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Pondělí 14. 10. 2019
9.00–10.00 hod.
Blok 1, sál Aurelius
UP TO DATE VZDĚLÁVÁNÍ V CHIRURGII, PRÁVNÍ ASPEKTY 
Předsednictvo: J. Škrha, L. Veverková

1. Novinky ve specializačním vzdělávání 

2. Specializační vzdělávání v chirurgii 

3. Odpovědi na otázky z praxe

4. Právní aspekty ve vzdělávání

5. Virtuální chirurgie – naše zkušenosti 

10.00–10.30
COFFEE BREAK

10.30–11.30
Blok 2, sál Aurelius
ERAS V KOLOREKTÁLNÍ CHIRURGII 
Předsednictvo: P. Vlček

6. Innovations in Perioperative Medicine: Where are we now and where do we go?

7. Prehospitalizační příprava – Popelka ERASu

8. ERAS – Jak jsme na tom u nás

9. ERAS v kolorektální chirurgii u geriatrických pacientů

10. Prehabilitace – opomíjená součást ERAS protokolu 

11.45–13.00
LUNCH SYMPOSIUM, diskuzní panel 
Tan Arulampalam (Colchester Hospital)

Zuzana Šerclová (Hořovice)

Petr Kocián (FN Motol)

Beáta Hemmelová (FN Brno)

Zdeněk Chvátal (FN Brno, ARO)

Petr Vlček (FNUSA Brno)

13.15–14.30
Blok 3, sál Aurelius
NEUROMODULACE SAKRÁLNÍCH NERVŮ 
Předsednictvo: P. Vlček

11. Neuromodulace sakrálních nervů 

12. Stav sakrální neuromodulace v ČR

13. Transabdominální či transperineální výkony při řešení dysfunkce pánevního dna?

14. WATCH AND WAIT postup při karcinomu rekta

15. Využití TAMIS při řešení lézí dolního rekta

16. Přináší rutinní provádění ICG fluorescenční angiografie příznivější výsledky v hojení rektální 

anastomózy?

14.30–15.00
COFFEE BREAK

15.00–16.00
Blok 4, sál Aurelius
VÝŽIVA V CHIRURGII A AKTUÁLNÍ TRENDY LÉČBY  
U AKUTNÍ DIVERTIKULITIDY COLON
Předsednictvo: L. Urbánek, P. Vlček

17. Jak dostat nutriční doporučení do praxe

18. Enterální výživa v chirurgii

19. Výživa u pacienta s open abdomen

20. Naše zkušenosti s transanálními výkony v terapii syndromu obstrukční defekace

21. Timing plánované chirurgické léčby divertikulární choroby

22. Konzervativní terapie divertikulární choroby

ODBORNÝ PROGRAM
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16.30–17.30
Blok 5, sál Aurelius
PODTLAKOVÁ TERAPIE V CHIRURGII V LÉČBĚ A PREVENCI, NOVINKY 
V PRESKRIPCI
Předsednictvo: M. Huťan, L. Veverková

23. Preemptivne použitie epikutánneho negatívneho tlaku vo všeobecnej chirurgii

24. Rozumíme správně podtlakové terapii aneb kde jsou kompromisy

25. Kombinácia NPWT a autolytickeho debridementu v hojení rán po fasciotómii pri akútnej 

končatinovej ischémii

26. Použití podtlakové léčby při komplikovaném uzávěru dutiny břišní

27. NPWT v číslech a v preskripci

19.30–24.00
SLAVNOSTNÍ VEČER
Zámek Mikulov

Úterý 15. října 2019
9.00–10.00
Blok 6, sál Aurelius
HRUDNÍ CHIRURGIE 
Předsednictvo: J. Vodička, I. Čapov, T. Schmid, M. Mittak

28. Téma rezervováno 

29. Zkušenosti a srovnání uniportálního a multiportálního torakoskopického přístupu k plicním 

lobektomiím

30. Použití extrakorporální membránové oxygenace (ECMO) v hrudní chirurgii 

31. Dlouhodobé výsledky a prognostické faktory chirurgické léčby plicních metastáz 

kolorektálního karcinomu 

10.00–10.30
COFFEE BREAK

10.30–12.00
Blok 7, sál Aurelius
HRUDNÍ CHIRURGIE 
Předsednictvo: J. Veselý, M. Szkorupa, Z. Chovanec, T. Bohanes

32. Náhrada hrudní a břišní stěny v plné tloušťce 

33. Multidisciplinární přístup k léčbě tumorů mediastina a výsledky chirurgické léčby 

ve FN Olomouc 2010–2017

34. CRS+HITHOC – možnost kombinované léčby MPM

35. VATS operace u spontánního pneumothoraxu – Kolik incizí vlastně potřebujeme?

36. Katameniální pneumotorax

37. Diferenciální diagnostika a hodnocení solitárních a mnohočetných plicních ložisek 

v CT obraze z pohledu radiologa

38. Značení plicních nodularit před plánovanou videotorakoskopickou (VTS) resekcí.  

Jaké máme možnosti

39. Empyém pleurální dutiny – evaluace výsledků VATS léčby

12.00–13.00
LUNCH

13.00–14.00
Blok 8, sál Aurelius
HRUDNÍ CHIRURGIE + TRAUMATOLOGIE 
Předsednictvo: F. Vyhnánek, M. Reška, M. Mitták

40. Indikace chirurgické intervence u poranění hrudníku 

41. Stabilizace hrudní stěny, kdy a proč?

42. Nestability a artropatie sternoklavikulárního skloubení

43. Osteosyntéza klíční kosti – banální operace?

44. Komplikace otevřených nitrokloubních zlomenin

45. Zlomeniny distálního radia – 10leté zkušenosti

14.00–14.30
COFFEE BREAK
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15.00–16.00
Blok 9, sál Aurelius
VARIA 
Předsednictvo: P. Vávra, J. Konečný

46. Technologické aspekty laparoskopických jaterních resekcí

47. Kazuistika: Salvage operace pro pokročilý karcinom žaludku

48. Coiling arteria hepatica dextra jako ultimum refugium řešení krvácení do horní části 

trávicího traktu z léze apexu bulbu duodena – kazuistika

49. Výskyt komplikací po axillární disekci u pacientek s karcinomem prsu – od harmonického 

skalpelu zpět k ligaturám?

50. Cystický hamartom v presakrální krajině

51. Uskřinutí střeva jako komplikace laparoskopie – kazuistika

SESTERSKÁ SEKCE

Úterý 15. 10. 2019
9.00–10.00
Blok 10, Sál Pálava
Předsednictvo: L. Badalíková, H. Horelová

52. Kazuistika: Perioperační péče o operovanou pacientku pro karcinom rekta

53. Uniportální thoracoskopická lobektomie

54. Roboticky asistovaná amputace rekta a prostatektomie

55. Využití nových diagnostických a terapeutických postupů v léčbě jaterních metastáz  

karcinomu rekta

56. Pacient s jejunostomií 

10.00–10.30
COFFEE BREAK

10.30–12.00
Blok 11, Sál Pálava
Předsednictvo: H. Poláková, L. Veverková

57. Léčba komplikované rány pomocí podtlakové terapie s proplachem NPWTi

58. Infekce a rány

59. Využití NPWT po amputaci ve stehně

60. Podtlaková terapie v chirurgii

61. Léčba ran podtlakovou terapií

62. Úrazy a poranění v traumatologii

63. Zkušenosti s amniovou membránou v oblasti chronických ran

64. Výskyt dekubitu na chirurgickém pracovišti a určení klíčových faktorů

12.00–13.00
LUNCH

16.00
Konec sympozia

Stav k datu: 10. 10. 2019.

Změna programu vyhrazena.
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Pondělí 14. 10. 2019
9.00–10.00 hod. 
Blok 1, sál Aurelius 
UP TO DATE VZDĚLÁVÁNÍ V CHIRURGII, PRÁVNÍ ASPEKTY 

10.30–11.30 
Blok 2, sál Aurelius 
ERAS V KOLOREKTÁLNÍ CHIRURGII

7. PREHOSPITALIZAČNÍ PŘÍPRAVA – POPELKA ERASU
Přednášející

Z. Adamová, R. Slováček 

Chirurgické oddělení, Vsetínská nemocnice a.s.

Koncept ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) představuje soubor opatření, jejichž cílem je snížit perioperační stres, urychlit pooperační rehabilitaci, časně obnovit fyziologické funkce organismu, 

zkrátit délku hospitalizace.

Někdy se zapomíná na to, že ERAS se netýká jen samotné operace a pooperační péče, ale že již v době stanovení indikace k operaci je možné několika jednoduchými kroky zlepšit operační výsledky. 

Všeobecně je akceptováno, že pacient by měl být plně informován o diagnóze a plánované léčbě, stejně tak se automaticky věnuje pozornost stabilizaci chronických chorob, úpravě medikace. Ale na 

nutriční opatření, prehabilitaci a korekci anémie již tak často buď nemyslíme, nebo na ně z organizačních důvodů rezignujeme. V příspěvku se zabýváme důvody a praktickými aspekty adekvátní přípravy 

pacienta k operaci.

8. ERAS – JAK JSME NA TOM U NÁS
Přednášející

L. Ciesar1, O. Kus1, M. Sedláček1, I. Satinský2,3

1 Chirurgické oddělení, Nemocnice s poliklinikou Havířov
2 Mezioborová jednotka intenzivní péče, Nemocnice s poliklinikou Havířov
3 Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě
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Koncepce ERAS představuje ve srovnání s tradičním postupem významný posun v celé strategii perioperační péče. Snižuje operační stres, podporuje fyziologické obnovení funkcí a klade důraz na rychlý 

návrat k původní aktivitě. Výsledkem je pak snížení perioperačních komplikací, rychlejší zotavení po výkonu a zkrácení doby hospitalizace na pracovištích, na nichž je koncepce ERAS přijata a v podstatné 

míře realizována.

Na našem pracovišti je koncepce ERAS zaváděna od roku 2008. Některé elementy jsou již nedílnou součástí celého pooperačního období. Především jde o preferenci laparoskopického způsobu operace 

v kolorektální chirurgii, racionální profylaxi tromboembolické nemoci, aktualizovanou ATB profylaxi, časnou enterální výživu a návrat k perorálnímu příjmu. Tradiční noční žíznění je nahrazeno možností 

popíjet sacharidové roztoky do dvou hodin před výkonem, tradiční premedikace je nahrazena hypnotiky.

V oblasti pooperační péče je již dlouhodobě zavedena restriktivní tekutinová bilance, kontrola glykémie v rozmezí 5–10 mmol/l, prevence pooperační nauzey a zvracení a v neposlední řadě minimalizace 

používání opiátů k tlumení bolesti po výkonu. 

V současnosti je pozornost soustředěna na předoperační optimalizaci formou zajištění prehabilitace a na předoperační nutriční terapii u pacientů v nutričním riziku. 

U onkochirurgických pacientů je zaváděno dlouhodobé pooperační sledování nutričního stavu s aktuální indikací nutriční terapie při zjištěném nutričním riziku.

Implementace koncepce ERAS do běžné chirurgické praxe vyžaduje trpělivost až úpornost v přesvědčování, že tradiční pojetí perioperačního období již v mnohém neodpovídá současnému vědeckému 

poznání. Zavádění do praxe vyžaduje dále podporu vedení pracoviště i nemocnice, mezioborovou spolupráci i určitou míru konsenzu a tolerance. Podstatnou úlohu v celém procesu implementace hraje 

i nelékařský zdravotnický personál.

9. ERAS V KOLOREKTÁLNÍ CHIRURGII U GERIATRICKÝCH PACIENTŮ
Přednášející

P. Kocián1, P. Přikryl2, D. Hodyc3, J. Hoch1, T. Vymazal2

1 Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol, Praha
2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol, Praha
3 Advance Healthcare Management Institute, Praha

Úvod: Dodržování protokolu ERAS přispívá ke snížení pooperační morbidity, zkrácení délky hospitalizace a snížení nákladů na léčbu. Adherence k protokolu, jeho účinnost a bezpečnost není u geriatrických 

pacientů známa. Cílem studie je zhodnotit klinický a ekonomický benefit protokolu ERAS u geriatrických pacientů.

