
Pred dvanástimi rokmi pribudla 
do rodiny miškových dcérka Laura.  
Hravé dievčatko vnieslo do domu 
oživenie. Keď mala tri roky, všimli si 
rodičia, že sa jej vždy večer rozšírila 
zrenička na jednom očku a jej čierna 
farba sa zmenila na bielu.

O čná lekárka v Žiari nad Hro-
nom ich poslala do Banskej 

Bystrice, kde skonštatovali reti-
noblastóm v pokročilom štádiu. 
Pri takejto diagnóze pacientovi 
vybrali oko. Banskobystrickí of-
talmológovia vedeli, že profesor 
Anton Gerinec na Klinike detskej 
oftalmológie Detskej fakultnej 
nemocnice v Bratislave zavádza 
novú liečebnú metódu. Lauriným 
rodičom svitla určitá nádej. 

Všetko sa udialo v priebehu 
troch dní. V pondelok boli v Ban-
skej Bystrici. V utorok v Bratislave. 
Profesor Gerinec im vysvetlil, že 
sa nádor z oka nedá vyoperovať. 
Možno ho iba zneškodniť. Na to je 
viacero technológií. Spočiatku ho 
ožarovali z diaľky, neskôr pribudla 
chemoterapeutická liečba a pod-
mrazovanie. V ľahších prípadoch 
laserovým lúčom spálili tkanivá 
okolo nádoru, čím znemožnili 
jeho výživu. Nádor sa zmení na 
jazvu, ktorá prestane ohrozovať 
život. Potom je tu ešte termotera-
pia, keď nádor zničia teplom, ale-
bo brachyterapia, keď ho ožiaria 
izotopom ruténiom 106. Po každej 
liečbe je však nutné pridať celko-
vú chemoterapiu, aby pozabíjali 
zblúdilé rakovinové bunky. 

metóda profesora
abramsona
V Laurinom prípade nádor vy-

pĺňal takmer celý sklovec, čo vy-
lučovalo použitie spomínaných 
metód. Magnetická rezonancia 
však ukázala, že očný nerv nie je 
postihnutý. Práve tu sa dala  vyu-
žiť metóda amerického profesora 
Davida Abramsona, s ktorým sa 
profesor Gerinec stretol na sve-
tovom sympóziu. Princíp metódy 
tzv. intraarteriálnej chemotera-
pie spočíval v zavedení katétra 
cez stehnovú tepnu cez tepenný 
systém aorty až k počiatku očnej 
tepny (arteria ophthalmica), kto-
rá odbočuje z vnútornej krkavi-
ce (karotídy) a smeruje do oka.  
Po najdení začiatku tejto tepny sa 
môže podať injekčne cez katéter 
chemoterapeutikum (melfalan), 
ktoré smeruje do oblasti oka, naj-

mä do sietnice, a deštruuje nádor. 
Je to posledná možnosť záchrany 
očného bulbu pred jeho odstráne-
ním Tri až šesť dávok cytostatika 
zničilo nádor  u viacerých pacien-
tov prof. Abramsona a dokonca sa 
podarilo zachrániť aj zbytok vide-
nia. Po viacerých konzultáciách  
s prof. Abramsonom sme sa od-
hodlali na túto inovatívnu liečbu.

V detskej nemocnici nemali špe-
cialistu, ktorý by dokázal do očnej 
tepienky s priemerom ani nie pol 
milimetra zaviesť katéter. Profesor 
Gerinec v priebehu dvoch dní zor-
ganizoval všetko, čo bolo treba. 
Oslovil intervenčného rádiológa 
Ivana Vuleva, ktorý vtedy pôso-
bil v Národnom ústave srdcových  
a cievnych chorôb, ktorý v tom 
čase viedol Oddelenie diagnos-
tickej a intervenčnej rádiológie. 
Tím primára Vuleva zložitú operá-
ciu zvládol a detská onkologička 
MUDr. Kristína Husáková mohla 
vstreknúť do oka potrebnú dávku 
lieku. Kým prvý zákrok trval tri 
hodiny, druhý skrátil primár Vulev 
na polovicu. Pred treťou chemo-
terapiou z bielej hmoty tumoru 
ostali len odumierajúce ostrovče-
ky. Lekári sa rozhodli pre štvrtý 

