GAS for-
mulárov predstavuje momentálne 215,8±136,1 
bodu. Predpokladané ukončenie vzdelávacieho 
programu je očakávané v auguste 2012, t. j. cca 
9 mesiacov od zaradenia.

Spätná väzba účastníkov kurzu
Celkové hodnotenie kurzu bolo vysoko 

pozitívne tak u školencov 8,8±0,83, ako aj 
u lektorov 8,75±0,5. Vyhodnotenie jednotli-
vých podkategórií dotazníka – priebeh kurzu 
(vhodnosť tém, primeranosť náročnosti, pomer 

teoretického a praktického vzdelávania, apli-
kabilita v praxi), úroveň vzdelávania (kvalita 
teoretických materiálov, diskusií a praktického 
nácviku, dostatočnosť časovej alokácie), prie-
beh testovania (kvalita vedomostného, prak-
tického a rozhodovacieho testu, ich náročnosť 
a obsahový prínos pre kurz), kvalita personálu 
(odbornosť lektorov, záujem personálu, jasnosť 
výkladu, odbornosť podporného personálu) 
a školiaceho centra (geografická dostupnosť, 
priestory, časový harmonogram, občerstvenie) 
sú prehľadne zhrnuté v tabuľke 1. Štatisticky 
významný rozdiel v hodnotení kurzu medzi 
školencami a lektormi sme nezaznamenali.

Diskusia
Snaha o minimalizáciu nežiaducich dosahov 

individuálnej „learning curve“ na zdravie pacien-
ta je v súčasnosti imperatívom pre vzdelávanie 
v chirurgických odboroch. Aktuálne možnos-
ti technológií v oblasti simulácie podčiarkujú 
nevyhnutnosť rozšírenia tradičného modulu 
chirurgického tréningu založeného na osi ma-
jster-učeň o predklinickú časť nácviku praktic-
kých zručností na trenažéroch (3). Rešpektovanie 
týchto skutočností je mimoriadne dôležité v la-
paroskopickej chirurgii, ktorá je špecifická psy-
chomotoricko-senzorickými a ergonomickými 
limitáciami (4).

Moderné vzdelávacie programy v laparo-
skopickej chirurgii sú charakterizované snahou 
o vyvážený pomer teoretických a praktických 
modulov. Školenec tak získava teoretické vedo-
mosti a praktické zručnosti, ktoré sú predpokla-
dom pre bezproblémový prechod do tradičné-
ho klinického stupňa chirurgického tréningu. 
Problémom takto definovaného vzdelávania 
je validizácia transferu zručností z prostredia 
simulácie do reálneho života, ktorá je časovo a fi-
nančne náročná. V podmienkach zjednoteného 
európskeho trhu práce navyše zostáva otvorená 
otázka prípadnej akreditácie národných vzdelá-
vacích programov a ich vzájomného uznávania. 
Vo svetle týchto faktov sa potreba jednotného 
európskeho programu vzdelávania v laparosko-
pickej chirurgii javí ako nespochybniteľná.

LSS program je charakterizovaný progresív-
nou a moderne štruktúrovanou vzdelávacou 
osnovou (5, 6). Základným predpokladom pre 
jeho úspešné absolvovanie je nadobudnutie 
chirurgickej kompetentnosti, teda nielen teore-
tických vedomostí a praktických zručností, ale aj 
rozhodovacích schopností. Navyše, vzdelávanie 
v rámci LSS úspešne integruje simuláciu s kla-
sickým klinickým vzdelávaním do jednoliateho 
celku, predeleného viacerými stupňami overova-
nia retencie príslušných schopností formou teo-
retického testu, testovania zručností simuláciou 
vo virtuálnej realite, vyhodnocovania rozhodo-
vacích schopností a monitoringu kvality opera-
čnej techniky v reálnom živote. Akreditácia LSS 
programu Európskou asociáciou endoskopickej 
chirurgie vytvára podmienky pre jeho reálnu 
implementáciu na národných úrovniach.

Efektivita školiacich akcií z hľadiska školencov 
je limitovaná geografickou, časovou a finančnou 
dostupnosťou. Samotná organizácia vzdelávania 
vyžaduje organizačné, materiálno-technické, 
personálne a finančné zabezpečenie. Z hľadis-
ka možností širšej akceptácie LSS programu 
v Slovenskej republike je potešujúcou skutoč-
nosťou, že I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN  
L. Pasteura v Košiciach splnila náročné akredi-
tačné podmienky ako vôbec prvé LSS centrum 
v Európe mimo ústredia v Eindhovene, čím sa 
stabilizovala organizačná štruktúra a výrazne 
zvýšila geografická a časová dostupnosť vzdelá-
vania. Problematickým zostáva relatívne vysoký 
administratívny poplatok, ktorý však v európ-
skom kontexte plne zodpovedá kvalite poskyto-
vaného produktu. Vzhľadom k lokoregionálnym 
špecifikám by bolo možné zvážiť zlepšenie fi-
nančnej dostupnosti LSS programu napríklad 
prostredníctvom vzdelávacích grantov, či už na 
národnej alebo celoeurópskej úrovni.

Pilotný LSS GI L1 kurz v strednej a východ-
nej Európe, ktorý sa uskutočnil 10. – 11. 11. 2011 
v Košiciach prebehol úspešne vďaka hĺbkovej 
analýze programu v prípravnej fáze a identifikácii 
možných rizík organizačného zabezpečenia. 
Identifikované odchýlky v obsahovej stránke 
teoretických študijných materiálov od zaužívanej 
praxe na našich pracoviskách (v malom rozsa-
hu) sa spolu s čiastočnou jazykovou bariérou 
odzrkadlili na o niečo nižšom hodnotení ich 
kvality školencami (6,8±0,83). Tento fakt však 
nijako neznižuje úroveň akceptácie programu 
ako celku. Jazykové problémy školencov do ur-
čitej miery eliminuje prítomnosť slovenských 
lektorov. Program súčasne vytvára tlak na zvlád-
nutie anglickej chirurgickej terminológie, ktorá je 
nevyhnutným predpokladom pre sledovanie za-

