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Zoznam skratiek a symbolov 

 

AAA   aneuryzma abdominálnej aorty 

AIC     arteria iliaca communis 

AIE    arteria iliaca externa 

AII     arteria iliaca interna 

AFC    arteria femoralis communis 

AMS   arteria mesenterica superior  

AMI   arteria mesenterica inferior 

BMI   body mass index  

CT   computed tomography (počítačová tomografia)  

CTA   počítačová tomografická angiografia  

DS   Dunbarov syndróm 

DSA   digitálna subtrakčná angiografia  

EDV   end diastolic velocity   

EVAR   endovascular repair (endovaskulárna liečba) 

GERD   gastroezofageálny reflux  

GIT   gastrointestinálny trakt  

MALS   syndróm ligamentum arcuatum medianum  

MŽT   mezenteriálna žilová trombóza  

mmHg   milimeter ortuťového stĺpca  

NMR   nukleárna magnetická rezonancia  

NOMI   neokluzívna mezenteriálna ischémia  

pCO₂   parciálny tlak oxidu uhličitého  

PCI   percutaneous coronary intervention (perkutánna koronárna intervencia) 

PET CT  positron emision tomography computed tomography 

PSV   peak systolic velocity  

PTA   perkutánna transluminálna angioplastika  

PTFE   polytetrafluorethylen 

RTG   röntgen 

SAMS   syndróm arteria mesenterica superior 

TC   truncus coeliacus 
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1. Anatómia abdominálnej aorty a viscerálnych artérií 

 

Aorta je hlavný tepnový kmeň veľkého krvného obehu. Z hľadiska topografickej anatómie ju 

rozdeľujeme na tri úseky: pars ascendens aortae, arcus aortae a pars descendens aortae.  

Abdominálna aorta. Aorta abdominalis je úsek zostupujúcej srdcovnice v rozsahu od stavca 

Th12 až po úroveň driekového stavca L4 (obr. 1). Aorta vstupuje do dutiny brušnej cez hiatus 

aorticus, najdorzálnejšie uložený otvor v bránici.  

 

Obr. 1 Aorta (vzostupná aorta, oblúk aorty, zostupná aorta, brušná aorta) 

(zdroj: http://www.cardio.sk/ochorenia/aorta) 

 

V dutine brušnej zostupuje srdcovnica retroperitoneálne pred telami driekových stavcov L 1 - 

L4 a prislúchajúcich úsekov lig. longitudinale anterius. Je opradená spleťou nervových vlákien, 

ktoré tvoria plexus aorticus abdominalis. V úrovni driekového stavca L4, v mieste bifurcatio 

aortae, sa aorta abdominalis rozdeľuje na dve divergujúce tepny, a to a. iliaca communis dextra 

a a. iliaca communis sinistra a na tenkú nepárovú a. sacralis mediana. 

Abdminálna aorta vydáva viscerálne a parietálne vetvy : 

Medzi viscerálne vetvy abdominálnej aorty patria nepárové tepny ako truncus coeliacus, a. 

mesenterica superior a a. mesenterica inferior a párové aa. renales a aa. suprarenales. 

http://www.cardio.sk/ochorenia/aorta
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Medzi parietálne vetvy abdominálnej aorty patria štyri páry aa. lumbales, ktoré odstupujú zo 

zadnej steny.  

Truncus coeliacus. Je to spoločný krátky (asi 1 - 2 cm) kmeň, ktorý vystupuje z prednej steny 

aorta abdominalis, tesne pod hiatus aorticus diaphragmatis, spravidla vo výške hrudného stavca 

Th12 alebo nižšie, pred medzistavcovou platničkou Th12 – L1. Je obklopený nervovou spleťou, 

ktorú tvorí autonómny plexus coeliacus. Spredu ho prekrýva zadná stena bursa omentalis a 

zdola sa opiera o horný okraj podžalúdkovej žľazy. Truncus coeliacus sa rozdeľuje na tri vetvy 

- a. gastrica sinistra, a. hepatica communis a a. splenica (lienalis), a vyživuje všetky orgány 

uložené v pars supramesocolica cavi peritonei: pečeň, žalúdok, slezinu, časť dvanástnika a 

podžaľúdkovej žľazy. 

Arteria mesenterica superior. Odstupuje z brušnej aorty kaudálnejšie, asi 1 - 2 cm pod truncus 

coeliacus. Kladie sa najprv za caput pancreatis, potom zostupuje dopredu na prednú plochu 

processus uncinatus, kde podmieňuje spoločne s rovnomennou žilou zárez  incisura pancreatis 

a krížiac pars inferior (horizontalis) duodeni vstupuje do radix mesenterii. V radix mesenterii 

postupuje oblúkovite až do pravej bedrovej jamy, pričom spredu kríži dolnú dutú žilu a pravý 

močovod. V celom priebehu ju sprevádza po pravom boku rovnomenná žila. Ako variácia môže 

mať dodatočné vetvy pre žalúdok a až v 30% prípadov vydáva a. hepatica accessoria. 

Arteria mesenterica inferior. Vystupuje z dolného úseku brušnej aorty. Zostupuje 

retroperitoneálne najprv pred aortou, potom po jej ľavom boku. AMI zásobuje ľavú časť colon 

transversum, colon descendens (a. colica sinistra), sigmoideum (aa. sigmoideae) a rectum 

(a. rectalis superior), kde anastomózuje s párovými aa. rectales mediae (z a. iliaca interna).

  

Brušná aorta a panvové tepny predstavujú funkčne jeden celok a zásobujú orgány dutiny 

brušnej, retroperitonea, miechu a celú dolnú polovicu tela. V prípade, že je prietok obmedzený 

alebo prerušený, existujú možnosti kolaterálneho obehu. Existuje niekoľko ciest kolaterálneho 

obehu: 

- cez mammaria interna do a. epigastrica inferior 

- cez aa. intercostales a lumbales  do vetví a. circumflexa ilium profunda a a. iliaca 

interna  

- cez vetvy a. glutea inferior a superior a a. iliaca interna do a. femoris communis 

a profunda 

- cez mesenterica superior cez arcus Riolani s a. mesenterica inferior  a tieto cez 

Drummondove arkády s a. rectalis media, a. rectalis inferior a a. iliaca interna 
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Vena cava inferior. Vzniká vo výške bifurcatio aortae sútokom v. iliaca communis dextra et 

sinistra. 

Prítoky v. cava inferior rozderujeme do troch skupín: 

 parietálne prítoky (vv. phrenicae inferiores, vv. lumbales, v. lumbalis ascendens, v. 

sacralis mediana) 

 viscerálne prítoky (v. testicularis/ovarica dextra), vv. renales, v. suprarenalis dextra, vv. 

hepaticae, 

 koreňové prítoky - v. iliaca communis dextra et v. iliaca communis sinistra. 

Vena portae. Krv z črevnej steny, zo žalúdka a zo sleziny (z nepárových orgánov brušnej 

dutiny) odteká žilami, ktoré sa za hlavou pankreasu spájajú a tvoria vrátnicovú žilu - v. portae. 

Kmeň v. portae je dlhý asi 6 – 8 cm a vzniká sútokom dvoch hlavných žíl: v. mesenterica 

superior a v. splenica (v. lienalis). Do v. portae priamo vstupujú: v. prepylorica, v. gastrica 

dextra, v. gastrica sinistra, v. pancreaticoduodenalis posterior superior, v.pancreaticoduodenalis 

anterior inferior, vv. paraumbilicales a v. cystica (obr. 2). 

 

Obr. 2 Venózny viscerálny systém 

search?q=vena+portae&sxsrf=ALeKk02_PPGX7MEt43dGvmZL3HaqHlsjNg 

 

V. mesenterica superior. Prijíma žilovú krv zo steny tenkého čreva (vv. jejunales, vv. ileales), 

zo steny žalúdka (v. gastroepiploica dextra), z podžalúdkovej žľazy a dvanástnika (vv. 

pancreaticae, vv. pancreaticoduodenales), z hrubého čreva (v. ileocolica, v. colica dextra, v. 

colica media). 

V. splenica (v. lienalis). Prijíma žilovú krv z podžalúdkovej žrazy (vv. pancreaticae), zo 

žalúdka (vv. gastricae breves, v. gastroepiploica sinistra), z hrubého čreva (v. mesenterica 

inferior, ktorá má prítoky rovnomenné s názvami tepien. 
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2. Aneuryzma abdominálnej aorty  

Aortu ako najväčšiu cievu ľudského tela postihuje až 80 % aneuryzmatických rozšírení a iba 

20 % týchto zmien postihuje ostatne riečisko, najčastejšie aa. popliteae a aa. iliacae. V prípade 

postihnutia aorty je v 60 % postihnutá aorta abdominalis, pričom 90 – 95 % aneuryziem sa 

nachádza v subrenálej oblasti (2 – 3 cm) po odstupe aa. renales. V 30 – 50 % sú zároveň 

postihnuté aj aa. iliacae. Aneuryzmatické postihnutie abdominálnej aorty je až 7 krát častejšie 

ako postihnutie hrudnej aorty.  

Pri definovaní anuryzmy abdominálnej aorty (AAA) je potrebné zohľadniť vek a pohlavie 

pacienta. Preto AAA definujú ako rozšírenie (maximálne priečne alebo predozadne) 

subrenálneho úseku aorty o viac ako 50 % (alebo 1,5 krát) v porovnaní s priemerom brušnej 

aorty u zdravej, vekom a pohlavím odpovedajúcej populácie. O aneuryzme infrarenálnej aorty 

možno hovoriť už vtedy, ak priemer infrerenálnej časti abdominálnej aorty je 3,45 cm u mužov, 

(norma 2,3 cm) a 2,85 cm u žien, u ktorých je hranicou 1,9 cm. Dôležité je však podotknúť, že 

každý pacient je individuálny a skutočný priemer resp. odchýlku od normy zobrazí až CT 

vyšetrenie. 

Väčšinu týchto vydutín tvoria pravé aneuryzmy, ktorých stenu tvorí tunica intima, media a 

adventitia. Nepravé, postraumatické aneuryzmy, ale aj iné, tvorené iba určitou časťou cievnej 

steny sú v tejto lokalizácií zriedkavé. Výnimočne sa môžeme stretnúť aj s aortokaválnou 

fistulou, prípadne s disekciou začínajúcou prevažne v hrudnej časti aorty šíriacou sa distálne.  

Z morfologického hľadiska sa v brušnej aorte vyskytujú prevažne vretenovité (fusiformné) 

aneuryzmy, výnimočne môže byť prítomná sakulárna, typická pre nepravé aneuryzmy, 

prípadne kombinácia oboch spomenutých typov.  

Je potrebné poznamenať, že oslabenie aortálnej steny nevedie len k vzniku AAA, ale aj k 

elongácii celého postihnutého úseku tepny, dôsledkom čoho môže byť sifonovité stočenie 

subrenálneho krčka aorty spolu s vinutím až zalomením panvových tepien, ktoré môže 

limitovať použitie endovaskulárnej liečby. 

 

2.1 Klasifikácia aneuryzmy abdominálnej aorty  

Každú AAA možno charakterizovať jej veľkosťou a symptomatológiou.  

 

Morfologické delenie AAA  

Z morfologického hľadiska môžeme aneuryzmy rozdeliť na malé a veľké, pričom veľkosť je 

určená vonkajším priemerom aneuryzmy.  
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Malá aneuryzma  

Malá aneuryzma je definovaná priemerom menej ako 5 cm. Pre pacienta predstavuje relatívne 

malé riziko vzhľadom k ruptúre. Riziko ruptúry u týchto pacientov je 4 – 6 % za rok. Toto 

riziko je závislé aj od priemerného rastu vydutiny, priemerný rast za jeden rok je 0,2 až 0,4 cm, 

avšak rast väčší ako 0,5 cm v priebehu šiestich mesiacov je veľmi nebezpečný a je indikáciou 

na operačný výkon.  

 

Veľká aneuryzma  

Veľká aneuryzma je vydutina, ktorej vonkajší priemer je väčší ako 5 cm. Takáto AAA je pre 

pacienta veľmi nebezpečná z dôvodu možnej ruptúry, pretože u 43 – 63 % pacientov dôjde k 

ruptúre do troch rokov. Pri aneuryzme veľkej 5 – 5,7 cm je ročné riziko ruptúry 6,6 %, u 

aneuryzmy väčšej ako 7 cm je riziko už 19 – 23 % a u pacientov s aneuryzmou väčšou ako 10 

cm je riziko až 60 %. Pri ruptúre takejto AAA 50 % pacientov zomiera aj pri včasnom 

chirurgickom zásahu.  

Z morfologického hľadiska je potrebné na AAA tiež zhodnotiť veľkosť krčku, vzťah k 

renálnym a panvovým tepnám, čo je nesmierne dôležité k zvoleniu adekvátneho liečebného 

postupu u pacienta.  

 

Delenie AAA z hľadiska symptomatológie  

Z hľadiska klinických symptómov môžeme rozdeliť AAA na asymptomatické a 

symptomatické, kde zaradzujeme presakujúce resp. ruptúrované AAA (akútna alebo chronická 

ruptúra). 

 

Asymptomatická AAA  

Aneuryzmy abdominálnej aorty môžu byť dlho asymptomatické, lebo rozšírenie lúmenu z 2 cm 

na 3 – 5 cm nemusia spôsobovať výrazne ťažkosti.  

Až u 75 % pacientov je asymptomatická aneuryzma diagnostikovaná náhodne pri klinickom 

alebo USG vyšetrení brucha z iných dôvodov. Pacienti si niekedy dokážu sami nahmatať 

rezistenciu v bruchu alebo pociťujú hyperpulzáciu napr. pri horúčke. Symptómy sa môžu 

objaviť pri rýchlom raste aneuryzmy s následným útlakom okolitých štruktúr alebo 

presakovaním do okolia či ruptúrou steny aneuryzmy s masívnym krvácaním. 

Pacienti môžu udávať nešpecifické príznaky ako meteorizmus, nechutenstvo alebo zápchu. 

Na AAA môže upozorniť aj aneuryzma nájdená na periférii, najčastejšie na a. poplitea alebo a. 

femoralis. U pacienta s detegovanou AAA je až 62 % riziko, že pacient má tiež prítomnu 
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aneuryzmu na a. poplitea a až 85 % riziko, že aneuryzmou je postihnutá aj jedna z a. iliacae, 

prípadne a. femoralis. Až 40% pacientov liečených pre popliteálne aneuryzmy  má 

konkomitantnú AAA. 

Pri fyzikálnom vyšetrení možno hlbokou palpáciou aj u asymptomatických pacientov vyhmatať 

pulzujúci vak aneuryzmy a následné tlakom spôsobiť bolesť. U týchto pacientov na potvrdenie 

diagnózy je potrebne vylúčiť bolesti chrbta, triesiel a orgánov brucha. Dôležité je aj pátranie po 

rodinnej anamnéze a rizikových faktoroch. Aneuryzmy s veľkosťou 3 – 3,9 cm už možno 

nahmatať asi u 29 % pacientov a pri aneuryzmách väčších ako 5 cm je aneuryzma hmatateľná 

až u 76 % pacientov.  

 

Symptomatická AAA  

Symptomatické AAA sa prejavujú najčastejšie bolesťou brucha alebo bolesťami lumbálnej 

oblasti (lumbalgie), pričom bolesť môže byt rôzneho charakteru, závisí od smeru expanzie vaku 

aneuryzmy a preto rozlišujeme 5 typov bolesti: spinálna, renálna, testikulárna, apendikulárna a 

bolesť typu abdominálnej angíny. Z tlaku na duodenum môže AAA spôsobiť nešpecifické 

gastrointestinálne ťažkosti v podobe nauzey, občasného zvracania a straty hmotnosti.  

V niektorých prípadoch môže dôjsť k útlaku obličiek, uréterov a následnému vzniku 

hydrouréteru prípadne hydronefrózy až akútnej renálnej insuficiencie. Podľa niektorých 

autorov môže aneuryzma viesť až k erózií stavcov. 

V minulosti mohli mykotické infekcie prebiehať až pod obrazom septického šoku, preto možno 

použiť aj termín septická aneuryzma. V niektorých prípadoch sa môže objaviť embolizácia do 

periférnych častí nôh a vzniku obrazu tzv. blue toe syndróm. U symptomatických pacientov 

klinicky stabilných je potrebné vykonať USG alebo CT a potvrdiť tak AAA prípadne ruptúru 

aneuryzmy.  

 

Akútna ruptúra AAA  

Ruptúra aneuryzmy abdominálnej aorty prejavujúca sa ako náhla príhoda brušná, vyžaduje 

náhlu no najmä adekvátnu diagnostiku a vhodný terapeutický postup. Ako prvý príznak AAA 

môže byť jej ruptúra, je tomu tak až u 40 % pacientov. Ruptúra najčastejšie vzniká na 

posterolaterálnej stene aorty smerom do retroperitonea, až u 88 % pacientov. Menej časté, ale 

z hľadiska prežívania závažnejšie sú ruptúry prednej steny aorty s masívnym krvácaním do 

retroperitonea, ktorých výskyt je asi 7,3 %. Zriedka môže perforovať aj do vena cava inferior, 

s výskytom okolo 2 %, kedy vzniká aortokaválna fistula, ktorá sa prejaví pravostranným 

preťažením srdca, čo možno potvrdiť systolicko-diastolickým šelestom s maximom v 
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mezogastriu a opuchom dolnej polovici tela. Aneuryzma môže perforovať aj do duodena za 

vzniku primárnej aortoduodenálnej fistuly prejavujúcej sa okrem klasických symptómov aj 

masívnou enterorágiou a melénou.  

Jedným z nezávislých rizikových faktorov ruptúry AAA je aj samotný priemer aneuryzmy.  

 

2.2 Diagnostika aneuryzmy abdominálnej aorty  

Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie 

Dôsledná anamnéza, rodinný výskyt, zmienka o náhlom úmrtí v rodine – možná ruptúra AAA, 

prítomná aneuryzma na a. poplitea, a. femoralis, pátranie po rizikových faktoroch, tupom 

poranení brucha (traumatická AAA), môže výrazne prispieť k diagnostike AAA.  

Fyzikálne vyšetrenie je cielené na vyšetrenie brucha (hmatná pulzujúca rezistencia brušnej 

steny, niekedy prítomný šelest). Bolesť a pulzujúca rezistencia je najčastejšie lokalizovaná 

vľavo od umbilika. Z klinického vyšetrenia už často možno určiť či ide o subrenálnu AAA. Je 

tomu tak vtedy, ak hrana ruky vyšetrujúceho lekára sa voľne vojde medzi okraj rebrového 

oblúka vľavo a pulzujúcu rezistenciu v bruchu tzv. De Bakeyho príznak. K fyzikálnemu 

vyšetreniu patrí aj palpácia tepien na dolných končatinách, pretože spoločne s AAA je často 

prítomná vydutina aj na a. poplitea. Dôležité je aj pátranie po periférnej embolizácií a vzniku 

tzv. blue toe syndrom. Pri dôkladnom fyzikálnom vyšetrení možno správnu diagnózu stanoviť 

takmer až u 30 % pacientov s aneuryzmou priemeru 3 – 3,9 cm, u 50 % nemocných s 

aneuryzmou 4 – 4,8 cm a 75 % u pacientov s vydutinou väčšou ako 5 cm. 

V laboratórnych výsledkoch u pacientov s veľkou AAA je často prítomna chronická anémia a 

trombocytopénia. Pri zápalových AAA sú zvýšené zápalové parametre ako sedimentácia, CRP, 

neutropénia a eozinofília. 

 

Zobrazovacie metódy v diagnostike AAA  

Zobrazovacie metódy tvoria najdôležitejšiu súčasť diagnostických postupov pri AAA, kde 

možno dokázať nie len ich prítomnosť, ale aj vzťah k okoliu a rôzne komplikácie. Z množstva 

dostupných metód možno voliť od klasického RTG brucha cez USG , CT a MR angiografiu až 

k invazívnym diagnostickým metódam v podobe digitálnej subtrakčnej angiografie s použitím 

kontrastných látok.  

USG diagnostika 

Pri náleze pulzujúceho útvaru v bruchu najčastejšie v ľavom epigastriu, pri neobjasnených 

bolestiach brucha, pri podozrení na poruchu krvného zásobenia dolných končatín a pri úrazoch 

brucha možno využiť USG ako najľahší možný spôsob diagnostiky AAA. Rozšírenie o viac 
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ako 50 % z pôvodného priemeru hodnotíme ako aneuryzmu, ktorú v USG obraze vidieť ako 

anechogénne rozšírenie vretenovitého alebo vakovitého tvaru. Rozšírenie do 50 % z pôvodného 

priemeru aorty hodnotíme ako dilatáciu. Pomocou USG možno presne zobraziť polohu, 

veľkosť a formu aneuryzmy. Častým nálezom sú aj aterosklerotické zmeny prejavujúce sa 

nerovnosťou lúmenu cievy. Častým nálezom sú aj hyperechogénne kalcifikáty, ktoré môžu 

spôsobovať akustický tieň. Pri diferenciálnej diagnostike možno prostredníctvom USG potvrdiť 

tiež disekciu aorty prejavujúcu sa ako echogénny pruh odtrhnutej intimy nachádzajúci sa medzi 

anechogénnym vnútrom a druhým anechogénnym pruhom v stene aorty.  

Stanovenie diagnózy pomocou USG je pomerne presné a presahuje až 95 %, ak vyšetrenie nie 

je rušené plynom v črevách, prípadne masívnou obezitou. Ultrasonografiou nemožno však 

dobre zobraziť oblasť bifurkácia aorty a tiež distálne časti ako ani aterosklerotické zmeny v 

týchto oblastiach.  

Angiografia 

Digitálna subtrakčná angiografia (DSA) poskytuje doteraz najdetailnejšie zobrazenie 

tepenného riečiska. Angiografické vyšetrenie aorty robíme väčšinou punkciou femorálnej tepny 

Seldingerovou metódou. Pri nepriechodnosti iliakálnych tepien volíme transbrachiálny prístup. 

Kontrastná látka je pri tomto vyšetrení aplikovaná v adekvátnom množstve pretlakovou 

striekačkou synchrónne so zvoleným snímkovacím programom. 

Klasickú angiografiu postupne nahradila digitálna subtrakčná angiografia poskytujúca výrazne 

lepši obraz s možnosťou odstránenia rušivých elementov ako sú kosti, prípadne plyn v črevách. 

Angiografické vyšetrenie umožní dobre zobraziť nie len veľkosť a šírku aneuryzmy, ale aj stav 

ostatných vetiev aorty, prípadne šírenie aneuryzmy proximálnym alebo distálnym smerom. 

Prítomnosť trombu môže zdanlivo zmeniť šírku aneuryzmy. Ak má byť pacient operovaný na 

AAA a je podozrenie na stenózu renálnych tepien, uzáver panvového riečiska alebo 

presahovanie AAA nad aa. renales je indikované toto vyšetrenie. 

Počítačová tomografia, CT – angiografia  

V súčasnosti je CT vyšetrenie, ako diagnostická metóda pri podozrení na AAA považované za 

zlatý štandard. Dôvodom toho je vysoká dostupnosť vyšetrenia, veľmi nízka invazivita a 

prehľadný obraz. Zavedenie špirálovitého CT výrazne prispelo k zrýchleniu vyšetrenia a 

zníženiu množstva aplikovanej kontrastnej látky. Vyšetrenie netrvá dlho a preto je možné ho 

vykonať na jeden nádych tzv. breathold tomography. Zo získaných dát možno dodatočným 

spracovaním získať 3D obraz. Dôležitou súčasťou CT – angiografie je podanie jódovej 

kontrastnej látky (50 – 130 ml), ktorej aplikáciu však treba zvážiť pri renálnej insuficiencii. V 

takomto prípade indikujeme USG alebo MR vyšetrenie bez kontrastnej látky. CT – angiografia 
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dokáže lepšie zobraziť tvar a veľkosť aneuryzmy ako DSA v prípade trombu v lúmene, ktorý 

je prítomný cca u 90 % pacientov. V kontrastnej náplni cievy vytvára polmesiačikovitý 

hypodenzný defekt.  

 

Obr. 3 CT -angio obráz aneuryzmy abdominálnej aorty 

 

Pri ruptúre AAA je CT indikované len v prípade klinických nejasností a to len u 

hemodynamicky stabilných pacientov. CT je však veľmi senzitívna metóda na dôkaz ruptúry 

AAA a tiež retroperitoneálnej hemorágie. Akútne krvácanie vykazuje hodnotu denzity 

mäkkého tkaniva, pričom hromadenie krvi môže byť medzi fasciami v retroperitoneálnej 

oblasti, no najčastejšie v perirenálnom priestore v okolí m. iliopsoas, dolnej dutej žily a v 

najťažších prípadoch aj v peritoneálnej dutine. Niekedy je pomocou CT možné určiť aj 

presakovanie z aorty prípadne miesto ruptúry. Zároveň je toto vyšetrenie najviac využívane aj 

na posúdenie komplikácií po chirurgickom alebo endovaskulárnom výkone. 

Magnetická rezonancia, MR – angiografia  

Magnetická rezonancia predstavuje najmodernejší, neinvazívny spôsob, ktorým možno 

diagnostikovať AAA. Výhodou je, že môžeme vyšetriť pacienta s renálnou insuficienciou 

nakoľko toto vyšetrenie nepotrebuje jódovú kontrastnú látku. Zobrazenie aorty je najlepšie v 

T1 váženom obraze, kedy možno so 100 % istotou diagnostikovať nie len aneuryzmu, ale aj 

prítomne tromby. MR ma význam pri nejasnom CT náleze alebo pri aneuryzme zápalovej 

etiológie. MR – angiografia predstavuje metódu na zobrazenie aorty bez použitia kontrastných 

látok, tento obraz možno získať metódou fázového kontrastu. Možnosť 3D rekonštrukcie, je 

jednou z hlavných výhod tejto zobrazovacej metódy. Nevýhodou je dĺžka vyšetrenia, 

dostupnosť, limitácia pre pacientov s kardiostimulátorom a tiež nezobrazenie rozsahu a stupňa 

kalcifikácie aortálnej steny. 
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Diferenciálna diagnostika  

Diagnostická dilema vzniká najčastejšie u pacientov s diagnostikovanou aneuryzmou, ktorí 

prichádzajú do nemocnice s bolesťami brucha alebo bolesťami lumbálnej chrbtice, ktoré môžu, 

ale nemusia súvisieť s aneuryzmou. Veľkým problémom je presakujúca  (leaking) aneuryzma 

bez hemodynamickej instability. Fyzikálny nález môže byť nevýrazný, je však vysoké riziko 

ruptúry s masívnym krvácaním z aneuryzmy.  Je však vysoké riziko neskoršieho masívneho 

krvácania z aneuryzmy.  

