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63Úvodné slovo

Intervenčná medicína spája vaskulárnu medicínu

Intervenčná liečba sa za posledné tri dekády posunula z periférie vaskulárnej me-
dicíny do jej centra, dlhodobo a neúnavne prináša inovácie, otvára nové liečebné postupy, 
zvyšuje bezpečnostný profil doterajšej liečby a znižuje jej komplikácie. Prináša to so sebou 
nárast technologickej náročnosti a komplexnosti intervenčných procedúr, nevyhnutnú 
potrebu multidisciplinárneho prístupu, ale napríklad aj nárast orgánovej špecializácie 
lekárov, ktorí ju dennodenne vykonávajú. Intervenčná medicína sa preto spája s nevyhnut-
nosťou a veľkým dôrazom na všetky formy neustáleho vzdelávania intervencionalistov 
(preto jej venujeme aj toto číslo Vaskulárnej medicíny), ale aj s prísne multidisciplinárnym 
nazeraním na pacienta vďaka svojmu interdisciplinárnemu postaveniu a povahe. Jeden z jej 
často prehliadaných a veľkých prínosov je, že vyplnila a prepojila do istej miery vákuum, 
ktoré existovalo medzi jednotlivými disciplínami vaskulárnej medicíny v minulosti. Ďalším 
je, že dokázala zapojiť a spojiť v záujme pacienta „high end“ materiálovo-technologický 
výskum, vývoj na poli vysokovýkonného rádiologického imagingu, počítačových fúzií rôz-
nych modalít zobrazovania a aktuálne už aj robotiku do každodennej medicínskej praxe.

Toto je časť mojej práce, ktorá mňa osobne nesmierne baví. Ten proces, ako  spolu-
vytvárame s kolegami nový alebo zdokonaľujeme existujúci liečebný postup inováciou, to je 
neobyčajný a fascinujúci pocit, keď viete, že nestačí novú technológiu iba tak priniesť, ale 
očakávate od nej, ako sa uplatní v rutinnej praxi a aký bude nakoniec jej prínos pre pacienta. 

Bolo preto pre mňa veľmi príjemnou úlohou osloviť kolegov intervencionalistov 
s podobným videním profesijného sveta, s podobne vzrušujúcou záľubou, aby sa s nami 
podelili o svoje skúsenosti a priblížili nám niečo zo svojej intervenčnej „kuchyne“.

Verím, že sme vám priniesli inšpirujúce a príjemné odborné čítanie na voľné a svia-
točné dni, v tieni covidovej zimy 2020. 

Zároveň mi dovoľte na záver popriať vám krásne a požehnané Vianoce, veľa síl 
a hlavne zdravia v novom roku 2021.

Váš Ivan Vulev
predseda SKVIR
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Mozgové aneuryzmy – úvod do diagnostiky
MUDr.	Jozef	Bandžák,	MUDr.	Ivan	Vulev	PhD.,	MPH,	FCIRSE,	MUDr.	Juraj	Mikuláš,	MUDr.	Peter	Drobný,	 
MUDr.	Hajnalka	Csonga,	MUDr.	Monika	Mravcova,	MUDr.	Denisa	Minárová,	MUDr.	Tibor	Balázs,	MUDr.	Samuel	Hadvig,	
MUDr.	Martin	Kucharík,	MUDr.	Peter	Michalka	PhD.,	MUDr.	Matúš	Kuniak
Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby, Bratislava

Problematika	intrakraniálnych	aneuryziem	a ich	hemoragických	a tromboembolických	komplikácií	predstavuje	závažnú	nozologickú	
jednotku,	ktorá	významne	ohrozuje	svojich	nositeľov,	nezriedka	limitujúcou	morbiditou	alebo	mortalitou.	Vzhľadom	na	to,	že	pred	ob-
javením	sa	komplikácií	bývajú	nositelia	tohto	ochorenia	vo	väčšine	prípadov	asymptomatickí,	zostáva	tak	včasný	záchyt	a diagnostika	
pomerne	veľkou	výzvou.	Cieľom	tohto	článku	je	sumarizovať	súčasné	možnosti	diagnostiky	aneuryziem	a ich	komplikácií	v zobrazovacích	
modalitách,	v súbore	pacientov	vysokoobjemového	pracoviska,	ktoré	sa	špecializuje	na	komplexnú	endovaskulárnu	a neurochirurgickú	
liečbu	mozgových	výdutí,	artériovenóznych	malformácií	a krvácaní	do	mozgu	na	ich	podklade.

Kľúčové	slová: aneuryzma, CT angiografia, DSA, hemorágia, MRI

Brain aneurysms – introduction to diagnostics

The	phenomenon	of	intracranial	aneurysm	through	its	hemorrhagic	and	tromboembolic	complications	create	a major	nosological	unit	
with	serious	impact	on	persons	affected,	often	including	limiting	morbidity	and	mortality.	Considering	that	an	aneurysms	before	the	
initiation	of	complications	are	clinically	asymptomatic,	early	detection	and	diagnostics	remain	the	main	challenge.	The	aim	of	this	article	
is	to	compile	possibilities	of	imaging	modalities	in	aneurysmal	detection	and	surveillance.	

Key	words: aneurysm, CT angiography, DSA, hemorrhage, MRI

Vask. med., 2020,12(2):67-70

Intrakraniálne aneuryzmy

Etiopatogenetické aspekty 
intrakraniálnych aneuryziem
Existuje mnoho faktorov, ktoré sa 

podieľajú na oslabení cievnej steny, poru-
šení jej funkcie a jej následnej patologickej 
dilatácii. 

Keďže neexistuje jedna príčina, po-
kúsme sa z hľadiska etiológie v užšom slova 
zmysle definovať jednak skupinu rizikových 
faktorov, a jednak skupinu ochorení a no-
zologických jednotiek, ktoré sú asociova-
né s vyššou incidenciou tvorby, progresie 
a  komplikácií aneuryziem. Ich spoloč-
ným menovateľom sú procesy, ktoré vedú 
k ovplyvneniu intraluminálnej hemodynami-
ky, stability cievnej steny a funkcii endotelu 
tak na lokálnej, ako aj systémovej úrovni. 

Rizikové faktory 
Najčastejšie rizikové faktory spo-

jené s incidenciou, veľkostnou progresiou 
a  napokon ruptúrou aneuryziem je vek 
nad 50 rokov, ženské pohlavie, fajčenie (1), 
hypertenzia (2), i keď jej úloha bola neskôr 
čiastočne spochybnená (3), pozitívna ro-
dinná a osobná anamnéza subarachnoi-
dálnej hemorágie (SAH) (4), abúz alkoholu 
(> 300 g etanolu týždenne) a kokaínu (5). 

Hypercholesterolémia čiastočne znižovala 
riziko ruptúry u sledovaných pacientov (6).

Menej častým faktorom je deficit me-
di v organizme, ktorý vedie k poruche me-
tabolizmu elastínu (11). K deficitu medi mô-
že dôjsť napríklad v rámci malabsorpcie po 
bariatrických chirurgických výkonoch a pri 
chronickej intoxikácii zinkom. Na druhej stra-
ne deficit zinku je taktiež asociovaný s vyššou 
incidenciou intrakraniálnych aneuryziem (7). 

Nozologické jednotky asociované 
s výskytom intrakraniálnych aneuryziem (8)

AV – malformácie vrodené alebo získané
Autozomálne dominantné polycystické obličky
Koarktácia aorty
Ochorenia spojiva – Marfanov syndróm, Ehlers-
Danlos syndróm, pseudoxanthoma elasticum
Fibromuskulárna dysplázia
Neurofibromatóza typu I. 
Syndróm mnohopočetnej endokrinnej neoplázie
Hemoragická hereditárna teleangiektázia
Postinfekčné zápalové zmeny pri bakteriálnej 
endokarditíde, mykotické infekcie, lues
Postradiačné zmeny 
Intrakraniálna trauma (pseudoaneuryzmy, 
disekujúce aneuryzmy)
Onkologické ochorenia: myxóm srdca, 
choriokarcinóm a femochromocytóm

Morfológia 
Z hľadiska morfológie rozlišujeme 

sakulárne aneuryzmy, pri ktorých dochádza 

k fokálnemu oslabeniu časti cievnej steny 
a k jej následnej vakovitej dilatácii, ktorá je 
orientovaná kolmo na os cievy. Ide o najčas-
tejší typ v intrakraniálnej cirkulácii (90 %) 
(9). Druhú skupinu predstavujú fusiformné 
aneuryzmy, pri ktorých dochádza k vrete-
novitému rozšíreniu v celom obvode cievnej 
steny. Osobitým a vysokorizikovým typom 
sú disekujúce aneuryzmy. 

Vzhľadom na multifaktoriálnu po-
vahu vzniku aneuryziem sa v rádiologickej 
a klinickej praxi pomerne často stretávame 
s kombináciou jednotlivých morfologických 
typov, pričom veľakrát dochádza k rôznym 
dysplastickým až bizarným tvarom a loka-
lizáciám.

Obrázok	1.	a) fusiformná aneuryzma; b) saku-
lárna aneuryzma
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Pre úplnosť spomeňme, že osla-
benie cievnej steny môže viesť aj k inému 
typu jej deformácie: dochádza tak k elon-
gáciám, tortuozitám, resp. dolichoektáziam. 
Tieto zmeny v konečnom dôsledku ovplyv-
ňujú možnosti a prístupy k terapii pacienta.

Z hľadiska rozmeru sa dajú vymedziť 
nasledujúce typy (9): 

Drobné, „baby“ alebo „blister – like“ aneuryzmy – 
do 3 mm 
Drobné, „baby“ alebo „blister – like“ aneuryzmy – 
nad 3 mm 
Stredné výdute 7 – 10 mm
Veľké výdute 11 – 25 mm
Gigantické aneuryzmy 25 mm a viac

Z  hľadiska anatomickej distri-
búcie intrakraniálnych aneuryziem na-
chádzame 85 % aneuryziem v  pred-
nej cirkulácii, pričom najčastejšia lo-
kalizácia je A.communicans anterior  
30 – 35 %. Tridsať percent aneuryziem 
sa nachádza v  intrakraniálnom prie-
behu A.carotis int. (vrátane odstupov 
A.communicans posterior a a.ophtalmica). 
Dvadsať percent v A.cerebri media. V zadnej, 
vertebrobasilárnej cirkulácii je incidencia 15 
% – v polovici prípadov ide o aneuryzmu na-
sadajúcu na bifurkáciu A.basilaris – „basilar 
tip“ aneuryzma. Tridsať percent pacientov 
má viac ako jednu aneuryzmu (10).

Klinický význam
Pochopiteľne, samotná prítomnosť 

aneuryzmy nemusí znamenať bezprostred-
né ohrozenie života a väčšina pacientov, 
s ktorými sa stretávame, je asymptomatická 
(resp. len subtílne symptomatická) a intra-
kraniálna aneuryzma je u nich diagnosti-
kovaná ako vedľajší nález zobrazovacích 
metód realizovaných z iných príčin (11).

Ak odhliadneme od príznakov spo-
jených s expanziou a deštrukciou okolitých 
štruktúr pri kompresii dilatovaným vakom 
aneuryzmy, najzásadnejšími komplikáciami 
spojenými s vyššou morbiditou a mortali-
tou sú ruptúra vaku aneuryzmy s hemora-
gickou extravazáciou a tromboembolické 
komplikácie v dôsledku abnormálneho, tur-
bulentného prietoku v dilatovanom lúmen. 
Problematika disekujúcich aneuryziem, 
resp. pseudoaneuryziem je komplikáciou 
sui generis a v podstate zahŕňa v sebe riziká 
oboch predchádzajúcich skupín.

V súčasnosti je na základe pitevných 
nálezov odhadovaná incidencia výskytu 
aneuryziem v dospelej populácii 1 – 3 % 
(11), čo v slovenskej populácii predstavuje 
asi 55 000 – 165 000 ľudí, ktorí sú nosi-

teľmi niektorej z foriem aneuryzmatickej 
transformácie v cerebrálnej cirkulácii – pre 
potreby klinickej praxe je preto vhodné roz-
deliť intrakraniálne aneuryzmy na: 

Symptomatické	non-hemoragické	
aneuryzmy
V tomto prípade sa podľa anatomic-

kej lokalizácie môže aneuryzma prejaviť 
v dôsledku diametrickej expanzie jednotli-
vými útlakovými syndrómami (8).

V  intrakraniálnom priebehu ACI 
v úrovni C4/C5 segmentu parézou hlavo-
vých nervov n.III., IV., V. a VI. (resp. neural-
giou n.V.) V úrovni C6 výpadkami v zornom 
poli pri kompresií n.II. event. hemianopsiou 
pri n.I. A v terminálnom C7 segmente, resp. 
AcomP ptózou viečka pri útlaku n.III. Basilar 
tip aneuryzma sa v dôsledku interakcie 
s odstupmi hlavových nervov v pontocere-
bellarnom uhle (n.V, n.VII. a n. VIII) prejaví 
ako periférna paréza n.VII., resp. vestiulár-
nymi poruchami. Môže však viesť k útlaku 
mozgového kmeňa, kompresii Silviovho 
duktu s rozvojom hydrocefalu (8).

Menej špecifické, ale o to častejšie 
príznaky ako cefalea, somnolencia, agnózia, 
zníženie sústredenosti, strata rovnováhy, 
zmeny v správaní sa často prekrývajú so 
syndromológiou pacientových komorbidít. 
Gigantické aneuryzmy vedú k intrakraniál-
nej hypertenzii (12).

K vzniku tromboembolických kom-
plikácií dochádza v dôsledku abnormálne-
ho turbulentného prietoku v dilatovanej 
cieve a k poruche funkcie endotelu v takto 
zmenenej stene, čo môže mať za následok 
kompletnú oklúziu lúmen cievy alebo tvor-
bu apozičných trombov, ktoré embolizujú. 
V tomto prípade sa prítomnosť aneuryzmy 
klinicky prejaví ako ischemický iktus (13, 14).

Symptomatické	hemoragické	
aneuryzmy 
V tejto skupine sú zahrnuté aneuryz-

my, ktoré sa klinicky prejavia v dôsledku rup-
túry a aktívnej extravazácie. Pod ruptúrou 
rozumieme prerušenie kontinuity všetkých 
troch vrstiev arteriálnej steny. Incidencia 
subarachnoidálnej hemorágie v dôsledku 
aneuryzmatickej ruptúry predstavuje 8 prí-
padov na 100 000 obyvateľov (15).

V závislosti od rozmerov aneuryzmy, 
resp. rozmerov rupturovanej časti môže 
byť hemorágia rôznej intenzity (16) – od 
diskrétnej subarachnoidálnej hemorágie 

(SAH) spojenej s cefaleou rôznej intenzity, po 
masívnu extravazáciu s poruchou vedomia 
a v konečnom dôsledku exitom. 

Na posúdenie závažnosti SAH z klinic-
kého hľadiska bola v roku 1968 zavedená kla-
sifikácia závažnosti SAH podľa Hunta a Hessa, 
ktorá stratifikuje klinický stav do 5 skupín (17).

Pri masívnej SAH dochádza k exi-
tu asi v 15 % ešte pred poskytnutím zdra-
votnej starostlivosti, 30 – 50 % umiera 
v nasledujúcich týždňoch – z nich 55 % 
následkom priameho efektu hemorágie, 17 
% v dôsledku recidívy hemorágie a 15 %  
v  dôsledku iných komplikácií v  priebe-
hu hospitalizácie (infekcie, traumy). Pod 
priamym efektom hemorágie rozumieme 
rozvoj krátkodobej alebo pretrvávajúcej in-
trakraniálnej hypertenzie, parenchymál-
neho edému a event. hemoragického hy- 
drocefalu, ktorý vyžaduje neurochirurgickú 
intervenciu v zmysle komorovej drenáže 
alebo dekompresií kraniotómiou (8).