Metody: Do prospektivní studie byli konsekutivně zařazeni pacienti starší 65 let, kteří v období od ledna 2015 do srpna 2017 podstoupili na Chirurgické klinice 2. LF UK a FNM plánovaný resekční výkon 

v oblasti kolorekta. Podle způsobu vedení perioperační péče – perioperační péče podle protokolu ERAS vs. standardní perioperační péče – byli pacienti rozděleni do dvou skupin. Sledovanými parametry 

byly adherence k protokolu, 30denní pooperační morbidita a mortalita, délka hospitalizace, počet rehospitalizací a finanční náklady.
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Výsledky: Do skupiny ERAS bylo zařazeno 74 pacientů. Do kontrolní skupiny 61 pacientů. Demografické a operační charakteristiky se v jednotlivých skupinách nelišily. Průměrná adherence k protokolu 

ERAS byla 84 %. Pacienti ve skupině ERAS měli významně kratší délku hospitalizace (p<0.001) bez navýšení počtu komplikací a nutnosti opakovaných hospitalizací ve srovnání s kontrolní skupinou. 

Dodržování protokolu ERAS bylo spojeno s průměrnou úsporou 32 000 Kč v přímých nákladech na péči na pacienta. 

Závěr: U geriatrických pacientů v elektivní kolorektální chirurgii lze dosáhnout dostatečné adherence k protokolu ERAS. Jeho použití je bezpečné a je spojeno s kratší délkou hospitalizace a úsporou 

finančních nákladů. 

10. Prehabilitace – opomíjená součást ERAS protokolu
Přednášející

R. Slováček, Z. Adamová

Chirurgické oddělení, Vsetínská nemocnice a.s.

Úvod: Prehabilitace je proces posílení funkční kapacity jedince, což mu umožňuje zvládnout stresovou událost. Operace představuje pro organismus velkou zátěž přirovnávanou ke sportovnímu výkonu. 

Zlepšení celkové kondice před přijetím do nemocnice by mělo také zlepšit operační výsledky, snížit pooperační komplikace. Přestože je prehabilitace součástí ERAS konceptu, v praxi na ni není příliš 

pamatováno. Má význam se prehabilitací zabývat?

Teoretické předpoklady: Velký operační výkon včetně pooperačního období představuje pro pacienta zátěž, kterou lze přirovnat k uběhnutí půlmaratonu. Pacient, který nemá fyzické předpoklady tuto 

zátěž zvládnout sice ve většině případů operaci přežije, ale v pooperačním období má delší dobu rekonvalescence, má více komplikací, má delší hospitalizaci a často není schopen návratu do běžného 

života. Aerobním a rezistenčním cvičením kombinovaným s bílkovinnými doplňky se sice nepodařilo snížit délku hospitalizace, ale po 8 týdnech po operaci byla výkonnost 80 % pacientů zařazených 

do prehabilitačního programu stejná jako před operací, u kontrolní skupiny toho bylo dosaženo pouze u 40 %.

Praktická řešení: I když je prehabilitace součástí doporučení ERAS, na rozdíl od nutriční přípravy je na ni pomýšleno jen velmi zřídka. Jen minimum chirurgických pracovišť tuto problematiku řeší. 

Důvodem není ani tak odmítnutí myšlenky posílení kondice pacienta před operačním výkonem, ale hlavně argument „nedostatku času“ na organizaci či provádění tohoto procesu. Chirurg je však ten, 

kdo výkon, resp. rozsah výkonu indikuje, a měl by proto vědět, co pacient zvládne, a má (nebo měl by mít) eminentní zájem na tom, aby pacient operaci nejenom přežil, ale aby i odešel z nemocnice 

do domácího prostředí.

Přitom jde pouze o to vytipovat pacienty, kteří z prehabilitace budou profitovat, mít nastaven mechanismus strukturované péče od poučení pacienta o pohybovém režimu do operace po specializovanou 

přípravu s pomocí specialistů. Ve většině případů máme od indikace k operaci po samotný výkon prostor minimálně 1–2 týdny, často i delší, který můžeme kromě nutriční přípravy využít i k posílení fyzické 

výkonnosti pacienta. 

Na našem pracovišti používáme jednoduchý algoritmus vyhledání potenciálně rizikových pacientů, stanovení optimálních tréninkových programů, systém kontroly účinnosti opatření a možnost mezioborové 

spolupráce chirurg – anesteziolog – nutricionista – fyzioterapeut. Efekt tohoto postupu dokládáme krátkou kazuistikou.
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Závěr: Multimodální prehabilitace (zlepšení nutrice, posílení fyzické kondice, optimalizace chronické léčby, stabilizace chronických onemocnění) zlepšuje vstupní způsobilost pacienta k velkému operačnímu 

výkonu a přibývá důkazů o jejím vlivu na pooperační výsledky. Samotný tréninkový proces nemusí být složitý ani nákladný, ve většině případů jej lze zorganizovat v domácím prostředí pacienta. I když 

dosavadní studie z pohledu EBM nejsou zcela jednoznačné, shodují se v prospěšnosti vhodné kondiční přípravy pacienta před velkým chirurgickým výkonem.

13.15–14.30 
Blok 3, sál Aurelius 
NEUROMODULACE SAKRÁLNÍCH NERVŮ 

13. TRANSABDOMINÁLNÍ ČI TRANSPERINEÁLNÍ VÝKONY PŘI ŘEŠENÍ DYSFUNKCE PÁNEVNÍHO DNA?
Přednášející

P. Vlček1, J. Korbička1, L. Veverková1, A. Berková1, I. Čapov1, J. Dolina2, M. Jurášková3

1 I. chirurgická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brně
2 Interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Brno
3 Rehabilitační oddělení Fakultní nemocnice Brno

Souhrn: Laparoskopie se stala dominující transabdominální technikou při řešení problematiky dysfunkce pánevního dna včetně korekce kompletního prolapsu rekta. Kromě dobrých funkčních výsledků 

nabízí menší pooperační bolesti a rychlejší rekonvalescenci ve srovnání s klasickým laparotomickým přístupem. Současně se i prezentují výkony transperineální.

Cíl: V práci se snažíme posoudit jednotlivé miniinvazivní techniky – laparoskopii, robotické výkony a 3D laparoskopii. Hodnotí se i indikace a výsledky transperineálních výkonů.

Metodika: Všechna předoperační, peroperační i pooperační data byla sledována prospektivně. Hodnotíme diagnostické možnosti, indikace k výkonům i pooperační výsledky všech výkonů včetně 

transperineální skupiny.

Výsledky: Průměrná doba operace byla srovnatelná u všech skupin. Nebyly shledány významné diference mezi krevními ztrátami či komplikacemi výkonů. Došlo k podstatné redukci především 

inkontinence stolice, ale i obtíží obstipačních. Podstatným faktorem je začlenění předoperační i pooperační rehabilitace pánevního dna. 

Závěr: Laparoskopie, 3D laparoskopie i da Vinci robotické výkony jsou srovnatelnými metodami k řešení problematiky pánevního dna. Transperineální výkony mají nadále indikaci v řešení problematiky 

dysfunkce pánevního dna.
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14. WATCH AND WAIT POSTUP PŘI KARCINOMU REKTA
Přednášející

F. Pazdírek1, R. Lohynská R2, J. Hoch1

1 Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol, Praha
2 Onkologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice, Praha

Úvod: Současná léčba lokálně pokročilého adenokarcinomu rekta klinického stadia II a III je multimodální, sestávající z neoadjuvantní chemoradioterapie (CHRT) a operace. Chirurgická léčba je 

v současnosti indikována u všech pacientů za 8–12 týdnů po ukončení CHRT. U 10–20 % pacientů nelze nádor po CHRT detekovat klinicky, endoskopicky ani zobrazovacím vyšetřením. Jedná se 

o kompletní klinickou odpověď. U těchto nemocných se nabízí operaci neprovádět a pacienty jen sledovat (watch and wait postup, W&W).

Metodika a výsledky: Práce vychází z publikovaných studií na toto téma a z vlastního souboru pacientů. OS a DFS pacientů léčených neoperačně je srovnatelné s operovanými pacienty. Až u 30 % těchto 

nemocných dochází k lokální rekurenci, a to nejčastěji během prvních 2 let. Lokální rekurence je řešitelná operací až v 95 %. W&W je postup, který zvyšuje kvalitu života pacientů, vede ke sníženému počtu 

stomií a dosahuje lepších funkčních výsledků.

Závěr: Současná evidence nepodporuje rutinní užití W&W v běžné klinické praxi. Zatím chybí dostatek prospektivních randomizovaných studií. Je nutná také standardizace protokolu léčby. W&W postup je 

alternativou pro vybranou skupinu nemocných za předem jasně definovaných podmínek.

15. VYUŽITÍ TAMIS PŘI ŘEŠENÍ LÉZÍ DOLNÍHO REKTA
Přednášející

M. Skácel1, P. Vlček3, J. Tihon1, D. Kuchař1, J. Lenz2, M. Kavka1

1 Chirurgické oddělení, Nemocnice Znojmo
2 Patologicko-anatomické oddělení, Nemocnice Znojmo
3 I. chirurgická klinika, Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně

Transanální miniivazivní chirurgie /TAMIS/ je elegantní technikou k excizi nízce uložených tumorů rekta, jak benigních, tak i časných kolorektálních karcinomů. Využívá klasických laparoskopických nástrojů 

a optiky, které jsou zaváděny přes speciální flexibilní gelový systém a tři trokáry. Jedná se o bezpečnou a efektivní metodu s uspokojivými onkologickými výsledky při řešení nízce uložených lézí rekta 

s benefity miniinvaznivního přístupu pro pacienta.
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16. PŘINÁŠÍ RUTINNÍ PROVÁDĚNÍ ICG FLUORESCENČNÍ ANGIOGRAFIE PŘÍZNIVĚJŠÍ VÝSLEDKY V HOJENÍ REKTÁLNÍ ANASTOMÓZY?
Přednášející

D. Langer, J. Kalvach, M. Ryska 

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Úvod: Porucha hojení anastomózy je obávanou komplikací, která může mít pro nemocného fatální následky. Fluorescenční angiografie s použitím indocyaninové zeleně ve spektru blízkého infračerveného 

záření (FA) umožňuje zobrazit perfuzi tkání anastomózy během operačního výkonu.

Cíl: Srovnání výsledků nerandomizované studie, ve které jsme hodnotili prospektivně získaná data při peroperačním hodnocení perfuze anastomózy pomocí FA během robotické resekce rekta pro malignitu 

s údaji bez použití FA.

Metoda: Do prospektivní, unicentrické studie bylo v období od 1. dubna 2017 do 21. června 2018 konsekutivně zařazeno třicet nemocných s karcinomem rekta, kteří na našem pracovišti podstoupili 

robotickou resekci s provedením primární anastomózy (LAR), jejíž kvalita perfuze byla hodnocena pomocí FA. V období od 22. června 2018 do 20. května 2019 bylo konsekutivně provedeno třicet 

robotických LAR bez použití FA. Údaje byly prospektivně získávány a následně analyzovány s použitím deskriptivní statistiky.

Výsledky: U žádného nemocného nebyla vyjádřena perfuzní nedostatečnost, která by vyžadovala změnu etáže resekční linie nebo úpravu anastomózy. V jednom případě (3,3 %) došlo k poruše hojení 

anastomózy (AL) bez klinické symptomatologie (typ A). Ve skupině bez použití FA byl zaznamenán AL (typ A) u jednoho nemocného (3,3 %). 

Závěr: Četnost AL byla v našich obou souborech identická. Pozitivní přínos FA jsme obdobně jako někteří autoři neprokázali. 

Podpořeno IP ZRO MO 1012
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15.00–16.00 
Blok 4, sál Aurelius 
VÝŽIVA V CHIRURGII A AKTUÁLNÍ TRENDY LÉČBY U AKUTNÍ DIVERTIKULITIDY COLON 

17. JAK DOSTAT NUTRIČNÍ DOPORUČENÍ DO PRAXE
Přednášející

I. Satinský, P. Schwarz

Mezioborová JIP, Nemocnice Havířov

Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě

Malnutrice je u chirurgického pacienta významným negativním faktorem, který má vliv na pooperační morbiditu i letalitu. Navíc hladovění v perioperačním období u velkých operačních výkonů zvyšuje 

riziko komplikací. Minimalizace periody hladovění a proteinokalorického deficitu okolo operace vyžaduje pečlivé a trvalé sledování nutriční péče s včasnou reakcí, která spočívá v modifikaci diety, podávání 

dietních přídavků a sippingu, případně v aplikaci enterální nebo dokonce parenterální výživy.