V diferenciálnej diagnostike je potrebné vylúčiť gastrointestinálne ochorenia (nádor, 

cholecystopatia, pankreatitída, vredová choroba, mezenteriálna ischémia, ileus, divertikulitída), 

chronické bolesti chrbta, ochorenia močového mechúra, obličiek (imitácia renálnej koliky).  

Diagnostická dilema sa často vynára aj pri použití zobrazovacích metód potrebných na 

bezpečné a isté stanovenie diagnózy. Ťažkosti v diferenciálnej diagnostike spôsobuje najmä 

odlíšenie paraaortálnych uzlín, ktoré majú v USG obraze hypoechogénnu až anechogénu 

štruktúru.  

Anechogénny pulzujúci útvar ležiaci na aorte môže predstavovať aj podkovovitá oblička, ktorú 

možno odlíšiť v priečnych alebo šikmých rezoch.  

Z dôvodu masívneho krvácania pri ruptúre aneuryzmy je potrebné aby diagnóza bola stanovená 

včas a operačný výkon bol prevedený skôr než dôjde k vykrvácaniu a úmrtiu pacienta.  

Samotnej ruptúre v 50 % predchádzajú stupňujúce sa bolesti brucha alebo bedier. Aj tieto 

symptómy by mali upozorniť lekára a viesť jeho diferenciálnu diagnostiku týmto smerom. 

Častým problémom je potvrdenie inej príčiny bolesti, ktoré nesúvisia s aneuryzmou a operácia 

v tomto prípade by bola mimo záujem pacienta. V týchto závažných situáciách je indikované 

urgentné CT vyšetrenie k zobrazeniu AAA, prípadne akéhokoľvek presakovania krvi 

najčastejšie do retroperitonea.  

 

2.3 Skríning aneuryzmy abdominálnej aorty  

Zásadným princípom skríningu AAA je včasná detekcia ochorenia, efektívna liečba veľkých 

vydutín, zachytenie a pravidelné sledovanie malých aneuryziem. Oba spôsoby zvyšujú 

pacientovi šancu na prežitie, zabraňujú prechodu asymptomatickej aneuryzmy k objaveniu sa 

príznakov, prípadne ruptúry. Medzi základné skríningové metódy patrí fyzikálne vyšetrenie u 

rizikových pacientov, USG brucha, ktoré sa vykonáva najčastejšie z iných príčin a AAA sa 

diagnostikuje náhodne.  
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V súčasnosti asymptomatické AAA, ktoré predstavujú až 60 % sú diagnostikované náhodne 

fyzikálnym vyšetrením prípadne využitím zobrazovacích metód z iných príčin. Ďalších 40 % 

pacientov sa prejaví svojou symptomatológiou, prípadne ruptúrou vydutiny. 

U rizikových pacientov pri sonografickom vyšetrení iných orgánov môže byť prínosne 

orientačné vyšetrenie aorty a následne zachytenie aneuryzmy.  

Často prvým odborníkom, za ktorým prichádza pacient s AAA z iných dôvodov, je praktický 

lekár. Ide o rizikovú skupinu starších mužov, trpiacich inými ťažkosťami. Často ide o fajčiarov 

s pridruženou ICHS či hypertenziou. Ideálne by bolo, aby sa AAA zapísala do podvedomia 

praktických lekárov ako ochorenie postihujúce určitú rizikovú skupinu ľudí, podobne ako 

ICHS, po ktorom je treba aktívne pátrať.  

Skríning pomocou USG je najlepšou metódou, pretože ide o metódu neinvazívnu, lacnú, s 

vysokou senzitivitou a špecificitou pre detekciu AAA. Skríning v populácii starších mužov, nad 

65 rokov, u ktorých je predpokladaná prevalencia okolo 4 %, by výrazne prispel k redukcii 

mortality na akútnu ruptúru AAA. Pozitívna rodinná anamnéza zvyšuje riziko výskytu AAA u 

príbuzných a preto pátranie po výskyte AAA u týchto osôb môže byť prínosom. Skríning by sa 

mal určite vykonávať u mužov nad 65 rokov a mladších pacientov s vysokým rizikom výskytu 

AAA. Stratégia USG sledovania malých AAA je bezpečná avšak ak diameter AAA dosiahne 

viac ako 5 cm alebo ak pozorujeme rast diametra AAA viac ako 1 cm/rok, je indikovane 

konzílium cievneho chirurga.  

Aktívny skríning, ktorý sa u nás ešte nevykonáva by pomohol zvýšiť úspešnosť nie len 

chirurgickej a endovaskulárnej liečby, ale výrazne by prispel k zníženiu morbidity a mortality 

u pacientov s týmto život ohrozujúcim ochorením.  

 

2.4 Liečba aneuryzmy abdominálnej aorty 

V súčasnosti sa na liečbu aneuryzmy abdominálnej aorty využívajú tri základne metódy: 

chirurgická, endovaskulárna a konzervativná liečba. 

 

Chirurgická liečba 

Princípom tejto liečby je otvorenie brušnej dutiny a resekcia vaku aneuryzmy s náhradou 

postihnutej oblasti aorty cievnou protézou. Tento výkon je zaťažený veľkou invazivitou a 

hemodynamickou náročnosťou, ktorá je spojená s otvorením dutiny brušnej (laparotómiou) a s 

prechodným uzáverom (klampingom) infrarenálnej aorty.  

Technika elektívnej chirurgickej liečby subrenálnej AAA 
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Chirurgická liečba subrenálnej AAA sa vykonáva pomocou transperitoneálneho, 

retroperitoneálneho alebo kombinovaného prístupu u pacienta v celkovej endotracheálnej 

anestézií. Výsledky s oboma prístupmi sú ekvivalentné avšak priečna laparotómia je dnes menej 

preferovaná, lebo neumožňuje dokonalú exploráciu brušnej dutiny a tak môže limitovať prístup 

k aorte a taktiež je potrebné prerušiť svalstvo. Najčastejším prístupom je transperitoneálny, 

ktorý je najviac vhodný na liečbu subrenálneho úseku aorty. 

Chirurgická liečba pri ruptúre AAA. Po stanovení definitívnej diagnózy ruptúry AAA, prípadne 

vysokej pravdepodobnosti presakovania, je potrebné pacienta okamžité transportovať na 

operačnú sálu bez zavedenia ďalších vstupov a intravenóznych aplikácií tekutín. Jedinou 

možnou zastávkou je odber krvi na zistenie krvnej skupiny a následne objednanie transfúznych 

jednotiek. Dôležitá je snaha o udržanie stabilnej hypotenzie, pretože každé zvýšenie tlaku vedie 

ku krvným stratám a zväčšovaniu sa retroperitoneálneho hematómu. 

 

Endovaskulárna liečba (EVAR) 

S cieľom znížiť perioperačnú mortalitu, morbiditu a rozšíriť indikačné kritéria aj na pacientov 

s vysokým operačným rizikom, u ktorých by bola klasická chirurgická liečba sprevádzaná 

vysokou mortalitou a morbiditou, bola na začiatku 90. rokov 20. stor. do klinickej praxe 

zavedená endovaskulárna liečba AAA. 

Endovaskulárna liečba AAA (EVAR) predstavuje minimálne invazívnu liečebnú metódu 

založenú na princípe implantácie stentgraftu (kovovej výstuže – stentu, pokrytej tkaninou – 

graftom), ktorý vytvorí novu arteficiálnu dráhu pre prúdenie krvi v aorte a tým dôjde k 

vyradeniu vaku aneuryzmy z cirkulácie, čo výrazne znižuje riziko vzniku ruptúry. 

Jednoznačným predpokladom správnej liečby je dobrá tesnosť stentgraftu v mieste jeho 

ukotvenia. 

 

Indikácie a kontraindikácie endovaskulárnej liečby AAA  

Endovaskulárna liečba je metódou voľby u pacientov s vysokým operačným rizikom, ktorí nie 

sú vhodní na chirurgickú rekonštrukciu v dôsledku často pridružených ochorení zodpovedných 

za kontraindikáciu elektívnej chirurgickej liečby a predstavujú inak neliečiteľnú skupinu 

pacientov. Hlavnou indikáciou tejto liečby je subrenálna AAA s nedilatovaným prstencom 

cievy nad vakom aneuryzmy. 

Endovaskulárna liečba je stále limitovaná morfológiou samotnej aneuryzmy a tiež morfológiou 

panvového riečiska, aj keď morfologické kritéria sa menia s vývojom endovaskulárnej liečby. 

Vzhľadom na dnešné možností EVAR a anatomických kritérií aneuryzmy je endovaskulárnou 
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liečbou korigovaných 50-70 % pacientov s AAA. Zvyšných pacientov s AAA nie je možne 

liečiť metódou EVAR, čo je najčastejšie spôsobené morfologickou deviáciou proximálneho 

krčka vydutiny, šírením aneuryzmy juxtarenálne, prítomnosť trombu v lúmene, ale aj porucha 

iliakálnych tepien (výrazne vinutie alebo stenotické riečisko).  

Morfologické hodnotenie AAA a iliakálneho riečiska sa opiera o aortografiu a počítačovú 

tomografiu. Hodnotí sa proximálny krčok, uhol medzi pozdĺžnou osou proximálneho krčka a 

pozdĺžnou osou aneuryzmy, vak vydutiny, oblasť bifurkácia, distálny krčok a iliakálne tepny. 

Parametre limitujúce použitie EVAR z morfologického hľadiska sú dĺžka a šírka proximálneho 

krčka a tiež uhol infrarenálnej aorty, viď. tab. 8. Všeobecne platí, že minimálna dĺžka 

proximálneho krčka musí byť 15 mm, šírka do 26 mm a uhol infrarenálnej aorty do 60°. Ďalšie 

kritéria limitujúce použitie EVAR sú: neprítomnosť kalcifikácii a nástenného trombu v 

proximálnej časti aorty, prístupné iliakálne tepny aspoň na jednej strane, šírenie aneuryzmy na 

iliakálnu tepnu v rozsahu menej ako 2/3, a tiež priemer a. iliaca externa viac ako 8 mm. 

 

Indikácie EVAR sa rozdeľujú na dve veľké skupiny:  

Indikácie všeobecne akceptované (pacienti s malým rizikom komplikácií)  

asymptomatické alebo symptomatické aneuryzmy subrenálnej aorty nad 5cm bez známok 

akútnej ruptúry a bez postihnutia oblasti renálnych tepien  

izolovaná disekcia subrenálnej aorty  

pseudoaneuryzma, aneuryzma vzniknutá v anastomóze bez známok infekcie. 

Indikácie možné (pacienti s vyšším rizikom komplikácií)  

aneuryzma zasahujúca juxtarenálnu oblasť aorty  

aneuryzma s krčkom kratším ako 10 mm  

chronická ruptúra AAA 

 

Všeobecne kontraindikácie využitia EVAR liečby vychádzajú z anatomických a klinických 

faktorov. Krajíček a kol. (2007) interpretujú viacero kontraindikácii z ktorých najčastejšie sa 

vyskytujúce sú tieto:  

- aneuryzma na podklade vrodených vývojových porúch tvorby spojiva  

- infekčné stavy, sepsa  

- infikované AAA  

- akútna ruptúra AAA  

- morfologická nevhodnosť implantácie stentgraftu a nevhodný cievny prístup 
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Konzervatívna liečba. Jednou z možnosti liečby AAA je aj konzervatívny postup, ktorý je  

indikovaný u pacientov s vysokým operačným rizikom. Cieľom je zabrániť a minimalizovať 

rast aneuryzmy a hlavne vyhnúť sa možnej ruptúre a to úpravou vysokého krvného tlaku 

pôsobiaceho na poškodenú stenu cievy, potlačenie zápalu a spomalenie aterosklerózy ako 

hlavných príčin vzniku AAA. Liekom voľby v tomto prípade sú β – blokátory ovplyvňujúce 

krvný tlak a statíny zamerané na ovplyvnenie aktivity metaloproteináz deštruujúce kolagén. 

Dlhodobá liečba u týchto pacientov výrazne prispieva k zníženiu rastu a počtu ruptúr. U takto 

liečených pacientov sa odporúča USG alebo CT kontrola každých šesť mesiacov. 

Lekári musia zvažovať mnoho faktorov predtým, ako vyberú vhodný spôsob liečby. Hlavným 

aspektom na zváženie výberu je veľkosť aneuryzmy, celkový stav pacienta, funkcia 

kardiovaskulárneho systému, obličiek a pľúc. 

 

3. Aterosklerotické postihnutie aortoiliakálneho úseku 

Najčastejšou príčinou PAOD (periférneho arteriálneho okluzívneho ochorenia)  

v aortoiliakálnej oblasti je ateroskleróza. Často sa kombinuje s infrainguinálnym 

aterosklerotickým postihnutím. Existuje niekoľko teórií prečo sú práve distálna aorta a panvové 

tepny postihnuté aterosklerózou. Zdá sa, že vplyv by mohol mať fakt, že sa laminárny tok krvi 

v aorte na hrane bifurkácie roztriešti na turbulentný, ktorý sčasti pokračuje ďalej v panvových 

tepnách a sčasti sa pozdĺž steny aorty vracia späť. Tento turbulentný tok by mohol poškodzovať 

endotel a viesť k rozvoju aterosklerózy. Tomu zodpovedá i to, že prvé prejavy aterosklerózy sa 

objavujú práve v distálnej aorte a spoločných panvových tepnách. Ochorenie sa rozvíja roky, 

než stenózy dosiahnu hemodynamickú úroveň, alebo dôjde k trombóze na aterosklerotickom 

podklade. Avšak pomalý priebeh ochorenia umožní rozvoj kolaterál.  

Brewster delí aterosklerotické postihnutie aortoiliakálneho úseku na tri typy: 

I. typ: postihnutie distálnej aorty a spoločných panvových tepien 

II. typ: postihnutie distálnej aorty, spoločných panvových tepien + vonkajších 

panvových tepien 

III. typ: postihnutie distálnej aorty, spoločných a vonkajších panvových tepien + 

infrainguinálne postihnutie.  

Výskyt I. typu je asi 10%. Vzhľadom k tomu, že toto postihnutie má dobré možnosti 

kolaterálneho obehu a distálnejšie úseky arteriálneho riečiska nie sú postihnuté, málokedy vedie 

tento typ postihnutia k ohrozeniu končatiny. Pacienti sú mladší a majú menej vedľajších 
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chorôb. Toto postihnutie je typické pre fajčiarov. Pomer mužov a žien je 1:1. II. typ sa vyskytuje 

asi v 25% a III. typ  asi v 65% prípadov. Pomer mužov a žien je asi 6:1, títo pacienti sú starší, 

majú častejšie hypertenziu, diabetes, koronárne postihnutie a iné rizikové faktory aterosklerózy. 

Tieto dva typy vedú častejšie ku kritickej končatinovej ischémii a ohrozeniu končatiny ako I. 

typ. Pacienti s aortoiliakálnym postihnutím I. typu sa môžu dožívať veku ako zdravá populácia, 

avšak pacienti s II. a III. typom majú oproti zdravej populácii skrátenú dĺžku života asi o 10 

rokov.  

3.1 Klinické prejavy 

Typickým klinickým prejavom aortoiliakálneho sú gluteálne alebo stehenné klaudikácie. Ak sa 

objavujú i klaudikácie lýtkové, je väčšinou prítomné i infrainguinálne postihnutie. Pri PAOD 

v klaudikačnom štádiu je udávaná ročná mortalita 5% a strata končatiny 1%. Zdá sa však, že 

postihnutie aortoiliakálnej oblasti má vyššiu tendenciu prechodu do štádiu kritickej 

končatinovej ischémie. Rutherford udáva, že až 5% pacientov s aortoiliakálnym postihnutím 

prejde ročne z klaudikačného štádia do štádia kritickej končatinovej ischémie. Kritická 

končatinové ischémia je spojená s kľudovou bolesťou, defektami, nekrózami či gangrénami. 

Končatina je ohrozená stratou a bez revaskularizácie hrozí amputácia.  

Aortoiliakálne postihnutie môžeme klinicky podľa Fountaina rozdeliť do štyroch štádií 

Asymptomatické štádium: 

I. Klaudikačné štádium 

a. Klaudikácie nad 200 m 

b. Klaudikácie od 50 m do 200 m 

c. Klaudikácie pod 50 m 

II. Kľudové bolesti  

a. Členkový tlak vyšší ako 50 torr 

b. Členkový tlak nižší ako 50 torr 

III. Prítomnosť nekróz  

a. Štádium ohraničenej nekrózy  

b. Štádium šíriacej sa nekrózy či gangrény 

Ku končatinovej symptomatológii sa môže pridať i erektívna impotencia. Až 30% mužov 

s aortoiliakálnym postihnutím má ťažkosti s erekciou, ktoré sú na podklade zníženej perfúzie 

vo vnútorných panvových tepnách. Gluteálne klaudikácie, erektívna impotencia a nehmatný 

pulz na spoločných stehenných tepnách boli opísané už v dvadsiatych rokoch minulého storočia 

ako klasický „Lericheov syndróm“.Miesta už postihnuté aterosklerotickým procesom môžu 
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viesť k tvorbe trombu, ktorý môže uzavrieť distálnu aortu alebo panvovú tepnu, čo sa prejaví 

akútnou končatinovou ischémiou. Niekedy sa môžu tromby vytvorené na atersklerotických 

plátoch uvoľňovať mikroembolizovať perifériu, takto vzniká nekróza veľkého palca na nohách, 

takzvaný „ blue toe syndrom“. 

Pri uzávere tepny v aortoiliakálnej oblasti majú pacienti nehmatný pulz v slabinách. Šelest je 

prítomný pri závažnej stenóze v aorte alebo panvových tepnách. V pokročilejších štádiách 

môžu byť prítomné i trofické zmeny, defekty či gangrény. 

3.2 Diagnostika 

Diagnostika je založená na anamnéze a klinickom vyšetrení. Zo zobrazovacích metód má 

využitie duplexná sonografia, CT angiografia, angiografia a eventuálne MR angiografia. 

Duplexná sonografia samotných panvových tepien a aorty môže byť, najmä u obéznych 

pacientov, obtiažnejšia, preto sa diagnóza stenóz a uzáverov aortoiliakálnej oblasti opiera 

najmä o zmeny charakteru arteriálnej krivky na femorálnych tepnách.  Sonografické vyšetrenie 

je najdostupnejšie a nález patologického krvného toku na femorálnych tepnách môže indikovať 

inú zobrazovaciu metódu. 

Zlatým štandardom v diagnostike PAOD aortoiliakálnej oblasti je digitálna substrakčná 

angiografia (DSA). Dáva najpresnejšie informácie o postihnutí abdominálnej aorty, výške 

uzáveru, kolaterálnom riečisku a o odtokových parametroch. Dáva tiež detailný prehľad 

o infrainguinálnom riečisku, čo je dôležité pre plánovanie distálnej anastomózy. Môže nám 

podať informácie o zásobení ľavého kolon. Jej nevýhodou je najmä invazivita a možnosť 

závažného krvácania po výkone, ale aj záťaž kontrastnou látkou 

Alternatívne metodiky, na základe ktorých je možné plánovať operáciu sú CT angiografia a MR 

angiografia. Ich výhodou je menšia invazivita. Nevýhodou je menšia rozlišovacia schopnosť, 

najmä v zobrazení odtokových pomerov pri simultánnom infrainguinálnom postihnutí. MR 

angiografia nadhodnocuje stenózy a je pre ňu charakteristická i horšia dostupnosť oproti CT 

angiografii. So súčasným rozvojom zobrazovacích metód sa zvyšuje i výpovedná hodnota CT 

a MR angiografie. Postupne sa upúšťa od rutinnej angiografie u všetkých pacientov 

s aortoiliakálnym postihnutím. Ak poskytne CT alebo MR angiografia dostatočný obraz 

o aortoiliakálnej oklúzii a kolaterálnom obehu, je prípustné plánovať chirurgickú rekonštrukciu 

aj bez angiografie, len na základe CT alebo MRI. Toto platí najmä u pacientov, u ktorých nie 

je prítomné infrainguinálne postihnutie, pretože klasická DSA je na infrainguinálne 

aterosklerotické postihnutie suverénna zobrazovacia metóda. 
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Členkovo-brachiálny index (ABI) zhodnotí funkčnú závažnosť postihnutia bez ohľadu na 

výšku etáže. Môže byť doplňujúcim vyšetrením. ABI v rozmedzí 0,5-0,9 svedčí pre prítomnosť 

hemodynamicky závažných stenóz alebo uzáverov. ABI pod 0,5 svedčí pre kritickú 

končatinovú ischémiu a znamená ohrozenie končatiny stratou.  

Na základe angiografického nálezu sa lézie delia podľa TASC II klasifikácia z roku 2007 (Obr. 

4). 

Typ A 

- Unilaterálne alebo bilaterálne stenózy AIC 

- Unilaterálna alebo bilaterálna krátka (pod 3 cm) stenóza AIE 

 

Typ B 

- Krátka ( pod 3cm) stenóza infrarenálnej aorty  

- Unilaterálna oklúzia AIC 

- Jednotlivé alebo mnohopočetné stenózy (spolu 3-10 cm) zasahujúce AIE, 

nepresahujúce do AFC 

- Unilaterálna oklúzia AIE, ktorá nezahrňuje odstup AII alebo AFC 

 

 

TASC C 

- Bilaterálne oklúzie AIC 

- Bilaterálne stenózy AIE (3-10 cm) nezasahujúce do AFC 
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- Unilaterálna stenóza AIE zasahujúca do odstupu AII alebo AFC 

- Unilaterálna oklúzia AIE postihujúca  odstup AII alebo AFC 

 

TASC D  

- Infrarenálna oklúzia aorty 

- Difúzne postihnutie zasahujúce infrarenálnu aortu a obe panvové tepny 

- Unilaterálna oklúzia AIC a AIE 

- Bilaterálne oklúzie AIE 

- Stenózy panvových tepien a AAA vyžadujúca liečbu 

 

3.3 Liečba aterosklerotického postihnutia aortoiliakálneho úseku 

Konzervatívna liečba 

Pentoxyphyllin preukázal mierne predĺženie klaudikačného intervalu u týchto pacientov. K 

spomaleniu progresie aterosklerotického postihnutia môže viesť i užívanie statínov.  

Z režimových opatrení má význam intervalový tréning, ktorý môže predĺžiť klaudikačný 

interval na základe rozvoja kolaterál. Pacienti by mali prestať fajčiť, čo vedie k spomaleniu 

progresie aterosklerózy. No od konzervatívnej liečby nie je možné očakávať výraznejšie 

zlepšenie symptómov a je možné predpokladať ich pomalú progresiu.  
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Revaskularizácia 

Revaskularizácia vedie k zlepšeniu alebo úplnému vymiznutiu symptómov. Môže byť 

a) Endovaskulárna  

b) Chirurgická  

Indikácie k revaskularizácii 

Indikácie na základe klinických prejavov.  

a) Limitujúce klaudikácie. Medzi indikácie k rekonštrukčnému výkonu (chirurgickému či 

endovaskulárnemu) v aortoiliakálnej oblasti patria už limitujúce klaudikácie. To 

znamená, že k výkonu sú indikovaní už pacienti v II. štádiu podľa Fountaina. 

Klaudikácie, ktoré limitujú pacienta v živote, môžu byť pre každého iné. Starších 

pacientov nemusí limitovať ani 50 metrový interval, naproti tomu pre mladších 

pacientov môže byť i 200 metrový klaudikačný interval limitujúci. Pretože výkony 

v aortoiliakálnej oblasti patria medzi najnáročnejšie, je nutné pacientovi vysvetliť, aký 

benefit môže pacientovi operácia priniesť (predĺženie klaudikácií alebo ich úplné 

odstránenie), ale tiež je nutné zobrať do úvahy riziká veľkého chirurgického výkonu. 

b) Kritická končatinová ischémia. Medzi ďalšie indikácie k výkonu patria samozrejme 

kľudové bolesti a prítomnosť defektov, nekróz t.j. pacienti  s kritickou končatinovou 

ischémiou, pacienti v III. a IV. štádiu  Fountainovej klasifikácie.  

Indikácia na základe anatomického nálezu 

a) Lézie endovaskulárne riešiteľné - prevažne TASC A, B lézie sa riešia endovaskulárne 

väčšinou pomocou perkutánnej transluminálnej angioplastiky s implantáciou stentu. 

b) Lézie endovaskulárne neriešiteľné – prevažne TASC C,D lézie sa riešia chirurgicky. 

Anatomické rekonštrucie: aortoiliakálna endarterektómia, aortobifemorálny bypass, 

iliakofemorálny bypass, endarterektómia panvovej tepny 

Extraanatomické rekonštrukcie: femorofemorálny bypass. 

 

Endovaskulárna liečba zaznamenala v aortoilikálnej oblasti veľký rozvoj. V USA bol napríklad 

nárast počtu endovaskulárnych procedúr v tejto oblasti  850% od roku 1996 do roku 2000. 

Pričom počet aortobifemorálne bypasov poklesol za to isté obdobie o 16%. Aj keď sa pri 

rozhodovaní o primárnej liečbe pridržiavame TASC klasifikácie, jej indikácie nie sú absolútne. 
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Endovaskulárne sú rekanalizované aj TASC C a D lézie. V podstate platí, že na chirurgickú 

liečbu sú indikovaní pacienti, u ktorých bola endovaskulárne liečba neúspešná.  

 

3.4 Predoperačná príprava 

Pacienti s PAOD v aortoiliakálnej oblasti sú často polymorbídni a to najmä pacienti s II. a III. 

typom postihnutia podľa Brewsterovej klasifikácie. Zvyčajne majú ICHS, hypertenziu, diabetes 

melitus, cerebrovaskulárnu insuficienciu, sú často fajčiari s chronickou bronchitídou,  alebo 

prekonaným vredom gastroduodena.  Vykonávame u nich štandardne interné a kardiologické  

predoperačné vyšetrenie s ECHO srdca.  Vyžadujeme i spirometriu a u pacientov s anamnézou 

gastroduodenálneho vredu i gastroskopické vyšetrenie. Štandardne doplňujeme i sonografické 

vyšetrenie karotíd pred operáciou.   