zákrok. Pri ňom zistili, že sa prie-
svit očnej tepny zmenšil. Oko už 
nepotrebovalo toľko výživy, koľko 
si predtým uzurpoval rastúci ná-
dor. Onkológovia pridali tri poist-
né chemoterapie do lakťovej vény, 
po ktorých nádor začiatkom roka 
vypĺňajúci celú sklovcovú dutinu, 
celkom zmizol. Oko síce ostalo ne-
funkčné, ale je vlastné, na bežný 
pohľad nerozoznateľné od zdravé-
ho oka.

návrat do života
Rodičia chodievali s Laurou na 

kontroly každé tri týždne, neskôr 
raz za štvrťrok a teraz každého 
polroka. Laura si z operácie veľa 
nepamätá. Matne si spomína na 

sedenie v čakárňach, na učiteľku 
Janku, ktorá sa s deťmi chodila 
hrávať a veľa sa s nimi rozpráva-
la. Ako troj-štvorročná absolvo-
vala viacero pobytov v nemoc-
nici. Po chemoterapiách strávila 
veľa času na izolačke. Ani doma 
v tom období nemohla ísť medzi 
deti. Keď sa jej imunitná kalvá-
ria skončila, otec ju vzal na ruky  
a vyniesol do záhrady, kde nád-
herne kvitli jablone. Odrazu z nej 
vyhŕklo: „Jaj, slniečko svieti, ale je 
tu krásne.” 

Rodičia precitli. Štvorročná 
Laura im objasnila, čo je v živo-
te najcennejšie a najdôležitejšie. 
Otec spomína: „Od tej chvíle som 
sa prestal naháňať za podnikaním 

a začal som sa viac venovať rodi-
ne.” Malá Laura vedela určiť tie 
správne hodnoty života.

Otec začal chodievať na dvoj-
týždňovky do Nemecka. S rodi-
nou bol v stálom spojení cez sky-
pe a malá Laura začala vyťukávať 
do počítača prvé slová. Do školy 
sa tešila. Ako prváčka plynule 
čítala, čo milo prekvapilo učiteľ-
ku a spolužiaci, ktorí sa iba učili 
poznávať písmená, jej nadšene 
zatlieskali.  Keď mala Laura štyri 
roky, zobrala ju matka do Žarno-
vice na preteky motocyklov na 
plochej dráhe. Odvtedy nevyne-
chajú ani jeden plochodrážnický 
míting. Aby mohla fandiť svojim 
pretekárom, cestujú aj do zahra-

laura s najúspešnejším slovenským plochodrážnikom a majstrom európy v roku 2013 Martinom Vaculíkom.
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Po deviatich rokoch
od operácie

S profesorom a rodičmi u invazívneho radiológa Ivana Vuleva na jeho pracovisku v CINRe.

Ďakujeme tímu lekárov okolo dokto-
ra Gerinca, Vuleva a p. Husákovej, že 
rýchlymi a vysoko odbornými liečeb-
nými postupmi a zákrokmi zachránili 
našej Laure nielen očko, ale aj život. 

Braňo a Adriana Miškoví 
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laura pri potulkách v prírode.

ničia. Chystali sa na preteky do 
Slovinska a Poľska, v čom im za-
bránili protikoronové opatrenia. 