Pracovní skupina Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče (SKVIMP) vytvořila v roce 2018 doporučení pro chirurgického pacienta, využila přitom doporučení Výživa v chirurgii – dokumentu 

ESPEN (European Society for Parenteral and Enteral Nutrition) z roku 2017. Doporučení je určeno pro klinickou praxi v péči o chirurgického pacienta. Toto doporučení bylo přijato odbornými společnostmi 

ČCHS, ČSIM a ČSARIM.

Problémem na některých pracovištích zůstává, jak tato doporučení implementovat do běžné chirurgické praxe. Některá doporučení jsou podmíněna změnou stávajícího postupu na konkrétním chirurgickém 

pracovišti, jiná vyžadují mezioborovou spolupráci s jasně postulovaným konsenzem. Předpokladem funkčnosti celého systému je existence fungujícího nutriční screeningu v nemocnici a algoritmu, jak 

s konkrétním pacientem postupovat, aby riziko pooperačních komplikací bylo sníženo. Samozřejmě výhodné je, pokud na chirurgickém pracovišti existuje erudovaný chirurg, který je schopen být této oblasti 

aktivní a má dostatečnou podporu vedení pracoviště. 

Stěžejními body v nutričním zajištění rizikového pacienta jsou: předoperační detekce nemocného s vysokým nutričním rizikem se zajištěním jeho přípravy ve spolupráci s nutriční ambulancí, náhrada 

nočního žíznění možností popíjet sacharidové roztoky do dvou hodin před anestezií, časné obnovení perorálního příjmu po výkonu a zajištění pokračování nutriční terapie i dlouhodobě a v domácích 

podmínkách pro ty nemocné, kteří to vyžadují. 

Podmínkou fungujícího systému je existence nutriční ambulance a nutričního týmu, mezioborový konsenzus minimálně mezi chirurgy, anesteziology, intenzivisty a nutričními terapeutkami a v neposlední 

řadě dobrá spolupráce s agenturami domácí péče v regionu.

Literatura: 

SATINSKÝ I. ET AL. Klinická výživa v chirurgii – doporučení ESPEN s konsenzuálním hlasováním pracovní skupiny SKVIMP. Rozhledy v chirurgii, [S.l.], v. 97, n. 10, p. P1-P9, oct. 2018. ISSN 1805-4579
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18. ENTERÁLNÍ VÝŽIVA V CHIRURGII
Přednášející

M. Rada

Chirurgické oddělení, Stodská nemocnice, a.s.

Úvod:

Nutriční podpora

• parenterální: podávání energetických substrátů a živin přímo do krevního řečiště 

• enterální

• spontánní (ve smyslu normálního jídla, které je nutné rozkousat a polykat)

• připravované (komerčně připravované přípravky se specifickým obsahem)

Enterální výživa

Indikace

• zachování funkce a integrity GIT

• neschopnost normálního příjmu potravy (operace, UPV, trauma, nádor)

• nepřítomnost jednoznačné kontraindikace

Výhody oproti parenterální výživě

• nižší náklady

• ochrana GIT

• prevence redukce svalové hmoty a katabolismu

• prevence komplikací parenterálního vstupu

• stimulace imunitního systému a hojení ran

Kontraindikace dle AGA

• absolutní 

• mechanická neprůchodnost

• relativní 

• střevní píštěle

• syndrom krátkého střeva

• akutní fáze nespecifických střevních zánětů

• intestinální ischemie
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• projevy intolerance enterální výživy

• akutní fáze krvácení do GIT, dokud není ošetřen zdroj krvácení

• těžká hemodynamická nestabilita nemocného vedoucí k signifikantní hypoperfuzi splanchniku

Intolerance:

• opakované či profúzní zvracení

• velké gastrické reziduum

• těžký průjem

• bolest či distenze břicha

Cesta a zajištění enterální výživy

• orálně (sipping)

• sondou (nasogastrickou, nasoduodenální, nasojejunální, perkutánní endoskopická gastrostomie, perkutánní endoskopická jejunostomie, chirurgicky zavedená gastrostomie či jejunostomie)

Komplikace:

• technické problémy se sondou

• intolerance s velkým gastrickým reziduem a rizikem zvracení a aspirační pneumonie

• větší riziko regurgitace podané sondy se vznikem mikroaspirací a nozokomiální pneumonie

• intolerance s velkým průjmem provázeným ztrátou tekutin a minerálů

• bakteriální kontaminace výživy

Druhy enterální výživy

Polymerní výživa

• směs bílkovin ve formě polypeptidů, sacharidy ve formě polysacharidů (nejčastěji maltodextrin) a tuky ve formě TAG s dlouhými řetězci

• většinou neobsahují laktózu či gluten, relativně nízká osmolalita

• nejčastější

Oligomerní

• bílkoviny ve formě oligopeptidů, sacharidy ve formě disacharidů či nízkomolekulárních maltodextrinů, tuky ve směsi TAG s dlouhými a středně dlouhými řetězci (MCT)

• lze využít u maldigescí či malabsorpcí

• nejčastěji u zánětlivých střevních onemocnění, radiační enteritidy, těžké formy exokrinní insuficience pankreatu, syndromu krátkého střeva
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Specifická a imunomodulační

• podle doporučení ESPEN indikována jen u méně závažné sepse – APACHE II pod 15 bodů

• vhodné u pacientů s elektivními chirurgickými výkony na horním GIT a u traumatologických pacientů

• kombinovaná imunomodulační výživa, obsahuje nejčastěji arginin, nukleotidy a omega-3 mastné kyseliny

Arginin

• neesenciální AMK, ve stresu podmíněně esenciální

• nutný pro růst buněk a proliferaci, hojení ran a syntézu kolagenu, substrát pro produkci NO, moduluje imunitní funkci

• na základě dostupných studií doporučen pro většinu hemodynamicky stabilních pacientů v dávce 15–30 g/den, naopak zvyšuje mortalitu u těžké sepse, nedostatečné perfuze GIT

Závěr:

• vždy individuální přístup

19. VÝŽIVA U PACIENTA S OPEN ABDOMEN
Přednášející

L. Urbánek

I. chirurgická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brně

Open abdomen je závažný důsledek rozličných nitrobřišních procesů (peritonitida, rozsáhlé krvácení jak do GIT, tak i do dutiny břišní, nekrotizující pankreatitida, perforace GIT). Iniciálně se u pacientů často 

vyskytuje život ohrožující stav, sepse, septický šok s MODS a MOF. Jako důsledek takového průběhu se pak projevuje těžká stresová malnutrice, poruchy hydratace, minerálová dysbalance. Součástí open 

abdomen často bývá přítomnost střevní píštěle. Radikální operační řešení takovéto píštěle je možné až s odstupem několika měsíců, neboť při příliš časném operačním výkonu je vysoké riziko její recidivy. 

U takto postižených pacientů je nutný komplexní přístup zahrnující rehabilitaci, nutriční péči v optimálním složení a lokální péči o open abdomen. Taková péče bývá náročná a představuje skutečnou výzvu 

pro zdravotnický personál. V přednášce se pak snažíme rozebrat možnosti výživy, cesty jejího podání (parenterální versus enterální), její složení v období rekonvalescence, mezi stabilizací stavu a operačním 

řešením. Součástí rozboru bude zmínka o současném pohledu na aplikaci glutaminu jako možném obohacení směsí pro TPV.
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21. TIMING PLÁNOVANÉ CHIRURGICKÉ LÉČBY DIVERTIKULÁRNÍ CHOROBY
Přednášející

D. Toman, P. Ihnát, A. Foltys, P. Vávra

Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava

Úvod: Divertikulóza tračníku, přítomnost četných jak pravých, tak převážně nepravých divertiklů střevní stěny má stoupající incidenci. Její prevalence stoupá s věkem s maximem mezi 6. a 9. deceniem. 

U mladších skupin pacientů pod 40 let je v případě ataky akutní divertikulitidy fulminantnější průběh i zvýšené riziko komplikací. 

Metody: Autoři prezentují přehledové sdělení plánované chirurgické léčby na základě analýzy z dostupné literatury. 

Výsledky: K indikacím k plánované resekci postiženého úseku tračníku je nutno přistupovat individuálně podle celkového stavu pacienta, jeho věku a přidružených nemocí, a hlavně podle jeho 

přetrvávajících či recidivujících potíží. V případě stenózy nebo píštěle je indikace jednoznačná. U rizikové skupiny pacientů s imunosupresí, po transplantaci či na kortikoterapii je doporučen aktivnější 

přístup k plánované chirurgické léčbě, a to pro vyšší riziko opětovných atak divertikulitidy a zvýšenou morbiditu i mortalitu při komplikované formě divertikulitidy. Resekce musí být provedena v dostatečném 

rozsahu jak směrem orálním, tak i aborálním s odstraněním všech pozánětlivých ložisek k provedení bezpečné anastomózy ve zdravé tkáni. Lymfadenektomie v rozsahu onkologických operací není nutná.

U nemocných, u kterých došlo ke vzniku hemoragické či zánětlivé komplikace při atace divertikulitidy, je zvýšené riziko recidiv a dalších komplikací v budoucnosti. Pravděpodobnost znovuobjevení krvácení 

stoupá u každé recidivy a po druhé epizodě krvácení se odhaduje až téměř na 50 %. 

Celkový počet komplikací po resekci pro nekomplikovanou divertikulitidu je cca 15 % a pro komplikovanou cca 30 %. Recidiva divertikulitidy po resekci se podle různých literárních zdrojů pohybuje 

v 1–10 % případů.

Závěr: Dieta s vyšším obsahem především rozpustné vlákniny a vyšším příjmem tekutin má preventivní účinek na tvorbu nových divertiklů či jejich progrese. 

Chirurgické řešení u nekomplikované symptomatické divertikulózy by nemělo být odkládáno a s každým nemocným by měla být individuálně probrána tematika operačního řešení.

Výhodnější je indikovat pacienty po zklidnění akutního stavu divertikulitidy. Indikace k elektivní operaci může snížit celkovou morbiditu pacientů a taktéž zabránit komplikacím při následujících atakách 

divertikulitidy. Z časového hlediska je možné rozdělit operace na časné elektivní 7–10 dní po konzervativní léčbě akutní divertikulitidy a odložené elektivní 4–6 týdnů po přeléčení. Plánovanou resekci 

postiženého úseku kolon můžeme bezpečně provézt laparoskopicky s následnou kolokolickou či kolorektální anastomózou. Jako relativní kontraindikace laparoskopického přístupu jsou uváděny obezita, 

anamnéza rozsáhlejší intraabdominální operace v minulosti a komplikovaná divertikulitida. 
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22. KONZERVATIVNÍ TERAPIE DIVERTIKULÁRNÍ CHOROBY
Přednášející

M. Broučková

Chirurgické oddělení, Stodská nemocnice, a.s.

Formy divertikulární choroby: 

divertikulární nemoc dělíme na asymptomatickou a symptomatickou, která může být nekomplikovaná a komplikovaná. 

Asymptomatická divertikulóza nečiní pacientovi žádné potíže, jen náhodný nález např. při koloskopii, pacientovi je doporučena strava bohatá na vlákninu.

Symptomatická divertikulóza se může projevovat bolestí břicha (trvalé x intermitentní), poruchy vyprazdňování (průjmy, zácpa), nadýmání. Laboratorní hodnoty leukocytů a CRP jsou v normě, pacient je 

afebrilní. V tomto případě je pacientovi doporučena strava bohatá na vlákninu. Možnost cyklického podávání Rifaximinu 800 mg denně po dobu jednoho týdne, následované třítýdenní pauzou (do doby,  

kdy je pacient bez symptomů).

Nekomplikovaná divertikulitida, tedy zánětlivá komplikace divertikulózní choroby se typicky projeví bolestí v L hypogastriu, febriliemi, poruchou pasáže, v laboratoři elevace zánětlivých parametrů. 

Bez přítomnosti abscesu, perforace či krvácení. Za standard léčby je považována antibiotická terapie. Nejčastěji kombinace Metronidazolu s Unasynem či Cefalosporinem III. generace.

Za komplikovanou divertikulitidu je považován rozvoj obstrukce střeva, absces, perforace, krvácení, vznik píštěle.

Podávat ATB u nekomplikované divertikulitidy? 