Riziko krvácania je vyššie pri (8, 18): 
• aneuryzmách väčších ako 7 mm 
•  dysplastickom tvare vaku aneuryzmy (nepravidelná 

kontúra, prítomnosť dcérskeho vaku)
• úzky krčok sakulárnej aneuryzmy
• ženskom pohlaví
•  osobnej anamnéze ruptúry inej, duplicitnej 

aneuryzmy
• SAH u príbuzných 
• fajčení
• hypertenzii
• fínskom alebo japonskom pôvode

Krvácanie je najčastejšie v oblasti 
fundu aneuryzmy, v mieste najviac oslabenej 
steny – na hemostáze sa podieľa agregácia 
trombocytov v mieste lézie a tvorba fibrí-
nových vlákien, ktoré vedú k vytvoreniu pri-
márneho (bieleho) trombu. Tento pretrváva 
2 – 3 týždne, pričom môže dôjsť k miernej 
veľkostnej progresii výdute a objavení sa, 
resp. k zhoršeniu klinických príznakov z ex-
panzie (ak boli prítomné). V tomto období 
je aneuryzma náchylná na tzv. rebleeding 
(recidívu krvácania). V 4,1 % k nemu dochá-
dza v prvých 24 hodinách po ataku, celkovo 
je riziko recidívy v prvých dvoch týždňoch 
26,5 % (8). Ďalším mechanizmom podieľajú-
cim sa na mortalite jednej tretiny pacientov 
so SAH je vazospazmus, ktorý vedie k difúz-
nej ischemizácii parenchýmu s kortikálnou 
nekrózou. V jeho patogenéze sa uplatňuje 
oxyhemoglobín ako degradačný produkt 
hemoglobínu, vznik voľných radikálov, pe-
roxidácia lipidov, aktivácia proteinkinázy C, 
fosfolipázy C a A2, akumulácia diacylglyce-
rovlu a uvoľnenie endotelínu 1 (19, 20).
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Diagnostika	intrakraniálnych	
aneuryziem 
V súčasnosti je najdostupnejšou zo-

brazovacou metódou na diagnostiku a vi-
zualizáciu intrakraniálnych aneuryziem CT 
angiografia, resp. 4D dynamická angiografia 
nasledovaná MRI angiografiou (TOF „Time-
of-Flight“ sekvencie alebo kontrastná MRA) 
a napokon diagnostickou digitálnou sub-
strakčnou angiografiou (DSA) (21).

Veľmi raritne sa v rádiologickej praxi 
môžeme stretnúť s oválnou, na periférii kal-
cifikačne sýtou expanziou pri rutinných RTG 
vyšetreniach: natívnej snímke lebky, paranazál-
nych dutín alebo ako vedľajším nálezom v par-
ciálne zachytenej zadnej jame lebečnej pri zo-
brazení cervikálnej chrbtice – takéto nálezy sa 
celkom prirodzene musia dodiferencovať vyššie 
uvedenými modalitami. Využitie ultrazvuku 
– transkraniálnej duplexnej sonografie má vý-
znam v monitoringu vazospazmov (22). 

Počítačová tomografia 
Význam natívneho CT zobrazenia 

v diagnostike aneuryziem je vo vylúčení in-
trakraniálnej hemorágie a postembolických 
ischemických ložísk. 

Po podaní KL sa aneuryzma v CT 
obraze spravidla homogénne vysýti. Ak je 
však aneuryzma dostatočne veľká alebo má 
nepravidelný, dysplastický tvar, môže byť 
náplň nehomogénna pri turbulencii a stag-
nácii prietoku. Náplň KL taktiež umožní 
diferencovať nástenné tromby v podobe 
rôzne širokého hypodenzného lemu, kto-
rý nasadá na vnútorný okraj cievnej steny 
a ktorý môže prominovať intraluminálne. 

Disekčné intimálne flapy (časti po-
škodeného endotelu) sa prejavia ako úzke 
hypodenzné pruhy (v závislosti od ich se-
kundárnej trombotizácie sú rôznej hrúbky) 
prominujúce intraluminálne. 

Na posúdenie prietokových para-
metrov, evaluáciu prívodných a odstupujú-
cich vetiev z vaku aneuryzmy, resp. vylúče-
nie AV malformácií je optimálne doplniť 4D 
dynamickú intrakraniálnu CT angiografiu 
so substrakciou, ktorá je zároveň vhodnou 
metódou na kalibráciu a stanovenie straté-
gie neurointervenčnej terapie (23).

4D CT angiografia taktiež umožňuje 
zachytiť fenomén pulsability aneuryzmy ako 
predisponujúcemu faktoru k zmenám jej 
morfológie a v konečnom dôsledku k rup-
túre (24).

Magnetická rezonancia 
Výhody sú vzhľadom na rezolúciu 

intrakraniálnych štruktúr pri nulovej ra-
diačnej záťaži nesporné. Pri rutinnom MR 
vyšetrení mozgu v základných sekvenciách 
je pre aneuryzmu charakteristický „flow 
void“ fenomén, ktorý sa prejaví ako stra-
ta signálu v mieste pohybujúcich sa, resp. 
prúdiacich častíc. Vzhľadom na prítomnú 
intrasakulárnu turbulenciu prietoku do-
chádza k nehomogenite intenzity signálu 
v závislosti od rýchlosti jednotlivých zložiek 
prietoku (25). 

Digitálna subtrakčná angiografia
Za začiatok zobrazovania intrakra-

niálnej cirkulácie za pomoci röntgenového 
žiarenia a rádioopacitnej kontrastnej látky 
jodidu sodného sa považuje rok 1927, keď 
bola prezentovaná štúdia „arteriálnej ence-
falografie“ portugalského neurológa Antónia 

Egasa Moniza (26). Pri klasickej fluorosko-
pickej angiografii sa okrem kontrastnej látky 
zobrazujú aj všetky ostatné rádioopacitné 
anatomické štruktúry. Digitálna „subtrakč-
ná“ angiografia (DSA) je metóda, ktorá di-
gitálne odsubstrahuje natívnou fluorosko-
piou zaznamenané štruktúry („pozadie“, 
„backround“) od fluoroskopie realizovanej 
po podaní kontrastnej látky a vo výslednom 
obraze sa vizualizujú len cievne štruktúry 
vyplnené kontrastnou látkou. 

Najrozšírenejší variant vyšetrenia 
vychádza zo Seldingerovej techniky, kedy 
je po aplikácii lokálneho anestetika sub-
kutánne realizovaná punkcia arteriálneho 
systému ihlou (najčastejšie a.femoralis com-
munis, transfemorálny prístup alebo a.ra-
dialis transradiálny, resp. transbrachiálny 
prístup), zavedenie vodiča so zakončením 
v tvare „J“, náhrada punkčnej ihly vodiacim 
„guiding“ katétrom a využitie širokej palety 
diagnostických katétrov na prehľadné alebo 
selektívne nástreky kontrastnej látky (27).

Pri dynamickej DSA dochádza 
v priebehu fluoroskopie k posunu röntge-
novej lampy o určitý uhol – spracovaním 
väčšieho množstva zaznamenaných dát sa 

Obrázok	2.	Oválna hyperdenzná expanzia je 
sakulárna aneuryzma prechodu V4 a.vertebra-
lis sin. a a.basilaris po ošetrení flowdivertrom 
v natívnom CT zobrazení 

Obrázok	4.	Konvexné vyklenutie terminálneho 
C1 segmentu a.carotis interna – disekujúca 
pseudoaneuryzma, preprocedurálna cerviko-
kraniálna CT angiografia pred endovaskulárnou 
implantáciou flowdivertra

Obrázok	3.	SAH pri ruptúre aneuryzmy AComA: 
hyperdenzný hemoragický obsah v bazálnych 
cisternách, vonkajších likvorových priestoroch, 
zníženie denzity parenchýmu bilaterálne pri 
postischemických a kompresívnych zmenách 
s presunom stredočiarových štruktúr doprava

Obrázok	5.	„Basilar tip“ aneuryzma zachytená 
pri cervikokraniálnej CT angiografiou – lézia 
bola neskôr ošetrená endovaskulárnym coiling 
podporeným flowdivertrom
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dosiahne vyššia plasticita rekonštruované-
ho obrazu. Vylepšením tejto metódy je 3D 
rotačná angiografia, pri ktorej dochádza 
k posunu lampy o 200 – 360° (v závislosti 
od výrobcu) a zo zaznamenaných voxelo-
vých dát sa môžu vytvoriť multiplanárne 
alebo „volume rendering“ rekonštrukcie. 3D 
rotačná angiografia tak v sebe nesie výho-
dy klasickej DSA a zároveň je efektívnejšou 
metódou v detekcii aneuryziem menších 
ako 3,5 mm, ktoré sú veľmi často náhod-
ným periprocedurálnym nálezom pri oše- 
trovaní inej intrakraniálnej vaskulárnej lézie 
a predstavuje tak zlatý štandard v prepro-
cedurálnej diagnostike inak okultných ane-
uryziem (28). 

Osobitý význam predstavuje DSA 
v kombinácii s CT pri akútnej aneuryzmálnej 
SAH (29). 

Napokon v  súčasnosti najnovšou 
modifikáciou tohto postupu je 4D DSA, 
ktorá umožňuje 3D vizualizáciu intrakra-
niálnej cirkulácie v časovej následnosti a je 
tak perspektívnou a efektívnou metódou 
na evaluáciu mozgových aneuryziem a AV 
– malformácií (30).

Záver 
V našom pracovisku, ktoré sa okrem 

iného špecializuje aj na komplexné ošet-
renia mozgových aneuryziem a neuroem-
bolizačnú, ako aj neurochirurgickú liečbu 
cievnych mozgových novotvarov, v týchto 
diagnózach ošetrujeme okolo 500 pacientov 
ročne. Vďaka extenzívnym skúsenostiam 
vieme objektívne porovnať rôzne dostupné 
neinvazívne zobrazovacie metódy, pričom 

zlatým štandardom pred samotnou lieč-
bou ostáva invazívna digitálna subtrakčná 
angiografia. 

Napriek tomu, že diagnóza intra-
kraniálnej aneuryzmy predstavuje naďalej 
závažné ohrozenie na zdraví alebo živote 
pacienta, existuje v súčasnosti pomerne veľa 
spoľahlivých zobrazovacích modalít na pre-
svedčivú a jednoznačnú diagnostiku tohto 
ochorenia, ktorá umožňuje včasnú účinnú 
liečbu ušitú na mieru pacienta. Vďaka prí-
strojom s vyššou temporálnou rezolúciou, 
s možnosťami detailnejšieho 4D zobrazenia, 
je možné sledovať nové parametre a cha-
rakteristiky aneuryziem – pulzabilita vaku 
ako predisponujúci faktor ruptúry, prípadne 
rekonštrukcie umožňujúce 4D mapovanie 
intrasakulárneho prietoku. Posun v diag-
nostike intrakraniálnych aneuryziem tak 
otvára cestu novým a adresnejším stratégi-
ám v liečbe a celkovom manažmente. 
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Obrázok	6.	Oválna expanzia nasadajúca na C6 segment a.carotis interna vpravo je sakulárna aneu-
ryzma po ošetrení endovaskulárnym coiling gigantickej aneuryzmy C6 ACI vpravo. Vpravo zachytená 
ako T2 hypointenzívna oválna štruktúra nasadajúca na ACI dx., vľavo s vizualizáciou lemu reperfúzie 
pri MR angiografii 
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Laserom asistovaná intervencia v liečbe periférneho 
artériového ochorenia dolných končatín 
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Manažment	pacienta	so	symptomatickým	periférnym	artériovým	ochorením	dolných	končatín	predstavuje	jednu	z najťažších	výziev,	
s akými	sa	vaskulárny	špecialista	môže	stretnúť.	Endovaskulárna	liečba	je	v súčasnosti	široko	akceptovaná	ako	metóda	prvej	voľby	
v liečbe	väčšiny	arteriálnych	patológií.	Čoraz	väčšia	popularita	konceptu	„nič	v cieve	za	sebou	nezanechať“	(spočíva	v ošetrení	lézie	bez	
nutnosti	implantácie	permanentnej	výstuže)	viedla	k výraznému	rozšíreniu	použitia	aterektómie	v liečbe	stenookluzívneho	postihnutia	
dolných	končatín.	V článku	sa	venujeme	princípu	a technike	laserom	asistovanej	angioplastiky	(CELA	–	cool	excimer	laser-assisted	
angioplasty)	ako	jednej	z metód	odstránenia/redukcie	aterosklerotického	plátu.

Klúčové	slová: laserová aterektómia, CELA, periférne artériové ochorenie, komplexné lézie

Laser-assisted intervention for the treatment of peripheral arterial disease 

The	management	of	patients	with	peripheral	arterial	disease	is	one	of	the	most	difficult	challenges	vascular	specialist	may	encounter.	
Endovascular	treatment	is	currently	widely	accepted	as	the	method	of	choice	in	the	treatment	of	most	arterial	pathologies.	The	increas-
ing	popularity	of	„leaving	nothing	behind“	concept	(treatment	without	the	need	for	permanent	stent	or	scaffold	implantation)	has	led	to	
a significant	rise	in	the	use	of	atherectomy	in	treatment	of	infrainguinal	arterial	occlusive	disease.	In	this	article	we	present	the	principle	
and	technique	of	laser-assisted	angioplasty	(CELA)	as	one	of	the	methods	of	atherosclerotic	plaque	removal/reduction.

Key	words: laser atherectomy, CELA, peripheral artery disease, complex lesions
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Úvod
Periférnym artériovým ochore-

ním trpí celosvetovo viac ako 200 mi-
liónov ľudí, z toho viac ako 40 miliónov 
v Európe. Len v rokoch 2000 – 2010 došlo 
takmer k 25 % nárastu prípadov PAO DK, 
pričom vzhľadom na starnúcu populáciu, 
fajčenie a epidémiu diabetu, hypertenziu 
a obezitu bude toto číslo ďalej narastať (1). 
Ochorenie je asociované so signifikantne 
vyššou morbiditou a mortalitou a pacien-
ti s diagnostikovaným PAO DK sú vo zvý-
šenej miere ohrození rizikom vzniku kar-
diovaskulárnych príhod v iných vasku-
lárnych povodiach (2). U 20 % pacientov 
s intermitentnými klaudikáciami dôjde 
do 5 rokov k rozvoju infarktu myokardu 
alebo ischemickej cievnej mozgovej 
príhody pri mortalite 10 – 15 % (3).  
Úspešná revaskularizácia dolných kon-
čatín zlepšuje funkčný status, kvalitu ži-
vota a zároveň redukuje výskyt budúcich 
kardiovaskulárnych príhod (4).

Manažment pacienta so sympto-
matickým PAO DK predstavuje aj napriek 
širokému spektru revaskularizačných 

techník jednu z najťažších výziev, s akými 
sa vaskulárny špecialista môže stretnúť. 
Difúzny charakter aterosklerotického po-
stihnutia dolných končatín, vysoké per-
centuálne zastúpenie chronických oklú-
zií a slabý periférny run-off sú príčinou 
často neuspokojivého výsledku klasickej 
perkutánnej balónikovej angioplastiky 
v infrainguinálnej oblasti (5). Princíp ba-
lónikovej angioplastiky spočíva v disrupcii 
aterosklerotického plátu a jeho utlače-
niu/redistribúcii pozdĺž cievnej steny (6). 
Tvrdo kalcifikované, excentrické a dlhé 
lézie sú po klasickej PTA rizikové z rozvoja 
periprocedurálnych komplikácií, hlavne 
disekcie, včasného rekoilu a perzisten-
ciou hemodynamicky významnej stenózy. 
To predstavuje problém predovšetkým 
v regiónoch vystavených vysokému me-
chanickému zaťaženiu (kĺbové spojenia). 
Implantácia stentu s cieľom stabilizácie 
takýchto lézií je v daných lokalitách spo-
jená s vysokým rizikom deformity stentu 
a včasnej reoklúzie. Infrapopliteálne môže 
zase implantácia stentu skomplikovať až 
znemožniť eventuálne reintervencie (7, 8). 

Spomínané limitácie PTA boli impulzom 
na hľadanie ďalších terapeutických mož-
ností, ktoré by zlepšili dlhodobú patenciu 
ošetrenej artérie, a to všetko bez signi-
fikantného zvýšenia rizika komplikácií 
v porovnaní so štandardnou balónikovou 
angioplastikou. Technologický pokrok 
viedol k renesancii (k obnoveniu záujmu) 
používania aterektomických katétrov 
v poslednom období. 