Úspešná žiačka
Ako dvanásťročná končí šiestu 

triedu. V škole patrí medzi naj-
lepších žiakov. Na vysvedčení nosí 

domov jednotky. Najradšej má ge-
ografiu, fyziku a angličtinu. Počas 
cirkusu okolo koronavírusu boli 
školy zatvorené. Vyučovanie pre-
biehalo naživo, cez internet. Ešte 
aj pri fyzike učiteľka napísala, čo 
si majú pripraviť a pokusy si doma 
robili sami. Laura si sama od seba 

porobila úlohy, ešte stihla doučiť 
spolužiakov, ak ju o to požiadali. 
Posťažovala sa, že jej chýbajú ho-
diny telocviku, na ktorých hráva-
jú futbal. Len chalani sa niekedy 
hnevajú, keď dá gól. Zato doma 
s hrdosťou hlási, koľko ich dala. 
Laura žije plnohodnotným živo-
tom. Pred televíziou uprednostňu-
je knihy a šport. Teší sa na chvíle, 
keď sa s rodičmi alebo so sestrou 
vyvezú na bicykloch do prírody. 
Rada fotografuje. Fascinujú ju 
západ a východ slnka, či prieni-
ky svetla medzi stromami. Snaží 
sa aj o umelecké zábery. Pri kon-
trole u profesora Gerinca, ktorú 
museli odložiť kvôli epidémii, sa 
pochválila, že má z piatich pred-
metov jednotky a z ostatných, tak 
ako všetci poznámku, že predmet 
absolvovala. Spolu sme navštívili 
rádiologické pracovisko doktora 
Ivana Vuleva v CINRE. Laura sa 
priznala, že by chcela raz študovať 
medicínu, aby mohla, tak ako po-
mohli jej, pomáhať 
ďalším.  

Spisovateľ, publicista

Peter Valo

Pred deviatimi rokmi na operačnom stole primára Vuleva.

Cesta k pozoruhodnej operácii

Pán profesor Gerinec,  
v akom stave ste prijali pa-
cientku?

Pacientka bola vo veľmi pokro-
čilom stave retinoblastómu, kto-
rý deštruoval sietnicu a vypĺňal 
takmer celý obsah dutiny sklovca. 
Našťastie nebolo ochorenie rozší-
rené mimo očného bulbu. Takýto 
klinický stav ochorenia bol dovte-
dy pred zavedením tu popisova-
nej novej metódy liečby vždy in-
dikovaný na enukleáciu (vybratie 
celého bulbu).

Aké boli možnosti pri lieč-
be retinoblastómu predtým?

Existuje viacero metód liečby, 
ktoré sú aplikované a podľa klinic-
kého stavu majú stanovený proto-
kol liečby. Naše lokálne možnosti 
zahŕňajú laserovú koaguláciu tu-
moru, kryoterapiu, aplikáciu rá-
dioaktívneho žiariča Ruténia 106, 
transpupilárnu termoterapiu, lo-
kálne podanie cytostatík do sklov-
ca. Posledná možnosť je odstráne-
nie očného bulbu, čo pri zavedenej 
novej metóde intrarteriálnej che-

MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPh., FCIRSe (*14.9.1971 Šaľa) 
Na jeseň v roku 2017 spolu s tímom kolegov založil novú špecializovanú ne-
mocnicu CINRe (Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej 
liečby) v bratislave. Odvtedy v nej pôsobí ako výkonný a medicínsky riadi-
teľ. Nemocnica sa špecializuje na miniinvazívnu liečbu kardiovaskulárnych 
a neurovaskulárnych ochorení a ako jediná na Slovensku vykonáva v celej 
šírke portfólia miniinvazívnu liečbu akútnych kardiovaskulárnych a neu-
rovaskulárnych príhod v nepretržitom režime 24/7. Od svojho nástupu na 
pozíciu sekundárneho lekára po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 
1996 sa venuje novej subšpecializácii v rádiológii - intervenčnej rádiológii.  
V roku 2007 sa stal primárom a neskôr založil prvé oddelenie a Kliniku diag-
nostickej a intervenčnej rádiológie na Slovensku. Zároveň pôsobil 10 rokov 
ako hlavný odborník MZ SR pre odbor rádiológia. Je spoluzakladateľom Slo-
venskej spoločnosti kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie pri Sloven-
skej lekárskej spoločnosti (SKVIR SlS) a školení v Certifikovanej pracovnej 
činnosti v Intervenčnej rádiológii, na pôde Slovenskej zdravotníckej univer-