Ve většině notoricky známých učebnic je doporučována léčba ATB u nekomplikované divertikulitidy. Avšak řada studií již prokázala, že ATB u nekomplikované divertikulitidy nejsou nezbytná – nesnižují výskyt 

komplikací, nezkracují dobu léčby a nesnižují riziko recidivy v porovnání se skupinou pacientů užívajících ATB. Dle nejnovějších guidelines je divertikulitida považována za sebelimitující onemocnění a terapie 

antibiotiky u nekomplikované formy není doporučována.

Na našem pracovišti je zavedený postup podávat ATB. Tato léčba je zakořeněna a snad i nepodání ATB je chápáno jako postup non lege artis. Kdo by se nebál soudních sporů při rozvoji komplikací 

u pacienta, kterému jsme nepodali ATB při „zánětu“.
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16.30–17.30 
Blok 5, sál Aurelius 
PODTLAKOVÁ TERAPIE V CHIRURGII V LÉČBĚ A PREVENCI, NOVINKY V PRESKRIPCI 

23. PREEMPTÍVNE POUŽITIE EPIKUTÁNNEHO NEGATÍVNEHO TLAKU VO VŠEOBECNEJ CHIRURGII 
Přednášející

M. Huťan

Chirurgische Abteilung, Landesklinikum Hainburg, Hainburg a.d. Donau, Rakúsko

Infekcie chirurgických rán (SSI, Surgical Site Infections) patria medzi najčastejšie a najvýznamnejšie faktory, ktoré jednak zvyšujú morbiditu a mortalitu pacientov po chirurgických výkonoch, spôsobujú 

vysoké finančné náklady, a v neposlednom rade majú významný psychosociálny dopad na pacienta a jeho rodinu. Existuje množstvo odporúčaní na prevenciu SSI, ich incidencia je všaj naďalej vysoká.

Podtlaková liečba rán prešla v uplynulých dvoch desaťročiach obroským vývojom, a nachádza nové uplatnenia v nových indikáciách. Jednou z nových indikácií použitia je jej preventívne (alebo tiež 

preemptívne) použitie. 

V prednáške autor popisuje uvedenú metodiku, patofyziológiu pôsobenia, literárny prehľad a klinické použitie. Záverom autor konštatuje, že sa jedná o nové a mimoriadne efektívne využitie podtlakovej 

liečby v tejto indikácii.

24. ROZUMÍME SPRÁVNĚ PODTLAKOVÉ TERAPII ANEB KDE JSOU KOMPROMISY
Přednášející

H. Poláková, E. Szabó

GERMED, s.r.o.

Úvod: Naše sdělení je malým (nebo velkým?) zamyšlením nad současnými a budoucími možnostmi efektivního využití NPWT a NPWTi, O hledání kompromisu mezi efektivním využitím a finančními náklady 

vynaloženými na tuto terapii a léčbu ran či jejich komplikací.

Klasickou podtlakovou terapii v léčbě využíváme mnoho let ve stále rozšiřující se míře. V posledních pěti letech se do našeho povědomí dostává i instilační podtlaková terapie. To, co není stále ještě 

samozřejmostí, je kombinatorika různých druhů pěn, které máme na trhu k dispozici, případně jejich možnost využití s prostředky vlhkého krytí. V rámci využití NPWT existuje řada otázek – například stran 

poměru efektivity a ceny, využití kontinuálního a intermitentního režimu, optimální délky této terapie, kdy dát přednost instilaci před klasickou NPWT? U NPWTi druhy instilačních roztoků, známe optimální 

délku instilačních cyklů atd.? Jaké jsou možnosti a potenciály podtlakové terapie v ambulantním prostředí? Jsou současné systémy určené k ambulantnímu použití dostatečně efektivní?

Závěr: Podtlakovou terapii se učíme využívat stále častěji a efektivněji. Ale víme, co a jak je správně?
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25. KOMBINÁCIA NPWT A AUTOLYTICKEHO DEBRIDEMENTU V HOJENÍ RÁN PO FASCIOTÓMII PRI AKÚTNEJ KONČATINOVEJ ISCHÉMII 
Přednášející

Y. Mykyta

Všeobecná chirurgia, Fakultná nemocnica Trnava, Slovenská republika

Úvod: Aneuryzma arteria poplitea:

• Najčastejšia periférna aneuryzma

• Prevalencia 7:100000 • muži 30:1 ženy • muži 50–80 r.

• 50% bilaterálne • 30% asociovaných s AAA 

• Počet operácii pre AAP 3.4-17.6/ milión obyvateľov 

• Aneuryzma v popliteálnej oblasti sa zväčšuje približne o 10 % za rok.

• AAP progreduje do štádia klinicky významných komplikácií v priebehu 5 rokov v 70 % a môže spôsobiť stratu končatiny v 40 % prípadov. 

• Najzávažnejšou komplikáciou je akútna končatinová ischémia vznikajúca v asi 21 % prípadov s rizikom amputácie končatiny vyše 50 %

Kazuistika: Jedna sa o pacienta, 59 rokov. V osobnej anamnéze novozistená fibrilácia predsiení, arteriálna hypertenzia, porucha glukózovej tolerancie, hypokoagulačný stav. Pacient bol hospitalizovaný 

na našej klinike pre akútnu ischémiu končatiny Rutherford II a. Pri prijatí absencia pulzov na AFC, AP, ADP a ATP. Realizované USG arterialneho systemu a CT AG abdominalnej aorty a dolných končatín 

so záverom: Trombóza aneuryzmy pravej popliteálnej artérie.

Deň 0 – operačný výkon: Resekcia trombotizovanej aneuryzmy popliteálnej artérie. Embolektómia ATA a ATP a femoropopliteálny bypass / PTFE /. 

Deň 1: Z dôvodu uzavretia bypassu po 18 hodinách, reembolektómia ATA a ATP, a rebypass s použitím autológnej žily / VSM /. Vzhľadom na rozvoj akútneho kompartment syndrómu dolnej končatiny 

doplnená fasciotomia vo všetkých štyroch priestoroch. Následne v našej kazuistike sa venujeme hojeniu rán po fasciotomii pre nekrozu svalstva predkolenia s použitím NPWT a autolytickeho debridementu. 

Po vyčistení a pregranulovaní rán naložený voľný kožný transplantát s úspešným výsledkom. 

Záver: 

• ALI pri aneuryzme AP ohrozuje končatinu rizikom amputácie 

• Angiochirurgická liečba akútnej končatinovej ischémie spôsobenej trombózou aneuryzmy arteria poplitea je metódou prvej voľby

• Dôsledný chirurgický debridement rany

• NPWT predstavuje dôležitú metódu pri liečbe sekundárne hojacich sa rán

• Použitie NPWT urýchľuje proces hojenia rany 
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26. NAŠE ZKUŠENOSTI S PODTLAKOVOU LÉČBOU PŘI KOMPLIKOVANÉM UZÁVĚRU DUTINY BŘIŠNÍ
Přednášející

V. Červinka, L. Sákra, J. Matyáš

Chirurgická klinika, Pardubická nemocnice

Úvod: Podtlaková léčba užívaná při hojení sekundárně se hojících ran je standardní metodou léčby na našich pracovištích. Podtlaková léčba při komplikovaném uzávěru stěny břišní je naproti tomu 

novinkou.

Metoda: Autoři uvádějí kazuistiky pacientů léčených na chirurgické klinice v Pardubicích.

Výsledky: Zhodnoceni byli pacienti po komplikovaných eventracích, s břišní katastrofou a s akutní hemorhagicko-nekrotizující pankreatitidou.

Závěr: Podtlaková léčba je nová a efektivní modalita v léčbě komplikovaného uzávěru stěny břišní.

Úterý 15. října 2019
9.00–10.00 
Blok 6, sál Aurelius 
HRUDNÍ CHIRURGIE  

29. ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ UNIPORTÁLNÍHO A MULTIPORTÁLNÍHO TORAKOSKOPICKÉHO PŘÍSTUPU K PLICNÍM LOBEKTOMIÍM
Přednášející

M. Mitták, L. Tulinský 

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Autoři prezentují své několikaleté zkušenosti s torakoskopickými plicními lobektomiemi na souboru více než 150 pacientů. Srovnávají a prezentují výhody a nevýhody multiportálního a uniportálního přístupu 

k těmto operacím včetně rozdílů v indikaci, technickém operačním provedení, komplikacích a krátkodobém a střednědobém pooperačním průběhu.
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30. POUŽITÍ EXTRAKORPORÁLNÍ MEMBRÁNOVÉ OXYGENACE (ECMO) V HRUDNÍ CHIRURGII
Přednášející

M. Benej1,2, I. Čundrle Jr.2,3, P. Suk2,3, K. Brat2,4, I. Čapov1,2, V. Šrámek2,3

1 I. chirurgická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brně
2 Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
3 Klinika anesteziologie a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
4 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Úvod: Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) umožnuje zajistit dostatečnou oxygenaci a eliminaci oxidu uhličitého (CO
2
) u pacientů s těžkým respiračním selháním. Hlavní obavou použití 

ECMO během hrudní chirurgie je krvácení vzhledem k potřebné antikoagulaci (výskyt krvácivých komplikací až u 17 % pacientů). Nové ECMO okruhy je možné používat po omezenou dobu (která je však 

dostatečná pro perioperační zajištění) buď zcela bez antikoagulace, nebo jen s minimální dávkou antikoagulancia k zavedení kanyl. Vývoj nových ECMO pump a ECMO okruhů potažených heparinem 

umožnuje snížit dávku nebo zcela eliminovat nutnost použití antikoagulace, což vedlo k rozšíření užití této technologie i pro potřeby torakochirurgických pacientů. Doménou použití ECMO v hrudní chirurgii 

jsou transplantace plic, kdy ECMO slouží k překlenutí čekání na výkon, vlastní transplantace nebo pooperačně v případě selhání štěpu. Pro jiný hrudní výkon než transplantaci plic bylo ECMO poprvé použito 

v roce 1996 k rekonstrukci tracheální kariny. Od té doby přibývá případů použití ECMO k překlenutí plicní resekce u pacientů s významným plicním postižením (například syndrom akutního respiračního 

selhání), ale i u pečlivě indikovaných pacientů po již proběhlé pneumonektomii.

Metodika: V časovém horizontu dvou let (červen 2017–červen 2019) byli na I. chirurgické klinice FNUSA a LF MU provedeny dvě ECMO asistované plicní resekce. V obou případech byla kanylace 

a zapojení ECMO provedeno perkutánně cestou femorální a jugulární vény. Iniciálně bylo podáno 3000 jednotek heparinu v prevenci trombózy žil při zavádění kanyl. Perioperačně již žádná dávka heparinu 

podána nebyla.

Výsledky: Indikací k ECMO asistované resekci byla restrikce plicního parenchymu na podkladě předchozí operace (levé horní plicní lobektomii), respektive levostranné pneumonektomii při diagnóze 

sekundárního (primárního) plicního nádoru a rekurentních plicních metastáz. Oba pacienti byli odpojeni od ECMO do osmi hodin od operace a extubováni dvacet hodin od operace. Perioperační i pooperační 

průběh byl bez komplikací.

Závěr: ECMO asistované resekce plic představují jedinou možnost léčby pro selektivní skupinu pacientů s významnou restrikční ventilační poruchou plic. Multioborová spolupráce pneumologa, funkčního 

specialisty, onkologa, chirurga a anesteziologa je nutná k pečlivé selekci pacientů indikovaných pro výkon s takovým typem perioperačního zajištění.
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31. Dlouhodobé výsledky a prognostické faktory chirurgické léčby plicních metastáz kolorektálního karcinomu.
Přednášející

J. Vodička1, J. Fichtl1, V. Špidlen1, V. Třeška1, Š. Vejvodová1, J. Šebek1, K. Procházková1, P. Mukenšnabl2, O. Topolčan3, G. Krákorová4

1 Chirurgická klinika, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň
2 Šiklův ústav patologie, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň
3 Oddělení nukleární medicíny – Imunoanalytická laboratoř, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň
4 Klinika pneumologie a ftizeologie, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Fakultní nemocnice Plzeň

Úvod: Cílem studie je retrospektivní analýza souboru nemocných operovaných pro plicní metastázy kolorektálního karcinomu během let 2000–2017.