Udáva sa, že až polovica pacientov s aortoilikalnou PAOD má signifikantné postihnutie 

koronárnych artérií, pričom 10%-20% nemá symptómy, pretože nie sú kvôli PAOD schopní 

väčšej fyzickej aktivity. Infarkt myokardu zostáva najzávažnejšou pooperačnou komplikáciou. 

No identifikácia rizikových pacientov zo strany koronárneho nálezu a ich liečba pred výkonom 

v aortoiliakálnej oblasti viedla v posledných rokoch k redukcii perioperačného infarktu 

myokardu.  

U pacientov vyžadujeme kompenzáciu ICHS . Pri náleze nestabilnej koronárnej choroby, by 

mal byť najskôr riešený nález na srdci a to buď pomocou koronárnej intervencie (PCI) alebo 

aortokoronárneho bypassu (CABG). Aortoiliakálna rekonštrukcia by mala byť vykonaná 

s odstupom štyroch týždňov od PCI a tri mesiace od CABG. Preukázaný kardioprotektívny 

účinok má užívanie antiagregačnej látky, buď kyseliny acetylsalicylovej alebo clopidogrelu, 

preto sú v poslednej dobe snahy tieto lieky v perioperačnom období nevysadzovať. Naše 

skúsenosti ukazujú, že užívanie jedného antiagregans v perioperačnom období, významným 

spôsobom nezvyšuje krvácanie, ktoré je skôr závislé od operačnej techniky a udržiavania 

normálneho koagulačného stavu. 

Pri náleze symptomatickej stenózy karotídy by sa mala vykonať  pred aortoliliakálnou 

rekonštrukciou karotická endarterektómia. Pri asymptomatickej stenóze stenóze nie sú 

odporúčania jasné a malo by sa postupovať individuálne.  

U pacientov s pľúcnym nálezom je vhodné preliečenie bronchitídy, dychová rehabilitácia. 

Pacient by mal prestať fajčiť. U pacientov s anamnézou gastritídy alebo gastroduodenálneho 

vredu požadujeme ich preliečenie. U pacientov s renálnou insuficienciou je vhodná 

predoperačná rehydratácia. 



28 
 

 

3.5 Cievne rekonštrukcie aortoiliakálnej oblasti 

Aortoilakálna endarterektómia 

Pri aortoiliakálnej endarterektómii odstraňujeme ateroskleroticky zmenené endartérium 

z pozdĺžneho rezu na aorte, ktorý môžeme predĺžiť na panvovú tepnu. Je indikovaná pri 

izolovanom postihnutí aorty a panvových tepien v krátkom úseku po odstupe. Aortoiliakálnou 

endarterektómiou je možné riešiť i odstupové stenózy na renálnych tepnách. 

Jeho nevýhodou je zlá dostupnosť k abdominálnej aorte, vyššie riziko krvácania. Pričom nerieši 

nález na panvových tepnách.  

Tento výkon bol nahradzovaný aortobifemorálnym bypassom. V súčasnosti, keď je možné 

riešiť izolované postihnutie aorty endovaskulárne, jeho význam ďalej klesá a vykonáva sa mrnrj 

často ako aortobifemorálny bypass. 

Aortobifemorálny bypass 

Aortobifemorálny bypass predstavuje zlatý štandard v aortoiliackých rekonštrukciách. 

Predoperačne by sme mali posúdiť či je pacient schopný tohto výkonu, benefit operácie by mal 

prevýšiť riziko. Dôležitá je tiež analýza angiografie. Sledujeme aortu nad uzáverom. 

Kalcifikáty v stene aorty nad uzáverom môžu naznačovať ťažkosti pri klemovaní aorty. 

Niekedy je celá subrenálna aorty vyplnená nasadajúcim trombom, vtedy sa musíme pripraviť 

na to, že pred našitím proximálnej anastomózy budeme musieť vykonať trombektómiu aorty.  

Dôležité je tiež zhodnotenie výtokových pomerov infrainguinálne. Pacienti majú popri 

aortoiliakálnom postihnutí často i postihnutie povrchovej stehennej tepny. V tomto prípade 

našívame distálne anastomózy na hlboké stehenné tepny. Pri multietážovom postihnutí najskôr 

vykonáme aortobifemorálny bypass na hlboké stehenné tepny a počkáme než sa rozvinie 

kolaterálne riečisko. Pri pretrvávaní ťažkostí aj po aortobifemorálnom bypasse pridávame 

v druhej dobe femoropopliteálny bypass. Aortobifemorálny bypass privedie do kolaterálneho 

riečiska dolných končatín také množstvo krvi, že u väčšiny pacientov s uzavretou povrchovou 

stehennou tepnou ustúpia ťažkosti i bez femoropopliteálneho bypassu.  

Operačný postup: Aortobifemorálny bypass vykonávame v celkovej anestéze. Začíname 

incíziami v inguinách, kde vypreparujeme vetvenie spoločnej stehnovej tepny na povrchovú 

a hlbokú stehnovú tepnu. Po vypreparovaní zhodnotíme odtokové pomery. Štandardne 

našívame distálnu anastomózu na spoločnú stehnovú tepnu s predĺžením arteriotómie na hlbokú 

stehnovú tepnu. Pri uzávere spoločnej stehnovej tepny je možné umiestniť distálnu anastomózu 

len na kolaterálny systém t.j. na hlbokú stehnovú tepnu. Ak nenájdeme vhodné odtokové 
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pomery, od rekonštrukčného výkonu ustupujeme, ale v prevažnej väčšine prípadov pacientov 

s uzavretou spoločnou a povrchovou stehnovou tepnou nájdeme vhodnú aspoň hlbokú stehnovú 

tepnu.  

Potom strednou laparotómiou otvárame dutinu brušnú. Zrevidujeme ju, aby sme vylúčili 

zápalový alebo nádorový proces. V takomto prípade musíme najskôr vyriešiť zápal alebo nádor 

a artériovú rekonštrukciu vykonávame s odstupom času. Ak pri revízii nenájdeme patológiu, 

ktorá by kontraindikovala výkon, pristupujeme k revízii aorty. Odklápame tenké črevo doprava. 

Pretíname zadný list peritonea až k Treitzovmu ligamentu, pritom musíme dávať pozor, aby 

nedošlo k lézii duodena. Po preťatí zadného listu peritonea odklápame duodenum taktiež 

doprava a dostávame sa do retroperitoneálneho tkaniva nad aortou a dolnou dutou žilou. Toto 

sa skladá z lymfatického a tukového tkaniva,  pozdĺžne ho prerušujeme a dostávame sa na 

aortu. Obnažujeme aortu v potrebnom rozsahu. Je nutné zhodnotiť  či budeme schopní aortu 

zaklemovať a našiť anastomózu. V tejto fáze môžeme ešte od rekonštrukčného výkonu ustúpiť.  

Ak sa rozhodneme pre výkon, pristupujeme k retroperitonálnym tunelom. Tieto vytvoríme 

preparáciou na tupo z inguín a z retroperitonea, kedy po hornej laterálnej strane panvových 

tepien prstami prenikáme v riedkom retroperitoneálnom tuku. Musíme sa držať prísne na tepne,  

inak hrozí poranenie ureteru, ktorý kríži panvové tepny tak, že prechádza mediálnym smerom 

tesne nad vetvením spoločnej panvovej tepny. Tiež musíme myslieť na možné poranenie 

panvových žíl, ktoré prebiehajú mediálne od tepien. 

Po vytvorení retroperitoneálnych tunelov podávame heparín v dávke 100j na kg hmotnosti. 

Upozorníme anesteziológa, že sa chystáme zaklemovať aortu.  

V podstate máme dve možnosti proximálnej anastomózy: 

- end to side  

- end to end 

Pri prvom spôsobe našívame protézu koncom na bok aorty. Pričom je zachovaná perfúzia 

v aorte distálne od proximálnej anastomózy. Pri druhom spôsobe prerušíme aortu subrenálne 

priečne a našijeme koniec protézy ku koncu aorty.  

End to end anastomóza má hlavnú nevýhodu v tom, že vyradí kolaterálnu cirkuláciu 

v subrenálnej aorte, teda v dolnej mezenterickej tepne, lumbálnych tepnách a vo vnútorných 

panvových tepnách. Ak sa k tomu pridá ešte oklúzia vonkajších panvových tepien 

aterosklerotickým procesom a nie je možný ani spätný tok z bypassu, teda z jeho distálnych 

anastomóz, späť cez vonkajšie panvové tepny do vnútorných panvových tepien, hrozí ischémia 

ľavého kolon alebo gluteálne klaudikácie.  
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Zástancovia „end to end“ anastomózy tvrdia, že je hemodynamicky výhodnejšia a je ju možné 

technicky konštruovať pri ťažkom aterosklerotickom postihnutí aorty, kedy zostáva aorta 

nepostihnutá len v krátkom subrenálnom úseku, čo neumožňuje dlhšiu end to side anastomózu. 

Nepotvrdila sa však výrazne lepšia dlhodobá priechodnosť pre „end to end“ anastomózy.  

Preferujeme end to side anastomózu, práve pre zachovanie perfúzie lumbálneho a panvového 

riečiska distálne od proximálnej anastomózy. End to end anastomózu konštruujeme: 

- pri súčasnom náleze aneuryzmy abdominálnej aorty, kedy vykonáme resekciu 

aneuryzmy a našívame end to end anastomózu 

- pri výraznom aterosklerotickom postihnutí subrenálnej aorty, kedy nie je konštrukcia 

end to side anastomózy technicky možná. 

Pri end to end anastomózach musíme, podobne ako pri resekciách aneuryzmy abdominálnej 

aorty, vždy myslieť na zachovanie prekrvenia ľavého kolon. Z troch tepien dôležitých pre 

prekrvenie ľavého kolon (dolná mezenterická tepna, pravá vnútorná panvová tepna a ľavá 

vnútorná panvová tepna) by mala byť zachovalá aspoň jedna. Ak bypassom vyradíme všetky 

tri tepny a nie je zabezpečená ani ich retrográdna perfúzia bypassom, musíme vykonať 

reimplantáciu dolnej mesenterickej tepny do tela protézy, alebo prídavným bypassom 

zabezpečiť perfúziu aspoň jednej vnútornej panvovej tepny. Inak riskujeme ischémiu ľavého 

kolom, ktorá môže viesť do jeho gangrény s perforáciou a peritonitídou. Tento stav má 70% 

letalitu. 

Tri minúty po podaní heparínu klemujeme aortu subrenálne a konštruujeme zvolený typ 

anastomózy. Ak sme za rozhodli pre side to end anastomózu, klemujeme aortu na Satinského 

svorke a našívame end to side anastomózu pokračujúcim polypropylénovým stehom, väčšinou 

3/0 alebo 4/0.  

Pri end to end anastomóze klemujeme aortu subrenálne priečne rovnou svorkou a našívame end 

to end anastomózu taktiež polypropylénovým pokračujúcim stehom, väčšinou 3/0. 

Po našití proximálnej anastomózy odklemujeme aortu a klem nakladáme na telo protézy alebo 

dve karotické svorky na ramienka protézy. Tiež zhodnotíme tesnosť aortálnej anastomózy. Ak 

niekde anastomóza presakuje, opäť zaklemujeme aortu a založíme hemostatické stehy, 

najlepšie sa nám osvedčili jednotlivé matracové stehy šité na aortálnej strane cez podložku. 

Stena aorty má niekedy tendenciu trhať sa a sutúra cez podložku tomu môže zabrániť. Nikdy 

nenakladáme hemostatické stehy na pulzujúcej aorte! Riskujeme prerezanie steny aorty a ťažko 

zastaviteľné krvácanie.  

Po zastavení krvácania na proximálnej anastomóze prevliekame ramienka protézy do inguín. 

Ramienka by mali ísť prevliecť ľahko. Vždy musíme myslieť na možné poranenie ureteru pri 
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prevliekaní, preto pri sebe menšom odpore pri prevliekaní, radšej ramienka vytiahneme späť 

a zväčšíme kanál.  

Po prevlečení ramienok do inguín pristupujeme k distálnej anastomóze. Tieto sa štandardne 

našívajú na spoločné stehnové tepny s predĺžením anastomózy na hlbokú stehnovú tepnu. Pri 

rozsiahlej ateroskleróze, kedy je postihnutá aj spoločná a aj odstup hlbokej stehnovej tepny, je 

možné vykonať endarterektómiu spoločnej a hlbokej stehnovej tepny alebo šiť distálnu 

anastomózu len na priechodný úsek hlbokej stehnovej tepny. Pre zachovanie dobrej dlhodobej 

priechodnosti aortobifemorálneho bypassu je kľúčové zachovanie odtoku bypassu do hlbokej 

stehennej tepny, preto akákoľvek prekážka vtoku do tejto tepny musí byť ošetrená. Distálnu 

anastomózu šijeme spôsobom end to side polypropylénovým vláknom, väčšinou vláknom 5/0. 

Anastomóza end to side má výhodu, že bypassom zabezpečí tok i spätne do vonkajšej 

a vnútornej panvovej tepny a tým i perfúziu panvových orgánov, ale aj ľavého kolon. Distálne 

anastomózy šijeme, pre skrátenie celkového času, väčšinou simultánne. Pred odklemovaním 

upozorníme anesteziológa na to, že ideme spustiť bypass do dolných končatín, čo môže viesť 

k poklesu tlaku. Snažíme sa nespúšťať obe ramienka naraz, aby nedošlo k veľkému poklesu 

tlaku. Vykonávame opichy netesností distálnej anastomózy a podávame protamínsulfát na 

vyviazanie heparínu.  

V poslednej fáze operácie skontrolujeme krvácanie. Zavádzame drén do retroperitonea 

k aortálnej anastomóze. Suturujeme retroperitoneum a peritoneum vstrebateľným materiálom. 

Retroperitoneum musíme zošiť tak, aby nedošlo k priamemu kontaktu duodena a protézy inak 

hrozí v budúcnosti aortoduodenálna fistula s vysokou mortalitou. Ak nie je dosť 

retroperitonálneho tkaniva na zabránenie kontaktu protézy s duodenom, vytvárame lalok 

z veľkého omenta a vkladáme ho medzi duodenum a protézu. Zošívame peritoneum a následne 

laparotómiu po anatomických vrstvách. Poslednou fázou operácie sú sutury inguín, do ktorých 

pred tým vkladáme Redonové drény.  

Najčastejšie užívané protézy v aortoiliakálnej oblasti sú pletené dakronové protézy Y tvaru. 

Telo našívame na aortu a ramienka na stehenné tepny. Pletenie je spôsob výroby, ktorý je 

výhodný, pretože pletené protézy majú vlastnú elasticitu a lepšie prenášajú pulzovú vlnu, no na 

druhej strane majú vlastnú porozitu. Ak by neboli upravované, došlo by medzi vláknami úpletu 

ku krvácaniu. V minulosti sa predzrážali v krvi pacienta, v súčasnosti sú impregnované 

želatinou alebo kolagénom. Želatina a kolagén uzavrú drobné otvory v úplete protézy a protéza 

tak po našití neprepúšťa krv pacienta. Pletené dakronové protézy majú výhodu, majú veľmi 

dobré vlastnosti, vhodné pre aortoiliakálnu oblasť. Tiež je možné použiť i PTFE protézy, ktoré 

nemajú horšie dlhodobé výsledky. Typ zvolenej protézy závisí od skúseností a preferencií 
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operatéra. Pre dlhodobé výsledky je dôležitý výber veľkosti protézy. V minulosti bola tendencia 

k veľkým priemerom protéz, čo viedlo k spomalenému toku v protéze a k depozitom 

pseudointimy. Pre PAOD sú najvýhodnejšie protézy rozmerov 16/8 alebo 14/7. Je nutné si tiež 

uvedomiť, že dakronové protézy majú tendenciu k 10% až 20% dilatácii.  

Výsledky  

Dlhodobé výsledky aortobifemorálnych bypassov sú výborné. Priechodnosť bypassov je 85%-

90% po piatich rokoch a 75%-85% po desiatich rokoch. Dlhodobá priechodnosť bypassov je 

lepšia u pacientov nad 60 rokov, než u mladších pacientov, čo pravdepodobne súvisí s tým, že 

mladší pacienti majú agresívnejšiu formu aterosklerotického postihnutia. Na dlhodobú 

priechodnosť nemá vplyv pohlavie. Nepotvrdila sa horšia dlhodobá priechodnosť u pacientov 

s uzavretou povrchovou stehennou tepnou Nie je rozdiel v dlhodobých výsledkoch ani 

u pacientov, ktorí boli operovaní pre klaudikácie oproti tým, ktorí boli indikovaní k operácii 

pre kritickú končatinovú ischémiu. Naproti tomu sa preukázalo, že profundoplastika zlepšuje 

dlhodobú priechodnosť.  

Perioperačná mortalita bola v minulom storočí približne 4%. V súčasnosti mortalita klesá 

a pohybuje sa v rozmedzí 1-2%. Vyššia perioperačná mortalita je u pacientov s kombinovanou 

aortoiliakálnou a infrainguinálnou aterosklerózou, pretože títo pacienti majú častejšie 

koronárne postihnutie, postihnutie karotíd, ale aj viscerálnych tepien. S tým súvisí i fakt, že títo 

pacienti sa dožívajú nižšieho veku než zostatok populácie. 25% až 30% týchto pacientov 

zomiera do piatich rokov od a 50%-60% do 10 rokov od operácie.  

 

3.5.1 Modifikácie aortobifemorálneho bypassu 

Retroperitoneálny prístup  

Retroperitoneálny prístup predstavil prvý krát Rob v roku 1963. Jeho výhodou je menšia 

pooperačná záťaž na dýchací systém, kratší čas pooperačného ileu a menšie straty do tretieho 

priestoru. Nevýhodou môže byť prístup k prvej panvovej tepne a vytvorenie pravého 

retroperitoneálneho tunelu. Štúdie porovnávajúce transperitoneálny a retroperitoneány tunel 

nenašli signifikantný rozdiel. V súčasnosti je za štandardný postup považovaný 

transperitoneálny prístup. Retroperitoneálny prístup môže byť výhodný u pacientov 

s predchádzajúcimi abdominálnymi operáciami, kde sa dá predpokladať sťažený 

transperitoneálny prístup k aorte a u pacientov so závažným pľúcnym postihnutím. 

Miniinvazívny prístup 
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Podobne ako vo všeobecnej chirurgii, tak aj v cievnej chirurgii sa objavujú snahy o zavedenie 

miniinvazívnych prístupov Vo všeobecnosti sa môže jednať o výkon laparoskopicky 

asistovaný, kompletne laparoskopický alebo roboticky asistovaný. Sú popísané štyri hlavné 

laparoskopické prístupy k aorte: transperitoneálny retrorenálny, transperitoneálny retrokolický, 

transperitoneálny priamy a retroperitoneálny. Miniinvazívny aortobifemorálny bypass prináša 

na jednej strane kratšiu dobu hospitalizácie a menšie pooperačné bolesti, na druhej strane dlhší 

operačný čas. Väčšinou sú publikované súbory s menším počtom pacientov. Konverzie sa 

vyskytujú do 20%, perioperačná morbidita a mortalita sú porovnateľné s klasickým 

aortobifemorálnym bypassom. Zatiaľ nie sú k dispozícii dlhodobé výsledky, ale strednodobé sú 

porovnateľné s klasickým prístupom. Kontraindikáciou laparoskopického výkonu sú 

kalcifikácie v stene aorty na celom jej obvode, ktoré znemožňujú priečne klemovanie aorty. 

Problémom laparoskopických aortobifemorálnych bypassov je, že ľahšie formy 

aortoiliakálneho postihnutia sú riešené endovaskulárne a na chirurgickú liečbu zostávajú len 

najťažšie postihnutia, ktoré sú často technicky náročné i pre klasickú chirurgickú liečbu.  

Aortobiiliakálny bypass  

V počiatkoch éry aortoiliakálnych rekonštrukcii bola tendencia umiestniť distálnu anastomózu 

na úroveň vonkajších panvových tepien. Postupne sa však ukázalo, že aterosklerotický proces 

často pokračuje pod distálne anastomózy. Výsledky aortobililiakálnych bypassov boli horšie 

než tých, kde bola distálna anastomóza umiestnená na femorálnu úroveň. V súčasnosti je 

štandardom pri aortálnych rekonštrukciách pre obliteratívne ochorenia umiestniť distálnu 

anastomózu na spoločené alebo hlboké stehenné tepny. Aortoiliakálny bypass je možné použiť 

ako rekonštrukciu pri aneuryzme brušnej aorty a spoločných panvových tepien, avšak ako 

rekonštrukcia pri PAOD, je nevhodný.  

 

 

 

Uzáver abdominálnej aorty  

Asi 8% pacientov má kompletne uzavretú aortu subrenálne. Príčinou subrenálneho uzáveru je 

často trombus, ktorý nasadá na chronický aterosklerotický uzáver. Tento trombus sa dá 

väčšinou dobre odstrániť. Musíme byť opatrný pri nakladaní svorky, aby sme „nevytlačili“ 

trombus proximálne do renálnych tepien. Preto si niekedy len pripravíme aortu na klemovanie, 
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ale klem nenaložíme. Po podaní heparínu vykonáme tómiu na nezaklemovanej aorte a 

odstránime tromby, najskôr pinzetou, potom Fogartyho katétrom a až po obnovení prítoku aortu 

zaklemujeme.  

Kalcifikovaná aorta 

Kalcifikovaná aorta je prítomná pri najťažších formách aterosklerotického postihnutia. 

Väčšinou zostáva 2-3 cm úsek aorty subrenálne nepostihnutý. V takýchto prípadoch nemožno 

bezpečne konštruovať „end to side“ anastomózu, a preto je výhodná „end to end“ anastomóza. 

Aortu po subrenálnom naložení svorky prerušíme priečne a našijeme anastomózu „end to end“. 

Pre bezpečnosť operácie je výhodné vypreparovať aortu  i suprarenálne a tým mať pripravený 

priestor na suprarenálne klemovanie aorty. Pri akýchkoľvek ťažkostiach pri konštrukcii 

proximálnej anastomózy, môžeme aortu preklemovať suprarenálne, čím získame dodatočný 

priestor pre anastomózu alebo hemostatické stehy. Doba suprarenálneho klemovania, bez 

prezervácie obličiek, by však nemala presiahnuť 20 minút! 

Hypoplastická aorta 

Asi 5-10% pacientov má hypoplastické cievy. Hypoplastická aorta je definovaná ako priemer 

aorty pod 13,2 mm subrenálne. Výskyt je častejší u žien fajčiarok. Podobne i panvové 

a stehenné tepny sú menšieho kalibru. Títo pacienti majú ostrú bifurkáciu, kde panvové tepny 

odstupujú pod ostrým uhlom a sú napriamené. U týchto pacientov požívame menšie protézy 

14/7 alebo 12/6. Tepny sú gracilné, často sa trhajú a rekonštrukcia si vyžaduje väčšiu opatrnosť.  

Multietážové aterosklerotické postihnutie 

Pri kombinovanom aortoiliakálnom a infrainguinálnom aterosklerotickom postihnutí, t.j. pri III. 

type Brewsterovej klasifikácie, by mohol mať význam simultánny rekonštrukčný výkon 

v oboch etážach. Aj keď sú práce, ktoré obhajujú takýto simultánny výkon, nie je zvykom riešiť 

obe etáže v jedenom sedení. Aortobifemorálny bypass je rozsiahly výkon a pacienti sú väčšinou 

polymorbídni, doplnenie operácie o femorpopliteálny bypass môže predstavovať pre týchto 

pacientov príliš rozsiahly výkon. Ďalším argumentom proti simultánnemu výkonu je, že 

zlepšenie prítoku aortobifemorálnym bypassom do kolaterálneho riečiska, je väčšinou 

dostačujúce na ústup ťažkostí. Až 80% pacientov udáva zlepšenie ťažkostí po 

aortobifemorálnom bypasse a často dôjde i k zhojeniu defektu bez infrainguinálnej 

rekonštrukcie.  
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V súčasnosti zastávame postup, pri ktorom sa najskôr, v prvom sedení, vyrieši aortoiliakálne 

postihnutie aortobifemorálnym bypassom. Pri pretrvávaní ťažkostí, sa v druhej dobe rieši 

postihnutie infrainguinálne. Femoropopliteálny bypass je vykonávaný len u pacientov, 

u ktorých pretrvávajú ťažkosti i po aortobifemorálnom bypasse. Rutherford udáva, že 

infrainguinálnu rekonštrukciu po aortobifemorálnom bypasse vyžaduje asi len 17% pacientov.  

Pri súšasnom aortoiliakálnom postihnutí a postihnutí renálnych tepien bola v minulosti snaha 

revaskularizovať obe oblasti pri jednej operácii. V súčasnej ére nových antihypertenzívnych 

liekov a perkutánnych plastík renálnych tepien je ústup týchto simultánnych výkonov. 

Argumentom proti je i fakt, že samotný aortobifemorálny bypass má perioperačnú mortalitu 

okolo 1,5% ale pri simultánnom bypasse na renálnu tepnu alebo endarterektómii odstupu 

renálnych tepien stúpa perioperačná mortalita kombinovaného výkonu na 5-6%.  

Unilaterálne aortoiliakálne postihnutie 

Unilaterálne aortoiliakálne postihnutie nie je časté. Málokedy pacienti postihnutú len jednu 

panvovú tepnu pri intaktnej druhej strane. V takomto prípade máme pri neúspechu 

endovaskulárnej liečby tri  možnosti: 

a) Endarterektómia panvovej tepny  

b) Iliakofemorálny bypass 

c) Femoro-femorálny cross over bypass 

Endarterektómia panvovej tepny je indikovaná len u segmentálneho nálezu v distálnej časti 

vonkajšej panvovej tepny. Vykonávame ju väčšinou z inguinálneho prístupu, kedy sme 

schopný dosiahnuť asi 6 až 8 cm proximálne do retroperionea. Väčšinou nález prechádza na 

spoločnú stehennú tepnu a vykonávame tak často rozsiahlu endarterektómiu z vonkajšej 

panvovej tepny na spoločnú stehennú tepnu a niekedy až na odstup hlbokej stehennej tepny. 