zity (SZU) v bratislave. Prednáškami alebo priamymi prenosmi z operačných sál sa zúčastňuje najvýznamnejších 
svetových podujatí organizovaných na poli intervenčnej rádiológie a endovaskulárnej liečby. Aktuálne raz ročne 
organizuje CINRe Kardio-lIVe kongres so živými prenosmi z operačných sál. V nemocnici CINRe sa už školili v en-
dovaskulárnej liečbe zahraniční špecialisti z 15 krajín vo svete. Predsedal a moderoval odborný program na európ-
skom rádiologickom kongrese (eCR) a operoval v priamom prenose aj na najväčšom endovaskulárnom kongrese 
v Južnej Amerike, v brazílskom Sao Paulo v roku 2005. Je autorom množstva prednášok a publikácií v domácej 
a zahraničnej odbornej literatúre. Je tiež držiteľom rôznych ocenení, ako je Krištáľové krídlo alebo Zlatý biatec.

moterapie sa podstatne redukova-
lo. Na onkologickom oddelení sa 
praktizuje štandardná systémová 
chemoterapia.

Kde ste sa zoznámili s me-
tódou profesora Abramsona 
a prečo ste sa rozhodli pre 
toto riešenie?

Prof. Abramson je šéfom Cancer 
Institute v New Yorku. Dozvedel 
som sa o tejto metóde z literatú-
ry a pre jej nové reálne možnosti 
v záchrane tumorom postihnu-
tého oka som o nej intenzívne 

Prof. MUDr. Anton Gerinec, PhD. (*1.5.1947 Malženice) 
Po skončení lekárskej fakulty v roku 1971 pracoval na Očnej klinike FN 
v bratislave, kde sa habilitoval na docenta oftalmológie v roku 1987.  
Postupne vytvoril subšpecializáciu detskú oftalmológiu, ktorá na Slo-
vensku neexistovala. V roku 1991 vybudoval Kliniku detskej oftalmológie  
v novej budove DFNsP na Kramároch a bol jej  prednostom do roku 2018.  
V rámci svojej profesie napísal do tristo odborných publikácií, štyri samo-
statné monografie a je spoluautorom ďalších 11 monografií. 
Spolu s docentom Vladimírom Ferákom má hlavný podiel na originálnej 
identifikácii génu vrodeného glaukómu a objavení možnosti prevencie 
tohto ochorenia. V roku 1998 získal profesúru z oftalmológie. Je garantom 
špecializačného štúdia a členom odborovej komisie pre vedecké hodnosti 
na lF UK, ktorú viedol do roku 2018.

Ako vyzeral priebeh ope-
rácie, pán doktor Vulev? 

- Je to neurointervenčný vý-
kon, ktorý spočíva v mikrokatetri-
zácii, teda zavedení mikrokatétra 
zo stehennej tepny, postupne 
cez aortu, krčnicu – karotickú 
tepnu, až do oftalmickej tepny, 
teda tepničky zásobujúcej oko. 
Cez tento mikrokatéter je potom 
možné veľmi cielene, selektívne, 
podať koncentrovanú chemotera-
piu prakticky priamo do tumoru. 
Tým pádom maximalizovať efekt 
chemoterapie a minimalizovať 
jej vedľajšie nežiaduce účinky pri 
systémovom, teda necielenom po-
dávaní.

V čom bola iná proti dote-
rajším zákrokom? Aké úska-
lia ste pri nej museli preko-
nať? 