Princíp	excimer-laserovej	
aterektómie
Excimer-laserová aterektómia 

v kombinácií s PTA (CELA – z anglického 
cool excimer laser-assisted angioplasty) 
v sebe spája výhody chirurgickej endar-
terektómie s miniinvazívnym prístupom. 
Jej cieľom je zlepšiť compliance artérie 
a pripraviť ju na definitívne ošetrenie 
(PTA, DCB, biodegradabilné stenty) – tzv. 
„vessel preparation“. Podobne ako pri 
ostatných aterektomických technikách 
hlavná výhoda oproti klasickej PTA spo-
číva v odstránení/redukcii objemu plátu 
(„plaque burden“). 
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V súčasnosti dostupný excime-
rový laserový systém (Spectranetics 
Corporation, Colorado Springs, CO) vy-
užíva na rekanalizáciu energiu ultrafia-
lového žiarenia s vlnovou dĺžkou 308 nm, 
ktorá je dobre absorbovaná tkanivovými 
bielkovinami a lipidmi. Jej pôsobením 
dochádza k rozrušeniu ich chemických 
väzieb, čo má za následok disrupciu 
a odstránenie aterosklerotického plá-
tu. Výhoda UV žiarenia spočíva v  jeho 
malej penetračnej schopnosti (< 50 µm) 
a schopnosti rozrušiť molekulárne väzby 
priamo fotochemickým procesom. K ab-
lácii tkaniva dochádza len pri priamom 
kontakte, a to bez zvýšenia teploty okolia 
– „cool laser“. Ďalšia výhoda exciméro-
vého laseru spočíva v  jeho schopnosti 
evaporizovať trombus, inhibovať agregá-
ciu trombocytov pri súčasnej ablácii ná-
stenného aterosklerotického plátu (9, 10).

Výsledkom pôsobenia žiarenia je 
parciálne spriechodnenie lúmenu artérie 
(30 – 50 %) pri súčasnom zúžení arteri-
álnej steny v mieste lézie (M). Na základe 
LaPlaceho zákona P = TxM/R, kde R je po-
lomer artérie, potom dochádza k zmen-
šeniu minimálneho tlaku v balónikovom 
katétri (P) potrebného na jeho rozvinutie 
a dosiahnutie požadovanej tenzie ciev-
nej steny (T) (11, 12). Minimalizujeme tým 
riziko barotraumy, disekcie a včasného 
rekoilu s potrebou bail-out stentingu.

Technika	endovaskulárneho	
zákroku
Zákrok vykonávame v  lokálnej 

anestézii z transfemorálneho prístupu 
cez 6 – 8F sheath. Na základe lokality 
lézie môžeme zvoliť antegrádny alebo re-
trográdny cross-over prístup. Podľa sú-
časných odporúčaní výrobcu je použitie 
excimerového laseru u pacientov s PAO 
DK indikované len v  infrainguinálnej 
oblasti. Celý systém pozostáva z dvoch 
hlavných komponentov, a to z generátora 
UV žiarenia (XeF generátor CVX-300, 
Spectranetics) (obrázok 1) a laserového 
katétra tvoreného sústavou koncen-
tricky uložených optických vláken. Na 
špičke katétra sa nachádza optický štít, 
ktorý zabezpečuje kontrolovanú emi-
siu žiarenia. Na samotnom generátore 
sme schopní regulovať dva parametre 
žiarenia – intenzitu pulzu (Fleuncy, mJ/
mm²) a frekvenciu pulzu (Hz). 

Podobne ako pri štandardnej PTA 
je podstatou zákroku intraluminálna pa-
sáž vodičom cez okludovaný úsek artérie. 
Po vodiči (Rx aj OTW systém) zavedieme 
katéter k miestu oklúzie a aktivujeme 
laser. V prípade chronických lézií rezis-
tentných na primárnu pasáž vodičom je 
výhodou lasera možnosť tzv. „step by 
step“ rekanalizačnej techniky. Koniec 
katétra umiestnime do tesného kontak-
tu s oklúziou a aktivujeme laser. Počas 
aktivácie opatrne posúvame katéter bez 
opory vodiča dopredu s cieľom penetro-
vať fibróznu čiapku oklúzie, a tým umož-
niť intraluminálnu pasáž vodičom (13). 
V prípade neúspechu sa postup opakuje. 

Vzhľadom na už spomínanú malú 
penetračnú schopnosť energie UV žia-
renia sa odporúča veľmi pomalá pasáž 
laserovým katétrom (ideálne 0,5 mm/s, 
nepresahujúca 1 mm/s). Keďže jódové 
kontrastné látky a  hemoglobín majú 
schopnosť takmer kompletne absorbo-
vať energiu excimerového lasera, je pre 
optimálny efekt aterektómie nevyhnutný 
kontinuálny preplach fyziologickým roz-
tokom pred aktiváciou lasera aj počas nej. 
Zavedenie kontinuálneho preplachu do 

štandardov procedúry viedlo k zlepšeniu 
jednak angiografických, ako aj klinických 
výsledkov (14 – 16). Naopak, kontakt s kr-
vou a kontrastnou látkou má za násle-
dok tvorbu väčších kavitačných bublín 
a akustických vĺn spojených s rizikom 
disekcie a perforácie (17, 18). Pre mini-
malizáciu rizika periférnej embolizácie 
sa odporúča, a  je to aj prax na našom 
pracovisku, vykonávať všetky procedúry 
s distálnou emboloprotekciou (Spider-Fx, 
Medtronic, Minneapolis, MN) (obrázok 3). 

V závislosti od lokality a diametra 
okludovanej artérie máme k dispozícii 
katétre s priemerom 0,9 mm, 1,3 mm, 1,7 
mm, 2,0 mm, 2,3 mm a 2,5 mm. Ich hlav-
nou limitáciou je, že v uzavretej artérii 
vytvoria patentný lúmen s diametrom 
rovným alebo len nepatrne väčším, ako 
je diameter samotného katétra. Z toho 
vyplýva nutnosť kombinovania laserovej 
aterektómie s ďalšími endovaskulárnymi 
technikami (PTA, dilatácia liečivom po-
vlečenými alebo čepieľkovými balóniko-
vými katétrami, bail-out stenting). Túto 
nevýhodu v určitej miere odstránime 
použitím modifikovanej verzie klasic-
kého laserového katétra (Turbo-Elite, 

Obrázok	1.	Laserový generátor CVX-300 (spectranetics Corporation, CO) a hlavné typy laserových 
katétrov

Obrázok	2.	Step by step technika rekanalizácie
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Spectranetics, CO), pri ktorej je lúmen 
vodiča uložený excentricky a katéter 
rotuje okolo vodiča pomocou externého 
elektrického motorčeka (Turbo-Power, 
Spectranetics, CO). Je určený na reka-
nalizáciu komplexných lézií a týmto me-
chanizmom môžeme primárne získať až 
o 27 % väčší patentný lúmen v porovnaní 
s klasickou technikou.

V súčasnosti je jedinou relatívnou 
kontraindikáciou subintimálna pasáž 
okludovaným úsekom. Pri rozhodovaní 
o použití laserovej aterektómie sa pri-
stupuje ku každému pacientovi prísne 
individuálne na základe kliniky, lokali-
ty a charakteru lézie, patentnosti out-
-flow segmentu a možnosti zavedenia 
bezpečnej distálnej emboloprotekcie 
(obrázok 4).

Prvé	skúsenosti	s CELA	
technikou	na	našom	
pracovisku
V  období od 1/2019 do 5/2019 

sa laserová aterektómia použila celko-
vo u 11 pacientov s komplexným steno-
okluzívnym postihnutím femoropopli-
teálneho riečiska. Z nich 4 pacienti boli 
prijatí s klinikou chronickej, končatinu 
ohrozujúcej ischémie (z toho jeden pa-
cient štádium 4 podľa Rutherforda a traja 
pacienti štádium 5 podľa Rutherforda), 
7 pacienti sa prezentovali klinikou limi-
tujúcich klaudikácií (štádium 3 podľa 
Rutherforda). V súbore bolo 7 mužov a 4 
ženy vo veku od 52 do 81 rokov. Diabetes 
mellitus sa vyskytoval ako rizikový faktor 
u 7 pacientov, dyslipidémia u 8 pacientov, 
ischemická choroba srdca u 4 pacientov 

a nikotinizmus u 5 pacientov. Technická 
úspešnosť definovaná ako úspešná re-
kanalizácia lézie s hemodynamicky ne-
významnou reziduálnou stenózou bola 
91 % (10/11). U jedného pacienta (1/11) sa 
použila technika postupnej rekanalizácie 
(„step by step“), avšak vzhľadom na ne-
úspešný intraluminálny reentry sa ďalej 
pokračovalo štandardnou subintimálnou 
PTA. Z 10 pacientov, u ktorých bola vy-
konaná úspešná revaskularizácia CELA 
technikou, sa okamžité periprocedurálne 
komplikácie vyskytovali u  jedného pa-
cienta. Išlo o periférnu embolizáciu do 
arteria tibialis anterior, ktorá bola úspeš-
ne odstránená aspiračnou trombektó-
miou. Bail-out stenting bol nevyhnutný 
u jedného pacienta (10 %) pre rezistentnú 
reziduálnu stenózu > 30 %. V priebehu 
30-dňového sledovania sa nevyskytla 
ani jedna závažná komplikácia v zmysle 
úmrtia, nutnosti konverzie na chirur-
gický prístup, neplánovanej amputácie 
a nutnosti TLR/TER (target lession/ex-
tremity revascularization). Náš súbor je 
zatiaľ limitovaný počtom pacientov aj 
dĺžkou sledovania, ale okamžitá tech-
nická úspešnosť ošetrenia komplexných 
femoropopliteálnych lézií s minimálnym 
výskytom periprocedurálnych kompliká-
cií a potreby bailout stentingu potvrdzu-
je význam mechanického odstránenia 
plátu v prevencii iatrogénneho poško-
denia ošetrovanej artérie (obrázok 5).

Diskusia
Prevalencia periférneho arté-

riového ochorenia v populácii dosahuje 
12 percent. Konkomitantné koronár-
ne a  cerebrovaskulárne postihnutie 
je prítomné takmer v polovici prípa-
dov a  je spojené s 10-násobne vyšším 
rizikom kardiovaskulárnej mortality 
oproti bežnej populácii (20). V prípade 
symptomatického stenookluzívneho 
postihnutia artérií dolných končatín 
je endovaskulárna terapia primárnou 
metódou liečby. V liečbe veľmi kalcifi-
kovaných, excentrických, dlhých lézií 
a v  lokalitách vystavených vysokému 
mechanickému zaťaženiu však samotná 
PTA dosahuje často suboptimálne dlho-
dobé výsledky s nutnosťou opakovaných 
reintervencií a  bail-out stentovania. 
Chirurgické riešenie môže byť na druhej 
strane vzhľadom na spomínanú vysokú 

Obrázok	3.	Preokluzívna fokálna stenóza PII segmentu arteria poplitea: A – úvodný angiografický 
nález; B – po laserovej aterektómii; C – finálna angiografia po balónikovej angioplastike

A B C

Obrázok	4.	Oklúzia proximálnej tretiny arteria femoralis superficialis l.dx. pred ošetrením CELA tech-
nikou (A) a po ošetrení CELA technikou (B)

A B
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pridruženú morbiditu často spojené so 
signifikantným perioperačným rizikom. 
Ďalším faktorom, ktorý zhoršuje dlho-
dobú patenciu či už endovaskulárneho 
alebo chirurgického prístupu, je vysoká 
prevalencia diabetu (takmer 20 % všet-
kých pacientov s PAO) a s tým spojené 
multietážové postihnutie a kompromi-
tovaný run-off (21). 

Laserom-asistovaná PTA umož-
ňuje miniinvazívnu abláciu aterosklero-
tického plátu, znižuje riziko barotraumy 
cievnej steny a nutnosť bail-out sten-
tingu. 

Výhody laserom asistovanej PTA 
dobre dokumentuje prospektívna štúdia 
LACI, ktorá analyzovala údaje 145 pacien-
tov (155 končatín) s femoropopliteálnym 
a infrapopliteálnym postihnutím a kli-
nikou kritickej, končatinu ohrozujúcej 
ischémie (CLTI). Všetci pacienti boli po-
kladaní za vysokorizikových pre eventu-
álne chirurgické riešenie. Napriek mul-
tietážovému charakteru postihutia (155 
končatín/426 lézií) a priemernej dĺžke 
oklúzie 16 cm, bola 6-mesačná záchra-
na končatiny 93 % (22). Výsledky štúdie 
potvrdila aj menšia LACI-Belgium study, 
kde pri podobnej vzorke pacientov dosa-
hovala 6-mesačná záchrana končatiny 
92 % (23).

Randomizovaná multicentrická 
štúdia EXCITE-ISR porovnávala efekt 
laserom asistovanej angioplastiky s kla-
sickou PTA u pacientov s komplikovanými 
femoropopliteálnymi instent restenóza-
mi. Celkovo bolo takto randomizovaných 
250 pacientov s klinikou intermitent-
ných klaudikácií a CLTI (Rutherford 1-4). 
Priemerná dĺžka ošetrovaného úseku bo-
la 19 cm a v 30 % prípadov išlo o instent 
oklúziu. Technická úspešnosť bola vyššia 
v  skupine pacientov liečených CELA 
technikou v porovnaní s klasickou PTA 
(93,5 vs. 82,7 %, p < 0,01), pri signifikantne 
nižšej miere reintervencií (TLR free rate 
73,5 vs. 51,8 %; p < 0,005) a nižšom výsky-
te procedurálnych a včasných závažných 
komplikácií (5,8 vs. 20,5 %, p < 0,001) 
(24). Spomínaný „step by step“ koncept 
umožňuje liečbu aj tvrdo kalcikovaných 
lézií, u ktorých zlyhal klasický OTW po-
stup revaskularizácie. Wissgott C. et al. 
vo svojom súbore 40 pacientov udáva až 
90 % technickú úspešnosť rekanalizá-
cie dlhých kalcifikovaných femoropoli-

teálnych lézií (TASC C a D) po predtým 
neúspešnej OTW angioplastike a súčasne 
nízku potrebu následného stentovania 
rekanalizovaného úseku (10 %). Počas 
zákroku a vo včasnom postprocedurál-
nom období sa nevyskytli žiadne závažné 
komplikácie a primárna a sekundárna 
12-mesačná patencia dosahovala 58,9 %, 
resp. 83,2 %. Autori prezentujú techniku 
ako sľubnú alternatívu v liečbe pacientov 
s vyšším operačným rizikom pri veľmi 
nízkom riziku periprocedurálnych kom-
plikácií (25).

V podobne koncipovanej štúdii 
(Serino et al.) 35 pacientov s DM a klini-
kou CLTI (Rutherford 4-6) bola okamžitá 
technická úspešnosť 88,2 %. Technická 
úspešnosť bola definovaná ako zabezpe-
čenie kontinuálneho toku do pedálnych 
tepien CELA technikou po predtým ne-

úspešnej OTW intraluminálnej rekanali-
zácii. V súbore boli zahrnutí pacienti s fe-
moropopliteálnym aj infrapopliteálnym 
postihnutím. Primárna 12- a 24-mesačná 
priechodnosť dosahovala 97,6 % a 82,7 %. 
Záchrana končatiny pred amputáciou po 
12 mesiacoch bola 100 %, po 24 mesia-
coch 94 % (26). Sultan S. et al. (27) po-
rovnával efekt CELA techniky s klasickou 
angioplastikou pri okluzívnom postihnutí 
infrapopliteálnych tepien u 87 pacientov 
s klinikou CLTI (Rutherford 4-6). Analýza 
výsledkov z 3-ročného sledovania pa-
cientov ukázala superioritu CELA tech-
niky vs klasickej angioplastiky v zmysle 
klinického zlepšenia (81 % vs 63,8 %), nut-
nosti amputácie (Amputation-free survi-
val; 95,2 % vs 89 %) a nutnosti opakova-
nej revaskularizácie končatiny (92,9 %  
vs 78,7 %).