Tabuľ ka 1. Hodnotenie priebehu LSS GI L1 kurzu účastníkmi

Parameter Školenci (n = 5) Lektori (n = 4) Štatistická významnosť

Priebeh kurzu 8,6±0,54 8,50±0,57 ns

Úroveň vzdelávania 8,2±0,83 8,25±0,50 ns

Priebeh testovania 8,4±0,55 8,50±0,57 ns

Kvalita personálu 8,8±0,44 8,75±0,50 ns

Školiace centrum 9,0±0,70 9,00±0,81 ns

Celkovo 8,8±0,83 8,75±0,50 ns
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hraničnej odbornej literatúry, či aktívnej účasti na 
európskych a svetových kongresoch. Pozitívne 
spätnoväzobné informácie od účastníkov kurzu 
potvrdili, že program je charakteristický vysokou 
mierou akceptability, pričom úroveň hodnote-
nia sa medzi školencami a lektormi štatisticky 
významne neodlišuje. Napriek limitovanému 
počtu účastníkov je možné konštatovať, že LSS 
program je úspešne aplikovateľný v stredo- a vý-
chodoeurópskom priestore. V poradí druhý LSS 
GI L1 kurz je naplánovaný na 10. –11. 9. 2012, čo 
potvrdzuje predpoklady pre trvalú udržateľnosť 
vzdelávania.

Záver
Celoeurópsky vzdelávací program v laparo-

skopickej chirurgii vo formáte LSS predstavuje 

perspektívnu a životaschopnú vzdelávaciu mo-
dalitu. Tak školenci, ako aj lektori subjektívne 
vysoko pozitívne hodnotia priebeh, štruktúru 
a kvalitu vzdelávacieho procesu. Pri zohľadnení 
lokálnych špecifík je možné LSS kurzy úspešne 
realizovať aj v stredo- a východoeurópskom 
priestore. Existencia akreditovaného vzdeláva-
cieho centra s etablovanou organizačnou štruk-
túrou vytvára podmienky pre trvalú udržateľnosť 
programu v Slovenskej republike.

Literatúra
1. Jakimowicz J, Fingerhut A. Simulation in surgery. Br J Surg 
2009; 96(6): 563–564.
2. Brinkman WM, Havermans SY, Buzink SN, et al. Single ver-
sus multi modality training basic laparoscopic skills. Surg En-
dosc 2012; 26: e-pub ahead of print.

3. Stefanidis D, Scerbo MW, Montero PN, et al. Simulator trai-
ning to automaticity leads to improved skill transfer compa-
red with traditional proficiency-based training: a randomi-
zed controlled trial. Ann Surg 2012; 255(1): 30–7.
4. Šoltés M. Všeobecné princípy miniinvazívnych operácií. In: 
Šoltés M, Pažinka P. Aktuálne otázky miniinvazívnej chirurgie 
2005, Košice-Šaca, 135 s.
5. Stefanidis D. Optimal acquisition and assessment of pro-
ficiency on simulators in surgery. Surg Clin North Am 2010; 
90(3): 475–489.
6. Stefanidis D, Acker CE, Greene FL. Performance goals on 
simulators boost resident motivation and skills laboratory 
attendance. J Surg Educ 2010; 67(2): 66–70.

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

Petr Anděl, Matej Škrovina, Vítězslav Ducháč:

ZÁKLADY PRAKTICKÉ PROKTOLOGIE 
Publikace poskytuje přehledně uspořádaný soubor všech podstatných a aktuálních diagnostických a terapeutic-
kých trendů, které se dnes v proktologii uplatňují. Autoři ji koncipovali s ohledem na ambulantní chirurgy a gastro-
enterology, kteří se tematikou zabývají, a zvolili tedy záměrně formu manuálu s bohatou obrazovou dokumentací, 
zahrnující více než 470 fotografií.
Kniha srozumitelnou formou shrnuje základní oborové poznatky a přáním autorů je, aby byla také inspirací i 
východiskem pro diskusi o dalším praktickém směřování proktologie.

Praha: Galén 2012, První vydání, ISBN 978-80-7262-892-6, 220 s.

Objednávajte na: Galén, spol. s r.o., Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, fax 257 326 170,  
e-mail: objednavky@galen.cz www.galen.cz

R. Hart, M. Janeček, I. Klusáková, P. Buček:

LOKETNí KLOUB – ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE 
2. vydání
Druhé vydání této specializované učebnice je opět organizováno do tří částí, z nichž každá obsahuje několik kapitol. 
V prvních kapitolách všeobecné části je zmíněna anatomie, biomechanika a základní vyšetřovací metody. Následně 
jsou popsány základní operační přístupy a zásady artroskopie. Ve druhé části, věnované ortopedické problemati-
ce, jsou stručně popsány jednotlivé nemoci dětského věku. Zařazeny jsou i kapitoly týkající se zánětlivých a de-
generativních chorob, nádorů a ostatních onemocnění. V úvodu třetí, traumatologické části jsou probrány úrazy 
dětského věku a po nich poranění lokte u dospělých. Na závěr jsou zařazeny poúrazové stavy – nestabilita, ztuhlost 
a heterotopické osifikace. Snahou autorů bylo zahrnout do tohoto 2. vydání všechny podstatné nové poznatky a 
postupy. Všechny kapitoly byly revidovány, a pokud to současný stav vědění vyžadoval, byly doplněny o nejnovější 
zkušenosti autorů s léčbou onemocnění a ošetřováním poranění loketního kloubu. Zásadně byla také rozšířena 
obrazová dokumentace, a to tak, aby přínos knihy pro praxi byl co největší.
Učebnice je určena zejména všem mladým ortopedům, traumatologům a všeobecným chirurgům, je  ale vhodná i 
pro studenty medicíny, které problematika pohybového aparátu zaujala a kteří se již rozhodli se jí po promoci na 
ortopedických či chirurgických pracovištích dále věnovat. V neposlední řadě lze doporučit prostudování některých 
kapitol i praktickým lékařům, protože právě ti se ve svých ordinacích jako první setkávají se synovitidami, entezo-
patiemi, burzitidami a dalšími onemocněními v oblasti loketního kloubu.
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Rádioinvazívna liečba pseudoaneuryzmy  
artérie pancreaticoduodenalis superior  
anterior s hroziacou ruptúrou  
– kazuistika a prehľad literatúry
MUDr. Lucia Lakyová, PhD.1, MUDr. Ľubomír Špak2, prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.1 
1I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice 
2Angiologické oddelenie, Klinika kardiológie VÚSCH, a. s. Košice

Kazuistika pojednáva o prípade 46-ročnej ženy privezenej na chirurgickú kliniku pre prudké bolesti v epigastriu a zvracanie. Pred dvomi 
rokmi prekonala akútnu pankreatitídu. Pacientka mala pri príjme ľahko zvýšené sérové amylázy a bola mierne anemická. Ultrazvukové 
vyšetrenie opísalo tumor hlavy pankreasu nejednoznačného pôvodu a pseudocystu chvosta pankreasu. Následné CT vyšetrenie odhalilo 
pseudoaneuryzmu pankreatikoduodenálnej arkády s presakovaním a hroziacou ruptúrou. Pacientka podstúpila intervenčný výkon na 
angiologickom pracovisku s coilingom artérie pancreaticoduodenalis superior anterior. Kontrolná angiografia ukázala exklúziu pseu-
doaneuryzmy z obehu. Pacientka bola na piaty deň prepustená do domáceho ošetrenia v dobrom stave. 