- Operácia bola iná v tom, že 
sa vykonáva pri diagnóze retinob-
lastómu takmer výhradne u veľmi 
malých detičiek, ktoré majú of-
talmickú tepničku v mozgu veľmi 

uvažoval. Moderné ciele oftalmo-
onkológie sú vyliečiť chorobu, ale 
zachovať vlastné oko. Dovtedy sa 
odstránenie oka pri veľmi pokroči-
lom retinoblastóme často vykoná-
valo a tu svitla nová nádej. Hlavný 
problém bol nájsť špičkového in-
tervenčného rádiológa schopného 
katetrizácie očnej tepny (arteria 
ophthalmica), a to sa podarilo  
v osobe primára Vuleva. Tesne 
pred zavedením tejto liečby v roku 
2010 som intenzívne komunikoval 
s profesorom Abramsonom a pre-
brali sme všetky detaily postupu. 

Ako pokračuje spoluprá-
ca s Ivanom Vulevom? Koľko 
prípadov ste spolu vyriešili  
a s akým výsledkom?

Spolupráca s primárom Vule-
vom bola vzorom interdisciplinár-
nej spolupráce. Pán primár má hl-
bokú ľudskú dimenziu a špičkovú 
fundovanosť v odbore, čo prispie-
valo k našej úspešnej spolupráci, 
Tvorili sme vlastne tím intervenč-
ný rádiológ + onkológ + oftal-

mológ a v tejto zostave sme lie-
čili asi sedem pacientov. Niektorí 
pacienti boli vo veľmi pokročilom 
stave a vždy sa nepodarilo predísť 
enukleácii oka, avšak k rozšíreniu 
procesu a záchrane života vždy. 
Spolupráca s primárom Vulevom 
pokračuje i na jeho novom praco-
visku.

Ako včasne diagnostikovať 
retinoblastóm u malých detí? 

Asi 40% retinoblastómov je de-
dičných so známou mutáciou Rb1 
génu. Pri výskyte v rodine sa dajú 
deti zachytiť veľmi zavčasu (nieke-
dy od 2. mesiaca života) a veľmi 
úspešne liečiť. Na tieto tumory 
robíme skríning. Nededičné tumo-
ry sa prejavujú až neskôr (po 2. 
roku) a môže si ich všimnúť rodič 
vznikom škúlenia alebo zvláštnym 
žltavým svitom zrenice. Zvyčajne 
sa objavia v pokročilejšom štádiu. 
Včasnému jednostrannému škúle-
niu detí treba venovať pozornosť, 
nakoľko, síce zriedka, sa za ním 
môže skrývať malígna choroba.

tenkú. Intervenčný rádiológ je li-
mitovaný množstvom kontrastnej 
látky, ktorú môže dieťatku podať 
a výkon je z dôvodu maximálnej 
bezpečnosti často veľmi zdĺhavý 
a zväčša pre anatomické pomery 
technicky obtiažny. Vykonáva sa 
samozrejme v celkovej anestéze.

Medzitým ste s profeso-
rom Gerincom riešili viace-
ro takýchto prípadov. Mohli 
by ste  spomenúť niektoré  
z nich? 

- Je to úžasná operácia, lebo 
okrem toho že zachráni život 
dieťatku, dokáže mu zachrániť aj 
zrak v postihnutom očku. Vieme, 
že alternatívou tu predtým bola 
len včasná enukleácia, teda chi-
rurgické odstránenie očka dieťaťa. 
Spomínam si na malú pacientku, 
ktorá mala zriedkavo retinoblas-
tómom postihnuté obe očká.

Zmenilo sa od Laurinej 
operácie technické vybavenie 
či operačný postup? 

- Takáto intervenčná medicína, 

ktorú vykonávame, sa mení veľmi 
dynamicky v čase. Nové techno-
lógie nám zjemňujú mikroinštru-
mentárium s ktorým pracujeme – 
to sú mikrovodiče a mikrokatétre, 

s ktorými to dnes ide zase o kus 
rýchlejšie a bezpečnejšie. Zásad-
ne sa ale menia aj naše zobrazo-
vacie možnosti, pomocou ktorých 
operáciu navigujeme – máme 

dnes kvalitnejšie röntgeny, tým 
pádom presnejší a kvalitnejší ob-
raz, čo nám tiež výrazne pomáha 
skrátiť trvanie výkonu a robiť ho 
bezpečnejšie.
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