Obrázok	5.	Odstupová kritická stenóza arteria femoralis superficialis l.sin pred ošetrením CELA 
technikou (A) a po ošetrení CELA technikou (B) s viditeľnou redukciou kalcifikovaného postihnutia 
cievnej steny po laserovej aterektómii (C a D)
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Záver
Technológia laserovej aterektó-

mie využívajúca na rekanalizáciu vy-
sokoenergetické pulzy UV žiarenia sa 
vyvíja už niekoľko desaťročí. Pôvodné 
lasery s kontinuálnou emisiou žiarenia 
a s vysokým rizikom tepelného poško-
denia boli nahradené pulznými lasermi 
s minimálnou penetráciou žiarenia do 
okolitého tkaniva. Rovnako sa časom 
zdokonaľovala aj samotná technika zá-
kroku. Postupné zavedenie kontinuál-
neho preplachu a emboloprotekcie malo 
za následok výraznú redukciu rezidu-
álnej stenózy v angiografickom obraze 
a minimalizáciu rizík disekcie, perfo-
rácie a periférnej embolizácie, čo v ko-
nečnom dôsledku viedlo aj k dlhodobo 
lepšiemu klinickému stavu. Najnovšie sa 
vedú diskusie aj o takzvanej personali-
zácii laserovej aterektómie, to znamená 
nastavení vlastností lasera špecificky na 
rekanalizáciu jednotlivých typov mor-
fológií aterosklerotického plátu. Sľubné 
stredno- a dlhodobé výsledky z posled-
ných štúdií naznačujú, aký veľký význam 
môže mať mechanické odstránenie plátu 
v prevencii restenózy/reoklúzie a iatro-
génneho poranenia ošetrovanej artérie. 
Laserová aterektómia tak dáva nádej 
dobrého dlhodobého výsledku aj pre po-
lymorbídnych pacientov vo vysokom rizi-
ku a pacientov, u ktorých zlyhala klasická 
„over the wire“ rekanalizácia. Je zrejmé, 
že stúpajúca popularita konceptu „nič za 
sebou v cieve nezanechať“ bude silným 
impulzom na ďalší technologický vývoj 
na poli laserovej aterektómie a aterektó-
mie všeobecne a v nasledujúcich rokoch 
budeme svedkami signifikantného 
nárastu percenta aterektomovaných pa-
cientov s periférnym artériovým ocho-
rením dolných končatín.
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Súčasné postupy a prehľad endovaskulárnych techník 
v liečbe kritickej končatinovej ischémie  
– skúsenosti z jedného pracoviska

MUDr.	Tibor	Balázs,	MUDr.	Peter	Drobný,	MUDr.	Juraj	Mikuláš,	MUDr.	Samuel	Hadvig,	MUDr.	Tatiana	Banásová,	 
MUDr.	Silvia	Kissová,	MUDr.	Ernest	Marton,	MUDr.	Ivan	Vulev,	PhD.,	MPH,	FCIRSE
Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby, Bratislava

Periférne	arteriálne	ochorenie	(PAO)	je	chronické	ochorenie	tepien,	ktoré	je	charakterizované	nedostatočným	prekrvením	arteriálneho	
systému	dolných	končatín.	Kritická	končatinová	ischémia	(KKI)	predstavuje	pokročilé	štádium	PAO,	vystavuje	pacientov	zvýšenému	riziku	
kardiovaskulárnych	príhod,	amputácií	a smrti,	so	závažnou	klinickou	manifestáciou,	ktorá	zahrňuje	pokojové	ischemické	algie,	ulcerácie	
a gangrénu.	Miera	amputácií	je	neakceptovateľne	vysoká	predovšetkým	u pacientov	s diabetes	mellitus	(DM).	
Navyše	pokročilé	tepnové	postihnutie	je	rizikové	z hľadiska	vzniku	in situ	trombotickej	obliterácie,	na	podklade	náhlej	aterotrombotickej	
príhody,	s následným	rozvojom	akútnej	končatinovej	ischémie	(ALI).	Neskoro	diagnostikovaný	a liečený	akútny	arteriálny	uzáver	rýchlo	
progreduje	do	ischemického	infarktu,	s potenciálnou	stratou	končatiny	i života	pacienta.	
V tomto	článku	chceme	vyzdvihnúť	hlavný	prínos	miniinvazívnej	endovaskulárnej	liečby	(EVL)	ako	prvolíniovej,	vysokoefektívnej	a bezpečnej	
revaskularizačnej	stratégie.	Pokrok	na	poli	EVL	nám	dáva	do	rúk	nové	možnosti,	pomocou	ktorých	sme	na	našom	pracovisku	schopní	veľmi	
efektívne	riešiť	postihnutie	tepien	DK	pri	KKI	alebo	ALI.	Cieľom	EVL	je	remodelovať	alebo	odstrániť	či	modifikovať	aterosklerotický	plát,	
rekanalizovať	oklúziu,	prípadne	extrahovať	akútne	tromby	z tepnového	riečiska	tak,	aby	bol	do	periférie	končatiny	zabezpečený	krvou	prísun	
kyslíka	a nutrientov.	Za	týmto	účelom	sa	v posledných	rokoch	do	popredia	v EVL	KKI	a ALI	čoraz	viac	dostávajú	nové	techniky	a stratégie,	
ako	sú	špeciálne	„vystužené“	balóniky,	„lieky	uvoľňujúce“	technológie	pre	balóniky	a stenty,	rôzne	druhy	aterektómie,	prípadne	litotripsie.	
Cieľom	je	zlepšovať	bezprostredný	efekt	EVL,	predĺžiť	dlhodobú	priechodnosť	tepien,	podporiť	hojenie	defektov,	a teda	zachrániť	končatinu.

Kľúčové	slová: periférne arteriálne ochorenie, kritická končatinová ischémia, endovaskulárna liečba

Current procedures and overview of endovascular techniques in the treatment of critical limb ischemia

Peripheral	arterial	disease	is	a chronic	vascular	disease	characterized	by	impaired	circulation	to	the	lower	extremities.	Its	advanced	stage,	
known	as	critical	limb	ischemia	(CLI),	puts	patients	at	an	increased	risk	of	cardiovascular	events,	amputation,	and	death	with	serious	
clinical	manifestation	including	ischemic	rest	pain,	arterial	insufficiency	ulcers,	and	gangrene.	Amputation	rates	are	unacceptably	high	
especially	among	patients	suffering	with	diabetes	mellitus.	
In	addition,	advanced	arterial	disease	is	risky	in	terms	of	in situ	thrombotic	obliteration,	based	on	sudden	atherothrombotic	event,	with	
subsequent	development	of	acute	limb	ischemia	(ALI).	Underdiagnosed	and	untreated	acute	arterial	occlusion	can	quickly	progress	to	
infarction	and	loss	of	limb	and	life	of	the	patient.	
In	this	article,	we	want	to	highlight	the	main	benefits	of	mini-invasive	endovascular	treatment	(EVT)	as	an	firstline,	effective	and	safe	
revascularization	strategy.	Progress	in	the	field	of	EVT	gives	us	new	opportunities	to	effectively	treat	lower	limb	arterial	disease	(CLI	
and	ALI),	at	our	workplace.	The	goal	of	EVL	is	to	remove	/	modify	the	atherosclerotic	plaque,	revascularize	occlusion	or	extract	acute	
thrombi	from	the	arterial	bed,	so	that	the	blood	supply	to	the	periphery	of	the	limb	is	supplied	with	oxygen	and	nutrients.	
For	this	purpose,	new	techniques	and	strategies	have	become	increasingly	prominent	in	EVL	CLI	and	ALI	in	recent	years,	such	as	special	
“reinforced”	balloons,	“drug-releasing”	technologies	for	balloons	and	stents,	various	types	of	atherectomy,	or	lithotripsy.	The	aim	is	to	
improve	the	immediate	effect	of	EVL,	prolong	the	long-term	patency	of	the	arteries,	support	the	healing	of	defects	and	thus	preserve	
the	limb.

Key	words: peripheral arterial disease, critical limb ischemia, endovascular treatment
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Úvod
Kritická končatinová ischémia 

(KKI) je mimoriadne závažný medicínsky 
problém, ktorý je dlhodobo v hľadáčiku 
špecialistov pôsobiacich na poli vasku-
lárnej medicíny. KKI vystavuje pacien-
tov zvýšenému riziku kardiovasku-
lárnych príhod, amputácií a úmrtí (1), 

so závažnou klinickou manifestáciou 
zahŕňajúc pokojové ischemické algie, 
ulcerácie a gangrénu. Miera amputácií 
je stále neakceptovateľne vysoká, s nep-
rimeraným rizikom pre určité demo-
grafické a sociálno-ekonomické sku-
piny, predovšetkým u pacientov s dia-
betom (1).

Odhaduje sa, že celosvetovo trpí 
na PAO DK viac ako 200 miliónov ľudí. 
U pacientov v štádiu KKI, pre súčasný 
výskyt systémového kardiovaskulárne-
ho a neurovaskulárneho arteriálneho 
postihnutia, dosahuje mortalita úroveň 
až 20% do šiestich mesiacov a 50 % do  
5 rokov (2, 3, 4).
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Progresia aterosklerózy spô-
sobuje arteriálne zúženia, čím vzniká 
nepomer medzi zásobovaním a spotre-
bou kyslíka tkanivami, ktorý sa klinicky 
prejaví ako intermitentné klaudikácie 
(teda občasné krívanie). V pokročilom 
štádiu KKI sa objavujú už pokojové 
bolesti a pri poškodení mäkkých tkanív 
vznikajú ulcerácie a gangréna (5), ktoré 
sú spájané s vysokou mierou komplikácií 
a úmrtia. Často sa objavuje infekcia rany 
s hrozbou vysokej (stehennej) amputácie, 
ktorá sa pohybuje na úrovni 10 – 40 % 
do 6 mesiacov od stanovenia diagnózy 
(6, 7). Zvlášť ohrozenou skupinou sú pa- 
cienti s diabetes mellitus (DM), ktorí pred-
stavujú 40 – 45 % všetkých amputácií. 

Výskyt PAO DK i KKI má podľa 
štatistických údajov stúpajúci trend, 
s  incidenciou KKI 500 – 1 000/1 mil. 
obyvateľov/rok (8). Výsledky medzi-
národnej štúdie Vascunet publikované 
v roku 2018 vyzneli pre Slovensko veľmi 
nepriaznivo. Skončili sme ako predpo-
sledná krajina v počte veľkých amputácií 
(29,1 na 100 000 obyvateľov) a navyše ako 
jediná krajina so stúpajúcim trendom. 
Na porovnanie európsky priemer bol 
17,0 na 100 000 obyvateľov (obrázok 1).  
Zastúpenie pacientov s DM bol medzi 
amputovanými až 74,3 %. Z týchto dát 
vyplýva, že je naďalej nutné šíriť osvetu 
o možnostiach revaskularizačnej liečby. 
U pacientov s výskytom viacerých rizi-
kových faktorov, ako sú vek, obezita, DM, 
dyslipidémia, fajčenie, je odporúčaná 
návšteva cievneho špecialistu a ultraso-
nografické vyšetrenie už po päťdesiatom 
roku života. V prípade ohrozenej DK pred 
amputáciou je esenciálna a všeobecne 
odporúčaná zobrazovacia modalita 
DSA – digitálna subtrakčná angiografia. 
Práve tá je nielen statickým, ale dyna-
mickým vyšetrením cievneho systému 
a zároveň odporúčaným postupom pred 
rozhodnutím o amputácii. Ako definitív-
na zobrazovacia diagnostická modalita 
dáva odpoveď na otázku o možnostiach 
revaskularizačnej liečby na ohrozenej 
končatine. Pestovanie tejto „angiogra-
fickej kultúry“ a tréning vaskulárnych 
špecialistov v jej interpretácii je takisto 
nevyhnutným predpokladom zníženia 
počtu zbytočných amputácií. Je aj jed-
ným z cieľov tejto publikácie, ktorá má 
svojou bohatou obrazovou dokumentá-

ciou edukačne k tomuto prispieť. Cieľom 
perkutánnej intervencie, ktorej základ-
nou metódou je transluminálna angio-
plastika (PTA), je potom práve včasnou 
a cielenou revaskularizáciou zabezpečiť 
dostatočný prietok krvi do postihnu-
tej oblasti DK, umožniť tak hojenie rany 
a vyhnúť sa vysokej amputácii.

Pokročilé tepnové postihnutie je 
rizikové z hľadiska vzniku in situ trom-
botickej obliterácie s následným rozvo-
jom akútnej končatinovej ischémie (ALI). 
Periférny trombus predstavuje akútnu 
prekážku v prietoku s potenciálne závaž-
nými následkami. Neskoro diagnostiko-
vaný a liečený akútny arteriálny uzáver 
rýchlo progreduje do ischemického in-
farktu s potenciálnou stratou končati-
ny i života pacienta (9, 10). Incidencia 
akútnej končatinovej ischémie sa pohy-
buje okolo 9 – 16 pacientov na 100 000 
obyvateľov ročne (11) s vysokou mierou 
amputácií (20 – 40 %) a mortality, kto-
rá sa pohybovala od 12 % do 50 %, na 
základe prezentovaných publikácií (12). 

Najčastejšie postihuje ľudí vo veku nad 
50 rokov, vyskytuje sa však vo všetkých 
vekových skupinách. Príčinami sú hlavne 
aterotrombóza, periférna embolizácia 
s apozičnou trombózou, vrodená alebo 
získaná zmena anatomických pomerov, 
vaskulitídy a vrodené alebo navodené 
trombofilné stavy. 

Manažment	pacienta	–	
metódy
Úspešný manažment pacienta 

s KKI závisí od správneho a včasného 
určenia diagnózy pri súčasnom vylúčení 
ostatných a pre klinický obraz typických 
ochorení. Okrem anamnézy a klinického 
vyšetrenia sa opierame o zobrazovacie 
metódy, z ktorých ultrazvukové vyše- 
trenie je najdostupnejšou neinvazívnou 
zobrazovacou modalitou. Pomocou nej 
vie skúsený sonografista spoľahlivo ur-
čiť rozsah postihnutia tepien a v prípade 
stenóz aj morfológiu plátu a hemody-
namickú závažnosť lézií. Pri obliterač-
nom procese vieme zhodnotiť rozsah 

Obrázok	1.	Vascunet štúdia (r. 2018) – Slovensko je na predposlednom mieste v počte amputácií za 
rok so stúpajúcim trendom
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uzáveru, ako aj orientačne stav kolate-
rálneho riečiska. Cenné morfologické 
informácie, najmä z ultrasonograficky 
menej dostupnej panvovej oblasti vieme 
získať pomocou CT angiografie a MRI. 
Digitálna subtrakčná angiografia (DSA) je 
stále v súčasnosti „zlatým štandardom“, 
ktorá je nielen diagnostickou modalitou, 
ale aj súčasťou terapeutického postupu 
s možnosťou endovaskulárnej korekcie 
culprit lézií v tom istom sedení. Správna 
interpretácia DSA okrem strohých static-
kých obrazových informácií o stenózach 
a oklúziách prináša dôležité hemody-
namické informácie o denzitách a ob-
jemoch prúdenia kontrastnej látky, jej 
smerovaní a veľmi presne a podrobnom 
o kolaterálnom obehu vrátane tkanivovej 
perfúzie. K neinvazívnym metódam pat-
ria meranie členkovo-ramenného indexu 
(ABI) a meranie prstovo-ramenného in-
dexu (toe-brachial index – TBI). ABI sa 
počíta ako pomer hodnoty systolického 
tlaku na tepnách DK k hodnote systo-
lického tlaku na HK (13, 14). Normou sa 
považujú hodnoty medzi 0,91 – 1,31 (14, 
15). Hodnoty od 0,41 – 0,90 svedčia pre 
mierne až strednej ťažké periférne tep-
nové postihnutie, hodnoty < 0,4 sved-
čia pre závažné postihnutie (tabuľka 1). 
Nárast ABI o 0,15 považujeme za klinic-
ky signifikantný a je znakom funkčného 
zlepšenia ochorenia. 

Možnosti	endovaskulárnej	
liečby	v CINRE
Na našom pracovisku v nemoc-

nici Cinre (Centrum intervenčnej neu-
rorádiológie a endovaskulárnej liečby) 
sa popri neuro- a kardioprogramu ve-
nujeme v širokom angio (vaskulárnom) 
programe aj liečbe PAO, kde prevažná 
väčšina pacientov trpí príznakmi KKI. 
V duchu modernej vaskulárnej medicí-
ny pristupujeme k pacientom striktne 
multidisciplinárne a liečbu poskytuje-
me komplexne a v celej šírke spektra, 
od konzervatívnej, cez endovaskulárnu, 
až po chirurgickú. Z tohto dôvodu a pre 
udržanie vysokého štandardu starostli-
vosti o vaskulárneho pacienta je našou 
rutinou aj spoločný každodenný ranný 
„round table“ všetkých špecializácií in-
volvovaných do komplexnej starostlivosti 
o vaskulárneho pacienta (angiológovia, 
cievni chirurgovia, intervenční rádioló-

govia, internista, kardiológ a intenzivis-
ta) s cieľom optimalizovať indikácie a celý 
liečebný postup u ťažkých a veľmi často 
polymorbídnych cievnych pacientov.