Odstraňujeme endartérium aj s priľahlou médiou. Nález rekonštruujeme plastikou protetickou 

záplatou. U endarterektómie je dôležité fixovať intimu distálne jednotlivými stehmi, aby 

nedošlo k jej dissekcii, čo by mohlo viesť k uzáveru rekonštrukcie. Výhodou endarterektómie 

oproti bypassu je, že pri nej nechávame otvorené kolaterály v celom priebehu endarterektómie, 

čo zlepšuje kolaterálny obeh.  

Iliakofemorálny bypass konštruujeme, ak je uzáver panvovej tepny dlhší. Aterosklerotické 

zmeny tiež často prechádzajú na spoločnú stehennú tepnu a na odstup hlbokej stehennej tepny. 

Najskôr rezom v inguine zrevidujeme spoločnú a hlbokú stehennú tepnu. Ak nachádzame 

v inguine vhodný odtok, pristupujeme k revízii panvových tepien. Prístup k panvovej tepne 
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volíme z extraperitoneálneho prístupu. Obnažíme si vonkajšiu panvovú tepnu, odklopíme 

peritoneum mediálne a získame prístup k vetveniu panvových tepien. Proximálnu anastomózu 

umiestnime na mäkké pulzujúce miesto panvovej tepny. Na bypass volíme protézu 7 mm alebo 

8 mm Po podaní heparínu zaklemujeme spoločnú, vnútornú a vonkajšiu panvovú tepnu. 

Našívame end to side anastomózu. Následne prevlečieme protézu do inguiny a našívame 

distálnu anastomózu na spoločnú alebo hlbokú stehennú tepnu,  podľa priechodnosti. Distálnu 

anastomózu konštruujeme end to side spôsobom. Po reverzii heparínu vkladáme Redonove 

drény k anastomózam a uzatvárame incízie po anatomických vrstvách. 

Femoro-femorálny cross over bypass je alternatívou iliakofemorálneho. Začíname ho rezmi 

v oboch inguinách. Revidujeme kvalitu pulzu na prítokovej stehennej tepne a odtokové pomery 

na postihnutej končatine. Ak máme dobrý prítok na spoločnej stehennej tepne kontralaterálnej 

končatiny a vhodný odtok na postihnutej strane, pristupujeme k bypassu. Vytvárame podkožný 

tunel v suprapubickej oblasti. Pre cross over bypass používame vystužené protézy kalibru 6mm 

až 8mm. Po podaní heparínu klemujeme spoločnú stehennú tepnu na prítokovej strane. 

Našívame proximálnu anastomózu side to end na spoločnú stehennú tepnu. Uvoľníme obeh do 

prítokovej končatiny a zaklemujeme protézu. Prevlečieme protézu do postihnutej inguiny 

a našívame distálnu anastomózu na spoločnú stehennú tepnu postihnutej končatiny. Distálnu 

anstomózu väčšinou predlžujeme až na hlbokú stehennú tepnu. Anastomózu konštruujeme end 

to side. Vkladáme redony do inguín, rušíme efekt heparínu protamínsulfátom a suturujeme 

inguiny po anatomických vrstvách. Cross over bypass je extraanatomický bypass a anastomózy 

odstupujú vo väčšom uhle než pri anatomických bypassoch, preto je dôležité správne nameranie 

dĺžky bypassu a jeho uloženie, aby nedošlo k zalomeniu bypassu.  

IIliakofemorálny bypass má o niečo lepšiu priechodnosť než cross over femoro-femorálny, na 

druhej strane je extraanatomický femoro- femorálny bypass jednoduchší a menej zaťažujúci. 

Rozhodnutie závisí od celkové stavu pacienta. My preferujeme pri takomto type postihnutia 

jednoduchší femoro-femorálny cross over bypass.  

 

3.5.2 Hybridné výkony 

Za hybridné výkony sú považované výkony, kde sa kombinuje endovaskulárna liečba 

s chirurgickou. Pri aortoiliakálnom postihnutý je častý výskyt stenóz panvovej tepny na jednej 

strane a uzáveru na druhej strane. U relatívne mladých ľudí, schopných intraabdominálneho 

výkonu, tento stav riešime preferenčne aortobifemorálnym bypassom.  
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Pri starších, rizikových, polymorbídnych pacientoch je výhodná kombinácia endovaskulárnej 

rekanalizácie jednej panvovej tepny, ktorá obnoví prekrvenie do jednej končatiny a femoro-

femorálneho cross over bypassu, ktorý revaskularizuje kontralaterálnu končatinu.  

Ak je prítomné i infrainguinálne postihnutie a ťažkosti pretrvávajú i po hybridnom výkone, je 

možné doplniť v druhej dobe i  infrainguinálny výkon. 

3.6 Pooperačné komplikácie 

Pooperačné komplikácie sa po aortobifemorálnom bypasse vyskytujú v 17-32%. Najčastejšou 

príčinou smrti v pooperačnom období sú kardiálne komplikácie.  

Včasné pooperačné komplikácie 

Krvácanie 

Medzi komplikácie vyskytujúce sa bezprostredne po operácii patrí krvácanie. Krvácanie sa v 

pooperačnom období vyskytuje v 1-2% prípadov. Krvácanie môže byť pôvodu tepnového alebo 

žilového. Pri tepnovom krvácaní sa môže jednať o krvácanie z anastomóz. Obzvlášť z aortálnej 

anastomózy môže byť  krvácanie masívne. Krvácanie sa môže tiež objaviť z prerušeného  

retroperitoneálneho tkaniva nad aortou, z retroperitoneálnych kanálov alebo z technicky zle 

ligovaných ciev. Ku krvácaniu prispieva aj podávanie heparínu pred klemovaním. Pri väčšom 

perioperačnom krvácaní môže dôjsť ku konzumpcii koagulačných parametrov a ku krvácaniu 

z konzumpcie.  

Krvácanie sa prejaví zvýšenou sekréciu z drénov, tachykardiou, hypotenziu a poklesom 

hemoglobínu v krvnom obraze. Je nutné si uvedomiť, že drény sa môžu upchať koagulom alebo 

tkanivovým detritom a nemusia odvádzať krv ani pri masívnejšom krvácaní. Nulová alebo 

minimálna sekrécia z drénu nemusí vylučovať krvácanie. Riadime sa podľa krvného tlaku, 

pulzu a krvného obrazu. 

Menšie krvácania sa môžeme pokúsiť zvládnuť konzervatívne, podávaním krvných derivátov, 

erytrocytárneho koncentrátu a normalizáciou koagulačných parametrov čerstvo zmrazenou 

plazmou. Pretrvávajúci efekt heparínu môžeme vyviazať protamínsulfátom. Masívnejšie 

krvácania je nutné operačne zrevidovať a sústrediť sa najmä na oblasť anastomóz.  

Ischémia dolných končatín 

Ischémia dolných končatín dolných končatín môže byť na podklade  

a) včasného uzáveru rekonštrukcie  

b) distálnej embolizácie 
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Včasný uzáver rekonštrukcie je najčastejšie na podklade technickej chyby v oblasti distálnej 

anastomózy, vyskytuje asi v 1% - 3% prípadov. Anastomóza môže byť zúžená, môže dôjsť 

k dissekcii intimy, alebo sa môže zalomiť ramienko protézy, ak je príliš dlhé.  Zlé odtokové 

pomery v stehnových tepnách, pri súčasnom infrainguinálnom postihnutí, sa môžu tiež prejaviť 

uzáverom rekonštrukcie. Včasný uzáver rekonštrukcie môže byť aj na podklade nedostatočnej 

heparinizácie počas operácie.  

K distálnej embolizácii môže dôjsť, ak nevypustíme dostatočne tromby z protézy pred jej 

spustením a tie embolizujú distálne pod anastomózou. 

Ischémia dolných končatín sa prejaví bolesťou, bledosťou a chladom postihnutej končatiny. 

Diagnóza je založená na klinickom obraze alebo ultrazvuku. Pri nejasnostiach môžeme použiť  

CT angiografiu alebo DSA.  

Liečbou je operačná revízia, kedy vykonáme trombektómiu bypassu a samozrejme musíme 

vyriešiť príčinu uzáveru. Ak sa jedná o technickú chybu v anastomóze, musíme anastomózu 

znova prešiť. Pri zlých odtokových parametroch pri infrainguinálnym postihnutí, pridávame po 

trombektómii femoropopliteálny bypass na zlepšenie odtoku. 

Kardiálne komplikácie 

Vzhľadom k tomu, že títo pacienti majú často pri postihnutí tepien v aortoiliakálnej oblasti aj 

koronárne postihnutie, sú kardiálne komplikácie časté. Môže dôjsť k infarktu myokardu, ktorý 

sa rieši urgentnou PCI alebo CABG. Infarkt myokardu sa v pooperačnom období vyskytuje v 1-

5% prípadov, jeho príčinou je perioperačný stres spôsobený rozsiahlym výkonom, ako aj presun 

tekutín v pooperačnom období v súvislosti z reperfúziou. Prevenciou koronárnej príhody 

v pooperačnom období je podávanie nizkomolekulárneho heparínu, antriagregans, korekcia 

anémie krvnými derivátmi a dostatočná hydratácia.  

Samozrejme sa môžu prejaviť i iné kardiálne komplikácie, ako poruchy rytmu, hypertenzia 

alebo srdcové zlyhanie.  

Pľúcne komplikácie 

Pacienti podstupujúci aortobifemorálny bypass sú prevažne fajčiari, preto sú pľúcne 

komplikácie časté. Vyskytujú sa až v 7% prípadov. Medzi najčastejšie patrí pooperačná 

bronchopneumónia. Jej liečba je založená na intravenóznych antibiotikách a expektorans. 

Veľmi dôležitá je aj včasná pooperačná mobilizácia a dychová rehabilitácia s vykašliavaním 

spúta.  

Renálne komplikácie 
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Porucha funkcie obličiek po operácii je väčšinou multifaktoriálna. Úlohu pri nej môžu mať 

straty krvi počas operácie, reperfúzia dolných končatín, hypotenzia po uvoľnení svoriek. Svoj 

podiel môže mať tiež aj preexistujúca renálna insuficiencia na podklade diabetickej alebo 

vaskulárnej nefropatie. Môže sa prejaviť oligúriou až anúriou s potrebou dočasnej dialýzy. 

Akútne renálne zlyhanie sa vyskytuje po elektívnych aortoiliakálnych rekonštrukciách v 1-8% 

prípadov.  

Lézia ureteru 

Lérza ureteru je závažná komplikácia aortoiliakálnych rekonštrukcií. Našťastie sa vyskytuje asi 

len v 1% percente prípadov. Ureter môže byť poranený pri preparácii aorty, no najčastejšie 

dôjde k lézii ureteru pri vytváraní retroperitoneálnych tunelov. Ureter križuje spoločnú panvovú 

tepnu v mieste jej vetvenia na vonkajšiu a vnútornú panvovú tepnu. Môže dôjsť k jeho 

natrhnutiu alebo vytrhnutiu pri prevliekaní protézy. Tiež môže dôjsť ku kompresii ureteru 

medzi natívnou tepnou a protézou, keď je ramienko protézy zavedené v nesprávnej vrstve, nad 

ureterom. Obštrukciu ureteru môže tiež spôsobiť fibrózne väzivo, ktoré sa vytvorí v okolí 

protézy. 

Obštrukcia ureteru sa prejaví hydronefrózou, čo môže viesť až k strate obličky.  Incidencia 

hydronefrózy je udávaná až v 10%-20% prípadov, vo veľkej väčšine je klinicky nemá. Lézia 

ureteru sa prejaví unikom moču do operačnej rany a urinóznou sekréciou z drénu. Liečba týchto 

komplikácií patrí do rúk urológa. Prevenciou je šetrná operačná technika a opatrnosť pri tvorbe 

retroperitoneánych tunelov, kedy sa držíme prísne na panvovej tepne, na jej hornej laterálnej 

strane. Žiadne tkanivo sa nesmie dostať medzi protézu a panvovú tepnu, pretože v tomto 

tkanive by mohol byť ureter. Tiež je nutné ramienka protézy prevliekať z retroperitonea do 

inguín šetrne, bez odporu.  

Ischémia ľavého kolon 

Výskyt ischemickej kolitídy je udávaný okolo 2%. Príčinou je porušenie prekrvenia ľavého 

kolon. Na výžive ľavého kolon sa podiela dolná mezenterická tepna, ktorá má bohaté kolaterály 

s hornou mezenterickou tepnou a vnútornými panvovými tepnami. Pri aortoiliakálnej 

rekonštrukcii by mala byť zachovalá perfúzia a. mesenterica inferior alebo aspoň jednej 

vnútornej panvovej tepny,  a to buď priamo, alebo retrográdne bypassom. Ak nie je po 

rekonštrukcii zachovaná ani jedna priechodná tepna, mali by sme reimplantovať dolnú 

mesenterickú tepnu do tela protézy, alebo zabezpečiť prítok aspoň do jednej vnútornej panvovej 

tepny.  



40 
 

Ischémia ľavého kolon sa môže prejaviť len ako ischémia sliznice, ktorá sa neskôr odlúči. 

Klinicky sa takáto ischémia prejaví hnačkou. Závažnejšie formy ischémie sa môžu prejaviť ako 

gangréna ľavého kolon s perforáciou a sterkorálnou peritonitídou. V klinickom obraze 

dominujú bolesti brucha  a peritonitída. Gangréna si vyžaduje resekciu ľavého kolon 

Hartmannovou operáciou, často dochádza i k infekcii protézy. Perforácia so sterkorálnou 

peritonitídou má mortalitu až 70%. Pri diagnostike, najmä subklinických foriem kolitídy, môže 

pomôcť kolonoskopia. Ľahšie formy ischemickej kolitídy sa môžu neskôr prejaviť ako 

transmurálna fibróza črevnej steny s fibrózou. 

Sexuálne dysfunkcie 

Príčinou sexuálnych porúch býva porušenie preaortálne uloženého hypogastrického plexu. 

Vyskytujú sa až u štvrtiny mužov po operácii. Toto porušenie sa prejaví retrográdnou 

ejakuláciou. Ďalšou príčinou môže byť porušenie prítoku krvi do vnútorných panvových tepien, 

čo sa prejaví erektilnou dysfunkciou. Pred operáciou je nutné mužov o tejto možnej komplikácii 

poučiť 

Neurologické poškodenie 

Ischemické poškodenie miechy nie je pri aortoiliakálnych rekonštrukciách časté. Vyskytuje sa 

asi v 0,25% prípadov. Je častejšie pri aortoiliakálnych rekonštrukciách pre aneuryzmy než pre 

obliteratívne ochorenia. Pre výživu miechy má význam Adamkieviczova artéria, ktorá 

odstupuje najčastejšie z jednej z párových interkostálnych artérií v rozsahu Th8-Th12. No jej 

odstup je variabilný a môže odstupovať i z lumbálnych tepien. Na výžive miechy majú podiel 

i vnútorné panvové tepny. Na rozvoj paraplégie môže mat vplyv prerušenie toku krvi 

v lumbálnych tepnách počas klemovania aorty, alebo vyradenie toku vo vnútorným panvových 

tepnách.  

Vzhľadom k variabilnému krvnému zásobeniu miechy je toto poškodenie ťažko 

predpovedateľné. Nepotvrdilo sa, že by monitorácia evokovaných potenciálov mohla mať 

podobný význam, ako pri operáciách hrudnej aorty. Ako prevencia poškodenia miechy je 

odporúčané zachovanie priechodnosti aspoň jednej vnútornej panvovej tepny.  

Neskoré komplikácie 

Medzi neskoré komplikácie sa považujú pseudoaneuryzmy, uzávery rekonštrukcie, infekcia 

protézy, aortoduodenálna fistula a sexuálne dysfunkcie. Reoperácie pre neskoré komplikácie sú 

udávané až u 20% pacientov.  
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Uzáver rekonštrukcie  

Uzáver rekonštrukcie je najčastejšou neskorou komplikáciou aortobifemorálneho bypassu. 

Udáva sa, že až 15% a 30% pacientov má do 10 rokov uzáver rekonštrukcie. Najčastejšou 

príčinou uzáveru je neointimálna hyperplázia alebo progresia aterosklerózy v oblasti 

anastomózy. Medzi rizikové faktory progresie aterosklerózy patrí fajčenie. Ďalšie príčiny sú 

menej časté a môže sa jednať o pseudoaneuryzmu anastomózy, dilatáciu graftu alebo 

hyperkoagulačný stav.  

Klinicky sa takáto ischémia prejaví ťažkosťami, ktoré sú výraznejšie než pôvodné. Väčšinou sa 

jedná o uzáver jedného ramienka protézy. U týchto pacientov je indikovaná operácia. 

Vykonávame trombektómiu ramienka Fogartyho katétrom a snažíme sa zistiť príčinu uzáveru. 

V tomto môže pomôcť angiografia. Ak je stenotická alebo obliterovaná distálna anastomóza, 

možeme sa pokúsiť o jej resekciu a kontinuitu bypassu zabezpečujeme interpozitom na hlbokú 

stehennú tepnu. Ak sa odtok na hlbokú stehennú tepnu nedá zabezpečiť pre jej stenózy alebo 

úplnú obliteráciu, snažíme sa o odtok do zákolennej tepny femoropopliteálnym bypassom. Ak 

sa nám nepodarí trombektómia ramienka pre inveterovanú trombózu, môžeme sa pokúsiť 

o zabezpečenie krvného toku z kontralaterálnej inguiny femorofemorálnym cross over 

bypassom alebo axilofemorálnym bypassom. 

Ak je uzavretý celý aortobifemorálny bypass, je situácia komplikovanejšia a stav je málokedy 

riešiteľný výkonom v oblasti proximálnej anastomózy. Najjednoduchším riešením je 

axilofemorálny alebo axilobifemorálny bypass.  

Pseudoaneuryzma anastomózy 

Pseudoaneuryzma anastomózy sa vyskytuje asi v 1% a 5% prípadov. Častejšie je v oblasti 

distálnej anastomózy. Príčinou býva prílišný ťah na anastomózu v dôsledku nevhodnej dĺžky 

protézy. Ďalšou príčinou môže byť i nedostatočné zaberanie steny tepny pri konštrukcii 

anastomózy, alebo infekcia protézy. Pseudoaneuryzma može viesť k uzáveru rekonštrukcie, 

k distálnej embolizácii trombu alebo krvácaniu. Diagnóza je založená na ultrazvuku alebo na 

CT angiografickom vyšetrení.  

Liečba je chirurgická. Indikáciou na liečbu je rozmer nad 2 cm alebo rozmer nad 50% graftu. 

Je nutné zresekovať distálnu anastomózu a kontinuitu bypassu obnoviť interpozitom na 

priechodný arteriálny segment uložený distálne od pôvodnej anastomózy. Toto interpozitum je 

vhodné viesť na hlbokú stehennú tepnu. Ak je povrchová stehenná tepna priechodná, tak ju 

všívame do interpozita. Nutné je odobrať  i materiál na kultivačné vyšetrenie k vylúčeniu 
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infekcie protézy. Pseudoaneuryzmy v proximálnych anastomózach sú chirurgicky obtiažnejšie 

riešiteľné. Jednou z možností ich liečby je zavedenie stentgraftu do proximálmnej anastomózy. 

Infekcia protézy 

Infekcia protézy je závažnou komplikáciou. Našťastie jej incidencia je pod 1%. Najčastejším 

pôvodcom je Staphylococcus aureus. 

Medzi rizikové faktory vzniku infekcie protézy patria 

- opakované revízie 

- prítomnosť pooperačného hematómu alebo  seromu 

- urgentný aortobifemorálny bypass 

Baktérie sa môžu do rany dostať z kože, z otvorených lymfatických uzlín, nástrojov. Neskôr 

môže byť protéza infikovaná infekčným fokusom. Aj keď sa infekcia môže prejaviť až 

o niekoľko rokov, predpokladá zanesenie infekcie do rany pri operácii. Prevenciu infekcie 

protézy tvorí:  

- zamedzenie priameho kontaktu protézy s kožou. Preto je dôležité  celé operačné pole 

prekryť fóliou. 

- dôsledná hemostáza a drenáž  na zamedzenie vzniku hematómov. 

- vyhýbanie sa konkomitatntným výkonom na zažívacom trakte, kedy môže dôjsť ku 

kontaminácii protézy baktériami zo zažívacieho traktu. Preto ak dôjde k nechcenej, 

i drobnej perforácii čreva je nutné od plánovaného aortobifemorálneho bypassu ustúpiť. 

Klinicky sa infekcia prejaví krvácaním alebo uzáverom rekonštrukcie. Tiež sú prítomné 

príznaky chronickej sepsy. Zvýšené sú hodnoty zápalových markerov ako CRP a procalcitonin. 

Zo zobrazovacích metód môže pomôcť CT, scintigrafia značkovanými leukocytmi alebo PET 

CT. Je dôležité diagnostikovať, či je infekcia lokalizovaná v celej protéze, alebo len 

v ramienku. 

Pri infekcii celej protézy je za štandardný postup považovaná explantácia celej protézy 

a obnovenie prítoku krvi do končatín je zabezpečené axilobifemorálnym bypassom. Sú práce, 

ktoré preferujú po explantácii infikovaného graftu ortotopické uloženie alograftu alebo 

rifampicynom impregnovaných protéz do lôžka po explantácii infikovanej protézy. Dôležitá je 

dlhodobá liečba intravenóznymi antibiotikami.  

Pri infekcii ramienka len protézy, ktoré má najčastejšie pôvod v infikovanej distálnej 

anastomóze. Môžeme vykonať resekciu ramienka do zdravej protézy a náhradu ortotopicky 

uloženou žilou. Sú práce, ktoré prinášajú dobré výsledky s hlbokou žilou v.femoralis 

superficialis. Ďalšou z možností je extraanatomicky uložený bypass, ktorý obchádza infikovanú 
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inguinu, ako napríklad obturatórový bypass, ktorý  je vedený z retroperitonea na mediálnu 

stranu stehna cez foramen obturatum 

Aj napriek moderným operačným technikám a novej antibiotickej liečbe je mortalita infekcií 

protézy v aortoiliakálnej oblasti až 50%. 

Aortoenterálna fistula 

Aortoenterálna fistula je závažná komplikácia, pri ktorej dochádza ku komunikácii medzi 

zažívacím traktom a protézou. Najčastejšie komunikuje s protézou duodenum, menej často 

tenké črevo. Príčinou vzniku fistuly je priamy kontakt protézy s duodenom alebo tenkým 

črevom, dochádza k poručeniu kontinuity zažívacieho traktu, natráveniu protézy a priamej 

komunikácii medzi protézou a zažívacím traktom. Častejšie vzniká aortoduodenálna fistula pri 

end to side konštruovanej aortálnej anastomóze.  

Aortoenterálna fistula sa prejaví krvácaním do zažívacieho traktu. Zo začiatku je krvácanie 

epizodické a málo masívne a tieto epizódy dávajú časový priestor pre diagnostiku a liečbu. 

Neskôr môže byť krvácanie masívne až letálne, prejaví sa  hematemézou, melénou, šokom a 

hypotenziou. Diagnostika môže byť problematická, môže pomôcť endoskopia, ale len ak sa 

podarí preniknúť do oblasti distálneho duodena. Najväčší prínos v diagnostike má CT, ktoré 

objaví abnormality v okolí protézy alebo anastomózy.  

Liečba je problematická. Musí sa odstrániť všetok protetický materiál, uzavrieť kýpeť aorty na 

slepo, končatiny prekrviť extraanatomickým, najčastejšie, axilobifemorálnym bypassom 

a zresekovať postihnutý úsek zažívacej trubice. Mortalita aortoenterálnej fistuly je nad 50%. 

Prevenciou aortoenterálnej fistuly je dôsledná sutura retroperitonea, tak aby nedošlo 

k priamemu kontaktu protézy a duodenom alebo inou časťou zažívacieho traktu.  

3.7 Akútne aortoiliakálne rekonštrukcie 

Príčinou uzáveru panvových tepien býva najčastejšie uzáver tepny embolom alebo trombóza 

ateroskleroticky zmenenej tepny. Embolus má kardiálnu príčinu v 80%, najčastejšie sa vytvorí 

trombus v ľavej predsieni pri fibrilácii predsiení.  

Klinicky sa uzáver panvovej tepny prejaví bolesťou senzitívnym alebo až motorickým 

deficitom. Ďalšie príznaky sú bledosť, chlad, absencia pulzácií.  

Akútnu končatinovú ischémiu delíme podľa Rutherforda na tri štádiá  

I. končatina je viabilná, bez senzitívneho a motorického deficitu 

II. končatina je ohrozená, ohrozenie je revezibilné 

a. prítomný senzitívny deficit, nie je motorický deficit 
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b. prítomný senzitívny i motorický deficit 

III. končatina je ireverzibilne zmenená a musí byť amputovaná 

Na akútny embolizačný uzáver myslíme najmä u ľudí s chronickou fibriláciou predsiene 

a náhlou bolesťou dolnej končatiny alebo oboch dolných končatín. Pri akútnom embolizačnom 

uzávere panvovej tepny je ischémia výrazná a je väčšinou prítomný senzitívny i motorický 

deficit. Niekedy sa môže uvoľniť väčší trombus, ktorý obturuje bifurkáciu aorty  a vzniká  

akútna ischémia oboch dolných končatín. 

Pacienti trombózou ateroskleroticky zmenenej tepny majú tiež náhle vzniknuté bolesti, avšak 

tieto nie sú takej intenzity ako pri embolizačnom uzávere. Väčšinou už majú títo pacienti 

klaudikácie v predchorobí alebo už majú po intervenciách v panvovom riečisku. Pulzácie na 

kontralaterálnej strane môžu byť tiež oslabené.  

Diagnóza je založená na duplexnej sonografii. Pri nejasnostiach môžeme doplniť CT 

angiografiu alebo angiografiu  

 

Liečba 

Embolizačný uzáver 

Pri akútnom uzávere na podklade embólie je indikovaná embolektómia. Vykonávame ju zo 

slabiny, kde vypreparujeme vetvenie spoločnej stehennej. Po podaní heparínu zaklemujeme 

spoločnú, povrchovú a hlbokú stehennú tepnu, vykonávame arteriotómiu na spoločnej 

stehennej tepne tesne nad jej vetvením a Fogartyho katétrom odstraňujeme embolus 

a nasadajúce tromby. Mali by sme obnoviť prítok z panvovej tepny a dostať dobrý retrográdny 

tok z povrchovej a hlbokej stehennej tepny. Arteriotómiu na tepne zošijeme polypropylénovým 

stehom. Do inguiny vkladáme Redonov drén a inguinu suturujeme. [58] 

Pri akútnom embolizačnom uzávere aorty alebo oboch panvových tepien vykonávame 

embolektómiu simultánne z oboch inguín. 