Materiál a metodika: Soubor tvořilo 114 nemocných, u kterých byl sledován vztah celkového přežití, resp. disease free survival k věku a pohlaví pacienta, předoperačním hodnotám vybraných 

biomarkerů, lokalizaci primárního nádoru, času vzniku metastázy, typu operačního výkonu, počtu a velikosti metastáz, stavu nitrohrudních lymfatických uzlin a podání adjuvantní léčby po metastazektomii. 

Medián sledování souboru činil 63 měsíců.

Výsledky: Bylo provedeno 156 operačních výkonů s odstraněním 200 metastáz. Bez známek recidivy nemoci žilo 5 let od metastazektomie 34,5 % operovaných, pětileté přežití v souboru činilo 49,8 %. 

Nemocní s 2 a více metastázami mají 2,1x vyšší riziko progrese nemoci a 2x vyšší riziko úmrtí. Při postižení nitrohrudních lymfatických uzlin je riziko progrese nemoci 2,8x vyšší, riziko úmrtí 4,1x vyšší. 

Pacienti, kteří podstoupili pouze RFA metastázy CRC, mají 3,4x vyšší riziko úmrtí. Pacienti, kteří nepodstoupili opakovanou PM pro recidivu metastatického postižení plic, mají 2,8x vyšší riziko úmrtí. Hodnoty 

CA 19-9 nad cut off 28 IU/l zvyšují riziko progrese nemoci 2,3x, riziko úmrtí 2,1x. Hodnoty TPS nad cut off 90 IU/l zvyšují riziko progrese nemoci 2x, riziko úmrtí 3,3x. Hodnoty CEA nad cut off 3 µg/l zvyšují 

riziko úmrtí 1,9x.

Závěr: Rozhodujícími prognostickými faktory ovlivňujícími jak celkové přežití, tak disease free survival, jsou počet metastáz, stav nitrohrudních lymfatických uzlin a předoperační hodnoty biomarkerů.
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10.30–12.00 
Blok 7, sál Aurelius 
HRUDNÍ CHIRURGIE 

32. NÁHRADA HRUDNÍ A BŘIŠNÍ STĚNY V PLNÉ TLOUŠŤCE
Přednášející

J. Veselý, V. Jedlička, A. Peštál, Z. Chovanec, M. Ondrák, R. Šefr 

Klinika plastické a estetické chirurgie, Fakultní nemocnice u sv. Anny

I. chirurgická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brně

Chirurgická klinika, Masarykův onkologický ústav

Resekce nádoru hrudní nebo břišní stěny v plné tloušťce je možná jen s primární rekonstrukcí chybějících tkání a je to příklad interdisciplinárního přístupu k nemocnému s nádorem, kdy spolupráce více 

chirurgických oborů dovoluje rozšířit rozsah resekce do onkologicky bezpečných hranic a je využíváno dostupné vyspělé rekonstrukční pracoviště k zakrytí životně důležitých orgánů.

V průběhu dvou desetiletí jsme do roku 2017 takových operací na hrudníku provedli 40 a 4 náhrady hrudní stěny. Příklady užití muskulokutánních laloků latissimus dorsi, TRAM, pectoralis major jsou 

demonstrovány.

33. Multidisciplinární přístup k léčbě tumorů mediastina a výsledky chirurgické léčby ve FN Olomouc 2010–2017
Přednášející

J. Chudáček1, M. Szkorupa1, T. Bohanes1, J. Hanuliak1, M. Stašek1, D. Vrána2, K. Cwiertka2, F. Čtvrtlík4, V. Kolek3, Č. Neoral1

1 I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
2 Onkologická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
3 Klinika plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
4 Radiologická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Úvod: Mediastinum je anatomický termín, který označuje orgány a tkáně hrudníku mezi oběma plícemi. Tento prostor obsahuje různorodé tkáně, které mohou být základem pro mnoho typů nádorů. Z toho 

vyplývá i jejich poměrně komplikovaná klasifikace. Nejdůležitější je stanovení histologické povahy nádoru, podle toho pak navazuje adekvátní léčba. Týká se to zejména lymfomů, kde dominuje léčba 

hematoonkologická. Chirurgické intervence rozdělujeme na diagnostické a terapeutické, přičemž dominuje miniinvazivní technika – videothorakoskopie (VTS) nebo mediastinoskopie. 

Cíle: Zhodnocení četnosti jednotlivých tumorů mediastina a typu operačního přístupu v jejich léčbě u pacientů I. chirurgické kliniky FNOL v rozmezí let 2010–2017. 
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Metodika: Retrospektivní analýza souboru 133 pacientů ve věku 18–82 let (z toho 62 mužů a 71 žen) hospitalizovaných pro tumor mediastina. 

Výsledky: Nejčastějšími tumory mediastina byly thymomy (celkem 35, tj. 26,3 %) a lymfomy (33, tj. 24,8 %). Mezi jednotlivými thymomy dominoval subtyp A s počtem 14 (40 % všech thymomů), dále 

subtyp B1 s počtem 8 (23 %) a subtyp AB s počtem 4 (11 %). Z celkového počtu 130 operací bylo 54 (42 %) prováděno cestou VTS, dále sternotomií (22, čili 17 %), mediastinotomií (16, čili 12 %) nebo 

dalšími, již méně užívanými přístupy. 

Závěr: Thymomy v naší práci představují nejpočetnější skupinu tumorů mediastina, na druhém místě jsou lymfomy, což odpovídá nejnovějším výsledkům zveřejněným v zahraniční literatuře. Léčba 

i diagnostika mediastinálních tumorů je i přes současné pokroky v medicíně stále svízelná, proto je nutný multidisciplinární přístup. Diagnostické operace jsou čím dál častěji nahrazovány CT navigovanou 

biopsií, čímž se snižuje operační zátěž nemocných. Světovým trendem v chirurgickém řešení těchto tumorů je využití miniinvazivní techniky, což dokládáme našimi výsledky. Pacienty je nutno soustředit 

do komplexních pneumo-onko-chirurgických center, kde jim lze poskytnout terapii šitou na míru (tzv. target therapy), čímž lze dosáhnout nejlepších možných výsledků jejich diagnostiky a léčby. 

34. CRS + HITHOC – MOŽNOST KOMBINOVANÉ LÉČBY MPM
Přednášející

M. Szkorupa¹, D. Klos¹, J. Chudáček¹, Č. Neoral¹, V. Kolek², B. Melichar³
1 I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
2 Klinika plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
3 Onkologická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Úvod: CRS (cytoreductive surgery) + HITHOC (hyperthermic intrathoracic chemotherapy) představují moderní metodu terapie pleurálních diseminovaných malignit kombinací cytoreduktivní chirurgie 

s perioperačním intrakavitárním podáním cytostatik. CRS má za cíl odstranit maximální možné množství nádorové masy a je následovaný intratorakální laváží cytostatikem ohřátým na 38–43 °C pomocí 

extrakorporální pumpy. Lokální podání cytostatika působí přímo na nádorové buňky, má omezenou systémovou toxicitu a je potencováno vyšší teplotou roztoku se zvýšenou vnímavostí nádorových buněk. 

Cílem je dosáhnout u lokálně pokročilého nebo diseminovaného nádorového onemocnění prodloužení doby do progrese nemoci a prodloužení celkového přežívání. 

Metody: CRS + HITHOC je nejčastěji indikován u maligního pleurálního mezoteliomu (MPM) a diseminovaného maligního thymomu, u kterých tato kombinovaná léčba dosahuje nejlepších výsledků. 

Experimentálně je lze využít i u jiných pleuráních diseminací jako je karcinom prsu, plic či ovaria. 

Kurativní typ CRS u MPM představuje rozšířená radikální dekortikace (EPD) a extrapleurální pneumonektomie (EPP). EPD zahrnuje odstranění parietální i viscerální pleury se zachováním nejčastěji celého 

plicního křídla, doplněné resekcí bránice a event. i resekcí perikardu. U EPP je odstraněno celé plicní křídlo s celou parietální i mediastinální pleurou, resekcí bránice i perikardu a představuje nejradikálnější 

výkon pro MPM, který je ale zatížen také vyšším procentem pooperační morbidity a mortality.

Výsledky: V České republice je metoda CRS + HITHOC, na rozdíl od rozvinutějšího programu HIPEC, zatím v plenkách. Souvisí to jistě i s faktem, že se jedná o metodu pro malou, vysoce selektovanou 

skupinu pacientů s epiteloidním typem MPM, dobrým PS, bez projevu renální insuficience a s lokálně operabilním nálezem. 
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Na I. chirurgické klinice FN Olomouc byl v roce 2017 ve spolupráci s Klinikou plicních nemocí a tuberkulózy a Onkologickou klinikou zahájen program multimodální terapie MPM, zahrnující CRS + HITHOC. 

Do současné doby ji prodělali čtyři pacienti s epiteloidním maligním pleurálním mezoteliomem. Jednalo se o tři ženy a jednoho muže. Přehled stádia, typu neoadjuvantní terapie, výkonu, komplikací 

a dosavadního přežívání, resp. DFI je uveden v tabulce. 

PACIENT NEOCHT CRS HITHOC pSTÁDIUM KOMPLIKACE PŘEŽÍVÁNÍ

Žena, 71 let cDDP+ pemetrexed, 4 cykly EDP (bránice) Cisplatina 100 mg/m2 ypT1N0M0
Airleak,respir.insuf, renál.insuf, 

pankreatitis
18 měs DFI

Žena, 55 let
cDDP switch CBDCA+ pemetrexed, 

5 cyklů
EPP Cisplatina 135 mg/m2 ypT3N2M0

Oběhová nestabilita přetažením 
mediastina, srdeční selhání

6 měsíců DFI

Muž, 72 let Sine EDP (bránice) Cisplatina 100 mg/m2 pT3N0M0 Airleak 4 měsíce DFI

Žena, 62 let cDDP switch CBDCA+ pemetrexed EDP (bránice + perikard)
Cisplatina 100 mg/m2 + 

Doxorubicin
ypT3N0M0 Tachyarytmie 2 měsíce DFI

Závěr: Multimodální terapie MPM s využitím CRS + HITHOC představuje v současnosti metodu volby léčby u selektivní skupiny pacientů s výhledem prodloužení doby do progrese nemoci i doby přežívání 

a za cenu přiměřené morbidity a mortality při využití EPD.

35. VATS OPERACE U SPONTÁNNÍHO PNEUMOTHORAXU – KOLIK INCIZÍ VLASTNĚ POTŘEBUJEME? 
Přednášející

T. Bohanes1,2, M. Brndiar1,2, B. D. Ghanim1,2, E. Stubenberger1,2  
1 Klinische Abteilung für Allgemein- Thoraxchirurgie, Universitätsklinikum Krems an der Donau, Rakousko 
2 Karl Landsteiner Institute of Clinical Surgery, Krems an der Donau, Rakousko

Úvod: Není sporu, že současným standardem operační léčby spontánního pneumothoraxu (SPNO) je minimálně invazivní operace. Co ovšem není až tak zcela jednoznačně vyřešeno, je jednak rozsah 

výkonu, který vesměs spočívá v klínovité resekci apexu plíce s nějakým výkonem na pleuře (kompletní či parciální pleurektomie, pleurabraze, resp. jejich kombinace), jednak i počet incizí (portů), které jsou 

k operaci třeba. Zejména v souvislosti s rozvojem single-port operativy u plicních resekcí se pochopitelně i u operací pneumothoraxu nabízí maximální redukce počtu incizí.

Metodika: Na pracovišti autorů byla vyvinuta vlastní technika VATS single-port operace SPNO, která byla zatím provedena u dvaceti nemocných. Výsledky single-port operací co do délky trvání, komplikací 

a pooperační bolestivosti byly porovnány s kontrolním souborem 74 nemocných, kteří prodělali na jejich pracovišti „standardní“ VATS operaci (provedenou zkušeným hrudním chirurgem, tj. bez výcvikových 

operací) od počátku roku 2017 do poloviny roku 2019. 

Výsledky: Single-port VATS operace SPNO technicky nepředstavují pro operatéra výrazně větší výzvu než operace z více incizemi. Rovněž časově jsou v zásadě srovnatelné, a to navzdory nutné learning-

curve (resp. development-curve). Výskyt komplikací a bolestivosti je rovněž srovnatelný. Ve studovaném souboru byly zaznamenány dvě krvácivé komplikace, které ovšem byly vyvolány (resp. ovlivněny) 

jinými příčinami než samotným výkonem. Bolestivost po výkonu se signifikantně v obou souborech nelišila.
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Závěr: Single-port VATS operace spontánního pneumothoraxu nepředstavuje v rukou hrudního chirurga, zkušeného v běžné VATS operativě, při dodržení některých postupů, obsažených ve sdělení, zásadní 

problém. Vzhledem k výsledkům jiných autorů a empiricky předpokládané příčině pooperační bolestivosti po těchto operacích lze redukci počtu incizí u těchto operací doporučit. 