Transatlantický konsenzus liečby 
PAO (TASC II.) zohráva dôležitú úlohu 
v rozhodovacom procese liečby PAO (ob-
rázok 2). I keď jednoduchšie TASC A a B 
lézie sú najvhodnejšie k EVL, v dennej 
praxi sa stretávame práve s dlhými kom-
plexnými a viacetážovými postihnutiami. 
Revaskularizácia práve týchto TASC C 
a D lézií sa s postupným vývojom špe-
cializovaného endovaskulárneho inštru-
mentária stali bežnou rutinou na našom 
pracovisku. S postupným rozvojom en-
dovaskulárnych techník viaceré lézie, 
predtým liečiteľné len chirurgicky, sú 
dnes bežne riešené aj metódami EVL. 
K  hlavným klinickým indikáciám en-
dovaskulárnej liečby patria: limitujúce 
klaudikácie, pokojové bolesti, ohrozenie 
končatiny s nehojacimi sa trofickými de-
fektmi, ako aj gangréna (17).

Základom perkutánnej trans-
luminálnej angioplastiky (PTA) je ret-
rográdna alebo antegrádna punkcia ste-
hennej tepny (obrázok 4b, 4d), typicky 
cez arteria femoralis communis (AFC) 
s následným intraluminálnym prienikom 
vodiča cez stenózu či chronický uzáver 
tepny (chronic total occlusion – CTO) 
(obrázok 3a) a so zavedením balónikové-
ho katétra, ktorý je insuflovaný tlakom. 
Intraluminálne sa darí rekanalizovať 
hlavne krátke obliterácie a  taktiež 
stenózy arteria femoralis superficialis 
(AFS), arteria poplitea (AP) a predkolenné 
tepny. Rovnako čerstvý a  ešte málo 
organizovaný trombus v lúmene tepny 
zvyčajne umožňuje intraluminálnu pasáž 
vodiča. Úspešná PTA a revaskularizácia je 
definovaná angiograficky ako reziduál-
na stenóza menšia ako 15 – 20 %, bez 
prietok limitujúcej disekcie či akútneho 

elastického recoilu, s klinickým vzostu-
pom členkovo-ramenného indexu o viac 
ako 0,15 a s ústupom pokojových bolestí 
či klaudikácií (obrázok 3b) (18).

V prípade zlyhania intraluminál-
nej rekanalizácie ako alternatívna cesta 
slúži subintimálna rekanalizácia, bez 
alebo s použitím tzv. „re-entry“ pomô-
cok, ktoré zvyšujú technickú úspešnosť 
subintimálnej rekanalizácie (obrázok 3c). 
Tieto rekanalizačné pomôcky môžu mať 
aj ďalšie alternatívne využitie, napríklad 
pri rekanalizácii obliterovaného sten-
tu do AFS, kedy bola na záver oklúzia 
prekonaná aj pomocou re-entry pomôcky 
(obrázok 4g). 

Balónková	angioplastika	vs.	
„lieky	uvoľňujúce“	stratégie
Kľúčom k úspešnej EVL ochorení 

infraingvinálnych tepien je popri samot-
nej revaskularizačnej intervenčnej tech-
nike aj správna voľba endovaskulárneho 
inštrumentária. Endovaskulárna liečba 
sa od počiatočnej balónikovej angio-
plastiky (Plain Old Balloon angioplasty 
– POBA) postupne presúvala k implan-
tácii nitinolových alebo chrómkobalto-
vých stentov (tzv. „bare-metal“ stenty 
– BMS). V poslednej dekáde je tu badať 

Tabuľka	1.	Členkovo-ramenný (ABI) index a jeho 
interpretácia (16)l

ABI Hodnotenie výsledku

> 1,3 falošne vysoká hodnota (susp. 
mediokalcinóza)

0,9 – 1,3 normálny nález

0,75 – 0,9 ľahké periférne arteriálne postihnutie

0,4 – 0,75 stredne ťažké periférne arteriálne 
postihnutie

< 0,4 závažné periférne arteriálne postihnutie

Obrázok	2.	TASC II klasifikácia femoro-poplite-
álnych (FP) a krurálnych lézií
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posun aj k technológiám, ktoré sa hlavne 
v rizikových a namáhaných lokalitách 
(ako sú koronárne a femoropopliteálne 
tepny, prípadne tenké krurálne tepny) 
snažia obmedziť používanie BMS pre ich 
tendenciu na tvorbu neointímy v stente 
a ťažko riešiteľným tzv. instent reste-
nózam (ISR).

Vývojom endovaskulárnych po-
môcok sa postupne implementovali do 
praxe aj tzv. „scoring a cutting“ PTA 
katétre. S cieľom zlepšenia dlhodobej 
priechodnosti revaskularizovaných 
úsekov tepien sa čoraz viac využívali aj 
„lieky uvoľňujúce“ stratégie, menovi-
te liek uvoľňujúce stenty (drug eluting 
stents tzv. DES) a liekom povlečené ba-
lónikové katétre (drug coated balloons 
tzv. DCB).

Pri výbere správnej endovasku-
lárnej techniky zohráva dôležitú úlohu 
práve cievna odpoveď na primárnu an-
gioplastiku. V prípade dobrého angio-
grafického efektu po POBA (alternatívne 
po scoring či cutting PTA) je možné u pa-
cientov so sklonom k neskorej restenóze 
na podklade neointimálnej hyperplázie 
v minulosti tepnu po POBA ešte „naliečiť“ 
pomocou DCB. V prípade insuficientného 
efektu POBA (včasný recoil, vznik limi-
tujúcich disekcií) je nutné implantovať 
tzv. lešenie/výstuž (scaffold) vo forme 
stentu. Aj zdanlivo krátka a pomerne 
technicky jednoduchá fokálna stenóza 
AFS môže skončiť implantáciou sten-
tu, v prípade femoropopliteálnej tepny 
preferovane DES (obrázok 5). 

V  roku 2017 bola publikovaná 
metaanalýza s porovnaním súčasných 
endovaskulárnych technológií, ktorá za-
hrnula 15 RCT štúdií (randomised con-
trol trials, RCT) a 20 tzv. „single arm“ 

Obrázok	3.	FP CTO (chronic total occlusion) rekanalizačné stratégie. Primárny technický úspech (a), 
vodič preniká obliteráciou intraluminálne. Sekundárny technický úspech (b) pri použití CTO-rekanali-
začnej pomôcky. Provizórny technický úspech (c) subintimálna rekanalizácia. (Zdroj: JEVT)

Obrázok	4.	TF retrográdny prístup zľava (a), odhalená kritická stenóza AFC vľavo (červená šípka). 
Pre uvedenú hrubo kalcifikovanú stenózu nie je možné zavedenie sheathu (zelená šípka)(b). Angio-
graficky verifikujeme obliteráciu AFS vpravo s proximálnym priechodným úsekom (c). Konverzia na 
antegrádnu punkciu AFC vpravo (d). Intraluminálna rekanalizácia AFS nie je možná a dostávame sa 
cez CTO subintimálne (e). Subintimálny priebeh vodiča aj pod implantovaný stent a pokus o intra-
luminálnu kanyláciu stentu zlyháva (f). Úspešné použitie re-entry katétra na úrovni proximálneho 
úseku stentu (zelená šípka)(g). Po rekanalizácii použitie liekového balónika (drug coated balloon – 
DCB) a liekového stentu (Drug eluting stent – DES), s dobrým angiografickým výsledkom (h,i).

Obrázok	5.	Angiografický nález kritickej stenózy AFS vpravo (a). Angioplastika (POBA) s použitím 6 krát 40 mm balónikového katétra (b). Elastický recoil  
a disekcia AFS s otázkou ďalšej liečby (opakovaná POBA?) (c). Napriek opakovanej angioplastike pretrvávajúci tesný recoil a disekcia (d). Rozhodujeme 
sa pre implantáciu DES, s POBA dodilatáciou tuhšej stenózy (e). Kontrolná angiografia potvrdzuje dobrý angiografický efekt (f)
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štúdií. V  tejto analýze porovnávali 5 
endovaskulárnych postupov/stratégií: 
BMS, polymérom povlečený metalický 
stent (CMS), DES, DCB a klasickú POBA. 
Metaanalýza potvrdila superiórne po-

stavenie DCB a DES v liečbe femoropo-
pliteálneho segmentu s nižším výsky-
tom rekurentných stenóz (target lesion 
revascularisation – TLR) v porovnaní 
s POBA a BMS (tabuľka 2) (19).

Efekt	dynamického	prostredia	
femoropopliteálneho	
segmentu na EVL
V  minulosti všeobecne známa, 

relatívne vysoká miera strednodobých 
a  dlhodobých zlyhaní intervencií 
vo femoropopliteálnom (FP) segmente 
bola a  je indukovaná práve externými 
deformačnými silami, ktoré sú prítom-
né pri ohybe dolnej končatiny. V štúdii 
z  roku 2018 bola analyzovaná fle- 
xiou indukovaná axiálna kompresia FP 
tepny, ktorá bola pri pohybe najvyššia 
v AP, pričom mechanická deformácia, 
resp. ohyb bol najvýraznejší v distálnom 
úseku AFS a v tzv. Hunterovom kanáli 
(obrázok 6). Podľa autorov štúdie lepšie 
pochopenie dynamického prostredia FP 
segmentu umožní v blízkej budúcnosti 
vhodnejší výber rekonštrukčných pomô-
cok (stentov) s ich lepšou mechanickou 
charakteristikou a vlastnosťami (20). 

V prípade EVL v hore uvedených 
nepriaznivých anatomických lokalitách 
FP segmentu, pri extrémne kalcifiko-
vanom a nepoddajnom teréne ohybom 
namáhanej tepny, sa nám za účelom zlep-
šenia primárnej priechodnosti liečenej 
tepny osvedčilo využitie nikel-titánového 
Supera (Abbott Vascular) stentu, s vyššou 
kompresívnou rezistenciou (obrázok 7).

Kalcifikované	lézie	a ich	
endovaskulárny	manažment
Jednou z najväčších výziev endo-

vaskulárnej liečby končatinových tepien 
sú hyperkalcifikované a cirkulárne kal-
cifikované lézie tepien, ktoré boli do-
nedávna v prípade indikácie ošetrenia 
riešiteľné len ich „obchádzaním“, teda 
bypassovou operáciou. Napriek do-
brému efektu DCB a  DES v  liečbe 
štandardných FP lézií, v prípade exten-
zívne kalcifikovaných AS plátov ani liek 
nevie poskytnúť potrebný hojivý efekt 
na intímu tepny, ktorú bežnou POBA 
technikou alebo implantáciou stentov 
nedokážeme pre tuhosť lézií korigovať 
a rozšíriť jej lúmen. Veľmi často tu hrozí 
vyššia miera extenzívnych a obliteru-
júcich disekcií či perforácií, ďalej mala-
pozícia a fraktúra stentov, ktorá sa po-
tom spája so zvýšeným rizikom akútnej 
oklúzie a distálnej embolizácie. 

V  takejto situácii máme dnes 
k  dispozícii už spomínané čepieľkové 

Tabuľka	2.	Metaanalýza súčasných technológií (z r. 2018) svedčí v prospech DCB (12)

Obrázok	6.	Analýza pohybu. Flexiou indukovaná axiálna kompresia je najvyššia na úrovni AP, pričom 
mechanická deformácia je najvýraznejšia v AFS a v AH (Hunterov kanál) (20)2)

Obrázok	7.	DSA vizualizovaná extrémne kalcifikovaná CTO distálnej ½ AFS (a, b). Deformácia balóniko-
vého katétra v subintimálnom priestore, pričom nie je možná jeho dostatočná insuflácia v nepoddajnom 
aterosklerotickom teréne (c). Implantácia nikel-titánového stentu s dostatočnou expanziou po dodilatácii 
nonkompliantným POBA balónikovým katéterom (d), s dobrým výsledným angiografickým efektom (e)
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alebo tzv. scoring balónikového katétre, 
v ťažších prípadoch potom používame 
zariadenia na litotripsiu rázovou vlnou 
(ShockWave, Shockwave Medical) a rôzne 
technológie na perkutánnu aterektómiu. 
Úlohou aterektómie je priamo odstrániť 
alebo do takej miery modifikovať atero-
sklerotický plát, aby sa zvýšila poddajnosť 
tepny k ďalšej, konvenčnej endovaskulár-
nej liečbe pomocou balónikov a stentov. 
V súčasnosti je už dostupných viacero 
metód aterektómie, ktoré pracujú na 
rôznych princípoch. Ide o laserovú ate-
rektómiu, orbitálnu aterektómiu, direkt-
nú aterektómiu a rotačnú aterektómiu. 
Početné publikované štúdie sa venovali aj 
tejto problematike, sumár ich výsledkov je 
zhrnutý v nasledujúcej tabuľke 3.

Na našom pracovisku sme európ-
skym školiacim centrom excelentnosti 
v aplikácii Jetstream (Boston Scientific) 
rotačnej aterektómie, ktorá je určená na at-
erektómiu a trombektómiu infraingvinál-
nych tepien. Jej základný princíp je založený 
na rotujúcich čepieľkach, ktoré sú umi-
estnené na špičke a po stranách katétra, 
pomocou ktorých sa odstraňujú ateroskle-
rotické a trombotické hmoty, čím sa vyt-
vára koncentrický neolumen. Zariadenie 
využíva kontinuálnu aspiráciu na odsávanie  
ateromatóznych hmôt a trombotického 
materiálu. Rotačná aterektómia je preto 
vhodná na liečbu najmä komplexných 
lézií, s  neznámym vekom trombu (ob-
rázok 8). Náš hlavný cieľ je redukovať 
komplexnosť a rozsah multietážových hy-
perkalcifikovaných lézií (obrázok 9), ktoré 
následne už dokážeme ošetriť konvenčnou 
angioplastikou a stentingom. Hlavné up-
latnenie aterektómie prezentujeme ako 
školiace pracovisko a na základe vlastných 
extenzívnych skúseností v nasledujúcich 
indikáciách: 
•  extrémne kalcifikované stenózy 

a oklúzie
•  in - stent stenózy/oklúzie
•  bifurkačné lézie, s  cieľom vyhnúť 

sa implantácii stentov v bifurkačnej 
konfigurácii tzv. „no stent“ zóny, kde 
dochádza k zalamovaniu stentov (po-
plitea a spoločná femorálna tepna)

•  rizikoví pacienti z hľadiska otvorené-
ho operačného výkonu

•  pacienti s kontraindikáciou implan-
tácie stentu, resp. podávania duálnej 
protidoštičkovej liečby

Pre zvýšenie technickej a  kli-
nickej úspešnosti EVL KKI, hlavne 
v prípade chronických oklúzií, je nevy-
hnutné osvojenie si tzv. retrográdneho 
punkčného a rekanalizačného prístu-

pu, keď revaskularizácia antegrádne, 
teda v  smere prúdenia toku zlyhala. 
Najčastejším cieľom retrográdneho 
punkčného a rekanalizačného prístupu 
sú artéria poplitea, femoropopliteál-

Tabuľka	3.	Prehľad publikovaných štúdií k aterektómii. Aterektómia v kombinácii s PTA viedla k 
vyššej periprocedurálnej úspešnosti, so signifikantne nižšou mierou implantácie stentov a za cenu 
vyššej periférnej embolizácie v porovnaní s PTA. Tejto je možné predchádzať periprocedurálnym 
použitím emboloprotekcie. Ročná mierna priechodnosti bola v miernej numerickej prevahe v AT 
skupine. Výsledky naznačujú lepší periprocedurálny a klinický efekt aterektómie v extrémne kalcifi-
kovaných a dlhších CTO léziach (> 10 cm) (21)

Štúdia Dizajn

Typ	
aterektómie 
(AT) Pacienti a lézie

Implantácia	
stentov Včasný	efekt Klinický	efekt

Shammas et 
al. [2011].