Kľúčové slová: CT angiografia, pseudoaneuryzma pankreaticoduodenálnej artérie, coiling.

Radioinvasive treatment of pseudoaneurysm of artery pancreaticoduodenalis superior anterior with imminent 
rupture – a case report and review

The case report presents a 46-year-old woman, who was brought to the surgical department because of intense epigastric pain and vomitus. 
She overcame acute pancreatitis two years ago. The patient had lightly elevated amylases and had anemia during admission. Ultrasound 
showed tumor of the head of pancreas of unknown origin and pseudocyst of the tail of pancreas. Consecutive computer tomography 
diagnosed pseudoaneurysm of pancreaticoduodenalis arcade with leakage of blood and an imminent rupture. The patient underwent an 
intervention surgery with coiling of artery pancreaticoduodenalis superior anterior at angiology workplace. Control angiography showed ex-
clusion of pseudoaneurysm of the circulation. The patient was released in good condition on the fifth day after endovascular treatment. 

Key words: CT angiography, pseudoaneurysm of artery pancreaticoduodenalis, coiling.
Slov. chir., 2012; roč. 9(2): 72–74

Úvod
Aneuryzma pankreatikoduodenálnej artérie 

(PDA) je veľmi zriedkavá, vyskytuje sa iba v 2 % všet-
kých aneuryziem na splanchnickom systéme, v li-
teratúre bolo opísaných okolo dvesto prípadov (1).  
Je však veľmi riziková kvôli jej možnej fatálnej rup-
túre (2). Väčšina publikovaných prípadov opisuje 
ich ruptúru, ktorá býva spájaná s vysokou morta-
litou pre krvácanie do retroperitonea, intraperito-
neálne alebo do gastrointestinálneho traktu (3). 
Neexistuje žiadna priama úmera medzi rizikom 
ruptúry a veľkosťou aneuryzmy PDA. Mortalita 
pri ruptúre je udávaná až 50 % (4). Pacienti bez 
ruptúry sú zriedkavo diagnostikovanými prípadmi 
a prezentujú sa väčšinou dyskomfortom brucha, 
alebo sa diagnostikujú náhodne pri rádiologic-
kom vyšetrení ako vedľajší nález. 

Nepravé pseudoaneuryzmy sa objavujú po pre-
konaní pankreatitídy, po traume v brušnej oblasti, 
septickej embolizácii alebo po laparoskopickej cho-
lecystektómii. Často krvácajú do gastrointestinálne-
ho traktu, na rozdiel od pravých aneuryziem, ktoré sú 
väčšinou asociované so stenózou truncus coeliacus 
a krvácajú častejšie do retroperitonea (5, 6).

Článok prezentuje prípad úspešne vyriešenej 
hroziacej ruptúry pseudoaneuryzmy artérie pan-
kreatikoduodenalis superior anterior a porovnáva 
skúsenosti s diagnostikou a liečbou tejto raritnej 
diagnózy s inými pracoviskami vo svete. 

Kazuistika
Štyridsaťšesťročná pacientka bola privezená 

RZP na ambulanciu II. chirurgickej kliniky UN LP 
v Košiciach pre náhle vzniknuté bolesti brucha 
v epigastriu trvajúce asi dve hodiny. Pacientka údaj-
ne doma štyrikrát zvracala, stolicu a močenie mala 
v norme. Ultrazvukové vyšetrenie realizované pri 
príjme pacientky zobrazilo tumor v oblasti hlavy 
pankreasu, pričom rádiodiagnostik sa nevedel jed-
noznačne vyjadriť, či ide o zápalový proces alebo 
nádorové ochorenie. Na chvoste pankreasu bola 
nájdená pseudocysta. Sérové amylázy boli pri prí-
jme ľahko elevované (sAMS 2,33 mmol/l), pacientka 
bola mierne anemická (Hb 104 g/l) a hemokoagu-
lačné parametre potvrdili poruchu zrážanlivosti krvi 
(PT 68 %, INR 1,18, APTT 50,6 sec.). Vzhľadom na 
nejednoznačný záver ultrazvuku bolo o dva dni in-
dikované CT vyšetrenie, ktoré potvrdilo prítomnosť 

objemnej pseudocysty pankreasu v oblasti chvosta 
pankreasu s prejavmi útlaku na zadnú stenu a malú 
kurvatúru žalúdka. V anatomickej oblasti hlavy pan-
kreasu bol opísaný obraz pseudoaneuryzmy pan-
kreatikoduodenálnej arkády s presakovaním a hro-
ziacou ruptúrou. Pacientka mala prejavy útlaku na 
priľahlej časti duodena D2–D3, gastroduodenálna 
oblasť bola presiaknutá a zhrubnutá. V zvyškovom 
žľazovom parenchýme sa našli depozity kalcifikátov 
– obraz chronickej pankreatitídy. 

V osobnej anamnéze pacientka pred dvomi 
rokmi prekonala akútnu pankreatitídu, najskôr 
etyltoxickej genézy. Neliečila sa na závažnejšie 
ochorenia, úrazy negovala. 