Trombotický uzáver 

Pri liečbe trombotického uzáveru panvovej tepny máme tri možnosti  

- trombektómia panvovej tepny 

- akútny cross over femoro - femorálny bypass 

- akútny aortobifemorálny bypass 
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Trombotický uzáver je väčšinou menej dramatický ako embolizačný. Pretože sa na ňom často 

podieľa i dehydratácia, je výhodné týchto pacientov najskôr rehydratovať. Vzhľadom k tomu, 

že stav sa nedá vždy vyriešiť len trombektómiou a niekedy je nutné pridať i bypassovú 

operáciu, je výhodné pred výkonom doplniť angiografiu a neoperovať len na základe 

ultrazvuku.  

Akútny trombotický uzáver panvovej tepny bez motorického deficitu je možné riešiť 

endovaskulárne trombolýzou a následnou endovaskulárnou liečbou reziduálnych stenóz 

a uzáverov.  

Pri prítomnosti i motorického deficitu je indikovaná chirurgická liečba. Podobne ako pri 

embolektómii vypreparujeme v slabine spoločnú stehennú tepnu postihnutej končatiny. Po 

podaní heparínu zaklemujeme spoločnú, hlbokú a povrchovú stehennú tepnu a pokúsime sa 

o trombektómiu. Niekedy, ak sú prítomné len stenózy v panvových tepnách, sa nám 

trombektómiou podarí obnoviť prítok. Tento je veľa krát nie úplne ideálny, preto by sa mala 

v pooperačnom období doplniť angiografia a stenózy na panvových tepnách by mali byť riešené 

endovaskulárne.  

Ak sa nám nepodarí obnoviť prítok trombektómiou, tak sa pravdepodobne jedná o 

kompletný aterosklerotický uzáver panvovej tepny a stav je najjednoduchšie riešiteľný 

akútnym femoro – femorálnym cross over bypassom, kedy privedieme krv do postihnutej 

končatiny z kontralaterálnej spoločnej stehennej  tepny.  

Ak sú postihnuté obe panvové tepny aterotrombotickým uzáverom, môže s nám podariť 

vykonať trombektómiu z oboch panvových tepien. Ak sa nám podarí vykonať trombektómiu 

panvovej tepny len na jednej strane, môžeme kontralaterálnu končatinu revaskularizovať cross 

over femoro – femorálnym bypassom. A ak sa mám nepodarí spriechodniť ani jednu panvovú 

tepnu, musíme stav riešiť akútnym aortobifemorálnym bypassom. Aortobifemorálny bypass 

predstavuje pri akútnom uzávere oboch panvových tepien poslednú možnosť, pretože sa jedná 

o rozsiahly výkon, ktorý je zaťažený vysokým počtom komplikácií. Pri akútnych uzáveroch sa 

snažíme stav riešiť najjednoduchším spôsobom.  

Komplikácie 

Po revaskularizácii akútnej končatinovej ischémie musíme vždy myslieť na lokálny a celkový 

revaskularizačný syndróm. Toto platí obzvlášť pri uzávere panvových tepien, ktoré vyživujú 

veľkú svalovú hmotu. Medzi lokálne komplikácie patrí kompartment syndróm, ktorý je 

najčastejšie na lýtku, ale pri dlhých ischémiách panvových tepien sa môže vyskytnúť i na 
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stehne. Medzi celkové revaskularizačné komplikácie patrí akútne renálne zlyhanie, poruchy 

koagulácie, ARDS, multiorgánová dysfunkcia až zlyhanie.  

4. Akútna mezenteriálna ischémia  

Akútna mezenteriálna trombóza je jedno z najťažších ochorení s veľmi vysokým percentom 

úmrtnosti (85-100%). Takáto vysoká úmrtnosť je spôsobená nedostatočne rozvinutou 

a neskorou diagnostikou akútnej trombózy viscerálnych ciev a teda aj neskorou chirurgickou 

liečbou. 

Spomedzi akútnych brušných ochorení je akútna mezenteriálna trombóza pomerne významná 

a počet úmrtí na infarkt čriev oveľa presahuje počet úmrtí na iné akútne ochorenia brucha 

(apendicitída, vredy, illeus). Hlavnou príčinou akútnej mezenteriálnej trombózy je embólia, 

ktorá sa vyskytuje u 44,2% pacientov. Ďalšími príčinami akútnej viscerálnej ischémie je 

trombóza, ktorá sa vytvára v ateroskleroticky stenotizovanej AMS a jej vetvách, disekcia 

brušnej aorty, hyperkoagulačné stavy, tupé poranenia dutiny brušnej, imunokomplexová 

vaskulitída a iné. U truncus coeliacus bola raritne popisaná trombóza pri trombofilných stavoch 

z deficitu proteinu S a pri spontánnej disekcii. Percentuálne  je trombóza a. mesenterica superior 

sledovaná u 32,9 % pozorovaní, neoklúzna ischémia sa vyskytuje v 12,8% a trombóza vén 

u 10,1% pacientov. Je teda zjavné, že embólia a trombóza je najčastejšou príčinou viscerálnej 

ischémie.  

 

4.1 Typy porúch mezenteriálneho obehu 

Podľa priebehu sa akútne poruchy mezenteriálnej cirkulácie rozdeľujú do troch skupín: 

- s následnou kompenzáciou prietoku krvi; 

- s následnou subkompenzáciou prietoku krvi; 

- s dekompenzáciou prietoku krvi. 

V prvom prípade nastupuje úplné obnovenie všetkých funkcií čreva bez akýchkoľvek 

následkov. Rekonvalescencia pacientov sa vyskytuje spontánne alebo pod vplyvom 

konzervatívnej liečby. 

Porucha mesenteriálneho obehu s následnou subkompenzáciou prietoku krvi vyvoláva celé 

spektrum ochorení čreva: angina abdominalis, vredy čreva, enteritída, kolitída, ktoré sa môžu 

klinicky prejavovať ako krvácanie, perforácia, flegmóna steny čreva, segmentárne stenózy 

rôznych oddielov čreva. 

Pri poruchách s dekompenzáciou mezenteriálnej cirkulácie vzniká infarkt čreva, často postihuje 

veľkú časť tenkého čreva. Tento stav sa prejavuje sa peritonitídou a pri neskorej chirurgickej 



47 
 

liečbe hrozí úmrtie pacienta. 

 

4.2 Typy oklúzií pri akútnej meznteriálnej trombóze 

Migrácia trombov môže byť spôsobená mnohými príčinami (srdcová dysrytmia, zmena krvného 

tlaku, hypokoagulácia). Embolizácia do samostatných ciev je možná len vtedy, ak je priemer 

embolu menší ako je priemer artérie. Embolus väčšinou obturuje oblasť bifurkácie artérie, kde 

sa priemer cievy výrazne zužuje. 

Pri embolizácii do a. mesenterica superior sa embolus väčšinou nachádza v odstupe artérie, ale 

sú popísané aj prípady embolizácie distálnych vetiev a. mesenterica superior.  

Z klinických dôvodov rozdeľujeme 4 segmenty - typy postihnutia a. mesenterica superior: 

- kmeň a. mesenterica superior; 

- jej vetvy; 

- proximálne arkády; 

- distálne arkády. 

Prístup cievnej chirurgie je možné voliť vtedy, ak je lézia v tepne na prvej úrovni. Táto 

klasifikácia má pre cievneho chirurga aj prognostický charakter, tak ako arteriálna 

rekonštrukcia má význam pri I. type postihnutia a. mesenterica superior. 

Na rozdiel od embólie, trombóza a. mesenterica superior sa rozvíja dlhšie (od nekoľko hodín 

do niekoľkých dní) a klinika je menej výrazná. Súvisí to s chronickým dlhodobým 

aterosklerotickým postihnutím viscerálnych ciev a adaptáciou čreva na hypoperfúziu. Akútna 

trombóza a. mesenterica inferior sa vyskytuje veľmi zriedkavo. Chronický uzáver a. 

mesenterica inferior z viscerálnych ciev je častejší, ale má asymptomatický charakter vzhľadom 

na adekvátne rozvinutý kolaterálny obeh. Avšak, aj pri chronickom uzávere a. mesenterica 

inferior môže ischémia/nekróza ľavej polovice hrubého čreva nastúpiť v prípade akútnej 

oklúzie a. mesenterica superior. 

 

 

Neokluzívne typy poruchy mezenteriálneho obehu 

Takmer 20% zo všetkých príčin AMI tvorí neokluzívna mezenteriálna ischémia (NOMI). 

Mortalita sa pohybuje okolo 50 – 90%. Postihnutie viscerálneho riečiska u NOMI môže viesť 

k viacerým zmenám, ako je ischemická nekróza tenkého čreva, stresové vredy žalúdka, 

aseptická ischemická hepatitída, ischemická kolitída, cholecystitída, pankreatitída a iné. Na jej 

vzniku sa podieľa predovšetkým základné ochorenie, pri ktorom dochádza  k hypoperfúzii 
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viscerálnej oblasti alebo centralizácii obehu a vazokonstrikcii splanchnického riečiska. Pri 

neokluzivných formách poruchy mezenteriálneho obehu artérie a vény mezentéria zostávajú 

priechodné. Zmeny mikrocirkulácie sa začínajú na úrovni arteriol, venúl a kapilár. Následne 

trombóza smeruje kraniálne a postupne trombotizujú vetvy mezenteriálnych vén a artérií. 

Z praktických dôvodov neokluzívne poruchy mezenteriálneho obehu delíme na stavy: 

- pri čiastočnej oklúzii, 

- pri angiospazme, 

- v dôsledku centralizácie hemodynamiky. 

Príčin čiastočnej oklúzie mezenteriálnych arterií môže byť viacero ochorení aorty a viscerálnych 

artérií, ale hlavnou príčinou je ateroskleróza. Aterosklerotický plát stenotizuje lúmen 

mezentriálnych artérií. Pacient je na hypoperfúziu adaptovaný, ale v prípade poklesu tlaku 

(hypotónia, hypovolémia) sa rozvinú poruchy mikrocirkulácie, ktroré spôsobujú 

mikroembolizácie fragmentov aterosklerotického plátu alebo trombotizácie v dôsledku 

hyperkoagulácie. 

Typickým prejavom tohto stavu je angina abdominalis, ktorá sa prejavuje pri funkčnej záťaži a 

väčšinou má tranzitórny charakter. Ďalším dôležitým faktorom vývoja neokluzivných porúch 

mezenteriálneho krvného obehu je angiospasmus. 

Inou príčinou neokluzívnych porúch mezenteriálneho krvného obehu je dekompenzácia 

chronických kardiovaskulárnych ochorení, kedy je prítomná nízka ejekčná frakcia, v dôsledku 

čoho sa mení hemodynamika, nastupuje centralizácia krvného obehu a výrazná hypoperfúzia 

najslabšie prekrvených oblastí čreva. 

Trombóza mezenteriálnych vén 

Oproti arteriálnej mezenteriálnej trombóze, venózna trombóza mezenteriálneho systému sa 

vyskytuje oveľa menej (5 – 15 %), mortalita dosahuje 20 – 50 %. Ak vzniká na podklade 

intraabdominálnej patológie, začiatok má vo veľkých cievach, pri trombóze u trombofilných 

stavov začína na periférii. Príčiny mezenteriálnej žilovej trombózy (MŽT) sú rôzne, napr. 

trombofílie, hematologické ochorenia, zápalové ochorenia v dutine brušnej (pankreatitída), 

pooperačné stavy (splenektómia), cirhóza atď. 

Rozlišujeme primárnu a sekundárnu trombózu mezenteriálnych vén. Pri primárnej trombóze je 

na začiatku trombus v intestinálnych vénach a až neskôr v magistrálnych venóznych 

kolektoroch. Pri sekundárnej trombóze predchádza trombóze mezenteriálnych vén najprv 

trombóza v. portae a v. lienalis. 

Pri patogenéze venóznej mezenteriálnej trombózy dôležitú úlohu zohrávajú  hemodynamické 

parametre a hemokoagulačné faktory krvi. Častou príčinou primárnej trombózy sú flebitídy 



49 
 

mezenteriálnych vén v dôsledku septických zápalových ochorení brucha. Sekundárna trombóza 

sa väčšinou prejavuje pri ochoreniach pečene a sleziny. Na rozdiel od arteriálnej trombózy, 

venózna mezenteriálna trombóza postihuje väčší objem venózneho riečiska a často celý 

portálny systém. 

Pri kombinovanej (zmiešanej) forme infarktu čreva nastupuje súčasne oklúzia mezenteriálnych 

artérií a vén. Tento typ poruchy mezenteriálneho obehu nie je taký častý (3 -5%). V klinickej 

praxi sledujeme kombinovaný typ poruchy mezenteriálneho obehu pri traume (odtrhnutý 

venózny a arteriálny kmeň) a pri ligatúre počas operačného výkonu. 

Oklúzia v. portae len zriedka ohrozuje vitalitu čreva, pretože venózny odtok je kompenzovaný 

porto-kaválnymi anastomózami. Situácia sa zhoršuje, ak je limitovaný odtok do v. cava 

superior. Vtedy je odtok krvi možný len cez porto-kaválne anastomózy do v. cava inferior. 

Tento stav je najhorší pre tenké črevo, keďže kolaterály nie sú spojené s v. cava inferior. Hrubé 

črevo je naopak spojené kolaterálami s vénami retroperitonea a s renálnym venóznym 

systémom. Vena mesenterica inferior je spojená kolaterálami s v. iliaca, čo má klinický význam 

pri trombóze vena mesenterica inferior. Pri trombóze v. mesenterica superior je odtok cez v. 

mesenterica inferior zablokovaný pri trombózach v.lienalis a kmeňa v. mesenterica superior. 

Toto anatomické špecifikum venózneho riečiska je aj hlavnou príčinou toho, že pri trombóze 

v.portae  sa rozvíja ischémia len tenkého čreva. 

 

4.3 Klinický obraz akútnej viscerálnej ischémie 

Pri akútnej mezenteriálnej trombóze môžu byť klinické prejavy akútne, s narastajúcou 

symptomatológiou a prodromálne. Akútny začiatok sa prejavuje spontánnymi výraznými 

bolesťami brucha, prítomné je zvracanie, diarea. Narastajúca symptomatológia je 

charakteristická pri spomalenej obštrukcii artérií a vén, čo väčšinou sledujeme pri venóznej 

trombóze. 

Pri embólii do a.mesenterica superior dosť často sledujeme 2 etapy klinických prejavov. Po 

akútnej fáze bolesti ustupujú, avšak o niekoľko hodín a niekedy až o niekoľko dní  sa symptómy 

vracajú. 

Štádium ischémie sa začína ihneď po vzniku poruchy mezenteriálneho obehu a trvá 6-12 hodín. 

Následne sa začína štádium infarku, ktoré trvá 12-24 hodín a potom sa rozvíja štádium 

peritonitídy. 

Bolesť bucha je hlavným symptómom mezenteriálnej trombózy. Špecifikom tejto bolesti je 

výrazná intenzita v štádiu ischémie. Intenzita bolesti súvisí s objemom ischémie. Bolesť 

prakticky nereaguje na analgetiká ani opiáty.  
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V štádiu infarktu sa bolesť o niečo zmierni, ale v štádiu peritonitídy znovu progreduje. Na 

začiatku má bolesť intermitentný charakter v epigastrickej oblasti, časom sa prejavuje difúzne 

a má trvalý charakter. 

Ďalšim klinickým prejavom je zvracanie, často s prímesou krvi. Príčinou krvácania sú erózie 

žalúdka, ktoré sú tiež spôsobené ischémiou. Pri mezenteriálnej ischémii nie je   porušená 

evakuačná funkcia črev, naopak, prítomná je posilnená peristaltika, stolica môže byť 

s prímesou krvi. Pri vysokej oklúzii a. mesenterica superior je vážnym diagnostickým kritériom 

1-2x riedka stolica, ktorá sa prejavuje v krátkom období od začiatku bolesti. Reakciou čreva na 

ischémiu sú hnačky, ktoré môžu trvať dlhšie. V štádiu infarktu sa  objavuje krv pri hnačkách. 

Na začiatku ochorenia brucho nie je nafúknuté, ale v štádiu peritonitídy je brucho nafuknuté, 

prítomný je paralytický ileus čreva, dominujú celkové intoxikačné prejavy: tachykardia, 

hypotenzia, kolaps, dehydratácia.  

Priebeh ochorenia súvisí s viacerými faktormi: vek pacienta, základné ochorenie, typ poruchy 

mezenteriálneho obehu, stav kolaterálneho obehu.  

V akútnej forme mezenteriálnej trombózy rozlišujeme štádium kompenzácie, subkompenzácie 

a dekompenzácie. Kompenzácia mezenteriálneho obehu je možná,  ak je prítomná ischémia 

alebo infarkt len sliznice steny čreva, maximálne čiastočne svalovej vrstvy. Subkompenzácia - 

infarkt sliznice svalovej vrstvy steny čreva, postihnutie procesom ischémie na ohraničených 

častiach serózy. V štádiu dekompenzácie je prítomné postihnutie všetkých vrstiev steny čreva, 

procesom ischémie je postihnutý veľký objem čreva. Väčšina týchto pacientov zomiera v 1-3 

štádiu ochorenia. 

 

4.4 Diagnostika akútnej viscerálnej ischémie 

U pacienta so suspektnou mezenteriálnou trombózou musíme za čo najkratší čas potvrdiť alebo 

vylúčiť akútny uzáver viscerálnych ciev. Viabilita čreva v závislosti od času uplynutého medzi 

nástupom klinických príznakov a stanovením diagnózy klesá nasledovne: do 12 hodín vykazuje 

100 %, od 12 – 24 hodín 56 % a po 24 hodinách dosahuje už len 18%. Diagnostika sa okrem 

klinického obrazu opiera o laboratórne výsledky, v ktorých nájdeme zvýšené zápalové 

parametre a v 50 % prípadov tiež zvýšené amylázy. Natívna snímka brucha je v skorých 

štádiách často negatívna, príp. je na nej nešpecifický nález (dilatované črevné kľučky s 

hladinkami). Špecifickejšie znaky ako pneumatosis intestinalis alebo plyn v portálnom riečisku 

sú neskorým nálezom. Najdostupnejšou a najlacnejšou diagnostikou je DUS proximálnych 

úsekov mezenteriálnych artérií. Hlavnou nevýhodou ultrazvuku je závislosť kvality vyšetrenia 

od skúsenosti výšetrujúceho lekára. U pacienta so suspektnou mezenteriálnou trombózou má 
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byť jednoznačne indikované zobrazovacie vyšetrenie. Metódami voľby sú CT a CT-

angiografia, ktorá má zjavné výhody: neinvazívna metóda, používa sa menej kontrastu, je 

možné hodnoverne posúdiť aj stav venózneho viscerálneho obehu. Výhodou CT je detekovanie 

ischemických zmien postihnutých úsekov čreva, možnosť určenia príčiny ischémie a tiež 

vylúčenie inej patológie v DB. Alternatívou CT je diagnostická angiografia, ale s vývojom CT 

angio diagnostiky, angiografiu vykonávame iba v pripade intervenčnej revaskularizácie 

viscerálnych ciev. 

U pacientov s NOMI, okrem kontrastného CT vyšetrenia a CT-angiografie metódou voľby 

môže byť aj DSA. K typickým znakom NOMI na DSA patrí: zúženie odstupu hlavných vetiev 

AMS, tzv. „klobásový príznak“ (striedanie rozšírených a zúžených úsekov mezenteriálnych 

vetiev), spazmus mezenteriálnych arkád, znížené plenenie intramurálnych vetiev. 

Z hľadiska diagnózy MŽT sú dôležité anamnestické údaje pacienta, pretože až u 50 % 

vyšetrených bola v minulosti prítomná hlboká venózna trombóza dolných končatín alebo 

hyperkoagulačný stav v rodinnej anamnéze. Najdôležitejším vyšetrením u MŽT je CT s 

kontrastom, pre ktoré je typická triáda nálezov: zle sa farbiaci kmeň VMS, pridružená tekutina 

v DB a zhrubnutý úsek TČ. 

 

4.5 Liečba akútnej viscerálnej ischémie 

Pre úspešnú liečbu pacientov s akútnou mezenteriálnou trombózou je nutná:  

- akútna hospitalizácia 

- včasná diagnostika (CT angio) 

- adekvátna liečba podľa štádia ochorenia 

- ak je indikovaný operačný výkon, tak emergentná operácia  

- adekvátna postoperačná starostlivosť v podmienkach KAIM. 

Taktika liečby záleží od štádia ochorenia. Pri kompenzácii mezenteriálného obehu je 

indikovaná konzervatívna liečba (antiagregačná, antikoagulačná, vazodilatačná, 

spazmolytická, antiedematózna, analgetická, hydratačná).  

V štádiu subkompenzácie sa začína konzervatívnou liečbou a na základe klinických prejavov 

sa rozhoduje o ďalšom manažmente (konzervatívna a endovaskulárna / endovaskulárna a 

chirurgická liečba). 

V štádiu dekompenzácie je indikovaná emergentná chirurgická liečba, ktorá zabezpečí 

revaskularizáciu mezenteriálneho obehu (embolektómia, bypassové operácie), v prípade 

deštrukcie čreva sa pristupuje k resekcii nekrotického úseku čreva, súbežne priebeha liečba 

peritonitídy.  
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Liečba NOMI sa opiera o obnovu perfúzneho tlaku a odstránenie prvotnej príčiny, i.a. infúziu 

vazodilatačných látok a preventívne podávanie antikoagulačných preparátov. Terapia MŽT 

závisí od prítomnosti peritoneálneho dráždenia. Pri negatívnych známkach sa aplikuje 

antikoagulačná terapia a trombolytická liečba, pri pozitívnom peritoneálnom dráždení 

nasleduje chirurgická intervencia s následnou second look operáciou. 

 

Invazívne metódy liečby 

Terapia MI môže byť endovaskulárna (zameraná na príčinu ochorenia) a chirurgická. Medzi 

výhody EVT patrí možnosť využitia u rizikových pacientov, miniinvazivita, redukcia 

traumatizácie steny a tiež možnosť odstránenia reziduálnych lézií. Z endovaskulárnych techník 

sa využíva trombolýza a mechanická tromboembolektómia.  

Chirurgický prístup – stredná laparotómia. Základom chirurgickej liečby je obnova viscerálnej 

cirkulácie. V prípade revaskularizácie do 4-6 hodín je vysoká pravdepodobnosť plnej 

regenerácie funkcie čreva. V literatúre sú popísané prípady úspešnej revaskularizácie 

viscerálnych ciev bez resekcie čreva aj neskôr. Preto, ak to stav pacienta dovolí, 

revaskularizáciu je potrebné vykonať aj mimo optimálneho časového okna (4-6 hodín) od 

začiatku ochorenia. 

Pri neodvratných zmenách čreva je tiež potrebné uvažovať o revaskularizácii. Takýto postup je 

odôvodnený snahou o zachovanie hranične postihnutých črevných kľučiek. Okrem toho, 

obnova perfúzie mezenteriálneho obehu (embolektómia) zabráni progresii trombotizácie, ktorá 

nastupuje v dôsledku akútnej arteriálnej oklúzie. 

Pri gangréne čreva sa vykonáva resekcia nekrotických kľuček so šetrením mezenteria. Hranične 

vitálne črevo sa neodporúča resekovať, ak sa vykoná revaskularizácia. V prípade, že 

vaskularizáciu nie je možné urobiť, je nutné resekovať gangrenózne črevo v povodí obturovanej 

artérie, približne s odstupom cca 20-25 cm od zóny makroskopicky zmenenej steny čreva. 

S odstupom 12-24 hodín sa odporúča relaparotómia za účelom revízie vitality čreva. 

Chirurgický postup: relaparotómia, vizualizácia oblasti oklúzie viscerálnych ciev, ohodnotenie 

vitality čreva. 

4.6 Mezenterická žilová trombóza 

Mezenterická žilová trombóza (MŽT) zaberá 5 – 15 % z AMI, jej mortalita dosahuje 20 – 50%. 

Ak vzniká na podklade intraabdominálnej patológie, začiatok má vo veľkých cievach, pri 

trombóze u trombofilných stavov začína na periférii. Príčiny MŽT sú rôzne, napr. trombofílie, 

hematologické ochorenia, zápalové ochorenia v dutine brušnej (pankreatitída), pooperačné 

stavy (splenektómia), cirhóza atď. Viabilita čreva v závislosti od času uplynutého medzi 
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nástupom klinických príznakov a stanovením diagnózy klesá nasledovne: do 12 hodín vykazuje 

100 %, od 12 – 24 hodín 56 % a po 24 hodinách dosahuje už len 18 %. Diagnostika sa okrem 

klinického obrazu opiera o laboratórne výsledky, v ktorých nájdeme zvýšené zápalové 

parametre a v 50 % prípadov tiež zvýšené amylázy. Natívna snímka brucha je v skorých 

štádiách často negatívna, príp. je na nej nešpecifický nález (dilatované črevné kľučky s 

hladinkami). Špecifickejšie znaky ako pneumatosis intestinalis alebo plyn v portálnom riečisku 

sú neskorým nálezom. Metódami voľby sú CT a CT-angiografia. Výhodou CT je detekovanie 

ischemických zmien postihnutých úsekov čreva, možnosť určenia príčiny ischémie a tiež 

vylúčenie inej patológie v dutine brušnej. DUS proximálnych úsekov mezenteriálnych artérií 

má vysokú špecifitu, ale nízku senzitivitu (má význam väčšinou len v 1. štádiu ochorenia). V 

prípade, že sú už u pacienta prítomné známky peritoneálneho dráždenia, preferuje sa probatórna 

laparotómia. Z hľadiska diagnózy MŽT sú dôležité anamnestické údaje pacienta, pretože až u 

50 % vyšetrených bola v minulosti prítomná hlboká venózna trombóza dolných končatín alebo 

hyperkoagulačný stav v rodinnej anamnéze. Najdôležitejším vyšetrením u MŽT je CT s 

kontrastom, pre ktoré je typická triáda nálezov: zle sa znázorňujúci kmeň VMS, pridružená 

tekutina v dutine brušnej a zhrubnutý úsek tenkého čreva. 