RCT SilverHawk 
vs. PTA

46 IK and 12 KKI 
femoropopliteálne

27.6 vs. 62.1% 
(p = 0.017)

Embolizácia: 
64.7 vs. 0.0% 
(p < 0.001)

1-rok TLR: 11.1 
vs. 16.7%

CALCIUM 360 
[2012]

RCT Orbital vs. 
PTA

50 CLI 
infrapopliteálne

6.9 vs. 14.3% 
(p = 0.44)

Úspešnosť: 
93.1 vs. 
82.4% 
(p = 0.27)

1-rok TVR 
freedom: 93.3 
vs. 80.0% 
(p = 0.14)

COMPLIANCE 
360 [2014]

RCT Orbital vs. 
PTA

50 pac., 65 lézií 
kalcifikované FP

5.3 vs. 77.8% 
(p < 0.0001)

N/A 1-rok TLR: 18.8 
versus 21.7% 
(p = 0.99)

EXCITE-ISR 
[2015]

RCT Excimer laser 
vs. PTA

250 IC + CLI 
In-stent restenóza

4.1% 30-day MAE: 
5.8 vs. 20.5% 
(p < 0.0001)

6-mes. TLR: 
26.5 vs. 48.2% 
(p < 0.005)

DEFINITIVE 
AR [2015]

RCT Hawk + DCB 
vs. len DCB

102 
infrapopliteálne

Disekcia: 2 
versus 19%

N/A 1-rok 
priechodnosť: 
82.4 versus 
71.8%

Obrázok	8.	Jetstream rotačná aterektómia u 61-ročného pacienta s DM, CLI ĽDK, Rutherfort št. 6, 
stav po amputácii palca, pokojové bolesti 4 týždne. DSA verifikovaná obliterácia AP (a). Po intralumi-
nálnej rekanalizácii umiestnený distálny emboloprotekčný filter a začatá Jetstream aterektómia (b). 
Angiograficky verifikujeme suficientný primárny lúmen (c), následne aplikovaná adjuvantná DCB s 
dobrým angiografickým a následne aj klinickým efektom (d)

Obrázok	9.	Jetstream rotačná aterektómia u 74-ročného pacienta s CLI, Rutherford št. 4, pokojové algie. 
Hodnota RABI pred výkonom 0,5. DSA verifikovaná obliterácia strednej 1/3 AFS a kritická fokálna stenóza 
AP vpravo (a, b). Stav po Jetstream aterektómii s významnou redukciou aterosklerotických hmôt a trom-
bov (c). DCB (6 krát 100 mm) angioplastika (d). Finálny efekt, bez závažnej reziduálnej stenózy, disekcie, 
bez nutnosti implantácie stentu do AFS resp. AP (e, f). Hodnota RABI po výkone stúpla na 0,94.
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ny prechod, a. femoralis superficialis, 
všetky tri krurálne magistrálne tepny, 
arteria dorsalis pedis (obrázok 10) alebo 
artéria plantaris. 

Z  pohľadu našich skúseností 
retrográdny punkčný a rekanalizačný 

prístup využívame v nasledujúcich in-
dikáciách: 
•  zlyhanie antegrádnej rekanalizácie CTO 
•  výrazne vinuté aortobiiliakálne rie-

čisko, ktoré neumožňuje dostatočnú 
podporu na antegrádnu rekanalizáciu

• revaskularizácia dlhých oklúzií
•  absencia proximálneho kýpťa oblite-

rovanej tepny 
•  priame kolaterály odstupujúce z kýp-

ťa uzáveru a znemožňujúce subinti-
málnu rekanalizáciu antegrádne

•  proximálne od CTO a pod.) sú dostupné 
alternatívne techniky a prístupy: ces-
tou retrográdnej rekanalizácie oklúzií 

In-situ	trombóza	
a farmakomechanická	
trombektómia
Kľúčom  úspešnej liečby ALI je 

včasná a správna diagnostika spojená 
s  včasnou a  optimálnou revaskula- 
rizáciou culprit lézií s cieľom záchrany 
končatiny a života pacienta. Z endo-
vaskulárnych metód ako historicky 
najstaršiu treba spomenúť katétrom 
usmerňovanú lokálnu trombolýzu 
(catheter directed thrombolysis – 
CDT), pri ktorej sa katéter priamo za-
vádza do postihnutej tepny, resp. intra-
tromboticky s následným podávaním 
trombolytika (TL). Aj keď úspešnosť 
rozpustenia trombu pri klasickej CDT 
je v správnej indikácii pomerne vysoká, 
krvácavé komplikácie úmerne stúpajú 
s dĺžkou a množstvom podaného TL. 

Z uvedených dôvodov boli navrh-
nuté postupy, ktoré by mali minimalizo-
vať alebo odstrániť riziká spojené s často 
až niekoľkodňovým podávaním TL. Jedna 
z možností spočíva v kombinácii bioche-
mického narušenia trombov, s ich ná-
slednou mechanickou trombektómiou. 
Tento prístup realizujeme u pacientov 
s ALI v podmienkach nemocnice Cinre 
preferenčne pomocou Angiojet (Boston 
Scientific) trombektomického systému. 
Toto zariadenie pre farmakomechanickú 
trombektómiu v porovnaní len s mecha-
nickými pomôckami umožňuje simultán-
ne najskôr macerovať trombus a saturo-
vať ho trombolytikom, s jeho následným 
mechanickým odstránením. Zariadenie 
pracuje na princípe reolytickej trombek-
tómie tzv. Venturiho efektom a pulzno-
-sprejovej aplikácie TL. Na základe našich 
viac ako 10-ročných skúseností s touto 
technikou jej výhody spočívajú v mož-
nosti aplikácie u pacientov kontraindiko-
vaných na konvenčnú TL z rôzneho dôvo-
du (gravidita, čerstvé pooperačné stavy, 
stavy po hemoragickej cievnej mozgovej 

Obrázok	10.	Antegrádny prístup s verifikovaním obliterácie femoropopliteálneho prechodu a s infra-
popliteálne nezávažným trojcievnym run off (a, b, c). Pre priame odstupujúce kolaterály tesne proxi-
málne od CTO nie je možná antegrádna rekanalizácia uzáveru (d), následne nutná konverzia na retro-
grádnu punkciu ADP (e) a pomocou ante-retrográdnej „meeting techniky“ 0,018 vodičom kanylujeme 
5Fr diagnostický katéter, ktorý sme predtým zaviedli do AFS antegrádne (f). Následne už antegrádne 
kanylovaná ATA 0,014 inštrumentáriom (g) a začíname Jetstream aterektómiu (h) s následnou adju-
vantnou DCB (i) a s veľmi dobrým angiografickým efektom ( j)

Obrázok	11.	71-ročná pacientka s ALI PDK, dĺžkou trvania 7 dní. Prehľadnou angiografiou verifiku-
jeme závažnú stenózu AIC, obliteráciu AIE, AFC a prox. APF vpravo na podklade aterotrombózy (a). 
Cross-over prístup a ozrejmenie kýpťa AIE vpravo (b). Po intraluminálnej rekanalizácii aplikovaná 
farmako-mechanická trombektómia Angiojet systémom (c). Po nasýtení uzáveru s TL a následnom 
odsatí množstva trombotického materiálu boli odhalené závažné stenózy AFC/APF prechodu (d), 
ktoré ako culprit lézie ošetrujeme pomocou POBA (e). Na kontrolnej angiografii pre prítomné rezidu-
álne trombotické hmoty na úrovni AFC/APF vpravo (f) indikovaná aj doplnková 4-hodinová TL s veľmi 
dobrým výsledným angiografickým efektom (g). Na záver s dobrým efektom ošetrená aj závažná 
stenóza AIC vpravo pomocou balónom expandovateľného stentu (h, i).
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príhode, a pod.), metodika je bez rizika 
poranenia alebo perforácie cievnej steny 
a je spojená len raritne s periférnou em-
bolizáciou. Technickú účinnosť systému 
AngioJet podrobne demonštrujeme na 
kazuistike 71-ročnej pacientky s ALI - 
obrázky a popis (obrázok 11).

V prípade starších a organizo-
vanejších trombov metodika ponúka aj 
tzv. „power pulse“ techniku, pri ktorej 
v prvom slede len aplikujeme tromboly-
tikum do uzáveru, s následným čakaním 
približne 30 minút. Počas tohto času do-
chádza k macerácii a lýze trombov, čo 
umožní ich ľahšiu extrakciu (obrázok 12). 
Využívame ho hlavne pri venóznych in-
tervenciách a v prípade revaskularizácie 
uzáverov bypassov.

Táto dobre zaužívaná liečebná 
modalita sa v našich podmienkach často 
používa ako terapeutický postup prvej 
voľby, preferovaný u pacientov s veľmi 
ťažkou ALI (Rutherfordova kategória IIb), 
kde je nevyhnutná urgentná revasku-
larizácia s cieľom skrátiť čas reperfúzie 
na zníženie morbidity a mortality ALI. 
Angiojet PMT zariadenie rýchlo ob-

noví prietok a táto čiastočná reperfúzia 
končatiny môže poskytnúť dostatočnú 
bazálnu perfúziu do ischémie, aby 
následne umožnila úplné odstránenie 
trombu pomocou CDT. V mnohých prí-
padoch sa u nás tento postup stal liečbou 
v jednom sedení, kedy predstavuje výhodu 
pre pacientov s kontraindikáciami trom-
bolytického podávania, ako aj pre nevhod-
ných alebo vysokorizikových pacientov 
k chirurgickej revaskularizácii (obrázok 13).

Záver
Pacienti s KKI majú vysoké riziko 

straty končatín a  pre celkové gene- 
ralizované postihnutie aj vysoké riziko 
kardiovaskulárnych príhod, ktoré môžu 
viesť až k strate života. Revaskularizácia 
je nevyhnutná s cieľom zabrániť strate 
končatiny. Zároveň paralelná intenzívna 
farmakologická konzervatívna liečba sa 
má zameriavať na rizikové faktory pro-
gresie aterosklerózy a prevenciu kardio-
vaskulárnych príhod. 

Endovaskulárna liečba kritickej 
končatinovej ischémie má dnes nesporne 
dominantné miesto v liečbe ohrozených 

končatín a životov kritických pacientov. 
Ponúka menšie peri- a postprocedurálne 
riziko v porovnaní s chirurgickým zá- 
krokom, má potenciál vysokej tech-
nickej a  klinickej účinnosti, avšak je 
dôležité mať na zreteli, že u pacien-
tov s  KKI ide o  často recidivujúce 
ochorenie s  progresiou základného 
ochorenia, vznikom de novo lézií, resp. 
aj rekurentných lézií. Novogeneračné 
balóniky a  stenty, ktoré napríklad 
uvoľňujú liek, poskytujú v správnej in-
dikácii lepšie a dlhodobejšie výsledky 
po endovaskulárnych intervenciách. 
Pri nepriaznivých morfologických 
podmienkach a anatomických lokali-
tách, rovnako v správnych indikáciách, 
nachádzajú čoraz častejšie uplatnenie 
tzv. pláty-odstraňujúce techniky, ako 
sú rôzne druhy aterektómie. V prípade 
akútnych aterotrombotických príhod 
a  in-situ trombóz je dnes k dispozícii 
široký arzenál techník a inštrumentária. 
V našich podmienkach je to farmakome-
chanická trombektómia ako prvolíniová 
liečba s cieľom skrátiť čas do reperfúzie 
a znížiť morbido-mortalitu ALI.

Obrázok	12.	60-ročný pacient so subakútnou 2-mesačnou in-stent obliteráciou AFS vpravo, AP nezávažne AS zmenená, infrapopliteálne opacifikované 
všetky krurálne tepny (a, b, c). Po intraluminálnej rekanalizácii stentov aplikovaná farmakomechanická trombektómia Angiojet systémom s použitím 
„power pulse“ techniky (d). Po dostatočnej macerácii trombov počas 30 minút nasleduje odsávanie trombotického materiálu, odhalené kritické multie-
tážové restenotické úseky v priebehu stentov (e), ktoré ošetrujeme pomocou DCB. Na kontrolnej angiografii s dobrým angiografickým efektom (f) a bez 
periférnej embolizácie.

Obrázok	13.	91-ročná polymorbídná pacientka s 5-hodinovou akútnou obliteráciou FP bypasu PDK. Končatina bezprostredne ohrozená, s rozvojom sen-
zomotorického deficitu (Rutherfordova kategória IIb). Pacientka vysokoriziková z hľadiska chirurgickej revaskularizácie. Prehľadná angiografia s nálezom 
uzáveru FP rekonštrukcie, AP ako aj všetkých predkolenných tepien (a, b). Po kanylácii bypassu a AP začíname Angiojet trombektómiu, postupne rekana-
lizovaná AP (c), ako aj FP rekonštrukcia, s odhalením tiahlej kritickej stenózy jej proximálneho úseku (d). Lézia v prvom slede ošetrená pomocou scoring 
PTA (6 krát 100 mm) (e) a následne začatá ešte doplňujúca vysokodávková TL v trvaní 4 hodín. Na kontrolnej angiografii kompletne rekanalizovaný 
bypass, AP (f, g) ako aj prox. ATP a dominantná ATA, ktorá výdatne plní perifériu a. plantaris a kolaterálne ADP (h). U pacientky dochádza k bezprostred-
nému ústupu klinických ťažkostí.
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Mortalita u  pacientov s  KKI 
zostáva naďalej vysoká a  je nevy- 
hnutný ich včasný záchyt a odoslanie 
na špecializované pracovisko s cieľom 
správnej diagnostiky a liečby. Cieľom je 
predchádzať veľkej strate tkaniva a in-
fekcii, aby sa zabránilo primárnej ampu-
tácii v maximálnej možnej miere.

Multidisciplinárny prístup a kom-
plexná starostlivosť môžu optimalizovať 
krátkodobé, ako aj dlhodobé výsledky 
liečby pacientov s KKI.
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Ozónoterapia nielen periradikulárne
MUDr.	Ema	Ivanová,	MUDr.	Ľudovít	Chalányi,	MPA,	Slavomír	Imriš
1Rádiodiagnostické oddelenie, Žiar nad Hronom

Ozónoterapia	je	minimálne	invazívny,	neoperačný	zákrok,	pri	ktorom	ide	o aplikáciu	medicínskeho	ozónu,	respektíve	zmesi	O2/O3	v presne	
stanovenom	množstve	a koncentrácii	do	určeného	postihnutého	miesta.	Na	Slovensku	najčastejší	spôsob	ozónoterapie	vystihujúci	túto	
definíciu	patrí	periradikulárnej	aplikácii	O2/O3	pri	koreňovom	syndróme,	pri	postihnutí	nervu	spôsobeného	najmä	herniou	IV	(interver-
tebrálneho)	disku.	Cieľom	tohto	článku	je poukázať	na	skutočný	potenciál	v liečbe	medicínskym	ozónom	v rámci	interdisciplinárnej	
spolupráce	s víziou	nekomplikovanej	a vo	všetkých	smeroch	dostupnej	terapie.

Kľúčové	slová: ozónoterapia, zmes O2/O3, postihnutie nervu

Ozone therapy, not just periradicular

Ozonotherapy	is	a minimally	invasive,	non-operative	procedure,	which	involves	the	application	of	medical	ozone,	or	a mixture	of	O2/O3 in 
a precisely	determined	amount	and	concentration	to	a specified,	affected	area.	In	Slovakia,	the	most	common	method	of	ozone	therapy	
that	meets	this	definition	belongs	to	the	periradicular	application	of	O2/O3	 in	root	syndrome,	in	the	involvement	of	the	nerve	caused	
mainly	by	hernia	IV	(intervertebral)	disc.	The	aim	of	this	article	is	to	point	out	the	real	potential	in	medical	ozone	treatment	within	the	
interdisciplinary	cooperation	with	the	vision	of	uncomplicated	and	accessible	in	all	directions.

Key	words: ozonotherapy, mixture of O2/O3, involement of the nerve
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Úvod
Bunky a tkanivá v živých orga-

nizmoch sa nachádzajú v stabilnom oxi-
dačno-redukčnom stave, ak je úroveň 
produkcie voľných kyslíkových radikálov 
a antioxidačných faktorov vyrovnaná. 
Dysbalancia – oxidačný stres môže na-
stať zvýšením koncentrácie voľných ra-
dikálov alebo poklesom aktivity jedného 
či viacerých antioxidačných systémov. 
Vo vyšších organizmoch môže takýto 
prooxidačný stav nastať regulovaným 
zvýšením syntézy kyslíkových alebo 
dusíkových radikálov, ale takisto aj prí-
sunom prooxidačných faktorov z pro-
stredia. V prípade, že vzostup koncen-
trácie prooxidačných látok je relatívne 
malý, antioxidačné mechanizmy dokážu 
vykompenzovať tento vzostup a obno-
viť rovnováhu v oxidačno-redukčných 
dejoch (1).

Ozónoterapia (O2/O3 terapia) je 
iniciovaná mnohostranná endogénna 
kaskáda, kde sa v reakcii na prechodný 
a stredný oxidačný stres, ktorý O2/O3 
indukuje, uvoľňujú biologicky aktívne 
látky (2). Mechanizmus účinku O2/O3 
terapie je založený na tvorbe reaktív-
nych foriem kyslíka (ROS) a produktov 
oxidácie lipidov (LOP). ROS rýchlo za-
niknú, pretože sú to krátkodobo pôso-
biace molekuly. LOP sú distribuované 

do tkanív. Na orgány teda pôsobí iba nie-
koľko molekúl. Preto namiesto poškode-
nia tieto častice stimulujú antioxidačnú 
obranu a modifikujú imunitný systém 
(3). Vďaka zvýšeniu hladín koncentrácie 
antioxidačných enzýmov sa organizmus 
na oxidačný stres adaptuje. Vytvorené 
antioxidanty pôsobia ako lapače voľných 
radikálov, klinicky významné pre širokú 
škálu chorôb (2). Zvyšuje sa lokálna per-
fúzia,  dodávanie O2 do tkanív a imunitná 
reakcia.