Pacientka bola po diagnostikovaní pseudo-
aneuryzmy preložená na I. chirurgickú kliniku za 
účelom urgentného riešenia hroziacej ruptúry 
pseudoaneuryzmy. Po konzultácii s oddelením 
angiologického pracoviska vo VÚSCH bol na tomto 
pracovisku vykonaný intervenčný výkon: CT angio- 
grafia truncus coeliacus a selektívna angiografia 
artérie lienalis a artérie gastrica sinistra. V lokálnej 
anestézii 1 % Mesocainom sa vykonala punkcia 
artérie femoralis communis vpravo a následne  
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vľavo. Cez tieto vstupy sa vložil vodič do brušnej aor-
ty a Cobra katéter do truncus coeliacus. Následne 
sa vykonala selektívna angiografia arteria lienalis, 
arteria gastrica sinistra, a. hepatica a arteria gastrica 
dextra. Po nasondovaní a. hepatica sa cez artériu 
gastroduodenalis dostali do a. pancreaticoduode-
nalis superior anterior, kde po 2 cm v priebehu 
cievy bola nájdená dilatácia s únikom kontrastnej 
látky mimo lúmen (obrázok 1).  Ostatné cievy, kto-
ré boli selektívne sondované, boli bez patológie. 
Po výmene vodiča bola artéria gastroduodenalis 
superselektívne nasondovaná Storque vodičom. 
Cez zavedený vertebral katéter boli aplikované 
dva Trufill 5 mm coily za aneuryzmou artérie pan-
creaticoduodenalis superior anterior a pred ňou 
ešte ďalšie štyri coily. Kontrolná angiografia ukázala 
exklúziu pseudoaneuryzmy z obehu (obrázok 2). 
O 24 hodín sa realizovala kontrolná angiografia. 
Pri oneskorených skenoch sa zobrazilo nevýrazné 
presakovanie v mieste metalickej sieťky, ktoré sa 
nezväčšovalo ani po jednej hodine. Výkon bol bez 
následných komplikácií a pacientka sa dožadovala 
prepustenia domov, preto na piaty deň po výkone 
bola prepustená do domáceho ošetrenia. 

Diskusia
Pseudoaneuryzmy sa častejšie vyskytujú 

pri chronickej pankreatitíde a objavujú sa zväčša 
na artériách v blízkosti pankreasu (2, 7). Najčastejšie 
sa vytvárajú na artérii lienalis (60 – 65 %),  
nasleduje gastroduodenálna artéria (20 – 25 %), 
pancreatikoduodenálna artéria (10 – 15 %), hep-
atická (5 – 10 %) a ľavá gastrická artéria (2 – 5 %).  
Menej často býva postihnutá dorzálna pankre-
atická artéria, hepatická a artéria mezenterica 
superior (8, 9). V prezentovanom prípade išlo 
o prednú hornú vetvu pankreatikoduodenálnej 
artérie, čo býva dosť zriedkavá lokalita. 

Klinická prezentácia býva nešpecifická, často 
sa zamení pri príjme za inú diagnózu, alebo sa 
diagnostikuje pridružené ochorenie a až neskôr, 
pri diferenciálnej diagnóze sa odhalí pravá príčina 
ťažkostí pacienta. Nezriedka sa pacient správne  
diagnostikuje až počas operácie. Pseudoaneuryz-
ma spojená s krvácaním sa môže prezentovať ako  
hemosekrécia, pokiaľ komunikuje s ductus pan-
creaticus, alebo sa môže prejaviť krvácaním do 
parenchýmu pankreasu, do pseudocysty pan-
kreasu, alebo priamo do dutiny brušnej. Niekedy 
pacienti majú súčasne aj iné ochorenia, ktorých 
symtómy prekryjú ruptúru PDA. V literatúre bo-
li opísané prípady gangrenóznej cholecystití-
dy spojenej s ruptúrou PDA (9), prípad akútnej 
pankreatitídy na podklade veľkého tlaku 8 cm 
pseudoaneuryzmy artérie pancreaticoduode-
nalis inferior (11). V prezentovanom prípade sa 
pravá diagnóza pseudoaneuryzmy prijala pod 
obrazom akútne exacerbovanej chronickej pan-
kreatitídy. K tejto diagnóze prispela aj dvojročná 
anamnéza prekonanej edematóznej pankreatitídy 
etyltoxickej genézy. 

Štandardnými zobrazovacími metódami 
je CT a DSA (12). Abdominálne CT vyšetrenie 
môže v prípade ruptúry pomôcť odhaliť napr. 
retroperitoneálny hematóm ako aj peripankrea-
tickú aneuryzmu prezentujúcu sa zväčša ako 
okrúhla škvrna. Na podklade takého nálezu býva 
odporučená angiografia na upresnenie lokalizá-
cie cievnej lézie (13). Angiografia najpresnejšie 
lokalizuje ruptúru pankreatikoduodenálnej ar-
térie (14). Tieto skúsenosti z iných pracovísk sa 
potvrdili aj v našom prípade, keď CT vyšetrením 
sa zistila aneuryzma na pankreatikoduodenálnej 
arkáde, pričom následne indikovaná angiografia 
upresnila lokalitu postihnutia cievy.

Liečba spočíva v rádiologickej interven-
cii alebo v chirurgickom riešení ako je ligácia, 
resekcia s revaskularizáciou alebo duodenohe-
mipankreatektómia. Z rádiologických metód 
prichádza do úvahy transarteriálna embolizácia 
a coiling. Názory na liečbu tejto zriedkavej dia-