36. KATAMENIÁLNÍ PNEUMOTORAX
Přednášející

M. Szkorupa, J. Chudáček, J. Hanuliak, Č. Neoral

I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Úvod: Katameniální pneumotorax je vzácným typem spontánního pneumotoraxu, který se vyskytuje u žen produktivního věku. Vznik pneumotoraxu je obvykle vázán na průběh menstruačního cyklu. Za 

příčinu vzniku pneumotoraxu se považuje pleurální endometrióza – tedy přítomnost ektopického endometria mimo uterus a přítomnost defektů bránice, které mohou být vstupní bránou přestupu vzduchu 

z břišní dutiny během menstruace. Incidence katameniálního pneumotoraxu je velmi nízká, tvoří cca 3–6 % všech spontánních pneumotoraxů.

Metody: Léčba katameniálního pneumotoraxu je obvykle kombinací chirurgické a hormonální terapie. Chirurgická část léčby je indikována při recidivujícím pneumotoraxu. Představuje torakoskopickou 

revizi pleurální dutiny, nejlépe v období menstruace, případné odstranění endometriální tkáně nebo minimálně provedení diagnostické biopsie, vyloučení jiných příčin pneumotoraxu (bulozní emfyzém), 

revize bránice k potvrzení přítomnosti defektů a jejich eradikace (rhafie bránice, implantace síťky) a provedení pleurodézy (pleuroabraze, pleurektomie) s hrudní drenáží pleurální dutiny. Hormonální část 

terapie směřuje k potlačení menstruace. Potlačení aktivity ektopického endometria může být provedeno použitím perorálních kontraceptiv, progestinu, danazolu či analogy gonadoliberinů. Více než 50 % 

recidiv PNO či jiných klinických obtíží i přes hormonální léčbu naznačuje, že regrese ektopické endometriální tkáně nemusí být úplná. Doporučena délka léčby je 6–12 měsíců.

Výsledky: Od roku 2015 bylo na I. chirurgické klinice FN Olomouc operováno 59 nemocných se spontánním pneumotoraxem – 44 mužů a 15 žen. 5x (3 %) se jednalo o katameniální pneumotorax, který 

byl prokázán peroperačně přítomností bráničních defektů. Z celkového počtu operovaných žen s pneumotoraxem bylo tedy 33 % katameniálních. Pleurální endometrióza nebyla nalezena (ani histologicky 

potvrzena) u žádné ženy, nicméně nebyly operovány v průběhu menstruace, kdy je aktivita endometria nejvyšší a nejprokazatelnější. U jedné ženy jsme nalezli nevelký bulozní emfyzém. Součástí výkonu byla 

biopsie ložisek bránice, pleury či plíce a pleurodéza. Defekty bránice byly v jednom případě řešeny pouze rhafií, u dalších 4 pacientek jsme provedli implantaci vicrylové síťky na bránici k překrytí a zajizvení 

defektů. U jedné pacientky s pouhou rhafií došlo v dalším sledování ke 2 recidivám plášťového PNO, u další pacientky se síťkou došlo 1x k drobnému PNO bez nutnosti drenáže.

Závěr: Katameniální pneumotorax je vzácným typem spontánního pneumotoraxu, vázaného na ženy fertilního věku. Ne vždy na něj může být primárně pomýšleno. Důležité jsou anamnestické údaje, 

vázanost na menstruační cyklus a možné podezření na výskyt endometriózy. Při chirurgickém výkonu pak důsledná explorace pleurální dutiny se zaměřením na defekty v bránici a ložiska endometriózy. 

V praxi se nám osvědčila implantace vicrylové síťky na bránici jako součást miniinvazivního výkonu. Neméně důležitá je multioborová spolupráce pneumologa, chirurga a gynekologa.
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37. DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA A HODNOCENÍ SOLITÁRNÍCH A MNOHOČETNÝCH PLICNÍCH LOŽISEK V CT OBRAZE Z POHLEDU 
RADIOLOGA
Přednášející

V. Červeňák1, Z. Chovanec2, M. Benej2, M. Páral2, V. Prudius2, V Postránecká1, J. Vaníček1

1 Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
2 I. chirurgická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

V roce 2015 bylo do Národního onkologického registru ČR hlášeno celkem 94 462 všech zhoubných novotvarů a novotvarů in situ. Zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic u obou pohlaví jsou třetí 

nejčastější onkologickou diagnózou v ČR. Převažuje výskyt u mužů v poměru 2:1. Rakovina plic představuje v našich podmínkách onemocnění s nejvyšší mortalitou.

S prudkým rozvojem nových diagnostických zobrazovacích metod a jejich neustálým zdokonalováním získáváme z vyšetřovaných objektů velké množství anatomicko-patologických informací. V době 

rychlých multidetekterových CT přístrojů se zvyšuje i kvalita zobrazování, a proto jsme schopni diferencovat velmi drobné léze, jejich detaily a blíže tak specifikovat charakter a povahu ložisek. Incidence 

náhodně zjištěných plicních nodulů při rutinním nebo screeningovým CT vyšetření je v rozmezí 15–30 %. Etiologie ložisek může mít maligní nebo benigní povahu. Často je velmi obtížné nebo až nemožné, 

zejména jedná-li se o první CT vyšetření, odhadnout a predikovat další vývoj sledované léze. Bohužel většině nemocným je diagnóza stanovena pozdě, v pokročilých stadiích choroby, kdy až 80 % pacientů 

umírá v prvním roce po stanovení onemocnění. Díky velkým sreeningových studiím pro časnou detekci rakoviny plic máme k dispozici nové informace. Na jejich podkladě jsou formulována doporučení pro 

management plicních incidentalomů. Implementace těchto doporučení do běžné praxe a zavedení plošného screeningu by mělo zlepšit a zejména umožnit diagnostiku tumorozních plicních lézí v raném 

stadiu choroby, zvýšit tak prevalenci dlouhodobého přežití a v neposlední řadě snížit socioekonomickou zátěž léčby těchto pacientů. Pacienti s časně stanovenou diagnózou a s nerozsáhlým onemocněným 

jsou vhodnými kandidáti pro miniinvazivní chirurgickou terapii. 

Cílem přednášky je přiblížit diferenciální diagnostiku a hodnocení solitárních a mnohočetných plicních ložisek v CT obraze z pohledu radiologa.

38. ZNAČENÍ PLICNÍCH NODULARIT PŘED PLÁNOVANOU VIDEOTORAKOSKOPICKOU (VTS) RESEKCÍ. JAKÉ MÁME MOŽNOSTI.
Přednášející

Z. Chovanec1, V. Červeňák2, M. Benej1, M. Páral1, V. Prudius1, A. Peštál1, I. Čapov1

1 I. chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
2 Klinika zobrazovacích metod Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

Ložiskové plicní léze jsou velmi častým nálezem detekovatelným na CT plic. Principiálně je nejdůležitější rozhodnout, zdali se jedná o ložiska benigní nebo maligní povahy. U pacientů s onkologickou 

anamnézou je nutné na prvním místě zvažovat možnost metastatického procesu.
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Subpleurálně lokalizovaná ložiska nejsou vizuálně perioperačně detekovatelná, jejich lokalizace je nejpřesněji možná za pomocí šetrné palpace operatérem, k níž je mnohdy nutné provést nezbytně velkou 

torakotomii. Samostatnou kapitolou jsou ložiska charakteru ground glass opacity (GGO), jež není technicky možno bezpečně vypalpovat a ultrasonografické vyšetření je vzhledem k vzdušnosti plicního 

parenchymu nepřesné.

Obecně je známo, že torakoskopie je pro pacienta šetrnější nežli torakotomie. K úspěšnému provedení operačního zákroku torakoskopickou metodou je nutné ložisko určené k resekci pro operatéra 

vizualizovat. V následující prezentaci uvedeme přehled několik metod používaných k vizualizaci (značení) subpleurálně uložených nodularit.

39. EMPYÉM PLEURÁLNÍ DUTINY – EVALUACE VÝSLEDKŮ VATS LÉČBY
Přednášející

V. Prudius

I. chirurgická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brně

Retrospektivní analýza čtyřletého souboru nemocných ošetřovaných pro empyém pleurální dutiny gr. II–III na I. chirurgické klinice Fakultní nemocnice u svaté Anny a LF MU v Brně.

Metoda: Vyhodnotili jsme soubor pacientů s empyémem dutiny hrudní, kteří byli hospitalizováni v letech 2015–2019 na I. chirurgické klinice FNUSA a LF MU v Brně. Zaměřili jsme se na výsledky léčby 

empyému cestou klasické operace, VATS a uniportal VATS a v souvislosti s tím na morbiditu a letalitu.

Výsledky: V daném období jsme ošetřili 68 pacientů s pleurálním empyémem gr. II–III. Klasickou operaci podstoupilo 21 pacientů, včetně konvertované VATS, VATS bylo ošetřeno 47 pacientu, z toho osm 

unipotral VATS. Zemřelo celkem šest pacientů. Po klasické operaci pět (23,8 %), po VATS jeden (2,13 %).

Závěr: Empyém pleurální dutiny je závažným onemocněním s vysokou morbiditou a letalitou, VATS ošetření je však bezpečnou metodou, která snižuje pooperační mortalitu a morbiditu, zkracuje délku 

hospitalizace.

Klíčová slova: empyém – torakotomie – dekortikace – videotorakoskopie
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40. INDIKACE CHIRURGICKÉ INTERVENCE U PORANÉNÍ HRUDNÍKU – SOUČASNÝ STAV 
Přednášející

F. Vyhnánek, M. Očadlík

Traumatologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Chirurgická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

Invazivní léčebný postup u poranění hrudníku je u více než 85 % zraněných zajištěn zavedením hrudního drénu převážně pro pneumotorax nebo hemotorax. Pouze asi 15 % zraněných s poraněním 

hrudníku vyžaduje intervenci do dutiny hrudní, a to především při poranění nitrohrudních orgánů s příznaky závažného krvácení nebo masivního úniku vzduchu. Rozšíření spektra operací je v současné době 

dáno především postupy „damage control surgery“ k provedení neodkladné resuscitační torakotomie („emergency department thoracotomy“). Dále osteosyntézou žeber u nestabilního poranění hrudní stěny 

a indikací torakotomie u poúrazových komplikací, a to pokud jde o retinovaný hemotorax a dále i empyém hrudníku. Role miniinvazivní operace torakoskopickou technikou znamená zvýšení počtu výkonů 

k zajištění cílené drenáže hrudníku a dále i časnější přístup u některých nitrohrudních poúrazových komplikací (poúrazový retinovaný hematom, časná stadia empyému hrudníku, recidivující pneumotorax). 

Rozšíření počtu zraněných s provedením damage control torakotomie je indikováno i u závažných poranění v dutině břišní a komplikovaných zlomenin pánve, kdy dočasný uzávěr descendentní hrudní aorty 

umožní cílené ošetření především zdroje krvácení u tupého i penetrujícího poranění orgánů břišní dutiny a retroperitonea. V přehledu jsou uvedeny na základě rozboru souboru zraněných s poraněním 

hrudníku, hospitalizovaných v Traumatologickém centru FNKV, současné indikace k chirurgické intervenci.