Obranné mechanizmy, ktoré sú 
zosilnené a adaptované, následne chrá-
nia pred silnejším oxidačným stresom. 
Ak adaptácia nie je dostačujúca, nastá-
va vplyvom dlhodobého pôsobenia oxi-
dačného stresu bunkové poškodenie, 
až bunková smrť. Oxidačný stres patrí 
medzi rizikové faktory kardiovasku-
lárnych ochorení. Súvisí so zvýšenými 
hladinami celkového cholesterolu a LDL 
cholesterolu, s poklesom koncentrácie 
HDL cholesterolu, s porušenou glukó-
zovou toleranciou a diabetes mellitus, 
s fajčením, s miernou hyperhomocystei-
némiou a s arteriálnou hypertenziou (4). 
Kontrolované podávanie O2/O3 podpo-
ruje adaptáciu na oxidačný stres a pred-
chádza tak poškodeniu vyvolanému re-
aktívnymi formami kyslíka (ROS). Berúc 
do úvahy, že DM je porucha spojená 

s oxidačným stresom, liečba ozónom 
môže chrániť antioxidačné systémy 
a udržiavať na fyziologickej úrovni ďal-
šie markery poškodenia endotelových 
buniek spojené s diabetickými kompli-
káciami. Liečba ozónom taktiež zlepšuje 
kontrolu glykémie a bráni nadmernému 
oxidačnému stresu. Opakované podáva-
nie ozónu v netoxických dávkach mô-
že hrať úlohu pri liečbe diabetu a jeho 
komplikácií (5).

Ozónoterapia využíva viaceré 
efekty medicínskeho ozónu na tkani-
vá, intra- a extracelulárne prostredie 
v presne stanovenej koncentrácii, ktorá 
nie je toxická. O2/O3 pri kontakte s bio-
logickými tekutinami vytvára reaktívne 
formy kyslíka, ako aj produkty oxidácie 
lipidov. Tieto produkty reagujú s leuko-
cytmi a iniciujú tvorbu proteínov, cytokí-
nov a erytrocytov. Terapia O2/O3 zvyšuje 
prah bolesti, ktorý účinkuje na základe 
stimulácie anti-nociceptívneho aparátu 
sprostredkovaného serotonínom a en-
dogénnymi opioidmi. O2/O3 umožňuje 
vaskularizáciu spôsobenú hyperoxyge-
náciou tkaniva vďaka neoangiogenéze, 
Inhibičná kapacita zápalových metabo-
litov sa zvyšuje, rovnako ako lokálny tro-
fizmus tkaniva. Považuje sa za uspokojivú 
liečbu s nízkym rizikom komplikácií a vy-
sokou mierou úspešnosti (6).
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Rizikové	faktory	pri	
periférnom	artériovom	
obliterujúcom	ochorení	(PAO)
Diabetická angiopatia, PAO vedie 

k ischémii DK u diabetikov. Aterosklerotický 
proces pri DM sa morfologicky podstatne 
neodlišuje od aterosklerotických zmien 
u nediabetikov, má však svoje špecifiká. 
Vyskytuje sa častejšie, má akcelerovaný 
priebeh, je difúznejší, s väčším multiseg-
mentovým postihnutím a s lokalizáciou 
dominantne periférne na predkolenných 
tepnách (7). Prostredníctvom zmeny ri-
zikových faktorov je možné zmeniť vývoj 
ochorenia periférnych artérií a priebeh 
ochorenia. Existuje silná korelácia me-
dzi vývojom PAO a DM typu II (DMII) (3). 
Celkovo sa vyskytuje intermitentná klau-
dikácia približne dvakrát častejšie u pa-
cientov s diabetom ako u nediabetických 
pacientov (8). Avšak typické klaudikácie, 
ako ich poznáme u nediabetikov (bolesť 
v lýtkach po prejdení určitej vzdialenosti), 
nemusia byť u pacientov s DM klinicky prí-
tomné v dôsledku diabetickej neuropatie. 
Často pacienti nepociťujú klaudikačné ani 
pokojové bolesti v DK a prvou manifestá-
ciou prítomného PAO môže byť u diabe-
tikov často priamo diabetická gangréna 
(7). Diabetes zvyšuje riziko PAO približne 
troj- až štvornásobne. Väčšina pacientov 
s diabetom má ďalšie kardiovaskulárne 
rizikové faktory (fajčenie, hypertenzia 
a dyslipidémia), ktoré prispievajú k rozvoju 
PAO (8). Najväčším rizikovým faktorom je 
však inzulínová rezistencia. Zvyšuje riziko 
vývoja PAO o 40 – 50 %, čo platí aj u nedia-
betických pacientov (3).

Diabetes je taktiež spojený s peri-
férnou neuropatiou a zníženou odolnos-
ťou proti infekciám, čo vedie k zvýšenému 
riziku končatinovej ulcerácie a infekcie 
(8). Opakujúce sa infekcie u pacientov tr-
piacich na DMII spojené s vysokým plan-
tárnym tlakom sú hlavným určujúcim 
faktorom diabetickej nohy (9). Priebeh 
ochorenia periférnych tepien je u pacien-
tov s diabetom agresívnejší. Distálna sy-
metrická neuropatia sa môže vyskytnúť aj 
v počiatočnom štádiu PAO. Veľké amputá-
cie sa u pacientov s diabetom vykonávajú 
päťkrát až desaťkrát častejšie (3).

Terapia	O2/O3	pri	PAO
V prípade závažnejších klaudikácií 

a ischemického defektu je nutná inva-

zívna liečba s cieľom revaskularizácie. 
Z revaskularizačných metód sa v liečbe 
PAO v súčasnosti používajú prednostne 
endovaskulárne metodiky – perkután-
na transluminálna angioplastika (PTA), 
ktorá je často kombinovaná s následným 
vystužením dilatovaného úseku cievy 
stentom, tiež aj tzv. stenty potiahnuté 
liečivom (drug evaluated stent – DES). 
V  prípade difúzneho postihnutia, ak 
nález nie je vhodný na endovaskulárne 
riešenie, sa pristupuje k cievnym rekon-
štrukciám – angiochirurgická liečba po-
mocou bypassov (7). Správnym podáva-
ním presne korigovaných dávok medicín-
skeho ozónu intravenóznou aplikáciou 
prináša O2/O3 terapia výhody v zlepšení 
hodnôt už spomínaných krvných para-
metrov a predídeniu alebo ovplyvneniu 
rizikových faktorov predisponujúcich 
k vývoju ischemickej končatiny. Okrem 
toho je terapia O2/O3 úspešnou liečbou 
pri hypoxických a  ischemických syn-
drómoch prostredníctvom modulácie 
okysličovania tkanív. Tento konkrétny 
efekt sa javí ako najdôležitejší vo vzťa-
hu k ochoreniu periférnych artérií (3). 
Ak je liečba DFU (vred diabetickej nohy, 
z anglickej skratky diabetic foot ulcer) 
oneskorená – neuropatické a vaskulár-
ne komplikácie DFU môžu viesť ku gan-
gréne a neskôr k amputácii. Amputácie 
možno pripísať ischémii, infekcii, neu-
ropatii, chybnému hojeniu rán, ulcerácii 
a gangréne. U veľkej časti diabetikov sa 
vred vyvinie najmenej jedenkrát za život 
a terapia ulcerácie O2/O3 (lokálna) môže 
u týchto pacientov znamenať predídenie 
komplikácií diabetickej nohy a amputácií 
končatiny v budúcnosti (11). Komplikácie 
postihnutia nôh diabetických pacientov 
sa nielen považujú za hlavný faktor pri 
posudzovaní chorobnosti, ale terapia 
diabetickej nohy je taktiež spojená s vy-
sokými nákladmi (9). Pre vysokú oxidač-
nú aktivitu má ozónoterapia germicídne, 
baktericídne, fungicídne účinky. Je zná-
me, že inaktivuje baktérie zničením ich 
obalu oxidáciou špecifických proteínov 
a lipidov. Preukázalo sa, že ozón je sil-
ným antibakteriálnym činidlom veľmi 
účinným na rôzne baktérie rezistent-
né na antibiotiká, ako je Stafylococcus 
aureus, Acinetobacter baumannii, 
Enterococcus faecalis, Klebsiella pneu-
moniae a Pseudomonas aeruginosa, aj 

preto má ozónoterapia v porovnaní s ATB 
oveľa vyšší predpoklad v úspechu liečby 
DFU (10). Ozón pri oxidácii fosfolipidov 
a lipoproteínov bakteriálnych bunkových 
stien narúša integritu bunkovej steny 
baktérií. Podobne ozón poškodzuje víru-
sovú kapsidu, spôsobuje ich inaktiváciu 
a peroxidáciou narušuje reprodukčný 
cyklus. Spôsobuje nezvratné poškodenie 
vírusovej DNA. O2/O3 terapia používaná 
pri plesňových infekciách je založená na 
mechanizme inhibície ozónu v určitých 
štádiách bunkového rastu (3).

Kazuistika
53-ročný pacient, v  osobnej 

anamnéze DM II. typu na inzulínovej 
terapii, s PAO DKK s vysokým KVR, a. 
hypertenziou, diab. mikroangiopatiou, 
senzorickou polyneuropatiou DKK, DLP, 
nikotinabusus, stav po amputácii III. 
prsta ľavej nohy. Pacient bol hospitalizo-
vaný na chirurgickom oddelení s cieľom 
amputovať pre gangrenózne zmenený  
3. prst PDK so známkami osteomyelitídy 
(obrázok 1). Po predoperačnej príprave 
vo footblocku bola vykonaná amputá-
cia 3. prsta PDK. Pooperačný priebeh 
bol bez komplikácií, rana bola pokojná, 
bez supurácie. Pacient bol po operačnej 
liečbe v stabilizovanom stave prepuste-
ný domov do ambulantnej starostlivosti. 
Pacient následne v priebehu 7 dní pod-
stúpil CT angiografiu dolných končatín, 
ktorá preukázala aterosklerotické zmeny 
tepenného riečiska s dominanciou na 
tepnách predkolenia, obrazom mediokal-
cinózy, spomaleným prietokom končati-
novým riečiskom, s významnými steno-
tizujúcimi až stenookluzívnymi úsekmi.

Následná terapia pozostávala 
z  jeho obvyklej liečby pred operáciou 

Obrázok	1.	Na RTG známky osteomyelitídy 
proximálneho a mediálneho phalangu tretieho 
prsta vpravo
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Prenessa 4 mg tbl 1-0-0, Humulin M3 
24j-0-22j, Siofor 500 mg tbl l-0-l + t. č. 
Medoclav 625 mg každých 8 hod 1 tbl, 
Fraxiparine, 0,3 ml, Novalgin sol inj 5 x 
5 ml/2 500 mg.

V priebehu týždňa bola realizova-
ná kontrola na chirurgickej ambulancii, 
rana bola pokojná, mierne macerova-
ná, bez produkcie, okolie bez flegmóny. 

Ošetrujúci lekár indikoval ďalšiu kon-
trolu na chirurgickej ambulancii a O2/O3 
terapiu, ktorá bola realizovaná lokálne 
3-krát, systémovo i.v. 10-krát (obrázok 2, 
3, 4). Po lokálnej dezinfekcii defektu bolo 
aplikované 20 ml (20 mikrogramov/ml) 
O3 do podkožia. Následne sa podávala  
i. v. aplikácia ozónu 250 ml 0,9 % NaCl + 
O3 (15 mg/ml).

Diskusia
V obrázkoch 2, 3, 4 môžeme vidieť 

časový sled hojenia rany a regeneráciu 
tkaniva. Taktiež na obrázku 2 viditeľný 
edém dorza a planty nohy, ktorý je na ob-
rázku 3 a 4 v regresii. Vplyvom lokálneho 
vpravovania O2/O3 táto terapia zvyšu-
je mikrocirkuláciu zlepšením elasticity 
erytrocytov, erytrocytmi zvyšuje prívod 
kyslíka do tkanív, zvyšuje vazodilatáciu. 
O2/O3 terapia podporuje agregáciu krv-
ných doštičiek a uvoľňovanie rastových 
faktorov (napr. PDGF, TGF- P a IL-8) má 
vplyv na vytváranie nových tkanív, ciev 
a buniek, urýchľuje cikatrizáciu. Aktivuje 
metabolizmus buniek. Zlepšuje krvný 
obeh a okysličovanie tkanív. Obnovuje 
normálnu funkciu buniek a minimalizuje 
riziko infekcie. Interferón, TNF a IL-2 ak-
tivujú imunitný systém, čo môže vysvet-
ľovať znižovanie infekcie pri aplikovaní 
O2/O3 na DFU (9).

Záver
Medicínsky ozón sa využíva 

v liečbe širokej škály chorôb už viac než 
150 rokov. Na Slovensku najčastejším 
spôsobom využitia O2/O3 patrí perira-
dikulárnej terapii s nízkym zastúpením 
terapie v ostatných odboroch medicíny. 
Novovzniknuté pracovisko poskytuje už 
popisované účinky medicínskeho ozónu 
s lokálnym a systémovým zameraním 
s cieľom skvalitnenia zdravotného stavu 
pacienta.

Pri PAO je chronická ulcerácia 
častou komplikáciou. Vplyvom lokálnych 
a systémových účinkov, ako je uvádzané 
v tomto článku, a to podporou mikrocir-
kulácie, cikatrizácie, oxygenácie tkanív, 
predchádzaniu riziku infekcie, ovplyvne-
ním rizikových hladín krvných paramet-
rov a iným môžu pacienti pri terapii O2/
O3 dostať príležitosť na konečnú metódu 
liečby ozónom pred definitívnou ampu-
táciou. V prípade ak sa pacient nedokáže 
vyhnúť amputácii končatiny, je prinaj-
menšom možné dosiahnuť amputáciu 
v nižšej úrovni a tým umožniť pacientovi 
lepšiu kvalitu života (9).

Vplyvom modulácie rizikových 
faktorov sa O2/O3 terapia javí ako veľmi 
efektívna metóda z hľadiska prevencie 
kardiovaskulárnych príhod. Chorobné 
stavy, ako sú arteriálna stenóza, a. hy-
pertenzia, dyslipidémia, zlý glykemický 

Obrázok	2.	Pacient mesiac po amputácii 3. prsta, kde je 1-krát aplikovaná O2/O3 terapia (20. 8. 2020)

Obrázok	3.	O2/O3 terapia (8. 10. 2020)

Obrázok	4.	O2/O3 terapia (22. 10. 2020)
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index, oxidačný stres alebo dlhodobý zá-
pal, sú vplyvom dlhodobej O2/O3 terapie 
regulované, čím sa môže predísť cievnej 
mozgovej príhode, srdcovému infarktu 
a iným závažným KVS chorobám (3).
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Možnosti intervenčnej rádiológie v liečbe 
hepatocelulárneho karcinómu
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Hepatocelulárny	karcinóm	(HCC)	je	najčastejší	primárny	nádor	pečene,	ktorého	incidencia	má	stúpajúci	trend.	V súčasnosti	hrá	intervenčná	
rádiológia	kľúčovú	rolu	v liečbe	týchto	pacientov.	V praxi	sa	uplatňujú	endovaskulárne	intervencie	ako	transarteriálna	chemoembolizácia	
a rádioembolizácia,	ako	aj	lokálne	ablačné	metódy	založené	na	rôznych	fyzikálnych	a chemických	princípoch	ako	rádiofrekvenčná	ablácia,	
mikrovlnná	ablácia, perkutánna	etanolová	injekcia	a iné.	Starostlivosť	o pacientov	s HCC	by	mala	byť	multidisciplinárna	a sústredená	
do	odborných	centier.

Kľúčové	slová: hepatocelulárny karcinóm, intervenčná rádiológia, RFA, TACE, embolizácia portálnej žily

Interventional radiology options in the treatment of hepatocellular carcinoma

Hepatocelluar	carcinoma	(HCC)	is	the	most	frequent	liver	cancer	with	steeply	rising	incidence.	Recently,	minimal	invasive	radiological	
procedures	have	become	stable	part	of	treatment	protocols.	To	the	minimal	invasive	interventions	belong	transarterial	chemoembolisation	
and	radioembolisation	and	local	ablation	methods	based	on	different	physical	or	chemical	principles	and	are	represented	by	radiofre-
quency	ablation,	microwave	ablation,	percutaneous	ethanol	injection	and	others.	Treatment	of	these	patients	requires	multidisciplinary	
approach,	and	these	patients	should	manage	in	specialized	centres.