gnózy sú rôzne. Niektorí autori sa prikláňajú skôr 
k chirurgickému než intervenčnému riešeniu. 
Endovaskulárne techniky preferujú ako dočasnú 
pomocnú techniku, pričom chirurgický zákrok 
považujú za komplexné a najefektívnejšie riešenie 
pankreatikoduodenálnych aneuryziem. Ligácia 
alebo embolizácia samotná vraj nerieši etioló-
giu vzniknutej aneuryzmy spôsobenej stenózou 
truncus coeliacu (15). Iba arteriálna rekonštrukcia, 
chirurgický bypass, angioplastika stenotického 
úseku na truncus coelicacus, ktorý je príčinou 
vzniku pravej aneuryzmy môže eliminovať zvý-
šený prietok cievou. V teoretickej rovine podľa 
tohto názoru hrozí preto v budúcnosti rekurencia 
ochorenia, hoci v literatúre nie sú opísané takéto 
prípady. Bowen a kol. uvádza vo svoje práci dobré 
skúsenosti s chirurgickým riešením. Aneuryzmu 
artérie pancreatikoduodenalis inferior spojenej 
s oklúziou truncus coeliacus riešili bypassom 
medzi pravou renálnou artériou a a. hepaticou 
communis a ligáciou a excíziou aneuryzmy (16). 
Chirurgovia preferujúci operačné riešenie varujú, 
že pri týchto zákrokoch by sa mala venovať špeciál- 
na pozornosť, ak ide o prípady konkomitantných 
okluzívnych ochorení iných viscerálnych ciev pri 
rekonštrukcii ciev, keďže môže dôjsť k zníženému 
prekrveniu vytvoreného kolaterálneho riečiska (12).  
Operačná intervencia u asymptomatických paci-
entov sa indikuje hlavne ako prevencia voči mož-
nej ruptúre (12). Za posledné roky sa však liečba 
ruptúry aneuryzmy PDA zmenila. Intervenčná 
rádiológia v poslednej dekáde významnou mi-
erou prispievala k trendu embolizácie ako ini-
ciálnej liečby pankreatikoduodenálnej aneuryz-
my. Rádiológovia totiž poukazujú na štatisticky 
vyššie komplikácie pri chirurgických výkonoch 
v porovnaní s endovaskulárnymi metódami. Pri 
chirurgickom zákroku je vyššia mortalita (19 %) 
v porovnaní s embolizačnou liečbou 0 % (17). 
Navyše sa zdroj krvácania často pri operácii ani 
nenájde. Peroperačné arteriogramy sú taktiež 
málo výťažné vzhľadom na zvyčajne hemody-
namickú instabilitu pacienta počas operácie 
a horšiu kvalitu zobrazenia pre nižšiu technickú 
vybavenosť zobrazovacieho zariadenia používa-
ného počas operácie. Naopak, endovaskulárna 
terapia mala lepšie výsledky pri ošetrení ruptúry 
aneuryzmy (1, 18). Balderi a spol. v súbore 31 paci-
entov mali 100 % úspešnosť v exklúzii viscerálnych 
pseudoaneuryziem z obehu pomocou endovas-
kulárneho prístupu. U 26 použili kovový coiling, 
u troch pacientov vložili Cardiatis viacvrstvový 
stent, u jedného pokrytý stent a u jedného paci-
enta použili kombináciu stentu s Amplatzer zát-
kou. V desiatich prípadoch išlo o elektívny výkon, 
u ostatných sa indikoval výkon pre krvácanie (19).  

Obrázok 1. Angiografia – pseudoaneuryzma 
artérie pancreaticoduodenalis superior anterior

Obrázok 2. Exklúzia pseudoaneuryzmy artérie 
pancreaticoduodenalis superior z obehu pomo-
cou coiling pred a za pseudoaneuryzmou šies-
timi Trufill 5 mm coilami 
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Aj v našom prípade ošetrenia presakujúcej pseu-
doaneuryzmy pomocou coilingu sa ukázalo ako 
efektívne riešenie bez komplikácií. Pacientka bo-
la na vlastnú žiadosť na piaty deň prepustená 
domov. O jej ďalšom osude však žiaľ nevieme 
nič, keďže sa nedostavila na kontrolné vyšetrenie 
o niekoľko mesiacov. 

Záver 
Pseudoaneuryzma artérie pankreatikodu-

odenalis je zriedkavá diagnóza, ktorá sa častejšie 
vyskytuje na podklade chronickej pankreatitídy. 
Klinická prezentácia príznakov je nešpecifická, 
preto sa pravá príčina ťažkostí odhalí zväčša na 
CT vyšetrení ako náhodný nález. Mortalita v prí-
pade ruptúry je až 50 %. V súčasnosti sa v liečbe 
preferuje endovaskulárny prístup s embolizáciou 
alebo colingom aneuryzmy pre jeho menšie 
komplikácie a mortalitu. 
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XXXII. Stredoslovenské chirurgické dni
Slov. chir., 2012; roč. 9(2): 74

V dňoch 20. – 21. apríla 2012 sa konali už 
XXXII. Stredoslovenské chirurgické dni. Ako býva 
dobrým zvykom posledných 20 rokov, konali 
sa v hoteli Partizán na Táloch pod zasneženými 
končiarmi Nízkych Tatier. Témou konferencie 
bola otázka: „Miniinvazívne operácie – ktoré 
a kedy?“. Úmyslom bolo predstaviť celé spekt-
rum miniinvazívnych operácií – brušné, hrudné, 
krčné a prsníkové. Ďalším úmyslom bolo uká-
zať súčasný zlatý štandard indikácií na jednot-
livé laparoskopické a torakoskopické prístupy, 
upresniť niektoré indikačné algoritmy a ukázať 
postavenie českej a slovenskej miniinvazívnej 
operatívy v porovnaní so svetovým štandardom. 
Podujatie sa konalo v novozrekonštruovanom 
hoteli Partizán, v novej kongresovej sále, v kto-
rej sa Stredoslovenské chirurgické dni konali po 
prvýkrát. Konferencie sa zúčastnilo vyše 230 

registrovaných účastníkov, aktívne sa prezen-
tovalo 36 prednášajúcich.

Poprední českí aj slovenskí chirurgovia pre-
zentovali takmer celé spektrum miniinvazívnych 
operácií od operácií na hrudnom pažeráku (re-
sekcie nádorov aj divertikulov), cez operácie na 
žalúdku (vrátane gastrektómie), hrubom čreve 
a rekte, na pečeni, nadobličkách aj pankrease, 
rovnako bola prezentovaná metabolická chirurgia 
pre morbídnu obezitu, laparoskopické hernioplas-
tiky a miniinvazívne videoasistované operácie 
na štítnej žľaze a prištítnych telieskach. Odzneli 
aj skúsenosti slovenských pracovísk s technikou 
SILS a NOTES. Podujatie ukázalo, že v Čechách 
a na Slovensku sa robí už prakticky kompletné 
spektrum miniinvazívnych výkonov a aj kvanti-
tou sa blížime k európskemu štandardu. Aj keď 
pôvodný plán bolo prezentovať aj robotické ope-

rácie, vzhľadom k nízkym číslam budú výsledky 
roboticky asistovanej chirurgie prezentované 
na niektorej z najbližších konferencií. Súčasťou 
Stredoslovenských chirurgických dní bolo aj za-
sadnutie Výboru Slovenskej chirurgickej spoloč-
nosti, kde sa prijalo niekoľko dôležitých rozhodnu-
tí týkajúcich sa rozvoja slovenskej chirurgie.