42. Nestability a artropatie sternoklavikulárního skloubení
Přednášející

M. Mitták, L. Tulinský 

Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Nestabilita a artropatie sternoklavikulárního skloubení akutní úrazové etiologie nebo častěji na podkladě chronického přetěžování či nesprávného a neléčeného nevelkého úrazového poškození je podle 

zkušeností autorů jednotkou málo známou. Pacienti trpící touto poruchou jsou obvykle obesíláni cirkulárně mezi pracovišti všeobecně chirurgického, traumatologického a ortopedického typu bez řešení 

stavu. Autoři prezentují své zkušenosti s těmito nálezy a jejich řešením díky koncentraci těchto nemocných na jejich hrudním chirurgickém pracovišti.
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15.00–16.00 
Blok 9, sál Aurelius 
VARIA 

46. TECHNOLOGICKÉ ASPEKTY LAPAROSKOPICKÝCH JATERNÍCH RESEKCÍ 
Přednášející

P. Vávra, J. Roman, D. Toman, P. Jelínek, A. Foltys

Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava

Úvod: Chirurgie jater byla v nedávné minulosti spjata s výraznými krevními ztrátami a s tím souvisela i vysoká peroperační a pooperační morbidita. Díky technologického pokroku, kdy se daným problémem 

zaobírala řada vědeckých týmů, bylo vyvinuto mnoho operačních nástrojů, které výrazně usnadňují operační výkony na játrech a zajišťují, že v současné době se chirurgický výkon na játrech stává delikátní 

a téměř bezkrevnou operací. Toto je způsobeno vývojem nových nástrojů určených k transsekci jaterního parenchymu a nástrojů určených na bezpečné a rychlé přerušení cévních kmenů. 

Cíl: Autoři prezentují současné technologické možnosti laparoskopické chirurgie jater. Ve svém sdělení předkládají široké spektrum možností použití různých modalit k chirurgické léčbě jaterních lézí, jak se 

postupně vyvíjely od roku 2007 do současnosti. 

Metody: Na Chirurgické klinice FN Ostrava je miniinvazivní přístup v rámci hepatální chirurgie používán od roku 2007. Prezentace technologických modifikací v laparoskopické chirurgii jater je předmětem 

této práce. 

Výsledky: Od ledna 2007 do prosince 2017 bylo na Chirurgické klinice FN Ostrava provedeno celkem 565 operačních výkonů na jaterním parenchymu. Resekčních výkonů bylo za období 11 let 

provedeno 286, z toho laparoskopicky 96 (25,13 %). Podíl zastoupení laparoskopie v hepatální chirurgii je ve FN Ostrava plně srovnatelný s údaji v literatuře. 

Závěr: Autoři touto formou prezentují technologické možnosti v miniinvazivní chirurgii jater tak, jak se s jednotlivými modalitami setkali za posledních 12 let používání této metody. Současně připojují 

i výsledky laparoskopické jaterní chirurgie na pracovišti FN Ostrava. 
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47. KAZUISTIKA: SALVAGE OPERACE PRO POKROČILÝ KARCINOM ŽALUDKU
Přednášející

B. Tolmáči, J. Klein, P. Žuffa

Chirurgické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Karcinom žaludku, i přes svou klesající incidenci, je stále malignitou s třetí nejvyšší mortalitou v celosvětovém měřítku. Většina pacientů má při stanovení diagnózy přítomny symptomy a nemoc bývá proto 

diagnostikována ve vyšších stadiích, které jsou často již inkurabilní. Základem terapie nadále zůstává chirurgická léčba, která má jako jediná kurativní potenciál, doplněna o onkologické léčebné modality. 

V naší kazuistice prezentujeme případ pacienta s lokálně pokročilým, ale negeneralizovaným difuzním karcinomem pylorické oblasti s přerůstáním do duodena a hlavy pankreatu. Byla u něj provedena 

salvage operace, po které následovala adjuvantní chemoterapie. Pacient podle posledních dispenzárních vyšetření vykazuje kompletní remisi. Tak, jak ukazuje naše kazuistika, i případy pokročilého stadia 

onemocnění mají při kombinaci chirurgické a onkologické léčby šanci na remisi.

48. COILING ARTERIA HEPATICA DEXTRA JAKO ULTIMUM REFUGIUM ŘEŠENÍ KRVÁCENÍ DO HORNÍ ČÁSTI TRÁVÍCÍHO TRAKTU  
Z LÉZE APEXU BULBU DUODENA – KAZUISTIKA 
Přednášející

K. Havlová, P. Záruba, M. Ryska

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Úvod: Nevariceální krvácení do horní části trávicího traktu je povětšinou řešeno endoskopickou hemostázou. Tam, kde teto postup není úspěšný, nebo tam, kde dojde k opakovanému selhání metody, 

je další možností hemostáza chirurgická nebo endovaskulární. Podmínkou úspěšné endovaskulární léčby je CT patrný únik kontrastní látky. Cílem metody je selektivní uzávěr zdroje krvácení. 

Kazuistika: Prezentujeme případ 72letého pacienta s hemodynamicky významným krvácením do horní části GIT. Při endoskopii neměla léze v apexu bulbu duodena peptický charakter a endoskopické 

hemostázy nebylo možné dosáhnout. Vzhledem k anamnéze neradikální operace pro karcinom žlučovodu s následnou paliativní chemoradioterapií byla jako možný zdroj zvažována lokální recidiva (LR) 

nádoru. CT vyšetření ukázalo aktivní leak z infiltrované art. gastroduodenalis (AGD) při LR. Vzhledem k přítomnosti recidivy v terénu předchozí operace s následnou radioterapií se urgentní chirurgické řešení 

jevilo jako komplikované s nejistým efektem. Bylo tedy zvoleno řešení endovaskulární s nutností uzavřít kmen art. hepatica dextra vzhledem k přítomnosti leaku těsně při odstupu AGD i při vědomí rizika 

ischémie pravého jaterního laloku. Krvácení bylo tímto postupem zastaveno a k rozvoji klinicky významné ischémie nedošlo. Stav nemocného se stabilizoval a byl propuštěn do domácího léčení. 

Závěr: Cílem endovaskulárního řešení krvácení do GIT je superselektivní uzávěr krvácející cévy tak, aby nedošlo k ischémii okolních tkání. V krajních případech, když není jiná možnost a nemocný je 

ohrožen krvácením na životě, je možné zvažovat i uzávěr větších tepenných struktur s vědomím rizika, které tento postup přináší. V našem případě nedošlo ke klinicky manifestní ischémii pro přítomnost 

kolaterálního oběhu z levé jaterní tepny.
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49. VÝSKYT KOMPLIKACÍ PO AXILÁRNÍ DISEKCI U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU – OD HARMONICKÉHO SKALPELU  
ZPĚT K LIGATURÁM?
Přednášející

J. Žatecký1,3, O. Kubala2,3, D. Sekret1, Č. Holuša1, M. Lerch1, M. Peteja1,3

1 Chirurgické oddělení, Slezská nemocnice v Opavě, p.o., 
2 Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava, 
3 Katedra chirurgických oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita 

Úvod: Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem u žen v České republice. Vývoj operativy karcinomu prsu s tendencí ke snižování radikality vedl k ústupu od paušálně indikovaných axilárních 

disekcí k možnosti provedení biopsie sentinelové uzliny, ze které profitují pacientky sníženou morbiditou. Nadále však zůstává skupina pacientek, která se axilární disekci nevyhne. Cílem naší studie bylo 

zhodnotit výskyt komplikací s identifikací rizikových faktorů u pacientek s karcinomem prsu po axilární disekci. 

Metody: Studie byla konstruována jako klinická retrospektivní studie, data byla získána z nemocničního informačního systému Slezské nemocnice v Opavě, p.o. V období 1. 1. 2014–1. 1. 2019 byly 

sledovány pacientky s biopticky konfirmovanou diagnózou karcinomu prsu a provedeným operačním zákrokem na prsu s axilární disekcí I. a II. etáže axilárních uzlin. Sledované parametry byly věk, BMI, 

doba operace, typ operace, důvod axilární disekce, metoda preparace axilárních uzlin, pooperační komplikace, množství sekrece v drénech, počet dnů od operace k vynětí drénů a histologický nález. 

Statistické zpracování s multivariační analýzou provedl Mgr. Petr Pyszko v programu R 3.4.3 za použití knihoven „sciplot“, „MASS“, a „lme4“, „MuMIn“ a „car“. 

Výsledky: Do studie bylo zařazeno 144 pacientek s provedenou axilární disekcí s věkovým průměrem 65 let a věkovým rozmezím 34–88 let. U čtyřech pacientek byla provedena během sledovaného 

období oboustranná axilární disekce, soubor tedy čítá 148 axilárních disekcí, z čehož 73 bylo provedeno harmonickým skalpelem, 70 ligaturami vstřebatelným materiálem a 5 elektrokoagulací. Serom 

axily se vyskytoval u 41 pacientek (56,16 %) ze skupiny s harmonickým skalpelem a u 21 pacientek (30,00 %) ze skupiny s ligaturami. Statistická analýza potvrdila vyšší incidenci seromů axily při 

použití harmonického skalpelu než při podvazování ligaturami (p=0,003). Axilární disekce harmonickým skalpelem prodlužovala ve srovnání s ligaturami počet dnů od operace k vytažení drénů (p<0,001) 

a zvyšovala celkové množství odpadů v drénu (p<0,001). Rizikovým faktorem ke vzniku komplikací bylo BMI nad 30 a incidence komplikací rostla s rostoucím množstvím nádorově infiltrovaných 

axilárních uzlin.

Závěr: Použití harmonického skalpelu ve srovnání s ligaturami výrazně zvyšuje riziko incidence pooperačního seromu axily (p=0,003), prodlužuje čas od operace k vytažení drénu (p<0,001) a zvyšuje 

celkové množství odpadů v drénu (p<0,001). 

Projekt byl podpořen studentskou grantovou soutěží specifického vysokoškolského výzkumu Ostravské univerzity. 
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51. USKŘINUTÍ STŘEVA JAKO KOMPLIKACE LAPAROSKOPIE
Přednášející

T. Hanslík, M. Páral, P. Vlček, I. Čapov, L. Veverková

I. chirurgická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brně 

Laparoskopické operace jsou spojovány s výhodami, jako jsou menší pooperační bolestivost, kratší doba hospitalizace, rychlejší rekonvalescence. Provází je však i riziko vzniku komplikací, ať již obecných, 

zejména infekce, nutnost reoperace pro krvácení, komplikace spojené s kapnoperitoneem, poranění struktur břišní stěny či nitrobřišních orgánů, vznik incisionálních hernií, vznik adhezí a dalších. Nebo jsou 

provázeny rizikem komplikací vyplývajících z konkrétního typu výkonu. U laparoskopické plastiky tříselné kýly metodou TAPP může například nastat riziko selhání s recidivou hernie, migrace síťky, bolesti 

v třísle, vznik seromu, hematomu, pneumoskrota, orchitidy. V literatuře je rovněž uváděna obstrukce tenkého střeva způsobená dislokací síťky, eroze síťky do okolních orgánů, popisována je např. do céka. 

Dále je popsána obstrukce střeva herniací do defektu v sutuře peritonea.

Rovněž břišní drenáž je provázena kupříkladu zvýšeným rizikem vstupu infekce, tlakové nekrózy s perforací přilehlých struktur, vzniku fistulí, krvácením, diskutován je podíl vlivu na leak v anastomózách, 

indukuje tvorbu sekrece, ovlivňuje střevní paralýzu.

Cílem této prezentace je seznámit posluchače prostřednictvím dvou kazuistik s komplikacemi, se kterými se autoři setkali v pooperačním období po laparoskopickém výkonu. Touto komplikací bylo uskřinutí 

střevní kličky v ráně po pracovním portu.

V první z nich k tomu došlo po laparoskopické plastice tříselné kýly metodou TAPP. Objevila se v pooperačním období po dimisi pacienta, který následně přichází na ambulanci pod obrazem ileózního stavu. 

Na základě klinických projevů a UZ byla indikována laparoskopická operační revize s nálezem inkarcerované kličky tenkého střeva v incizi po portu v mezogastriu. Stav se podařilo vyřešit laparoskopicky.

V druhé kazuistice se inkarcerace kličky v ráně po portu rozvinula za hospitalizace po laparoskopické rektopexi po extrakci břišního drénu, který byl touto incizí na závěr výkonu zaveden. Postupně 

docházelo k rozvoji ileózní symptomatologie a dle vyšetření indikována laparoskopická revize s obdobným nálezem jako u předchozí. Komplikace se podařilo rovněž vyřešit laparoskopicky uvolněním 

herniované kličky.

Závěr: Lze tedy, jako prevenci uskřinutí střeva v incizi, doporučit snahu o suturu fascie po laparoskopickém výkonu po všech portech. A dále zvážit indikaci k zavedení drénu, od jejichž užívání je v rámci 

ERAS přístupu odklon.
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SESTERSKÁ SEKCE

Úterý 15. 10. 2019
9.00–10.00 
Blok 10, Sál Pálava

52. KAZUISTIKA: PERIOPERAČNÍ PÉČE O OPEROVANOU PACIENTKU PRO KARCINOM REKTA
Přednášející

M. Slavíková, M. Riegerová, O. Bártová

Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace, Fakultní nemocnice Hradec Králové 

Pacientka: 54letá žena, přichází na základě pozitivního testu na OK a s nálezem tumoru konečníku při koloskopickém vyšetření. 