Terapia MŽT závisí od prítomnosti peritoneálneho dráždenia. Pri negatívnych známkach sa 

aplikuje antikoagulačná terapia a trombolytická liečba, pri pozitívnom peritoneálnom dráždení 

nasleduje chirurgická intervencia s následnou second look operáciou. 

 

5. Chronická viscerálna ischémia 

Chronická viscerálna ischémia (abdominálna angína) predstavuje len 5 % všetkých 

mezenteriálnych ischémii, avšak údaje o prevalencii chronickej viscerálnej ischémie nie sú 

úplne jednoznačné. Podľa literatúry od 1 do 5 pacientov na 10 - 25 tisíc obyvateľov má klinické 

prejavy viscerálnej ischémie pri stenóze viscerálnych artérií, počas patologických štúdií sa 

pozoruje v 20 - 70% prípadov. Najčastejšou príčinou chronickej viscerálnej ischémie je 

ateroskleróza aorty spôsobujúca stenózu alebo oklúziu odstupu viscerálnych vetiev, čo je 

príčinou 95 % prípadov splanchnickej hypoperfúzie. Operačné zákroky pri tejto patológii 

predstavujú iba v 1-2% zo všetkých operácií na aorte a jej vetvách. 

 

5.1 Klasifikácia chronickej viscerálnej ischémie 

 

I. Ischemické gastroduodenopatie: 

 atrofická gastritída, atrofická duodenitída; 
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 erozívna gastritída, erozívna duodenitída (akuútna, chronická). 

Komplikácie: 

• chronický ischemický vred žalúdka, duodena; 

• akútne krvácanie (žalúdok, duodenum); 

• perforácia žalúdka, dvanástnika; 

• penetrácia žalúdka, dvanástnika. 

 

II. Ischemické lézie pankreasu (ischemická pankreatitída): 

• akútna ischemická pankreatitída; 

• chronická ischemická pankreatitída; lipomatóza pankreasu.  

Komplikácie: 

• sekrečná insuficiencia pankreasu; 

• diabetes mellitus; 

• cysta pankreasu;  

• pankreonekróza. 

 

III. Ischemické postihnutie pečene (ischemická hepatopatia): 

• akútna ischemická hepatitída; 

• chronická ischemická hepatitída; nealkoholická steatohepatitída. 

Komplikácie: 

• fibróza pečene; 

• cirhóza pečene; 

• hepatálna insuficiencia. 

 

IV. Ischemické postihnutie čreva (enterokolopatia): 

• ischemická enteropatia (mezenteriálna ischémia);  

• ischemická enteropatia so syndrómom malabsorbcie; 

• chronické ischemické vredy tenkého čreva; 

• ischemická kolopatia s atrofiou sliznice; 

• ischemická kolitída.  

Komplikácie: 

• striktúry hrubého čreva; 

• akútna črevná obštrukcia; 

• akútne črevné krvácanie; 
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• infarkt čreva; 

• kalová peritonitída  

 

5.2 Klinika chronickej viscerálnej ischémie 

Existujú tri štádiá abdominálneho ischemického syndrómu: štádium kompenzácie (chýbajú 

klinické prejavy), subkompenzácia (príznaky sa objavujú pri konzumácii veľkého množstva 

potravy), dekompenzácia (príznaky sú stále, zväčšenie bolesti po požití malého množstva 

jedla). V závislosti od postihnutej viscerálnej cievy, alebo pri postihnutí viac ako jednej 

viscerálnej artérie, može byť klinika variabilná, avšak vďaka prítomnosti kolaterálnych 

kompenzačných mechanizmov viscerálnej cirkulácie, klinické prejavy nie sú zvýrazneneé 

podľa anatomickej oblasti perfúzie z povodia postihnutého segmentu. Napriek tomu chronickú 

viscerálnu ischémiu je možné rozdeliť na 4 formy, na základe klinických prejavov: 

- črevná (bolesti), 

- proximálna mezenteriálna – proximálna enteropatia (dysfunkcia tenkého čreva), 

- distálna mezenteriálna – terminálna kolopatia (dysfunkcia ľavej polovice hrubého 

čreva), 

- kombinovaná. 

Klasické klinické prejavy pozostávajú z troch príznakov: bolesť brucha, dysfunkcia čriev a 

strata hmotnosti. Bolesti sa objavujú alebo zosiľňujú po jedle (postprandiálna angína), nemajú 

jasnú lokalizáciu. Charakter bolesti (od pocitu ťažkosti až po výrazné bolesti) závisí od 

závažnosti vaskulárneho postihnutia a individuálnej viscerálnej citlivosti. Väčšinou sa bolesti 

lokalizujú v epigastrickej oblasti s iradiáciou do mezogastrickej oblasti. Bolestí sa zmierňujú 

pri výraznom obmedzení príjmu jedla. V pokročilých štádiách je pocit ťažkosti v epigasriu 

stále. So zvracaním sa pri chronickej viscerálnej ischémii stretávame len veľmi zriedkavo. 

Dysfunkcia čreva sa prejavuje narušením všetkých jeho funkcií: motoriky, sekrécie a absorbcie. 

Rodeľujeme proximálnu a terminálnu enteropatiu. Pri postihnutí a.mesenterica superior 

dominuje sekretorická a absorbčná dysfunkcia, pri oklúzii a. mezenterica inferior  je postihnutá 

skôr evakuačná funkcia hrubého čreva. Na začiatku sa dysfunkcia tenkého čreva prejavuje 

nestabilnou stolicou, pocitom dyskomfortu v čreve a meteorizmom. Následne sa hnačky menia 

na ťažké zápchy, progreduje dysfunkcia hrubého čreva. 

Proximálna enteropatia má 3 štádia: 

- ischemická funkčná ischémia – posilnená motorika, narušenie absorbcie, meteorizmus 

v podmienkach posilnenej peristaltiky, 
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- ischemická enteritída – bolesti brucha, paralitický ileus, zvracanie, melena, 

leukocytóza, 

- tranzitórna ischémia tenkého čreva – formovanie striktúr alebo infarktu tenkého čreva. 

Terminálna kolopatia tiež má 3 štádia: 

- funkčná ischemická kolopatia (nafúknutie brucha, zápchy, drobná stolica),  

- ischemická kolitída – postihnutie sliznice čreva – krvácanie,  

- tranzitórna ischémia hrubého čreva – formovanie ischemických striktúr 

a v terminálnom štádiu – vývoj gangrény hrubého čreva. 

Klinické prejavy ischémie čreva závisia aj od hĺbky postihnutia steny. 

Postihnutie sliznice má tendenciu k regenerácii a prejavuje sa enteritídou a kolitídou. Pri 

ischémii sliznice a svalov nastupujú fibrotické zmeny a striktúry. Pri transmurálnej ischémii 

nastupujú nezvratné zmeny steny čreva – gangréna a perforácia. 

Ďalším klinickým prejavom viscerálnej ischémie je strata hmotnosti. Schudnutie nastupuje 

v dôsledku 3 faktorov: alimentárny (bolesti pri príjme jedla, čo núti pacienta obmedziť objem 

a frekvenciu príjmu potravy), funkčný (narušenie sekretorickej a absorbčnej funkcie, 

dehydratácia), faktor bolesti a chronickej únavy.  

V klinickej lekárskej praxi je dostatočný počet pacientov so zníženou telesnou hmotnosťou, 

gastrointestinálnym ťažkosťami a dlhodobými chronickými bolesťami brucha nejasnej 

etiológie, ktoré vznikajú alebo sa zvyšujú po jedle alebo fyzickej aktivite. Nešpecifický 

charakter klinických prejavov viscerálnej ischemie núti lekára, v rámci diferenciálnej 

diagnostiky, vylúčiť množstvo akútnych a chronických ochorení brucha, vrátane 

onkopatológie.  

 

5.3 Diagnostika chronickej viscerálnej ischémie 

Komplexné viacnásobné vyšetrenia pacientov s touto patológiou zvyčajne umožňujú 

identifikovať príznaky dysfunkcie tráviacich orgánov nešpecifickej etiológie, ktoré môžu byť 

kombinované s prejavmi nešpecifického chronického zápalu nízkej alebo strednej aktivity. 

Takéto výsledky vyšetrenia nedávajú predstavu o skutočnej príčine patológie, čo samozrejme 

ovplyvňuje výsledky liečby. Efektivita liečby u 81% pacientov s nediagnostikovanou 

patológiou viscerálnych ciev je dočasná a niekedy neúspešná. Výrazná abdominalgia, 

spôsobená stenotickým postihnutím viscerálnych ciev často simuluje akútnu chirurgickú 

patológiu (perforácia dutého orgánu, renálna kolika, peritonitída), na základe čoho je 

indikovaný chirurgický výkon, ktorý nerieši etiológiu bolesti, event. je indikovaná operácia pre 

chronické ochorenie (cholecystektómia, ai.). Napriek vykonanému zákroku sa v pooperačnom 
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období bolesti vrátia za pomerne krátku dobu. Dôvodom je, že lenmálo pacientov s bolesťou 

brucha má vykonanú cielenú diagnostiku viscerálnych ciev, a preto je toto ochorenie 

nediagnostikované a zostáva neliečené. Obtiažna klinická diagnostika spočíva v nešpecifickosti 

ťažkostí, vo variabilite symptómov a v ich podobnosti s inými avaskulárnymi ochoreniami 

tráviacich orgánov. Preto u pacientov s pretrvávajúcimi chronickými a recidivujúcimi 

bolesťami brucha je potrebné vykonať komplexné vyšetrenie, vrátane diagnostiky viscerálnych 

ciev. 

Diagnóza chronickej viscerálnej ischémie je založená na nasledujúcom klinickom obraze: 

bolesť spojená s príjmom potravy, črevná dysfunkcia, progresívne chudnutie, prítomnosť 

systolického šelestu pri auskultácii v brušnej oblasti. Pri objektívnom vyšetrení je príznakom 

AIS systolický šelest pri auskultácii brušnej dutiny, ktorý je však prítomný len u 50% pacientov 

s postihnutím viscerálnych artérií. Pri lokalizácii šelestu 2-4 cm pod processus xiphoideus v 

strednej čiare, predpokladáme aterosklerotické postihnutie truncus coeliacus. Pri lokalizácii 

šelestu tesne nad pupkom, predpokladáme aterosklerotické postihnutie a. mesenterica superior. 

Ďalšou možnosťou diagnostiky su alimentárne provokatívne testy: 

1) Test podľa Mikkelsena: počas 1 hodiny by pacient mal vypiť 1 liter mlieka. Výskyt bolesti 

naznačuje ischemickú genézu ochorenia. Test sa používa ako diferenciálny test chronickej 

ischémie viscerálnych orgánov a vredov žalúdka a dvanástnika; 

2) Záťažový alimentárny test – pacient za deň požije vysokoenergetické jedlo (5000kcal) a 

tak provokuje typickú kliniku ischémie 

3) Nitroglycerínový test – pacient počas výstupu/záchvatu bolesti užije Nitroglicerin 

sublinguálne. Ak po 15 - 20 minútach bolesť zmizne alebo sa zmierni, test sa považuje za 

pozitívny. 

Z laboratórnych diagnostických metód majú význam parametre, ktoré charakterizujú proces 

absorbcie a sekretickej funkcie čreva. Sledujeme bielkoviny, ALT, AST, koncentráciu vit. B12. 

Diferenciálna diagnostika vyžaduje povinné ultrazvukové vyšetrenie orgánov brušnej dutiny, 

retroperitoneálneho priestoru, röntgenové a endoskopické vyšetrenie gastrointestinálneho 

traktu, CT angio alebo MR vyšetrenie. Klinické kritériá hodnotenia závažnosti chronickej 

viscerálnej ischémie, ktoré určujú taktiku liečby, má veľmi vysoký praktický význam. 

V diagnostike má svoje miesto DUS proximálnych úsekov mezenteriálnych artérií, ktorá sa 

vykonáva pre- a postprandiálne, kedy dochádza k vymiznutiu rozdielu v maximálnej 

prietokovej rýchlosti. 

USG vyšetrenie. Jednou z najdostupnejších, neinvazívnych a široko používaných metód 

diagnostiky viscerálnych ciev je ultrazvukové vyšetrenie. 
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Ultrazvukové príznaky stenózy/oklúzie nepárných vetiev brušnej aorty sú:  

1) (B-mode): lokálne zúženie lúmenu tepny; zhrubnutie steny tepny, prítomnosť 

aterosklerotického platu intraluminálne; pri stenóze truncus coeliacus primer je a. hepatica 

väčšia ako priemer a. lienalis; poststenotická dilatácia v dĺžke 1-2 cm distálne,  

2) Duplexná sonografia: vizualizácia turbulentného toku, výrazne zvýšenie systolickej 

rýchlosti v oblasti odstupu artérie, zmena spektru prietoku krvi – vznik retrográdneho alebo 

kolaterálneho typu prietoku krvi (retrográdny prietok krvi v a. hepatica comunis a a. 

gastroduodenalis cez arcus pancreaticoduodenalis pri oklúzii truncus coeliacus), retrográdny 

tok krvi v a.mesenterica superior. 

Pri USG vyšetrenie v B-mode zistené príznaky patológie viscerálnych tepien umožnujú 

s vysokou pravdepodobnosťou ohodnotiť etiologický faktor ochorenia. Pri aterosklerotickom 

postihnutí sledujeme zhrubnutie stien viscerálnych tepien (od 1,5 do 2,5 mm) s okrajovými 

defektami a diferenciáciou aterosklerotického plátu. 

Pri nešpecifickej aortoarteritíde hrúbka steny viscerálnych tepien môže dosiahnuť 7-10 mm, s 

nerovnomernosťou vonkajších kontúr a s rovnou vnútornou kontúrou. Prítomná je stenotizácia 

lúmenu až do plnej oklúzie v dôsledku hypertrofie intimy.  

Počas posledných 25-30 rokov, boli ponúknuté viaceré možnosti ohodnotenia stupňa stenózy 

truncus coeliacus a a. mesenterica superior s pomocou USG diagnostiky. Hlavným 

diagnostickým kritériom stenózy je zvýšenie systolickej rýchlosti krvi: pri hemodynamicky 

významnej stenóze (viac ako 50%) truncus coeliacus - 130-200 cm/s; a. mesenterica superior 

viac ako 150-300 cm/s. 

Pri diagnostike stenózy nepárnych viscerálnych vetiev brušnej aorty pomáha aj mezentericko-

aortálny index, ktorý je pomerom peakovej systolickej rýchlosti vo viscerálnych tepnách a 

peakovej systolickej rýchlosti v abdominálnej aorte. Normálny mezentericko-aortálny index je 

1,2 – 1,5. V prípade hemodynamicky významnej stenózy presahuje > 3,0. Tento index je 

dôležitý pri extrémne vysokých alebo nízkych prietokoch krvi v brušnej aorte a jej vetvách. 

Nízky prietok krvi sa zaznamenáva u pacientov s nízkou srdcovou ejekčnou frakciou a u 

pacientov s difúznou aterosklerózou. V týchto pacientov aj pri významnej stenóze viscerálnych 

artérií systolická rýchlosť môže byť < ako 200 cm/s, ale mezentericko-aortálny index bude viac 

ako 3,0, čo potvrdzuje stenózu. Naopak, u mladých pacientov s vysokým srdcovým výdajom 

sa môžu vyskytnúť zvýšené rýchlosti vo viscerálnych tepnách, ale mezentericko-aortálny index 

bude v norme. 

CT angiografia. Najinformatívnejšie pre diagnostiku postihnutia viscerálnych ciev sú 

zobrazovacie metódy. Metódou voľby je CT-angiografia, ktorá má nasledujúce výhody: 
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neinvazívna metóda, vyšetrenie je možné vykonať aj ambulantne, používa sa menej kontrastu, 

je možné vylúčiť alebo potvrdiť aj inú abdominálnu patológiu. V CT náleze nachádzame 

fokálne zúženie/oklúziu viscerálnych tepien a ich kolaterály (Obr. 5).  

 

 

Obr. 5 CT-angio nález uzáveru truncus coeliacus a zavážnej stenózy a. mesenterica 

superior 

Alternatívou CT je diagnostická angiografia, ale s vývojom CT angio diagnostiky klasickú 

angiografiu volíme skôr v pripade intervenčnej revaskularizácie viscerálnych ciev.  

Angiografia. V rámci vyšetrenia viscerálnych artérií je vhodné angiografiu vykonať v 2 

projekciách: predo-zadná a ľavá bočná projekcia. S pomocou bočnej projekcie je možné 

hodnotiť stav odstupu viscerálnych ciev, keďže v tejto oblasti sú veľmi často prítomné stenózy. 

Selektívna mezenterikografia sa vykonáva v prípade nutnosti ohodnotiť distánly segment 

mezenteriálneho obehu a kolaterál. Angiografické kritériá postihnutia viscerálnych artérií sú 

stenóza, deformácia, oklúzia a aneuryzma (Obr. 6). 

Dodatočnými kritériami sú: dilatácia kolaterál a črevno-mezenterických anastomóz, 

retrográdny tok v postihnutej artérii, väčší priemer a. hepatica oproti a.lienalis (pri postihnutí 

truncus coeliacus).  
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Obr. 6 Aterosklerotické postihnutie viscerálnych artérií (angiografia) 

 

Pri podozrení na syndróm chronickej viscerálnej bolesti je potrebné vykonať komplexné 

vyšetrenie pacienta za účelom výlučenia iných možných ochorení. 

Pomocné kritérium môže byť aj to, že pacienti s chronickou viscerálnou ischémiou absolvovali 

za posledný čas viacnásobné vyšetrenie u rôznych špecialistov s neefektívnou liečbou. Súčasne 

s postihnutím viscerálnych artérií je pritomné aj multisegmentárne aterosklerotické postihnutie 

artérií dolných končatín, supraaortálnych artérií, koronárnych a renálnych artérií. 

 

5.4 Liečba chronickej viscerálnej ischémie 

Taktika liečby chronickej viscerálnej ischémie záleží od klinických prejavov, stavu pacienta 

a prognózy progresie ochorenia.  

Konzervatívna liečba – začína sa s korekciou diéty a s liečbou gastroenterologických ťažkostí. 

Dôležitá je vazodilatačná a antiagregačná liečba, ale aj analgetiká. 

Invazívna liečba. Možnosti konzervatívnej liečby sú limitované a dočasné. Adekvátnu 

perfúziu je možné dosiahnuť iba cestou revaskularizácie postihnutej artérie. Napriek tomu, 

revaskularizáciu indikujeme iba u symptomatických pacientov s neefektívnou konzervatívnou 

liečbou v štádiu dekompenzácie. 

S vývojom miniinvazívnych technológií je metódou voľby endovaskulárna liečba (aspiračná 

tromboembolektómia, trombolýza, perkutánna transluminálna angioplastika so zavedením 

stentu). 
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Obr. 7 Endovaskulárna revaskularizácia (stenting) a.mesenterica superior 

 

Výnimkou sú extravazálne procesy, ktoré vytváraju útlak viscerálnych ciev (kompresívne 

syndrómy, intraabdominálne a retroperitoneálne tumory) – v týchto prípadoch je indikovaná 

primárna angiochirurgická liečba.  

Angiochirurgická liečba je indikovaná v prípade vyčerpaných možností endovaskulárnej 

revaskularizácie viscerálnych ciev a pri extravazálnej kompresii. Kontraindikáciou chirurgickej 

revaskularizácie viscerálnych ciev je: akútny infarkt myokardu, CMP, oklúzia distálnej aorty, 

kardiálne zlyhanie a iné ťažké stavy so zlou vitálnou prognózou. 

Možnosti angiochirurgickej liečby: endarterektómia s následnou plastikou, reimplantácia tepny 

alebo aorto-trunkálny bypass, iliacko – mesenterický bypass. 

 

6. Ischémia hrubého čreva po aortálnej rekonštrukcii 

Zvýšenie počtu rekonštrukcií na brušnej aorte, zlepšenie operačnej techniky a modernizácia 

intraoperačného monitoringu spôsobujú významný pokles intraoperačných a postoperačných 

komplikácií. Úmrtnosť po plánovaných aortálnych rekonštrukciách je v dnešnej dobe 4 - 6 %. 

Ďalšie zlepšenie výsledkov chirurgickej liečby závisí od prevencie a včasnej diagnostiky 

možných závažných komplikácií. Pooperačná ischémia čreva a najmä ľavej polovice hrubého 

čreva je jednou z možných a závažných komplikácií. Avšak, predoperačná identifikácia 

pacientov s vysokým rizikom vzniku takejto komplikácie môže skutočne zabrániť vzniku 

závažných pooperačných ischemických komplikácií. S pomocou objektívnej diagnostiky 

vieme selektovať skupinu pacientov, u ktorých je nutná rekonštrukcia viscerálnych artérií počas 

aortálnej rekonštrukcie pre prevenciu postoperačnej ischémie. 
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Ťažká ischémia ľavej polovice hrubého čreva po aortoiliakálnej rekonštrukcii vzniká približne v 

1,5-2% prípadov, s 90% úmrtnosťou. Pri aortálnej rekonštrukciiv na distálnej aorte (infrarenálna 

aneuryzma aorty, Lericheov syndróm) sa táto otázka týka predovšetkým a. mesenterica inferior. 

Obnovenie alebo zachovanie prietoku krvi cez a. mesenterica inferior je vlastne jediná metóda, 

ktorá môže spoľahlivo zabrániť výskytu črevnej ischémie. Niektorí autori považujú za bezpečné 

ligovanie a. mesenterica inferior, keď sa snažia obnoviť prietok krvi cez a. mesenterica inferior 

pri aortoiliakálnej rekonštrukcii. Na vznik postoperačnej ischémie majú dôležitý vplyv 

kompenzačné možnosti viscerálneho krvného obehu. 

6.1 Príčiny ischémie hrubého čreva po aortálnej rekonštrukcii 

Vznik poruchy viscerálneho obehu a vývoj postoperačnej ischémie ľavej polovice hrubého 

čreva môže súvisieť s množstvom faktorov, z ktorých hlavné sú:  

1. Ligatura a. mesenterica inferior u pacientov bez sformovaného kolaterálneho 

viscerálneho obehu. 

2. Uzáver a.iliaca interna bilaterálne 

3. Závažné aterosklerotické postihnutie všetkých viscerálnych ciev. 

4. Aortoiliakálny steal syndróm, ktorý vzniká po aortálnej rekonštrukcii v dôsledku 

prerozdelenia veľkého prietoku krvi do dolných končatín. Klinicky sa prejavuje ako 

„angina abdominalis“. 

Dôsledkom ischémie hrubého čreva je vplyv toxických metabolitov na molekulárnu oxygenáciu, 

čo spôsobuje zníženie pH na sliznici hrubého čreva. Metabolické zmeny sú príčinou deštrukcie 

buniek sliznice hrubého čreva, v dôsledku čoho je porušená črevná bariéra a patogénne baktérie 

prestupujú z črevného lúmen do systémového krvného obehu. Vývoj endotoxémie a sepsy 

vedie k vzniku multiorgánovej insuficiencie. 

 

6.2 Klinický obraz ischémie 

V závislosti od závažnosti viscerálnej cirkulárnej hypoperfúzie po aortálnych rekonštrukciách sú 

klinické prejavy rôzne, od subklinickej formy až po vznik gangrény a perforácie hrubého čreva. 

Podľa literatúry množstvo pacientov má práve subklinickú formu postoperačnej ischémie hrubého 

čreva, preto títo pacienti nie sú diagnostikovaní. Avšak je potrebné pamätať ešte na skupinu 

pacientov, v ktorých po rozsiahlom aortálnom výkone dosť často vzniká retroperitoneálny 

hematóm, paréza tenkého čreva, hypertermia a iné možné systémové reakcie. U týchto pacientov 

môže byť postoperačná viscerálna ischémia diagnostikovaná veľmi neskoro, čo významne zvyšuje 

riziko postoperačnej letality. Klinicky môže mať viscerálna ischémia akútny, subakútny 
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a prodromálny charakter. 

Rozdeľujeme 3 štádiá patologického procesu: 

1) Štádium ischémie; 

2) Štádium infarktu; 

3) Štádium peritonitídy. 

Po rekonštrukcii aorty sa klinické príznaky môžu vyskytnúť do 14 dní, ale u 75% pacientov sa 

vyskytujú už v prvých 24-48 hodinách po operácii. 

Štádium ischémie začína ihneď po výskyte poruchy mezenteriálnej cirkulácie, väčšinou (viac 

ako 50%) trvá prvých 6 hodín, ale u určitej skupiny pacientov môže trvať až 3-4 dni. Akútna 

forma viscerálnej ischémie je skôr charakteristická pre aterotromboembolizmus. V ostatných 

prípadoch majú prejavy viscerálnej ischémie skôr prolongovaný charakter. 

Štádium infarktu väčšinou trvá 12-48 hod., čo súvisí s objemom postihnutého čreva. 

Štádium peritonitídy sa rozvíja po 48 hod a má agresívne klinické prejavy. 

Klinické prejavy ischémie hrubého čreva môžu byť maskované alebo komplikované 

systémovými reakciami. 

Vo fáze ischémie je klinika viscerálnej ischémie permanentná, stav pacienta sa zhoršuje, potom 

sa zlepšuje (prechodná ischémia). Dočasne vznikajú známky parézy čreva (nevoľnosť, 

nafúknutie, zvracanie, slabosť), potom vzniká riedka stolica a stav pacienta sa zlepšuje. Taký 

klinický obraz môže trvať niekoľko dní, následne sa stav pacienta buď stabilizuje, alebo sa 

rozvíja štádium infarktu a peritonitídy. 

Vo fáze peritonitídy väčšina pacientov leží bez náhlych pohybov, pretože bolesť sa pohybom 

zvyšuje. Bolesť brucha je hlavným a najvýraznejším príznakom ochorenia. Avšak vzhľadom na 

skutočnosť, že pacienti v pooperačnom období dostávajú lieky proti bolesti, bolestivý syndróm 

nemusí byť taký intenzívny.  

Bolesť brucha v štádiu ischémie je prítomná iba u polovice pacientov. Rovnako ako v štádiu 

infarktu a peritonitídy má bolesť brucha každý pacient.  