Odozvy medzi účastníkmi podujatia bo-
li priaznivé, oceňovali najmä široké spektrum 
prezentovaných operácií a kvalitnú videodoku-
mentáciu. Naviac bolo krásne počasie v peknom 
prostredí prírody, ktoré dovolilo aj malú dávku 
oddychu. Najbližšie – XXXIII. Stredoslovenské 
chirurgické dni – bude organizovať Chirurgická 
klinika v Žiline v roku 2014.

prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.
prezident Slovenskej chirurgickej spoločnosti
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Tretí rozmer v laparoskopii: Full HD 3D 
laparoskopická technika – prvé skúsenosti
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., prof. MUDr. Juraj Bober, CSc., MUDr. Lucia Lakyová, PhD.,  
MUDr. Marek Šoltés, PhD., MUDr. Peter Pažinka, PhD., MUDr. Peter Zavacký 
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice

Éra laparoskopie, ktorá väčší rozmach dosiahla hlavne v 90-tych rokoch minulého storočia, priniesla do operatívy dvojrozmerný pohľad. 
Chirurg sa dostal z možnosti priestorového videnia pri klasickej operácii do pohľadu “jedným okom“ pri laparoskopii. Tento nedosta-
tok bol veľmi rýchlo prekonaný skúsenosťou operujúceho, ktorý na základe skúsenosti vie správne odhadnúť hĺbku operačného poľa. 
Istý limit kvality pohľadu od začiatku predstavuje rozlišovacia schopnosť zobrazovacieho reťazca. Zlepšenie prinieslo zavedenie HD 
technológie, avšak skutočný prelom v zobrazení sa dostavil až použitím technológie 3D. Zásadná zmena tohto pohľadu sa dosiahla až 
objavením robotickej techniky operovania, ktorá už umožňuje 3D obraz, t. j. trojrozmerný pohľad. Robotická chirurgia vzhľadom na 
svoju cenu neumožňuje masové rozšírenie. Prelomom je zavedenie technológie 3D v HD kvalite do bežnej laparoskopickej veže, ktorú 
priniesla firma B.Braun v systéme Aesculap® Einstein Vision. Autori opisujú prvé skúsenosti s využitím tejto techniky na Slovensku v máji 
2012 na I. chirurgickej klinike LF UPJŠ a UN L.Pasteura v Košiciach.

Kľúčové slová: Full HD 3D technológia, laparoskopia, operácia.

The third dimension in laparoscopy: Full HD 3D laparoscopic technique - initial experience

The era of laparoscopy, which achieved its significant boom mainly in the 90-years of the last century has introduced a two-dimensional 
view into operations. For a surgeon it meant a shift from a depth perception scope during classical operation to a “one eye” view during 
laparoscopy. This deficiency was quickly overcome by the experience of surgeon, who based on his experience, can correctly estimate 
the depth of the operating field. From the beginning, the resolution of the imaging chain constitutes a certain limit in terms of the quality 
view. The introduction of the HD technology has brought an improvement; however, a real breakthrough in imaging didn`t come until 
the introduction of 3D technology. A fundamental change of this view was achieved through the introduction of robotic technique of 
operation, which allows a 3D image, that is to say a 3-dimensional view. Due to its high price, robotic surgery doesn`t allow for a massive 
application. So the turning point is the implementation of 3D technology in HD quality into a common laparoscopic tower, which has 
been introduced by the firm B. Braun Aesculap® Einstein Vision. The authors describe the first experience with its application in Slovakia 
during May 2012 at I. surgical department of LF UPJŠ UN L. Pasteur.

Key words: Full HD 3D technology, laparoscopy, operation.
Slov. chir., 2012; roč. 9(2): 75–76

Koniec minulého storočia priniesol do chi-
rurgie éru miniinvazívneho operačného prístu-
pu. Prvé známe vyšetrenie brušnej dutiny cez 
jeden otvor uskutočnil roku 1901 Georg Kelling. 
Operáciu realizoval u psa, ale princíp napustenia 
vzduchu a vyšetrenie dutiny brušnej za kontroly 
zraku ostal rovnaký a ďalej sa už len zdokonaľo-
val. Autor túto techniku nazval coelioskopia. 
Prvé vyšetrenie brušnej dutiny u človeka vykonal 
Dimitrij Ott v r. 1901 za použitia svetla a zrkadla 
cez malý nárez brušnej steny. 

Názov laparoskopia ako prvý použil Heinz 
Christian Jacobaeus v r. 1910, ktorý referoval aj 
o vyšetrení hrudníka pomocou endoskopickej 
techniky a celé vyšetrenie nazval laparotorako-
skopia. Samotný operačný výkon urobil pomocou 
cystoskopu (1). Prvú laparoskopickú operáciu, 
ktorou bola appendektómia, uskutočnil nemecký 
gynekológ Kurt Semm v r. 1982 (2). Semm, pred-
nosta gynekologickej kliniky v Kielu, vyvinul aj 
automatický insuflátor (1963), termokoaguláciu 

(1973), inovoval laparoskopický systém odsávania 
a irigacie. Skutočný prelom v laparoskopii zna-
menali až referencie Phillipa Muretta z r. 1987 
o laparoskopickej cholecystektómii, hoci už Erich 
Mühe, nemecký všeobecný chirurg v Böblingenu 
urobil 12. októbra 1985 prvú laparoskopickú cho-
lecystektómiu (3, 4). V apríli 1987 prezentoval 
zostavu 97 laparoskopických cholecystektómií 
na kongrese nemeckých chirurgov. Jeho výsledky 
zaznamenali dosť kritický postoj od mnohých 
vtedajších chirurgických kapacít. V Európe sa na 
popularizácii laparoskopie najviac pričinil Dubois 
a spolupracovníci (5), v USA to boli Reddick and 
Oslen. Skutočný rozmach tohto operačného spô-
sobu nastal až po zdokonalení technického vyba-
venia tak, aby sa mohli robiť bezpečne operácie 
žlčníka, apendixu a neskôr aj celej palety orgánov 
(žalúdok, črevá, nadobličky, slezina...). 

Základným technickým predpokladom zave-
denia laparoskopie do operatívy bola schopnosť 
preniesť obraz z dutiny brušnej na obrazovku. 