Dle výsledků provedených vyšetření uzavřeno jako karcinom středního rekta, semicirkulární, cT3 N1 M1, G2.

Zvolená metoda terapie: V únoru 2019 ukončena neoadjuvantní CHRT. S odstupem indikovaná k robotické resekci rekta.

Intraoperační péče: Pacientku se zdravotnickou dokumentací si na filtru operačních sálů přebírá anesteziolog s anesteziologickou sestrou. Zkontrolují její identifikaci, úplnost dokumentace a společně 

se sanitářem operačních sálů navezou pacientku na operační sál.

Poloha: Gynekologická a Trendelenburgova poloha. Pro robotickou chirurgii je správná poloha důležitá, protože po zadokování systému již nelze polohu upravovat.

Přístrojové vybavení: Robotický systém Da Vinci Xi. Optika šikmá 30°. Monitor. Pumpa na proplach a odsávací zařízení. Ohřívací přístroj na roztoky.

Instrumentárium: Speciální instrumentárium pro robotickou chirurgii, síta ke klasické operaci, robotické nástroje (Tip-Up Fenestrated Grasper, Fenestrated Bipolar Forceps a Endowrist stapler 45 mm, 

dva laparoskopické graspery, laparoskopický jehelec, sada hadic (insuflační, proplachová a odsávací).

Instrumentářka za asistence obíhající sestry přepočítá všechny nástroje a materiál, který bude k operaci použit.

Druh anestezie: Celková anestézie. 
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Průběh operace 

Supraumbilikálně založeno kapnoperitoneum. Založení 8 mm robotického portu. Revize dutiny břišní pomocí optiky. Pod kontrolou zraku založeny další porty 8 mm a 1x 10 mm. Poté byl systém Da Vinci 

zadokován. Provedena mediolaterální disekce, zaklipování a přerušení a. mesenterika inferior. Provedena laterální mobilizace sigmoidea až po lienální flexuru. Preparace dolů do pánve až na svalové 

a pánevní dno. Rektum je přerušeno ve výšce asi 3 cm pomocí robotického stapleru 45 mm, zelený náboj, 2 ks. 

Provedena minilaparotomie a vložen alexis. Rektosigmoideum doskeletizováno a dokončena resekce rekta. Anastomóza byla provedena pomocí cirkulárního stapleru DST 28 mm. Založena pojistná axiální 

ileostomie v pravém hypogastiu.

Minilaparotomie byla uzavřena po anatomických vrstvách, sutura kůže, omytí operačního pole, dezinfekce a sterilní krytí rány. Operační výkon trval 4 hodiny a 20 minut. Krevní ztráty byly 1000 ml.

53. UNIPORTÁLNÍ TORAKOSKOPICKÁ LOBEKTOMIE 
Přednášející

Z. Matýsková, Z. Poštulková 

Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava 

Uniportální torakoskopická lobektomie je evolučním krokem torakoskopických plicních resekcí. 

Úvod: Přes její teoretické výhody nebyla ještě její role plně stanovena.

Metody: Uniportální torakoskopická lobektomie. Jde o výkon technicky náročný, ale jeho implementace je nutná s ohledem na světový trend. 

Výsledky: Autorky prezentují techniku uniportální torakoskopické lobektomie tak, jak je již rutinně prováděná na jejich pracovištích.

Závěr: Implementace výkonu je nutná s ohledem na světový trend. 
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54. ROBOTICKY ASISTOVANÁ AMPUTACE REKTA A PROSTATEKTOMIE
Přednášející

O. Bártová, M. Slavíková, M. Riegerová 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Oddělení centrálních sálů a sterilizace

Cílem přednášky je seznámení s operační léčbou karcinomu rekta s prorůstáním do prostaty od diagnostiky přes operační průběh až do vyhodnocení histologického nálezu.

Ve FNHK na Oddělení centrálních sálů a sterilizace máme od roku 2015 operační systém Da Vinci Xi.

Všeobecná chirurgie začala s touto technologií pracovat v druhé polovině roku 2016, urologická klinika již v lednu 2016. 

Operace byla provedena v září 2018. V této době byly již týmy obou klinik dostatečně zaškoleny ve standardních operačních postupech RAPE a roboticky asistované resekci rekta. Věnujeme se především 

operační přípravě, operačnímu postupu a týmové spolupráci napříč operačními obory.

55. VYUŽITÍ NOVÝCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH POSTUPŮ V LÉČBĚ JATERNÍCH METASTÁZ KARCINOMU REKTA 
Přednášející

H. Horelová, A. Podolová

Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava 

Úvod: Nejčastějším místem metastáz všech maligních onemocnění jsou játra. K tvorbě metastáz je predisponuje především jejich cévní zásobení: nejčastěji proto do jater metastazují malignity trávicího 

traktu, až v 70 % jde o malignitu kolorekta. Až do nedávna bylo jakékoli metastatické postižení jater považováno za stav nevhodný k chirurgické léčbě a pro pacienta znamenalo již jen paliativní léčbu. 

Teprve nové diagnostické a terapeutické možnosti tento trend zvrátily.

Metoda a výsledky: Autoři předkládají kazuistiku pacienta s karcinomem rekta s metastázami v játrech, u něhož byla ve spolupráci multioborového týmu úspěšně provedena řada dnes využívaných 

diagnostických a terapeutických modalit, které vedly k umožnění následně provedené, dobře tolerované pravostranné hemihepatektomie s velmi uspokojivými výsledky.

Závěr: Jaterní metastázy malignit mohou být dnes při včasné diagnostice dobře chirurgicky řešitelné, a to s minimalizací per- i pooperačních komplikací při správné indikaci a volbě terapeutických modalit 

včetně resekčního výkonu, což je závislé především na velmi úzké kooperaci zkušeného multioborového týmu, dobrém technickém a diagnostickém vybavení pracoviště, dobře vedené předoperační 

přípravě, pooperační péči a sledování.
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56. PACIENT S JEJUNOSTOMIÍ
Přednášející

M. Mrověcová, B. Danielová

Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava 

Perkutánní endoskopická jejunostomie (PEJ). 

Sonda je zavedena přímo do tenkého střeva. Z pohledu ošetřovatelské péče a podávání výživy je to nenáročné. Zvládne o ni pečovat i sám pacient nebo jeho rodina. Výhodou je, že sonda může být 

dlouhodobě zavedena. 

Když pacient již jejunostomii nepotřebuje, snadno se vytáhne a místo vpichu se do dvou týdnů zahojí. 

Na toto téma byla vytvořena kazuistika pacienta, ve které je popsána ošetřovatelská péče a výživa samotného pacienta zdravotnickým personálem a poté i v domácím prostředí. 

10.30–12.00 
Blok 11, Sál Pálava

57. LÉČBA KOMPLIKOVANÉ RÁNY POMOCÍ NPWTi
Přednášející

P. Vaníček

Chirurgické oddělení, Orlickoústecká nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Úvod: Hojení ran pomocí NPWTi (Negative Pressure Wound Therapy with Instillation) je celosvětově uznávaná metoda, která je využívána napříč všemi chirurgickými obory. Cílem NPWTi je vytvořit prostředí, 

které podporuje hojení rány a připraví lůžko rány na uzavření, redukuje edém, podporuje tvorbu granulační tkáně, zlepšuje perfuzi, odstraňuje exsudát a infekční materiál z rány. 

Metody: Kazuistika: Žena, 70 let, polymorbidní (DM II. typu, obezita, ventrální hernie).

Výsledky: Budou prezentovány formou fotodokumentace kazuistiky.

Závěr: NPWTi proti pouhému NPWT (Negative Pressure Wound Therapy) léčbu značně urychluje, podporuje granulaci v ráně a zkracuje délku hospitalizace. Na našem pracovišti jsme byli překvapeni 

celkovou efektivitou metody NPWTi.
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60. V.A.C. SYSTÉM – PODTLAKOVÁ TERAPIE V CHIRURGII
Přenášející

J. Jatel, M. Balažecová

Chirurgie JIP, Fakultní nemocnice Ostrava, 

Přednáška pojednává o VAC systému – podtlaková terapie a jeho použití.

Úvod, výhody, indikace, kontraindikace, VAC systém, kazuistika.

61. LÉČBA RAN PODTLAKOVOU TERAPIÍ
Přednášející

J. Rutarová, I. Šašecí

Chirurgická klinika, stanice A, Fakultní nemocnice Ostrava

Úvod: Pro efektivní léčbu diabetických defektů je zapotřebí vhodná volba terapeutických prostředků, které spolu úzce souvisí a jsou přijatelné i pro samotného pacienta. Pacienta nesmíme v procesu terapie 

opomíjet. Kombinace metod – multioborová spolupráce, lokální prostředky či technologie nám pomáhají k pozitivnímu výsledku v léčbě diabetických defektů. 

Obsah: Diabetes mellitus je celosvětové onemocnění, se kterým se setkáváme čím dál častěji. Ve spojitosti s ním dále vznikají i pozdní komplikace, mezi které patří i nehojící se rány. Nejen moderní 

terapeutické prostředky, ale i podtlaková terapie nebo léčba v hyperbarické komoře nám umožňuje celistvý a efektivnější proces hojení. Tyto metody můžeme využívat jednotlivě či společně.

Metody: Kazuistiky doplněné fotodokumentací.

Závěr: Důkazem úspěšné léčby jsou pozitivní výsledky zvládnutí managementu nehojících se ran a spokojený pacient, kterému zkrácená doba terapie umožňuje brzký návrat do běžného života.
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63. VYUŽITÍ LIDSKÉ AMNIOVÉ MEMBRÁNY K LÉČBĚ NEHOJITELNÝCH RAN A ZÁCHRANĚ KONČETIN
Přednášející

E. Záhumenský

Diabetologická a podiatrická ambulance, Lékařský dům ORMIGA, Zlín 

Léčba ran, zvláště chronických, může přinášet různá úskalí od estetických či funkčních až po zásadní vitální problémy, které ohrožují samotnou existenci dané části těla či život pacienta. Typickým příkladem 

je chronická rána polymorbidního diabetika s pozdními diabetickými komplikacemi. Krom vícesegmentálního aterosklerotického postižení magistrálních tepen s převážně periferní lokalizací, je ischemie 

násobena redukcí kapilární denzity trombotizací a mikroangiopatií. Děje se tak v důsledku dlouhodobého působení abnormalit v rámci metabolického syndromu, který vede k akcentaci škodlivého působení 

reaktivních kyslíkových radikálů (oxidační stres) a hyperkoagulačnímu stavu, rozvoji neuropatického postižení. Snížení tvorby energie, přísunu živin, imunitních funkcí, menší odolnost vůči mechanickému 

poškození, vede k zhoršení troficity tkáně. Při poranění dolních končetin je hojení ran u těchto pacientů mimořádně komplikované a pomalé. Největší problém bývá v tvorbě dostatečně vitální granulační 

tkáně a v přechodu do dalšího stadia epitelizace. 

Často se stává, že se proces na této úrovni prakticky zastaví a narůstá riziko opětovné infekce rány a návrat z proliferačního stadia zpět do stadia zánětlivého. Toto riziko lze významně snížit akcelerací 

přechodu do epitelizace použitím moderního krytí – lidské amniové membrány. Její příprava je velmi technologicky a časově náročná, podléhá přísným předpisům. Jen bezpečnostní karanténa této tkáně 

trvá 180 dní. 

V lyofilizované podobě se jedná o velmi tenkou vrstvu tkáně (0,3 mm), která je při skladování a aplikaci chráněna umístěním na speciálním nosiči. Obsahuje cenné složky, které urychlují nastartování 

epitelizační fáze hojení: bioaktivní molekuly (růstové faktory, interleukiny, inhibitory metaloproteináz, laminin, fibronektin), dále kolagen a extracelulární matrix. Amniová membrána neexprimuje žádné  

HL –A, -B a DR antigeny. Proto nedochází k imunologické reakci. 

V závěru sdělení jsou uvedeny dvě kazuistiky pacientů, u kterých měla aplikace lidské amniové membrány zásadní vliv na dynamiku hojení jejich komplikovaných chronických ran.