Zvracanie s krvnými masami má veľký diagnostický význam. Zdrojom krvácania môže byť 

akútna erózia sliznice žalúdka, ktorá je spôsobená súbežnou reflexnou ischémiou. 

Dôležitou známkou pri viscerálnej ischémii je, že funkcia čreva a pasáž črevom sú zachované. 

S neprítomnosťou stolice a vetrov sa stretávame zriedkavo, väčšinou až  v štádiu peritonitídy. 

Ordinácia klyzmy je pri ischémii hrubého čreva veľkou taktickou chybou, keďže môže spôsobiť 

perforáciu čreva a vývoj masívnej peritonitídy. 

V štádiu ischémie je dôležitým diagnostickým kritériom riedka stolica 1-2-krát. Tento syndróm 
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je nazývaný „ischemickým vyprázdnením čreva“. Diarea je teda špecifickou známkou 

čiastočnej záchrany toku krvi v ischemickom úseku hrubého čreva. Vývoj peritonitídy pri 

ischémii ľavej polovice hrubého čreva má špecifický prejav. Na začiatku vznikajú deštrukčné 

zmeny v sigme. V dôsledku prerušenia perfúzie cez a. mesenterica inferior, ale pri zachovalom 

minimálnom kolaterálnom obehu, môžu deštrukčné procesy trvať dosť dlho, v sigme sa 

vytvárajú nekrózy, perforácia ktorých spôsobuje proces vzniku peritonitídy. Známky 

peritonitídy sa najprv prejavujú v ľavej polovici brucha. Ak perforácia vzniká na úseku neúplnej 

deštrukcie steny hrubého čreva, rozvíjajú sa prejavy akútnej peritonitídy s bolesťami v podbrušku. 

Na začiatku ochorenia je peristaltika prítomná, ale v štádiu infarktu sa oslabuje a pri progresii 

ischémie vôbec nie je počuteľná. Z laboratórnych parametrov je charakteristická leukocytóza, 

ktorá pri akútnej ischémii hrubého čreva dosahuje extrémne vysoké čísla (až 50 000 ED/mm3), 

aké nie sú pri žiadnom inom ochorení brušnej dutiny. Pri nevysvetliteľnej metabolickej acidóze, 

vyvíjajúcej sa hypotenzii, hypovolémii a elevácii leukocytov po aortálnej rekonštrukcii, 

musíme myslieť na možnosť vzniku viscerálnej ischémie. Ťažká trombocytopénia (menej ako 

90-109/l) je špecifickým markerom nekrózy čreva. Pri natívnej RTG snímke brucha sú prítomné 

príznaky ileu, ktoré sledujeme už pri štádiu infarktu. Z endoskopických metód diagnostky je 

najviac informatívna kolonoskopia. Pri opakovanom vyšetrení počas niekoľkých dní sa potvrdí 

progresia ischemickej kolitídy. Ak chceme zistiť známky ischémie ľavej polovice hrubého čreva, 

stačí vykonať kolonoskopiu v dĺžke 40 cm, čo umožňuje identifikovať ischemické lézie hrubého 

čreva u viac ako 95% pacientov. Skoré známky ischémie hrubého čreva pri kolonoskopii 

zahŕňajú cirkulárne petechiálne hemorágie a edém. Výskyt pseudomembrán, erózií a 

vredových defektov potvrdzuje progresiu ischemického procesu. Detekcia žlto-zelených 

nekrotických oblastí a agonických segmentov je známkou gangrény hrubého čreva. Pri 

vizualizácii akýchkoľvek známok ischémie čreva, musí byť kolonoskopia ukončená, keďže pri 

presúvaní kolonoskopu za zónu ischémie môže dôjsť k perforácie čreva. 

Progresia ischemickej kolitídy, zhoršenie celkového stavu pacienta s prejavmi intoxikácie 

a hypertermie, leukocytóza, trombocytopénia, diarea s prímesou krvi a symptómy peritoneálneho 

dráždenia ukazujú na nutnosť emergentnej relaparotómie.  

V prípade pozitívnej dynamiky pod vplyvom konzervatívnej liečby (zlepšenie celkového stavu 

pacienta, pokles leukocytózy, regresia prejavov ischémie podľa kolonoskopie) odporúča sa 

pokračovať konzervatívne. Okrem korekcie vodno-elektrolytových parametrov, podpory 

adekvátnej hemodynamiky a použitia širokospektrálnych antibiotík je vhodná aj dekompresia 

čreva cestou nazointestinálnej intubácie. Regresia viscerálnej ischémie s regresiou zmien 

zvyčajne nastupuje o 7-10 dní, pri obnove kompenzačných mechanizmov kolaterálneho 
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viscerálneho obehu.  

 

6.3 Prevencia vzniku akútnej viscerálnej ischémie pri aortálnej rekonštrukcii 

Pri aortoiliakálnej rekonštrukcii je nutné stále hodnotiť objem postihnutia viscerálnych artérií. 

Prvú informáciu o stave viscerálnych arterií, hlavne o truncus coeliacus a a. mesenterica superior, 

je možné zistiť neinvazívne s pomocou USG diagnostiky v „B“ režime. Artéria mesenterica 

inferior je menšieho kalibru a je menej vhodná pre vizualizáciu s pomocou duplexnej sonografie. 

Viac objektívnych informácií vieme zistiť pri CT-angiografii, kde je možné vykonať komplexné 

hodnotenie viscerálnej cirkulácie. Pri analýze CT angio je potrebné zhodnotiť aj stav a. iliaca 

interna. V prípade ligatúry a. mesenterica inferior pri aoroiliackých rekonštrukciách a. iliaca 

interna zohráva dôležitú úlohu pre kolaterálny obeh rekta a sigmy. V praxi najčastejšou príčinou 

ischémie ľavej polovice hrubého čreva je ligatúra a. mesenterica inferior, eventuálne nesprávne 

podviazanie a. mesenterica inferior (v jej dĺžke). Vrámci prevencie viscerálnej ischémie ľavej 

polovice hrubého čreva máme nasledujúce odporúčania: 

Vykonať reinzerciu a. mesenterica inferior (Obr. 8), hlavne ak je: a) potvrdené artériosklerotické 

postihnutie truncus coeliacus a/alebo a. mesenterica superior, b) limitovaný tok krvi cez a. illiaca 

interna. 

 

 

Obr. 8 Reimplantácia a.mesenterica inferior 

 

Nesprávne podviazanie a. mesenterica inferior preruší kolaterály medzi a. colica sinistra a аа. 

sigmoideae. Aby sme zachránili tieto vetvy, a. mesenterica má byť podviazaná čo najbližšie ku 

vaku aneuryzmy, alebo obšitá z vnútornej strany aneuryzmy. Počas otvorenia 

aneuryzmatického vaku a odstránenia trombotických más je potrebné myslieť na možnú 

mikroembolizáciu a. mesenterica inferior, preto je nutné pred otvorením vaku aneuryzmy aorty 

naložiť svorku na a. mesenterica inferior. 

Intraoperačne je nutné zhodnotiť stav a. mesenterica inferior, či je prítomný chronický uzáver 
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alebo je zachovalý tok. Pri otvorenej artérii je potrebné zhodnotiť prítomnosť retrográdneho 

toku krvi. Ak je kvalitný retrográdny tok, a. mesenterica inferior môže byť podviazaná, pri 

chabom spätnom toku krvi– je nutné vykonať rekonštrukciu a. mesenterica inferior. 

Za účelom rozhodnutia o stave perfúzie ľavej polovice hrubého čreva je možné intraoperačne:  

a) zmerať tlak v a. mesenterica inferior – ak je arteriálny tlak menej ako 40 mm Hg, je 

vysoko pravdepodobné, že sa bude vyvíjať postoperačná kolitída 

b) vykonať duplexnú sonografiu a. mesenterica inferior, arcus Riolani a steny hrubého 

čreva pred a po klampáži a. mesenterica inferior,  

c) merať intramurálne pH s pomocou tonometra, implantovaného cez rektum. Pokles 

pH pod 6,86 je prognostickou známkou ischémie hrubého čreva. 

 

7. Kompresívne syndrómy viscerálnych ciev 

Okrem aterosklerotického postihnutia viscerálnych artérií, jednou z možných príčin chronickej 

splanchnickej ischémie sú kompresívne syndrómy. Predstavujú zriedkavú skupinu porúch, 

ktoré sa vyskytujú častejšie u mladých žien.  

Kompresívne syndrómy viscerálnych ciev rozdeľujeme v závislosti od štruktúry, ktorá je 

mechanicky utláčaná inou štruktúrou, na tieto typy: kompresívny syndróm truncus coeliacus; 

syndróm aortomezenterickej kompresie duodena; syndróm útlaku vena renalis sinistra  a rôzne 

typy vazorenálnych kompresií. 

7.1 Kompresívny syndróm truncus coeliacus  

Okrem aterosklerotického postihnutia viscerálnych artérií, jednou z možných príčin chronickej 

splanchnickej ischémie sú kompresívne syndrómy. Predstavujú zriedkavú skupinu porúch, 

ktoré sa vyskytujú častejšie u mladých žien.  

Koncept „kompresívneho syndrómu“ spája skupinu podmienok, v ktorých sú cievy stlačené 

okolitými anatomickými štruktúrami alebo sa stávajú príčinou kompresie.  

Predpokladom na vznik podozrenia na kompresívny syndróm je súbor diagnostických kritérií a 

klinických príznakov. Dominantným prejavom kompresívnych syndrómov viscerálnych ciev je 

chronická bolesť brucha, spôsobená viscerálnou ischémiou. Avšak, problematika etiológie, 

patogenézy a voľby správnej liečby chronickej viscerálnej ischémie zostáva do dnešného dňa 

diskutabilná. Asymptomatický priebeh je zaznamenaný oveľa častejšie ako symptomatické 

prejavy. V počiatočných štádiach ochorenia sú pacienti sledovaní s podozrením na iné 

ochorenie a diagnóza ochorenia viscerálnych ciev je stanovená metódou vylúčenia, a to pre 

nešpecifické klinické prejavy. S rozvojom zobrazovacích metód diagnostiky sa vizualizácia 

ciev stala jednoduchšou. 3D rekonštrukcia umožňuje presnejšie zhodnotiť možné vrodené 
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variácie a anatomicko-topografickými aspektami v postavení s okolitým tkanivom, čo má 

etiopatogenetický význam pri kompresívnych syndrómoch viscerálnych ciev. 

Základom úspešnej liečby je zrušenie útlaku cievy, dôležité je preto poznať etiopatogenézu 

ochorenia, ktorá je pri jednotlivých útlakových syndrómoch rôzna. 

Z  kompesívnych syndrómov, klasický prejav chronickej viscerálnej ischémie má iba 

kompresívny syndróm truncus coeliacus, tiež známy ako syndróm ligamentum arcuatum 

medianum (MALS), alebo Dunbarov syndróm.  

Hlavným patogenetickým mechanizmom tohto ochorenia je kompresia truncus coeliacus 

vláknami ligamentum arcuatum medianum, ktoré vytvárajú a formujú foramen aorticum 

bránice. V dôsledku chronickej kompresie sa vytvorí stenóza s poststenotickou dilatáciou 

truncus coeliacus. Ako následok chronickej kompresie sa môžu vytvoriť zápalom aktivované 

neurofibrotické zmeny v oblasti plexus coeliacus.  

7.1.1. Etiológia a patogenéza kompresívneho syndrómu truncus coeliacus 

Symptómy kompresie truncus coeliacus môžu byť ako z dôvodu nízkej lokalizácie ligamentum 

arcuatum medianum, tak aj z dôvodu vysokej lokalizácie truncus coeliacus (Obr. 9).  

 

 

Obr. 9 Kompresia truncus coeliacus 

https://www.google.com/search?q=dunbarov+syndrom&sxsrf 

Nie je vylúčená kombinácia týchto dvoch etiológií (nízke uloženie ligamenta a vysoký odstup 

truncus coeliacus), ktoré vedú k vonkajšej kompresii počas expíria. Spôsobuje to aj tesné 

obklopenie odstupu truncus coeliacus okolitými štruktúrami (ligamentum arcuatum medianum, 

retroperitoneálne lymfatické plexy, pruhy fibrózneho tkaniva a sympatické nervové splete 

ganglion coeliacum).  

 

7.1.2 Patofyziologický mechanizmus MALS 

https://www.google.com/search?q=dunbarov+syndrom&sxsrf
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Príčinou vzniku kompresie truncus coeliacus je narušenie/zmena anatomických štruktúr a 

pomerov. Nízke uloženie ligamentum arcuatum, vysoký odstup truncus coeliacus, alebo 

kombinácia týchto dvoch faktorov vedú k vonkajšej kompresii artérie. Útlak je typicky menej 

prítomný v inspíriu, kedy sa truncus posúva mierne kaudálne pri expanzii pľúc (obr. 20). Pri 

výdychu sa kompresia stupňuje. 

Ligamentum arcuatum medianum zvyčajne prichádza do kontaktu s aortou nad bodom vetvenia 

truncus coeliacus. Avšak až u štvrtiny normálnych jedincov prechádza ligamentum arcuatum 

medianum pred truncus coeliacus, čím stláča celiakálnu artériu a blízke štruktúry, ako je 

ganglion coeliacum. U niektorých z týchto jedincov je táto kompresia patologická a vedie k 

syndrómu ligamentum arcuatum medianum. Ako následok chronickej kompresie sa môžu 

vytvoriť zápalom aktivované neurofibrotické zmeny v oblasti plexus coeliacus, 

prostredníctvom čoho sa vytvorí stenóza truncus coeliacus, čo sa klinicky prejavuje známkami 

chronickej viscerálnej ischémie. 

 

     

 

Obr. 10 Zmena polohy truncus coeliacus počas inspíria 

https://www.medizin-kompakt.de/dunbar-syndrom 

Izolovaná kompresia truncus coeliacus pri výdychu môže byť bez klinických prejavov vďaka 

rozvoju kolaterálneho riečiska. Závažná stenóza však perzistuje i pri nádychu a vedie ku 

klinickej manifestácií útlaku. 

 

7.1.3 Klinika MALS  

Klinický obraz kompresívneho syndrómu truncus coeliacus je nešpecifický. Príznaky MALS 

sú podobné ako v prípade chronickej mezenterickej ischémie, majú však tendenciu vyskytovať 

sa skôr u mladšej populácie. Hlavným klinickým príznakom Dunbarovho syndrómu (DS) je 

bolesť brucha, pozorovaná u 100% pacientov. Špecifikom MALS je dlhý priebeh ochorenia, 

https://www.medizin-kompakt.de/dunbar-syndrom
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pri ktorom je prítomná opakujúca sa epigastrická bolesť spojená s vegetatívnymi symptómami, 

vrátane nevoľnosti. Intenzita bolesti sa môže výrazne meniť.   

Dunbarov syndróm sa častejšie vyskytuje u mladých žien, ktoré sa sťažujú na postprandiálnu 

epigastrickú bolesť (80%), nauzeu (9,7%), úbytok hmotnosti (48%) a hnačku (7,5%), 

neurovegetatívne poruchy (dusenie, potenie) (3,5%). Bolesť pri MALS má svoje vlastné 

charakteristiky. Komplex symptómov, ktoré môžu sprevádzať takúto chorobu, bol pomenovaný 

abdominálna angína. Väčšinou sa bolesti brucha rozvíjajú 15-20 minút po jedle a pretrvávaju 

1-3 hodiny (postprandiálna angína). Závažnosť a trvanie bolesti závisia od množstva požitej 

potravy. Počiatočný bod bolesti je v epigastrickej oblasti, ale potom sa bolesť šíri difúzne. 

Bolesť má charakter tlaku, ostrejšieho pichania, ale objaviť sa môžu aj kŕče. Niektorí pacienti 

udávajú súvislosť s polohou, v ktorej sa nachádzajú. Popisujú úľavu v predklone alebo zmenu 

intenzity pri hlbokom nádychu a výdychu. Bolesti môžu byť vyvolané aj inými faktormi: šport, 

dlhšia chôdza, iná fyzická záťaž, psychický nepokoj. Takisto môže byť prítomné vyžarovanie 

bolesti do chrbta alebo na bočné strany trupu. V priebehu času chronická bolesť brucha pri 

MALS spôsobuje postupné chudnutie pacienta. Celková slabosť vedie k zníženiu fyzickej 

výkonnosti a neustálej únave, s možným vznikom depresívneho syndrómu. Ďalšími klinickými 

príznakmi sú nadúvanie, meteorizmus a znížená chuť do jedla. Existujú popísané prípady, kedy 

klinické prejavy kompresívneho syndrómu truncus coeliacus nie sú spojené s chronickou 

viscerálnou ischémiou, ale sa prejavujú inými predtým nediagnostikovanými chorobami 

(chronická pankreatitída, vredy gastroduodena, gastritída, nádory gastrointestinálneho traktu, 

atď.). 

Diagnóza kompresívneho syndrómu truncus coeliacus často je stanovená postupným 

vylučovaním iných možných ochorení. Približne 10% až 30 % zdravých jedincov môže mať 

asymptomatickú stenózu pri diagnostickom zobrazení. Preto sú vrámci diagnostiky  dôležité 

klinické aj objektívne zobrazovacie nálezy. 

Klasická manifestácia brušnej angíny je pozorovaná u približne 40% pacientov. Dôležitým 

objektívnym symptómom pri MALS je bolesť brucha pri palpácii a systolický šelest v 

epigastrickej oblasti. 

 

7.1.4 Diagnostika kompresívneho syndrómu truncus coeliacus 

Patofyziologický mechanizmus kompresie truncus coeliacus s vysokým počtom 

asymptomatických pacientov naznačuje, že existuje niečo viac ako mechanické poškodenie 

cievy, spôsobené extrémnou kompresiou. Potvrdením tejto hypotézy je aj fakt, že záver 

zobrazovaních metód veľmi často nezodpovedá klinickému nálezu. Preto sa diagnóza stanoví 
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vylúčením iných pravdepodobných príčin postprandiálnej bolesti v bruchu, ako je gastritída, 

žalúdočné vredy, cholecystitída alebo pankreatitída. Základom diagnostiky je súhrn klinického 

vyšetrenia, anamnestických údajov a výsledkov neinvazívnych a invazívnych vyšetrení.  

Vrámci diagnostiky sa vykonáva celé spektrum vyšetrení, často je ordinovaná neúspešná 

symptomatická liečba, niekedy je nutná aj diagnostická laparoskopia/laparotómia. V niektorých 

štúdiách autori publikujú údaje o výskyte sprievodných psychických porúch v 10-15% 

prípadov. Preto je na potvrdenie diagnózy MALS povinná diagnostická zobrazovacia metóda. 

Medzi zobrazovacie metódy používané na potvrdenie kompresie truncus coeliacus patria: 

neinvazívne vyšetrenia ako dynamický duplexný ultrazvuk, počítačová tomografická 

angiografia (CTA), NMR angiografia a invazívne vyšetrenie - digitálna subtrakčná angiografia, 

tonometria žalúdka. Diagnostické zobrazovanie pre MALS je rozdelené na skríningové (USG) 

a potvrdzovacie testy (DSA, CTA, NMR). 

 

Duplexná ultrasonografia 

Vyšetrenie duplexným ultrazvukom je neinvazívne vyšetrenie. Ide o zobrazovaciu metódu, 

ktorá určí hemodynamické parametre zobrazených tepien. Podľa týchto parametrov je možné 

hodnotiť eventuálnu patológiu na viscerálnych cievach, ale nie je možné vyznačiť presné miesto 

stenózy a príčinu kompresie. Preto je potrebné vždy doplniť morfologické zobrazenie (DSA, 

CTA, NMR). Pre maximálnu efektivitu USG vyšetrenia, je potrebné dodržať niekoľko 

pravidiel. Prehľadnosť zlepšuje absencia plynov v gastrointestinálnom trakte. Jedna z možností 

je nechať pacienta vypiť väčšie množstvo vody a tým naplniť žalúdok, alebo naopak podať 

látky znižujúce plynatosť (Espumisan). Výhodou je tiež prísť nalačno. Hemodynamické 

parametre pre hodnotenie prietoku sú peak systolic velocity (PSV) – maximálna systolická 

rýchlosť a end diastolic velocity – end diastolická rýchlosť (EDV). Systolická rýchlosť vyššia 

ako 200 cm/s naznačuje stenózu celiakálnej artérie spojenú s MALS (tabl. 1).  

Vzhľadom k neinvazívnemu charakteru vyšetrenia duplexným ultrazvukom a absenciou 

radiačnej záťaže je možné týmto vyšetrením sledovať aj priechodnosť rekonštrukcie po 

predchádzajúcej endovaskulárnej intervencii alebo chirurgickej viscerálnej revaskularizácii. 

Problémom však je prehľadnosť po operačných výkonoch a možnosť nadhodnotenia 

významnosti stenózy v teréne implantovaného stentu v natívnej tepne. 

Duplexná abdominálna ultrasonografia počas inspíria a exspíria môže byť tiež použitá v 

diagnostike MALS.  

Tab. 1 Hodnotenie stupňa stenózy nepárových viscerálnych tepien 
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 Truncus coeliacus Arteria mesenterica superior 

Stupeň stenózy % PSV (cm/s) EDV (cm/s) PSV (sm/s) EDV (sm/s) 

do 50 do 240 do 40 do 295 do 45 

50 – 70 240 – 320  40 – 100 295 – 400 45 – 70 

nad 70 nad 320 nad 100 nad 400 nad 70 

 

Digitálna subtrakčná angiografia. V minulosti bola DSA (digitálna subtrakčná angiografia) 

používaná ako zlatý štandard pre diagnostiku MALS, najmä s využitím dychových manévrov. 

Neskôr bola táto metóda nahradená menej invazívnymi technikami, ako je počítačová 

tomografická (CT) angiografia a nukleárna magnetická rezonančná (NMR) angiografia.  

Základnou diagnostickou metódou MALS stále zostáva digitálna subtrakčná angiografia v 

predozadnom a bočnom zobrazení, kde typickým nálezom je excentrické zúženie kontúry tepny 

1 – 2 cm za odstupom (obr. 11) s možnou progresiou v exspíriu. Poststenotická dilatácia sa 

nachádza v 40 – 50 % prípadov.  

Perkutánna angiografia je referenčným štandardom pre diagnózu syndrómu MALS a vykazuje 

nálezy podobné CT, ako sú zárezy na hornej ploche truncus coeliacus, hákovanie a 

poststenotická dilatácia celiakálnej osi. Užitočným dodatočným nálezom na angiografii je 

schopnosť posúdiť stenózu v oboch prípadoch, v koncovom inspíriu aj v koncovom exspíriu. 

Kompresia sa považuje za závažnú, ak pretrváva na konci inspíria, alebo ak je prítomná 

poststenotická dilatácia. K závažnosti kompresie prispieva takisto aj retrográdne plnenie 

celiakálnej osi z arteria mesenterica superior a prítomnosť pankreatikoduodenálnych arkád. 

Diagnózu MALS potvrdzujú zobrazené ohniskové zúženie proximálnej časti truncus coeliacus 

s poststenotickou dilatáciou, zárezy na hornej ploche truncus coeliacus a obrys truncus 

coeliacus v tvare háku. Proximálna stenóza celiakálnej artérie s poststenotickou dilatáciou môže 

byť viditeľná pri iných stavoch postihujúcich truncus coeliacus. Obrys celiakálnej artérie v 

tvare háku je charakteristický pre anatómiu v MALS a pomáha ju odlíšiť od iných príčin stenózy 

truncus coeliacus, ako je ateroskleróza.  
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Obr. 11 Digitálna subtrakčná angiografia – stenóza truncus coeliacus pri MALS 

 

Tak ako iné diagnostické metódy má i DSA svoje výhody a nevýhody. Medzi výhody určite 

patrí kvalitné zobrazenie cievneho riečiska, možnosť terapeutického zásahu v tej istej dobe, 

možnosť opakovaného hodnotenia nálezu zo zhotovených snímiek.  

Veľkou výhodou oproti ostatným zobrazovacím metódam je aj možnosť posúdenia dynamiky 

perfúzie vyšetrovaného riečiska (zhodnotenie prítoku, vo viscerálnom riečisku však najmä 

zhodnotenie výtokového traktu). Nevýhodou je samozrejme radiačná záťaž pacienta i personálu 

a systémové komplikácie v súvislosti s aplikáciou kontrastnej látky (alergická a 

pseudoalergická reakcia, chemotoxicita, osmotoxicita, nefrotoxicita, dekompenzácia 

tyreopatie). Samostatnou kapitolou sú lokálne komplikácie v dôsledku invazivity vyšetrenia 

(hematóm v mieste punkcie, postpunkčná pseudoaneuryzma, postkompresná trombóza tepny 

alebo žily, alebo komplikácie vyplývajúce z prostriedkov mechanickej hemostázy – zariadenie 

na uzáver kanylačného otvoru v tepne). DSA sa vykonáva klasickou Seldingerovou metódou 

punkciou a. femoralis communis. Pri absencii pulzácie v slabinách je možné výkon realizovať 

z hornej tepny, väčšinou z ľavej končatiny (a. axillaris, resp. a. brachialis).  

CT a NMR. Na diagnostikovanie syndrómu MALS by sa mali CT a NMR štúdie v ideálnom 

prípade uskutočniť v záverečnej inspiračnej fáze. Vzhľadom na to, že ligamentum arcuatum 

medianum je pripojené ku crura diaphragmatis, jeho pozícia a tým aj stlačenie truncus coeliacus 

sa mení počas dýchania. 

CT angiografia je viac preferovaná ako MR angiografia, pretože poskytuje lepšiu vizualizáciu 

intraabdominálnych štruktúr. Nové multidetektorové CT snímače spolu s 3D softvérom výrazne 

zlepšili možnosti zobrazenia s vysokým rozlíšením aorty a jej vetvy (obr. 12). Mezenterické 
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cievy sú veľmi dobre vizualizované a v mnohých prípadoch CT angiografické vyšetrenie 

predíde konvenčnú angiografiu. 