Tento predpoklad v roku 1986 splnilo uplatnenie 
CCD čipu, ktorý obraz nielenže prenášal na ob-
razovku, ale ho aj patrične zväčšil. Prvý videoen-
doskop bol na trh zavedený v r. 1983. Metóda si 
rýchlo vydobyla výsadné operovanie na niek-
torých orgánoch a v súčasnosti už prakticky nie 
sú pracoviská, ktoré by takto neoperovali aspoň 
žlčník alebo apendix. Miniinvazívne operačné 
výkony sa z chirurgie preniesli aj do gynekológie 
a urológie. Ďalší vývoj v tejto oblasti priniesol 
zámenu analógovej jednočipovej kamery na troj-
čipovú, čím sa výrazne zlepšil obraz operačného 
poľa. Umožnilo sa použitie väčších monitorov, kde 
sa klasické CRT monitory zamenili za LCD – displej 
s tekutými kryštálmi, hlavne vďaka digitalizácii. 
Vtedajší systém PAL používaný na zobrazovanie 
však mal iba 720 x 576 bodov, preto ďalšia sna-
ha smerovala k zväčšeniu rozlíšenia monitorov. 
Vytvoril sa postupne HD a neskôr full HD systém. 
Full HD rozlíšenie znamená 1920 stĺpcov a 1080 
riadkov, čím sa výrazne zlepšil obraz na monitore,  
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ku ktorému iste prispela aj zmena formátu ob-
razovky z 4 : 3 na 16 : 9. Hoci zlepšenie obrazu 
oproti prvým monitorom, ktorým sa robili prvé 
laparoskopické operácie bolo enormné, predsa 
len operatér vidí pri laparoskopii iba dvojrozmer-
ný plochý obraz. To predstavuje istú nevýhodu 
oproti klasickému pohľadu pri otvorenej operácii. 
Chirurg môže túto nevýhodu do istej miery na-
hradiť svojou skúsenosťou. 

Zásadná zmena tohto pohľadu sa dosiahla až 
zavedením robotickej techniky operovania, ktorá 
už umožňuje 3D obraz, t. j. trojrozmerný pohľad (6).  
Robotická chirurgia však vzhľadom na svoju fi-
nančnú náročnosť, ktorú predstavuje jednak cena 
robota a jednak cena operačného výkonu, nie je 
momentálne predurčená pre masové použitie. 
V súčasnosti sa javí ako jediná možnosť využitia 
priestorového videnia pri laparoskopii použitie 
systému Aesculap® Einstein Vision firmy B.Braun. 
Táto firma priniesla zásadnú inováciu videoreťazca, 
ktorý sa môže použiť z bežnými laparoskopický-
mi vežami a nástrojmi. Základom videoreťazca je 
kvalitná stereoskopická 10 mm optika, ktorú vyvi-
nul Aesculap spoločne s firmou Schölly. Zdvojená 
kamera má zdvojený optický kanál, ktorý vytvára 
full HD 3D obraz, ktorý vidíme na 32 palcovom 
monitore. Súčasťou komplexu je aj použitie ľah-
kých, pre operovanie prispôsobených pasívnych 
polarizačných okuliarov pripomínajúcich slnečné 
okuliare. Vzhľadom na vysoké rozlíšenie a pries-
torový vnem, je pre vylúčenie rušivých pohybov 

asistentom, ktorý ovláda kameru, vyvinuté špeciál- 
ne robotické rameno, ktoré sa ovláda diaľkovým 
ovládačom. Rameno sa pred operačným výkonom 
pripevní na lištu operačného stola a za niekoľko 
minút môžeme operovať. Na obrázku 1 vidíme 
upevnenie kamery v robotickom ramene. Podľa 
druhu operačného výkonu sú vyrobené tri dĺž-
ky ramien. Prvé skúsenosti s týmto spôsobom 
operácie sme získali na Slovensku 15. 5. 2012, keď 
sme urobili laparoskopickú 3D cholecystektómiu. 
Postupne za týždeň, keď sme mali túto techniku 
zapožičanú od výrobcu, sme urobili denne po 
dva výkony cholecystektómie alebo TAPP operá-
cie pre inguinálne hernie. Obrázok 2 ukazuje na 
kompletnú zostavu systému Aesculap® Einstein 
Vision pri laparoskopickej cholecystektómii. Prvé 
skúsenosti operatérov s týmto spôsobom ope-
račného výkonu sú vynikajúce. Operačné pole 
bolo nesmierne prehľadné, v dutine brušnej sme 
videli aj to, čo nám dvojrozmerný obraz neukázal 
(drobné cievy, nervové štruktúry a pod.). Prispel 
k tomu aj 32 palcový monitor s 3D zobrazením, ako 
aj pomocný monitor 17 palcový, kde sme si mohli 
porovnať 2D obraz. Samotný operačný výkon sa 
nijako neodlišoval od štandardného laparosko-
pického výkonu, s výnimkou ovládania pohybu 
kamery. Táto odlišnosť však nespôsobovala žiadny 
problém. Operačné časy však aj pri prvej operácii 
boli kratšie, vzhľadom na lepší prehľad v dutine 
brušnej. Vďaka 3D už operatér nemusí odhadovať 
vzdialenosti medzi jednotlivými orgánmi či štruk-
túrami. Jedným z najpodstatnejších faktorov je, že 
okrem ceny veže nestúpajú náklady na operačný 
výkon. Používa sa bežné laparoskopické inštru-

mentárium. Jediný rozdiel predstavujú náklady na 
sterilný návlek ramena a kamery. 

Záverom, podľa našich skúseností, tento la-
paroskopický prístroj je možné použiť prakticky 
na celé spektrum laparoskopických operacií. 
Práca s Aesculap® Einstein Vision systémom je 
ľahká, presná a bezpečná. Domnievame sa, že 
používanie 3D technológie v laparoskopii mô-
že znížiť percento komplikácií v miniinvazívnej 
chirurgii.
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Obrázok 2. Pohľad na 3D laparoskopickú cholecystektómiu prostredníctvom Aesculap® Einstein VisionObrázok 1. Detailný pohľad na robotické 
rameno a 3D kameru Aesculap® Einstein Vision
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INOVATÍVNA A EFEKTÍVNA
PODPORA HOJENIA RÁN

Vivostat  PRF  (platelets rich fibrin) je autológne fibrínové lepidlo obohatené o rastové 
faktory, ktoré vedú k rýchlejšej  angiogenéze a tým k zlepšeniu hojenia kosti a samotnej rany.

® ®

Vivostat  PRF  je unikátny !
• Plne autológny 
• Nie je potreba sterilného prenosu
• Plne automatický–pripravený za 23 minút
• 10 násobne zvýšené množstvo krvných doštièiek – do 1 milióna doštièiek na µl
• 7 násobne zvýšené množstvo fibrínu
• Vo¾nos a precíznos pri aplikácii: rozprašovacie pero umožòuje jednoduché nanesenie tenkej 
súvislej vrstvy 

® ®

Použitie
• Lepenie štepov a záplat
• Uzatváranie anastomóz 
• Uzatváranie lymfatických ciev ako prevencia presakovania (chirurgia v oblastí slabín)
• Zastavenie difúzneho krvácania poèas reoperácie 
• Podpora hojenia rán a kosti (sternum)
• Podpora hojenia problematicky sa hojacich rán
• Podpora hojenia diabetických rán 

MEDITRADE - výhradný distribútor Vivostat pre Slovenskú republiku
Levoèská 1, 851 01 Bratislava, +421 2 5010 9515, meditrade@meditrade.sk; www.meditrade.sk

Prípadová štúdia 1

Muž; 57 rokov; diabetes typu II 
Prijatý v Nemocnici Bispebjerg, 
Copenhagen s pomaly hojacou 
sa ranou. Håbka rany: 1,3 cm
Rozmery rany: 12 cm x 6 cm. 

Pred prvým použitím Vivostat® PRF®

Po 4 týždòoch lieèby  s Vivostat® PRF®

11 týždòov lieèby s Vivostat® PRF®

Tlačová správa

NÚSCH, a. s., zatiaľ ako jediné zdravotnícke zariadenie na Slovensku 
má k dispozícii unikátny prístroj VIVOSTAT. Prístroj dokáže z vlastnej krvi 
pacienta vyrobiť v priebehu 23 minút tkanivové lepidlo, ktoré znižuje 
riziko pooperačných komplikácií. Riziko infekcie po kardiochirurgickom 
zákroku sa podľa recenzných štúdií odhaduje na 1 – 3 % a riziko po-
operačného krvácania na 2 – 4 %. Je dokázané, že použitie autológneho 
fibrínového lepidla redukuje pooperačné krvácanie až o 90 %. Táto 
unikátna technológia bola ako prvá na Slovensku uvedená do praxe  
12. januára 2012. K dnešnému dňu bol prístroj použitý u 9 pacientov. 

„Bežné tkanivové lepidlá a hemostatické prostriedky dostupné na trhu 
sú pripravované z cudzorodého biologického alebo syntetického materiálu. 
Tkanivové lepidlá zlepšujú výsledok operačnej liečby a prispievajú k zníženiu 
operačných komplikácií spojených s krvácaním, avšak ich používanie je spojené 
s rizikom infekcie, práve kvôli cudzorodému materiálu,“ vysvetľuje kardiochirurg 
z NÚSCH, a. s., MUDr. Ivo Gašparovič, MPH. „Jednoznačná výhoda tohto lepidla 
je, že je plne autológne, vyrobené z vlastnej krvi pacienta, t. j. pacient nedostáva 
do tela žiadne zvieracie ani syntetické komponenty a riziko bakteriálnej infekcie 
osciluje okolo nuly. Tiež je podľa štúdií je dokázané, že použitie autológneho 
fibrínového lepidla redukuje postoperačné krvácanie až o 90 %.“

Proces prípravy lepidla je plne automatizovaný a rýchly, trvá asi 
25 minút a prebieha priamo na operačnej sále. „Čo sa týka samotnej 

aplikácie, vidím benefit oproti iným biologickým lepidlám práve v kontro-
lovanej a cielenej aplikácii pomocou rozprašovacieho pera, čo umožňuje 
kontrolovane nanášať lepidlo v súvislej vrstve aj na väčšie krvácavé plochy 
a má tiež možnosť využitia pri miniinvazívnych výkonoch,“ dodáva lekár.

MUDr. Ivo Gašparovič približuje aj indikácie, na ktoré je Vivostat 
vhodný: „Medzi hlavné indikácie v kardiochirurgii patrí aortálna chirurgia 
– disekcia aorty, aortokoronárny bypass, ošetrenie lôžka vnútrohrudníkovej 
artérie (a. mammaria). Ďalej reoperácie, dlhotrvajúce operačné zákroky – 
kombinované procedúry, transplantačná chirurgia ako aj cievna chirurgia, 
difúzne krvácanie, parenchymatózne krvácanie, pľúcna chirurgia, brušná 
chirurgia, chronické rany a iné.“

O MEDITRADE. Spoločnosť MEDITRADE, spol. s r. o., je výhrad-
ný distribútor významných svetových výrobcov zdravotníckeho 
materiálu pre liečbu srdcovocievnych ochorení. Poskytuje riešenia 
v oblasti arytmológie, intervenčnej kardiológie a rádiológie, srdcovej 
a cievnej chirurgie a intenzívnej medicíny. Na Slovensku distribuuje 
aj zobrazovaciu techniku. Poslaním spoločnosti je zvyšovaťť kvalitu 
života pacientov a zlepšovať pracovné prostredie lekárov a celého 
zdravotníckeho personálu prostredníctvom distribúcie kvalitných 
moderných prístrojov, odborným poradenstvom a pružným reago-
vaním na požiadavky trhu.

Unikátny prístroj Vivostat na efektívne hojenie rán 
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   Konferencia gynekológie detí a dospievajúcich
 22. – 24. marec 2012, LD Ve ká Fatra, Tur ianske Teplice

   Sympózium praktickej neurológie 
Neurológia pre prax – 6. ro ník

 13. – 14. apríl 2012, Tále, Hotel Partizán

   Pediatria pre prax 52. pediatrické dni
 19. – 20. apríl 2012, Bratislava, Hotel Holiday Inn

   V. Fungal Forum 
– Kontroverzie v lie be invazívnych mykóz

 11. – 12. máj 2012, Bratislava, Hotel Holiday Inn

   46. slovensko- eské dni detskej neurológie
XXII. bratislavské postgraduálne 
dni detskej neurológie

 17. – 19. máj 2012, Bratislava, City Hotel Bratislava

   Medicína pre prax – kongres lekárov 
prvého kontaktu – 8. ro ník

 14. – 15. september 2012, Bratislava, Hotel Saffron

   25. slovenský a eský epileptologický zjazd
 21. – 22. september 2012, Tále, Hotel Partizán

   Bratislavské onkologické dni – XLIX. ro ník
 18. – 19. október 2012, Bratislava, Hotel Holiday Inn

   Best of ASCO® Slovakia 2012
 20. október 2012, Bratislava, Hotel Holiday Inn

   4. esko-slovenská 
konferencia paliatívnej medicíny

 15. – 16. november 2012, Bratislava, Hotel Saffron

viac informácií na www.solen.sk 
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