 

 

Obr. 12 CT angiografia (bočná projekcia) - ohniskové zúženie v proximálnej časti truncus 

coeliacus a poststenotická dilatácia 

 

Pre kompletné CT angiografické vyšetrenie u pacientov s podozrením na kompresívny syndróm 

truncus coeliacus je potrebné 3D zobrazenie. Zistenia charakteristické pre tento syndróm 

nemusia byť posudzované samotnými axiálnymi obrazmi. Typicky je sagitálna rovina 

optimálna na vizualizáciu proximálnej časti truncus coeliacus a v mnohých prípadoch, 

umožňuje 3D zobrazovanie aj identifikáciu ligamentum arcuatum medianum. U pacientov s 

týmto syndrómom vykazujú CT angiografie charakteristické ohniskové zúženie v proximálnej 

časti truncus coeliacus. Ohniskové zúženie má charakteristický zahnutý vzhľad, ktorý môže 

pomôcť rozlíšiť tento stav od iných príčin zúženia truncus coeliacus, ako je napríklad 

aterosklerotická choroba. 

Multiplanárne schopnosti 3D zobrazovania sú tiež cenné pri identifikácii kolaterálnych ciev, 

ktoré sa vyvíjajú v dôsledku kompresie truncus coeliacus. Táto informácia môže pomôcť určiť 

hemodynamický význam zúženia a je dôležitá pre chirurgické plánovanie. V zobrazovacom 

protokole pre CT angiografiu je nevyhnutné intravenózne podanie kontrastnej látky na 

zobrazenie mezenterických ciev.  

 

Diferenciálna diagnostika 
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Vzhľadom na ťažkosti pri vysvetľovaní mechanizmu, ktorým MALS spôsobuje bolesť a na 

významné prekrytie symptómami iných diagnóz, musí byť venovaná veľká pozornosť 

správnemu výberu pacientov na operáciu, u ktorých je diagnóza kompresívneho syndrómu 

stanovená per exclusionem. Podobné klinické symptómy majú aj niektoré ďalšie ochorenia ako 

je ezofagitída, pankreatitída, cholelitiáza a potravinová intolerancia. Diagnostika MALS sa 

opiera o kombináciu klinických príznakov a zobrazovacích vyšetrení. Len v prípade vylúčenia 

iných ochorení po rozsiahlom vyšetrení gastrointestinálneho traktu (endoskopia, kolonoskopia, 

vyšetrenia na vylúčenie ochorení žlčníka a gastroezofageálneho refluxu) je možné uvažovať 

o MALS. 

Vrámci diferenciálnej diagnostiky je možné použiť tonometriu žalúdka. Kombinácia farebnej 

duplexnej ultrasonografie a tonometrie žalúdka ukázala vysokú presnosť pre diagnostiku 

MALS. Pre kompletnú diagnostiku sú dôležité aj dychové manévre. Veľkosť stenózy závisí aj 

od dýchania: zväčšuje sa v exspíriu a redukuje sa pri hlbokom inspíriu. Poststenotická dilatácia 

truncus coeliacus počas exspíria potvrdzuje diagnózu Dunbarovho syndromu.  

Kritériá vylúčenia viscerálnej ischémie aterosklerotického pôvodu sú vek a pohlavie. 

Aterosklerotické postihnutie truncus coeliacus je viac charakteristické pre mužov vo veku nad 

50 rokov, a vo forme Dunbarovho syndrómu je charakteristické pre mladé ženy. 

 

7.1.5 Liečba MALS  

Prítomnosť extravazálnej kompresie, stenózy truncus coeliacus a neurogénnej 

symptomatológie je problémom pre objektívnu diagnostiku a voľbu správnej liečby. 

Konzervatívna liečba sa opiera o podávanie vazodilatačných látok a preventívne 

antikoagulačných preparátov. 

Pokiaľ ide o technické aspekty liečby, tak nie je jednoznačná zhoda ohľadom optimálnej voľby. 

Ďalšiou otázkou je správna indikácia chirurgického zákroku. Operačný postup je založený na 

vizualizácii a rozdelení vláken ligamentum arcuatum (obr. 13) s dekompresiou truncus 

coeliacus.  

Nie je jasné usmernenie, či by sa mali odstrániť aj nervové gangliá. Existujú publikácie, ktoré 

popisujú úspešnú endovaskulárnu liečbu MALS. Avšak, S. Thoolen a kol. upozorňuje, že 

likvidáciu klinických prejavov pri DS je možné skôr dosiahnuť práve dekompresiou truncus 

coeliacus, než zväčšením objemu toku krvi cez truncus coeliacus. 
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Obr. 13 Princíp etipatogenetickej liečby MALS 

https://www.pinterest.com/pin/699043173398179105/?d=t&mt=signup&nic_v1 

Pre úspešnosť liečby je dôležité v prvom rade správne diagnostikovať ochorenie a teda vylúčiť 

inú príčinu daných ťažkostí. Po diagnostikovaní symptomatického kompresívneho syndrómu 

truncus coeliacus máme k dispozícii endovaskulárne intervencie, laparoskopické techniky 

a otvorené chirurgické postupy. 

 

Endovaskulárne možnosti liečby MALS 

Je založená na revaskularizácii a zahŕňa perkutánnu transluminálnu angioplastiku (PTA) a 

implantáciu stentu. Základnou podmienkou úspešnej angioplastiky je intraluminálne 

preniknutie vodičom cez stenózu tepny so zavedením balónikového katétra. Vzhľadom na 

mechanizmus vzniku MALS samotná PTA, bez dekompresie truncus coeliacus, nemusí byť 

prospešná.  

Všebecne známymi najčastejšími príčinami zlyhania PTA je včasná trombóza, spazmus, 

okluzívna disekcia, embolizácia organizovaného trombu, ruptúra cievy alebo vznik 

pseudoaneuryzmy. Hlavná príčina neskorého zlyhania PTA sa udáva restenóza v dôsledku 

kombinácie hyperplázie tunica intima, chronického elastického recoilu s progresiou 

aterosklerózy. Úspešná PTA je definovaná angiograficky (reziduálna stenóza menšia ako 15 – 

20 %), hemodynamicky (bez reziduálneho tlakového gradientu) alebo klinicky (ústup 

ischemickej symptomatológie).  

Endovaskulárna terapia s angioplastikou pri MALS je vhodnejšia u pacientov, u ktorých zlyhala 

otvorená alebo laparoskopická intervencia, pri restenóze truncus coeliacus alebo pri hybridnom 

výkone (laparoskopická dekompresia + angioplastika). Ani PTA, ani stenty nevyriešia problém 

vonkajšej kompresie pri MALS. Stenty sú kovové vystuženia, ktoré slúžia väčšinou ako 

doplnok k PTA a sú indikované pri jej zlyhaní. Stenty sa delia na samoexpandibilné alebo 

balónikom expandibilné. Stenty výrazne zvyšujú (až o 8 – 10 %) primárnu úspešnosť PTA, 

https://www.pinterest.com/pin/699043173398179105/?d=t&mt=signup&nic_v1
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pretože môžu odstrániť komplikácie výkonu, ktoré by mohli byť príčinou včasnej reoklúzie. 

Vzhľadom na elastický pôvod stenózy, nie je endovaskulárna liečba príliš úspešná. 

Symptomatickí pacienti s kompresiou truncus coeliacus, potvrdenou angiografickým 

vyšetrením, budú mať väčší úžitok z chirurgickej liečby. 

 

Laparoskopický chirurgický postup 

Najnovšie štúdie naznačujú, že laparoskopický prístup je metódou voľby. Dekompresia 

minimálne invazívnou operáciou by mala byť metódou voľby. Pri liečbe pacientov s 

Dunbarovým syndrómom boli publikované štúdie, kde bola využitá laparoskopická technika 

(obr. 14) a nedávno autori publikovali aj roboticky asistovanú dekompresiu ako bezpečnú 

modalitu liečby.  

 

Obr. 14 Laparoskopická dekompresia truncus coeliacus 

https://pres5.com/laparoscopic-treatment-of-median-arcuate-ligament-syndrome-mals-dunbar-

with-celiac-trunk-injury-generalsurgery/ 

 

Od prvej správy o laparoskopickom manažovaní MALS od Roayaie et al. (2000), 

laparoskopické uvoľňovanie MALS sa stáva štandardným chirurgickým zákrokom. Výhody 

tohto prístupu sú jasné a zahŕňajú zníženú pooperačnú bolesť, kratší pobyt v nemocnici, 

rýchlejšie zotavenie a znížené pooperačné adhézie. Ak je potvrdený štrukturálny defekt truncus 

coeliacus a je nutná revaskularizácia, indikovaná je konverzia na otvorený prístup.  

 

Otvorený chirurgický postup 

Základom liečby MALS je otvorený chirurgický postup, kedy sa rozdelí alebo separuje 

ligamentum arcuatum medianum, vďaka čomu sa uvoľní kompresia truncus coeliacus. 

Chirurgická liečba je najúčinnejšia u 40 - 60 ročných pacientov s postprandiálnou bolesťou, s 

váhovým úbytkom viac ako 10 kg a s poststenotickou dilatáciou kolaterálnych ciev. Tento 

výkon sa spája s odstránením ganglion coeliacum a vyhodnotením prietoku krvi v truncus 

https://pres5.com/laparoscopic-treatment-of-median-arcuate-ligament-syndrome-mals-dunbar-with-celiac-trunk-injury-generalsurgery/
https://pres5.com/laparoscopic-treatment-of-median-arcuate-ligament-syndrome-mals-dunbar-with-celiac-trunk-injury-generalsurgery/
https://pres5.com/laparoscopic-treatment-of-median-arcuate-ligament-syndrome-mals-dunbar-with-celiac-trunk-injury-generalsurgery/
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coeliacus, napríklad intraoperačným duplexným ultrazvukom. Chirurgická deliberácia okolia 

truncus coeliacus, klasickým chirurgickým prístupom alebo laparoskopicky, môže sama o sebe 

priniesť úspech (Bonardelli et al., 2020). V prípadoch keď útlak spôsobí aj vaskulárne 

poškodenie truncus coeliacus a prietok krvi zostáva slabý je nutná arteriálna rekonštrukcia (obr. 

15). Metódy chirurgickej revaskularizácie zahŕňajú trombendarterektómiu a patch plastiku 

truncus coeliacus, aortoceliakálny bypass, reimplantáciu truncus coeliacus.  

Vzhľadom na veľkú variabilitu viscerálnych tepien je dôležitá zobrazovacia metóda s analýzou 

anatómie viscerálnych artérií. Najjednoduchšiou arteriálnou rekonštrukciou je aortotrunkálny 

bypass, na rekonštrukciu ktorého sa používa PTFE protéza alebo vena saphena magna. 

Proximálna (centrálna) anastomóza sa našíva end to side na úsek subdiafragmatickej aorty. 

Distálna (periférna) anastomóza sa našíva end to end alebo end to side na truncus coeliacus 

v oblasti zdravej arteriálnej steny. Ak má truncus coeliacus dostatočnú dĺžku a stena aorty je 

mäkká, je možné vykonať aj reimplantáciu celiakálnej artérie do kaudálnejšej diafragmy. 

 

Obr. 15 a) Rozdelenie vláken ligamentum arcuatum s dekompresiou truncus coeliacus 

  b) Aortotrunkálny bypass, PTFE protéza 

V prípade použitia protézy a jej umiestnenia v subrenálnej oblasti je nutné prekryť 

rekonštrukciu tkanivom, aby protéza bypassu neprišla k priamemu kontaktu s 

gastrointestinálnym traktom, čo môže byť príčinou protézo-enterickej fistuly. Cievnu náhradu 

je výhodné viesť pod telom pankreasu laterálne od priebehu arteria a vena mesenterica superior. 

Technika endarterektómie truncus coeliacus je diskutabilná, rovnako ako je dosť obtiažny 

a problematický prístup pre fixáciu intimy intraluminálne. 

 

7.2 Syndróm aortomezenterickej kompresie duodena (Wilkieho syndróm) 

Syndróm hornej mezenteriálnej artérie (SMAS) je vzácny syndróm charakterizovaný 

kompresiou duodena medzi brušnej aortou AMS (obr. 16).  
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Obr. 16 Syndróm aortomezenterickej kompresie duodena 

http:/ /kolon.geologypu.org/sma-syndrome/ 

Syndróm aortomezenterickej kompresie bol prvýkrát popísaný rakúskym profesorom českého 

pôvodu Rokitanským v roku 1842. V roku 1927 Wilkie publikoval klinický súbor 75 pacientov 

s mezenterikoduodenálnou kompresiou, vďaka čomu toto ochorenie dostalo názov Wilkieho 

syndróm. Najčastejšie sa vyskytuje u dospievajúcich a mladých dospelých, ale môže sa objaviť 

v ktoromkoľvek veku. 

 

7.2.1 Etiológia a patogenéza 

Etiologické faktory môžu byť získané, alebo vrodené. 

Medzi najčastejšie príčiny patria:  

 vrodený nízky odstup a. mesenterica superior z aorty, ktorá spravidla odstupuje vo 

vzdialenosti 0,5 - 2 cm od odstupu truncus coeliacus 

 vysoká inzercia Treitzovho väzu, ktorá spôsobí nadvihnutie D3 časti duodena kraniálne 

pod odstup a. mesenterica superior 

 deficit štruktúr mäkkých tkanív v mezenterickom uhle medzi aortou a AMS v dôsledku 

katabolizmu (mentálna anorexia, malabsorpcia, katabolizmus kriticky chorých) 

 extrémna krížová lordóza 

 intestinálna malrotácia okolo osi AMS 

 príliš rýchly rast pacientov astenického habitu.  

Arteria mesenterica superior odstupuje z aorty v úrovni stavca L1 pod uhlom 45° (fyziologické 

rozmedzie 25 – 60°). Pri dodržaní tohto uhla je vzdialenosť AMS od aorty 10 – 28 mm (Neri et 

al., 2005). AMS je v mieste odstupu obalená mezenterickým tukom, uzlinami a zhrubnutým 

mezentériom, ktoré za normálnych okolností chránia duodenum pred kompresiou. V priestore 

http://kolon.geologypu.org/sma-syndrome/
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medzi aortou a AMS prebieha dolné horizontálne ramienko duodena (D3), najpevnejšie 

fixovaný úsek tráviacej rúry a preto nemôže uniknúť pred narastajúcim tlakom mezenterických 

ciev (obr. 17). Pokiaľ AMS zviera príliš ostrý uhol s aortou, je duodenum utláčané v oblasti D3. 

Signifikantné pre ochorenie je uhol medzi aortou a AMS 6 - 15° a vzdialenosť oboch štruktúr 

2 – 8 mm.  

 

 

Obr. 17 Wilkieho syndróm 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ca.22249 

Etiologicky sa na vzniku ochorenia podieľa niekoľko faktorov. Mechanizmy vedúce ku 

kompresii duodena medzi AMS a aortu možno rozdeliť do niekoľkých skupín:  

a) AMS odstupuje z aorty pod príliš ostrým uhlom, menej ako 15 stupňov (norma 50 – 15, 

v priemere 33st.), duodenum je potom zvierané „do klieští“ vytvorenými AMS na jednej 

strane a lumbálnou chrbticou s aortou na strane druhej. Tento stav môže byť spôsobený 

astenickým habitom, výraznou lumbálnou lordózou, visceroptózou (tehotenstvo, 

kachektizácia), laxicitou brušnej steny.  

b) strata tuku mezentéria a retroperitonea. Dochádza k tomu pri náhlom raste v puberte bez 

priberania na váhe, pri prudko navodenom chudnutí, malígnych ochoreniach, mentálnej 

anorexii, ťažkých a dlhotrvajúcich ochoreniach a popáleninách.  

c) kongenitálne anomálie odstupu AMS z aorty, ale aj anomálie v oblasti prechodu 

duodéna do jejuna, malrotácie či skrátené ligamentum Treitzi.  

d) stavy po operáciach pre skoliózu, zlomeniny stavcov či resekcii abdominálnej aorty.  

e) systémové ochorenia ako lupus erythematosus, amyloidóza, lymfómy, sklerodermia a 

pod. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ca.22249
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7.2.2 Klinický obraz 

Klinický obraz ochorenia prezentuje celá škála symptómov, jeho priebeh je častejšie chronický. 

Zriedkavejšie sa stretávame s akútnym priebehom, zväčša pod obrazom náhlej brušnej príhody 

charakteru vysokého ileózneho stavu. Prezentované príznaky sú bolesti a kŕče po jedle, nauzea 

a zvracanie s prímesou žlče, eruktácie. Pacienti sú podvyživení, depresívni, pôsobia unavene, 

často s prejavmi avitaminózy a malnutrície. 

Prejavy sú diferencované: 

a) ľahšie formy – chronická porucha pasáže medzi žalúdkom a tenkým črevom – nutnosť 

častejších/menších porcií jedla 

b) ťažšie formy hraničia s obrazom vysokého ileu. 

Ochorenie je mnohokrát sprevádzané prítomnosťou ulcerácii gastroduodena (25% prípadov). 

V liečebnom spektre napomáha hlavne v počiatočných štádiách konzervatívny postup liečby 

spočívajúci v úprave stravovacích návykov, diéty či polohy, po jedle úľava na ľavom boku a v 

predklone, v genupektorálnej polohe alebo v ľahu na bruchu so zvýšenou panvou, zatiaľ čo v 

stoji sa ťažkosti stupňujú. V diferenciálnej diagnostike je ťažkosti náročné odlíšiť od 

abdominálnej angíny, pretože sú rovnako zvýraznené po jedle a niektorí autori udávajú úľavovú 

polohu na ľavom boku alebo v genupektorálnej polohe. V akútnych prípadoch sú vystupňované 

do obrazu horného ileózneho stavu s vysokými odvodmi nazogastrickou sondou. 

 

7.2.3 Diagnostika Wilkieho syndrómu 

Diagnostika SAMS je náročná. Často je diagnóza stanovená až po vylúčení iných príčin, najmä 

pri chronickej forme ochorenia.  

Jedným zo základných, dobre dostupných vyšetrení je endoskopia hornej časti 

gastrointestinálneho traktu. Prienikom do D3 časti je možné pozorovať vonkajší útlak steny so 

zlým rozvíjaním lúmenu po insuflácii a známky dilatácie kraniálnych oddielov. Už 

gastroduodenoskopia navedie k RTG zobrazeniu kontrastnej pasáže gastrointestinálnym 

traktom alebo rovno k CT vyšetreniu.  

RTG obraz je charakterizovaný stagnáciou kontrastnej latky v cornu inferius duoudeni a 

mnohokrát i v žalúdku, ktorý býva dilatovaný, v pokročilých prípadoch je prítomná extrémna 

dilatácia duodéna, sekundárne megaduodenum až chronický duodenálny ileus. Peristaltická 

aktivita duodena je znížená, často sa objavuje antiperistaltika, reliéf rias je usporiadaný 

pozdĺžne. Najvýznamnejším príznakom aortomezenteriálnej kompresie je plochá impresia na 

pars horizontalis inferior (na rozhraní D3 a D4), ohraničená veľakrát presnou líniou tiahnúcou 
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sa zľava zhora doprava kaudálne, alebo priamo vertikálne. Aj s pomocou duplexného 

ultrazvuku je možné vizualizovať odstup AMS od aorty.  

CT vyšetrenie alebo NMR spoľahlivo zobrazí anatomické pomery v mieste 

duodenojejunálneho prechodu a je vhodné pre zhodnotenie operačnej stratégie (obr. 18).  

 

 

Obr. 18 CT angiografia (bočná proekcia) – kompresia duodena D3 medzi arteria 

mesenterica superior a aortou 

https://www.google.com/search?q=Syndr%C3%B3m+aorto+mezenterickej+kompresie+duod

ena&tbm=isch&ved 

 

7.2.4 Liečba syndrómu arteria mesenterica superior 

Farmakologická liečba je podporná a sústredí sa na kombináciu realimentácie a prokinetickej 

medikácie. U pacientov s malnutríciou a nemožnosťou prijímať per os je indikovaná 

parenterálna výživa, event. enterálna výživa sondou zavedenou za oblasť stenózy. Chirurgická 

liečba je indikovaná pri zlyhaní farmakoterapie u pacientov s pretrvávajúcim subileóznym 

stavom, peptickou ulceráciou a biliogastrickým refluxom. 

Fyziologickou metódou chirurgickej liečby je transpozícia a. mesenterica superior. Napriek 

tomu veľa autorov preferuje ako spôsob riešenia vytvorenie spojky v gastrointestinálnom trakte 

(GIT). Najčastejším výkonom je vytvorenie duodeno-jejunálnej anastomózy side to side pri 

deliberácii oblasti Treitzovho ligamenta. Ďalšou možnosťou je vytvorenie duodeno-

duodenálnej anastomózy, alebo gastro-entero anastomózy. Takýto postup je odôvodnený tým, 

že títo pacienti sú často operovaní na všeobecnej chirurgii pod obrazom črevnej nepriechodnosti 

z prekážky horného oddielu GIT-u a anastomóza v tráviacom trakte je rutinným výkonom 

pracoviska tohto typu. Je potrebné si uvedomiť, že cievna rekonštrukcia s transpozíciou AMS 

je technicky náročný výkon, ktorý sa vykonáva len na špecializovanom pracovisku. 

https://www.google.com/search?q=Syndr%C3%B3m+aorto+mezenterickej+kompresie+duodena&tbm=isch&ved
https://www.google.com/search?q=Syndr%C3%B3m+aorto+mezenterickej+kompresie+duodena&tbm=isch&ved
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7.3 Syndróm útlaku vena renalis sinistra (Nutcracker syndrome) 

Nutcracker syndróm je zriedkavá porucha, spôsobená vonkajšou kompresiou vena renalis 

sinistra (obr. 19). Tento syndróm prvýkrát popísal Schepper v roku 1972. Synonymom pre tento 

útlak je syndróm luskáčika (nutcracker syndrome) alebo entrapment syndróm ľavej renálnej 

žily. K útlaku dochádza v priestore medzi AMS a aortou, ktorý je za normálnych okolností 

široký (4 – 5 mm). Okrem toho útlak vena renalis sinistra môže byť spôsobený i vonkajšou 

expanziou retroperitoneálnej neoplázie, lymfadenopatiou alebo vrodenou malpozíciou AMS.  

 

 

Obr. 19 Syndróm útlaku vena renalis sinistra 

https://www.varicocelehealing.com/natural-treatment/varicocele-healing-treatments-

minimizing-vein-burden 

V prípade zvýšeného odporu žilovej drenáže v. renalis vľavo dochádza ku kolateralizácií cez 

povodie žilovej drenáže nadobličiek a v. spermatica/ovarica. 

 

7.3.1 Klinika 

Zvýšenie tlaku v ľavej obličkovej žile môže spôsobiť hematúriu, bolesť hlavy, hypertenziu a 

dokonca aj obštrukciu močovodu v dôsledku tvorby sekundárnych kolaterálnych venóznych 

varixov. Pokiaľ trvá žilová hypertenzia v renálnej žile, môže dôjsť k dlhodobej renálnej 

dysfunkcii s klinickými prejavmi, medzi ktoré patrí aj proteinúria, varikokéla vľavo a dilatácia 

vena renalis sinistra. Pretlak v žilovom riečisku môže spôsobiť až extenzívne varikózne 

komplexy panvového povodia, vulvy a ľavej dolnej končatiny, dysmenoreu a postkoitálne 

bolesti. Jedným zo zriedkavých prejavov NCS, popísaných v literatúre môže byť trombóza vena 

renalis sinistra.  

 

7.3.2 Diagnostika Nutcracker syndrómu 

https://www.varicocelehealing.com/natural-treatment/varicocele-healing-treatments-minimizing-vein-burden
https://www.varicocelehealing.com/natural-treatment/varicocele-healing-treatments-minimizing-vein-burden
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Základom diagnostiky je súhrn klinického vyšetrenia, a výsledkov neinvazívnych 

a invazívnych vyšetrení. Duplexné ultrasonografia môže slúžiť ako skríningový test pre 

pacientov s podozrením na Nutcracker syndróm, ktorý sa dá použiť na meranie prietoku v vena 

renalis sinistra a ohodnotenie stenózy, vizualizáciu kolaterálnych ven. Stenóza sa hodnotí 

porovnaním priemeru LRV na ľavej strane aorty a na úrovni stenózy. Prietok by sa mal 

analyzovať meraním maximálnej rýchlosti pri stenóze a v hile ľavej obličky. Hlavnou 

kolaterálnou cestou je ľavá gonadálna žila, kde sa pri NCS často vyskytuje obrátený kaudálny 

tok. Podľa USG je možné vizualizovať aj odstup AMS, uhol proximálneho segmentu, 

vzdialenosť medzi SMA a aortou na úrovni LRV. 

Pri podozrení na Nutcracker syndróm je indikovaná CT angiografia (obr. 20) alebo MR, ktoré 

by mali byť vykonané pred flebografiou, pretože môžu vylúčiť iné príčiny bolesti a hematúrie.  

 

Obr. 20 CT angio obraz útlaku vena renalis sinistra 

Pri vyšetrení počas portálovej fázy (CT, MR) typickými prejavami sú: zúženie vena renalis 

sinistra na úrovni aortomezenterického úseku a jej poststenotická dilatácia, zníženie aorto 

mezenteriálneho uhla menej ako 16°, prítomnosť dilatovaných žilových kolaterál, ktoré sa 

spájajú s vena renalis sinistra. 

Flebografia LRV sa vykonáva v lokálnej anestézii perkutánnym prístupom femorálnou alebo 

brachiálnou cestou. Počas tohto vyšetrenia sa meria tlakový gradient medzi dolnou dutou žilou 

a vena renalis v mieste rozšírenia. U kontrolných pacientov je to <1 mm Hg. Tlakový gradient 

3 mmHg alebo viac sa považuje za významný a ukazuje na renálnu hypertenziu. 

 

7.3.3 Liečba Nutcracker syndrómu 
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Liečba pozostáva z konzervatívnych a chirurgických postupov, ktorá je indikovaná iba 

v symptomatických pacientov. Ak je dokázany Nutcracker syndróm u detí, liečba je 

konzervatívna, pretože počas rastu boli hlásené prípady spontánnej remisie. 

Chirurgická liečba je indikovaná v prípade postupujúcej anemizácie, komplikácií z pasáže 

krvných zrazenín vývodným močovým systémom, v kombinácií s recidivujúcimi renálnymi 

kolikami či pretrvávajúcimi bolesťami brucha. Technika chirurgickej liečby (obr. 21) zahŕňa 

transpozíciu ľavej renálnej žily do dolnej dutej žily.  

 

 

Obr. 21 Transpozícia ľavej renálnej žily do dolnej dutej žily 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0741521408016595 

 

Niektoré pracoviská preferujú endovaskulárnu liečbu so zavedením stentu do ľavej renálnej 

žily. 
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