Key	words: hepatocellular carcinoma, interventional radiology, RFA, TACE, portal vein embolistaion

Vask. med., 2020,12(2):89-92

Úvod
Hepatocelulárny karcinóm (HCC), 

ktorý patrí medzi primárne tumory pe-
čene, je celosvetovo 6. najčastejšie sa vy-
skytujúcim nádorom (10). Vzhľadom na 
jeho vysoký výskyt v juhovýchodnej Ázii je 
druhou najčastejšou príčinou smrti v rám-
ci onkologických ochorení. HCC vzniká 
predovšetkým v teréne cirhózy pečene. 

Metódy intervenčnej rádiológie využívané 
v liečbe HCC delíme na ablačné a emboli-
začné. V rámci prípravy pacienta na chirur-
gické resekčné výkony sa uplatňuje predo-
peračná embolizácia portálneho riečiska. 

Lokálne ablačné metódy rovna-
ko ako chirurgická liečba patria medzi 
kuratívne metódy. Transarteriálna che-
moembolizácia ako paliatívna liečebná 

metóda sa samostatne ako aj v kombiná-
cii so systémovou liečbou využíva u viac 
ako polovice všetkých pacientov s HCC. 
Najvhodnejšia liečebná modalita je sta-
novená štádiom ochorenia podľa kla-
sifikácie BCLC (Barcelona- Clinic Liver 
Cancer) (obrázok 1) (19). 

Perkutánne	ablačné	metódy
Perkutánne ablačné metódy sú 

využívané v liečbe pacientov v skorých 
štádiách HCC, kde je kontraindikovaná 
resekčná liečba. Väčšinou ide o pacientov 
so solitárnou léziou do veľkosti 5 cm alebo 
troch lézií veľkosti do 3 cm (1). Tieto ku-
ratívne metódy sú zamerané priamo na 
nádorové tkanivo s minimálnym poškode-
ním okolitých štruktúr. Môžu byť realizo-
vané pod kontrolou ultrazvuku (USG), po-
čítačovej tomografie (CT) a vzácne aj mag-
netickej rezonancie (MR). Medzi ablačné 
metódy, ktoré deštruujú malígne tkanivo 
zmenou jeho teploty, patria rádiofrek-
venčná ablácia (RFA), mikrovlnná ablácia 
(MVA) a kryoablácia. V menšej miere sa 
využíva laserová ablácia a  ireverzibil-
ná elektroporácia (IRE). Druhú skupinu 

Obrázok	1.	Barcelonská klasifikácia HCC (BCLC). Vo včasnom štádiu sú indikované lokálne ablačné 
metódy. V stredne pokročilom štádiu TACE (18)
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tvoria metódy, ktoré pracujú na princípe 
chemickej ablácie ako perkutánna etano-
lová injekcia (PEI) a perkutánna aplikácia 
kyseliny octovej. Pri správne technicky 
vykonanej ablačnej metóde je okrem ná-
dorového ložiska ošetrený aj tzv. bezpeč-
nostný lem zdravého pečeňového tkaniva 
v šírke 5 - 10 mm. Lokálna rekurencia pri 
bezpečnostnom leme užšom ako 5 mm je 
do dvoch rokov 57 - 74 % (2). Pri zachova-
ní bezpečnostného lemu širšieho ako 10 
mm je účinnosť danej terapie porovna-
teľná s výsledkami chirurgickej resekcie 
(3). Ablačné metódy sa môžu vykonávať 
aj ako súčasť klasických a laparoskopic-
kých chirurgických výkonov. Ich výhodou 
je miniinvazívny prístup, ktorý je žiaduci 
u polymorbídnych pacientov s cirhózou 
pečene. Pre optimálny výsledok je dôle-
žitá aj spolupráca so samotným pacien-
tom. Závažná koagulopatia (INR viac ako 
1,3 – 1,5), trombocytopénia (pod 50 000/
ul) a nevhodná lokalizácia daného ložiska 
sú kontraindikáciou na ablačný výkon (4). 

Rádiofrekvenčná ablácia 
Rádiofrekvenčná ablácia (RFA) 

patrí medzi najpoužívanejšie ablačné 
metódy, predovšetkým pri menších he-
patálnych léziách. Teplo, ktoré deštruuje 
tumorózne tkanivo a spôsobuje nekrózu, 
vzniká pôsobením vysokofrekvenčného 
striedavého prúdu prechodom elektricky 
nabitých iónov. Používa sa energia 50 
– 250 W a frekvencia prúdu 300 – 500 
kHz (5). Podľa typu prístroja dosahujeme 
postupne v ložisku teplotu 60 – 105 °C, 
pri ktorej dochádza k porušeniu bun-
kových membrán, denaturácii bielkovín 

a ireverzibilnému poškodeniu nádoro-
vých buniek s následnou koagulačnou 
nekrózou. Rozpad buniek je dostatočný 
len pri celkovej teplote ložiska väčšej ako 
50 °C na 4 – 7 minút (6). V prípade, že je 
ložisko lokalizované v blízkosti veľkých 
ciev, dochádza k ochladzovaniu vply-
vom krvného toku. Ide o tzv. heat-sink 
efekt (7). Kompletná ablácia je dosiahnutá 
u viac ako 80 % pacientov po jednom 
sedení a u viac ako 90 % pacientov po 
dvoch sedeniach pri HCC menšom ako 
3 cm a pri tumoroch veľkosti 3 – 5 cm. 
Päťročné prežívanie dosiahlo 40 – 58 % 
pacientov (8, 9). V praxi sa využívajú mo-
nopolárne prístroje pozostávajúce z ak-
tívnej a disperznej elektródy a rádiofrek-
venčného generátora alebo bipolárne, 
event. multipolárne zariadenia s dvoma 
alebo viacerými aktívnymi elektródami. 
Aktívna elektróda má tvar ihly veľkosti 14 
– 21 G, ktoré je možné roztvoriť do tvaru 
„dáždnika“, pre ablovanie celého ložiska 
(obrázok 2). Pri zavádzaní monopolárnej 
elektródy sa neizolovaný hrot nachádza 
v tumoróznom tkanive. Druhá disperz-
ná elektróda sa lepí pacientovi o kožu. 
V prípade použitia bipolárnej elektródy 
prebieha elektrický prúd medzi dvoma 
izolovanými časťami jednej elektródy. 
V prípade väčších lézií sa na bipolárnu 
abláciu dajú využiť aj viaceré elektródy. 
Tieto zákroky sú z technickej a časovej 
stránky náročnejšie. Medzi najčastejšie 
komplikácie spojené s RFA patria krvá-
canie z parenchýmu pečene, vytvorenie 
abscesového ložiska, termálne poškode-
nie okolitých orgánov, ako aj implantač-
né metastázovanie nádoru (10). Okolité 
štruktúry sa pred RFA (najmä pri subkap-
sulárnych ložiskách heparu) dajú ochrániť 

instiláciou tekutiny (hydrodisekcia) ale-
bo vzduchu do medzipriestoru pomocou 
tenkých ihiel. Celkový počet komplikácií 
vzniknutých v súvislosti s realizáciou RFA 
je medzi 2 – 9 % (obrázok 2) (6).

Mikrovlnná ablácia
Mikrovlnná ablácia (MVA) je zalo-

žená na tepelnej deštrukcii nádorového 
tkaniva prostredníctvom elektromagne-
tického poľa, ktoré je v ablovanej oblasti 
generované anténou. Elektromagnetické 
pole s frekvenciou 950 – 2450 MHz spô-
sobuje rýchly trecí pohyb molekúl vody 
a tvorbou tepla v danej oblasti. Hlavnou vý-
hodou MVA oproti RFA je minimalizovaný 
heat-sink efekt. Po výkone dochádza k väč-
šej tvorbe koagulačnej nekrózy. Moderné 
MWA prístroje disponujú aj veľmi tenkými 
anténami do veľkosti 18 G. Nespornou vý-
hodou sú aj kratšie ablačné časy. Posledné 
štúdie potvrdili menší výskyt lokálnych 
recidív v porovnaní s RFA (11). Z týchto 
dôvodov je MWA považovaná za najvý-
hodnejšiu ablačnú metódu. Komplikácie 
RFA a MWA sú porovnateľné (obrázok 3).

Kryoablácia
Kryoablácia je ablačná metóda, 

pri ktorej dochádza k rýchlemu ochlade-
niu ablačnej ihly argónovým plynom pod 
vysokým tlakom. V nádorovom tkanive 
dochádza k rozpadu cytoplazmatických 
membrán. Na vzniku nekrózy sa podie-
ľa tvorba mikrokryštálov ľadu v malých 
cievach. Špecifickou komplikáciou je roz-
voj extenzívneho krvácania s následným 
vznikom kryošoku so  systémovými 
prejavmi, ako sú horúčka, tachykardia 
a tachypnoe. Preto je využívanejšia pri 
ablácii obličkových a kostných lézií (5).

Obrázok	3.	Mikrovlnná ablácia s anténou zavedenou do centrálnej časti heparu. a) Kontrolné CT potvr-
dzujúce kompletnú abláciu ložiska (šípky). Za výhodu MVA sa podvažuje redukcia heat-sink efektu, kde 
vidíme, že ani bezprostredná blízkosť dolnej dutej žily (hviezdička) neovplyvnila výsledok ablácie (b)

a)a) b)b)

Obrázok	2.	Rádiofrekvečná ablácia ložiska  
s ihlou v tvare „dáždnika“
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Perkutánna	etanolová	injekcia	
Perkutánna etanolová injekcia (PEI) 

je chemická ablačná metóda, pri ktorej sa 
do nádorového ložiska aplikuje 95 – 100 % 
alkohol. Etanol spôsobí denaturáciu bielko-
vín, poškodenie cytoplazmatickej membrá-
ny s následným rozvojom nekrózy nádoro-
vého tkaniva. Využíva sa na liečbu ložísk do 
veľkosti 3 cm s kompletnou odpoveďou na 
liečbu u 80 % pacientov (obrázok 4) (12).

Transarteriálne	metódy
HCC je nádor, ktorý je výrazne 

vaskularizovaný a zásobovaný z arteri-
álneho systému (obrázok 5). Medzi trans- 
arteriálne metódy, ktoré sa využívajú 
v liečbe týchto nádorov, patria transarte-
riálna embolizácia (TAE), transarteriálna 
chemoembolizácia (TACE) a embolizácia 
portálnej žily pred resekčným výkonom.

Transarteriálna embolizácia 
TAE je metóda, pri ktorej sa selek-

tívne podávajú embolizačné látky do artérií 
zásobujúcich ložisko HCC. Najčastejšie 

používaným materiálom sú mikročastice, 
v minulosti bol používaný aj lipiodol. 

Transarteriálna 
chemoembolizácia 
TACE je metóda podobná ako TAE 

rozšírená o selektívne podanie chemote-
rapeutika priamo do ložiska tumoru, po 
selektívnom nasondovaní hepatálnej arté-
rie pomocou katétra s vodičom z tranfe-
morálneho alebo transradiálneho prístupu 
(obrázok 5). Pri TACE sa môže viazať che-
moterapeutikum na lipiodol. Vtedy hovorí-
me o tzv. konvenčnom TACE. Väzba liečiva 
na lipiodol nie je trvalá a cytostatikum sa 
začína postupne uvoľňovať v priebehu ho-
dín a dní. Na našom pracovisku používame 
častejšie naviazanie cytostatika na mikro-
častice, z ktorých sa cytostatikum postup-
ne uvoľňuje – tzv. drug-eluting beads (DEB) 
a hovoríme o DEB-TACE. Mikročastice sú 
synteticky vytvorené elastické častice 
pravidelného tvaru, čo umožňuje opti-
málnejšiu cievnu oklúziu. Naviazané cy-
tostatikum, najčastejšie doxorubicín (ale 

aj idarubucín a epirubucín), sa postupne 
uvoľňuje v ložisku nádoru po dobu 6 – 72 
dní. Takto podané cytostatikum pôsobí 
lokálne a má minimálne systémové prejavy 
(13). Transarteriálna chemoembolizácia sa 
používa v liečbe pacientov s pokročilým 
HCC v štádiu BCLC B s cieľom spomaliť 
jeho progresiu. Väčšinou ide o nekuratívnu 
metódu, no u niektorých pacientov môže 
viesť k zmenšeniu ložísk HCC, ktorí ná-
sledne splnia Milánske kritériá pre možnú 
transplantáciu pečene. Vtedy hovoríme 
o tzv. downstagingu. Veľkým prínosom 
súčasných angiografických prístrojov je 
možnosť vykonať Cone Beam CT (DynaCT) 
s  intrarteriálnym podaním kontrastnej 
látky s veľmi presným zobrazením sa-
motného ložiska, ako aj jeho zásobujúcich 
artérií. Toto umožňuje exaktnú navigáciu 
a supraselektívne podanie častíc (obrá-
zok 6). Medián prežívania pacientov po 
TACE je 20 – 25. Medzi komplikácie TACE 
patria bolesti brucha, bolesti na hrudní-
ku, sťažené dýchanie so vznikom pľúcnej 
embólie, takisto vznik hematómu alebo 
tvorba abscesu. U niektorých pacientov 
môže dôjsť k rozvoju postembolizačného 
syndrómu s prejavmi hepatálneho zlyhá-
vania. Liečba HCC pomocou TACE sa môže 
u pacienta opakovať s časovým odstupom 
4 – 8 týždňov (5). S cieľom prehodnotenia 
ďalšieho podania lokálnej liečby možno 
využiť tzv. ART skóre (Assessment for 
Retreatment with Transarterial chemoem-
bolization). ART skóre hodnotí progresiu 
Child-Pugh skóre, progresiu AST a rádio-
logickú odpoveď podľa mRECIST pri CT, 
event. MR vyšetrení pečene (obrázok 7). 
Viaceré štúdie potvrdili, že pri ART skóre 
vyššom ako 2,5 pacienti z opakovaného 
TACE neprofitovali (obrázok 5, 6, 7) (15) (16).

Predoperačná embolizácia 
portálnej žily
V klinickej praxi sa stretávame aj 

s pacientmi, u ktorých je chirurgická re-
sekcia HCC spojená s vysokým rizikom 
peroperačného zlyhania pečene. Ide o pa-
cientov s malým ľavým lalokom pečene 
s HCC lokalizovaným v 8. – 5. segmente 
(17). Pred samotným výkonom pacient ab-
solvuje CT s následným zhodnotením ob-
jemu neresekovanej pečene, tzv. functional 
liver remnant (FLR), ktorý by mal pred-
stavovať u pacienta so zdravým tkani-
vom pečene 25 % a u pacienta s pokro-

Obrázok	4.	Perkutánna etanolová injekcia. a) Zavedená ihla s bočným otvorom, preto sa napichuje okraj 
ložiska. b) Kontrolné CT s výraznou redukciou veľkosti ložiska a absenciou postkontrastného vysycovania

a)a) b)b)

Obrázok	5.	Selektívna angiografia počas TACE z a.hepatica zobrazuje vysycovanie HCC v skorej 
arteriálnej fáze (a) a následne dosýtenie v neskoršej postkontrastnej fáze (b)

a)a) b)b)
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čilou chronickou chorobou pečene 40 % 
(17). Embolizácia portálnej žily sa realizuje 
transhepatálnym prístupom pomocou em-
bolizačného materiálu. Najčastejšie použí-
vaný je histoakryl, iné embolizačné činidlá, 
mikročastice a kovové špirály (obrázok 8). 
Následne dochádza k redistribúcii krvné-
ho toku v pečeni s atrofiou embolizova-
ných segmentov a hypertrofiou zdravých 
segmentov. Embolizujú sa obvykle všetky 
vetvy pre pravostranné pečeňové segmen-
ty s doplnením embolizácie o segment 4. 
S časovým odstupom 4 – 6 týždňov sa 
doplní kontrolné CT a pacient sa indikuje 
na rozšírenú pravostrannú hemihepatek-
tómiu. Kontraindikáciou k danému výkonu 
sú vzdialené MTS a periportálna lymfade-
nopatia. Medzi najčastejšie komplikácie 
patrí bolesť brucha, nauzea a horúčka (17).

Záver
Metódy intervenčnej rádiológie 

majú nezastupiteľné miesto v  liečbe 
pacientov s hepatocelulárnym karcinó-
mom. Môžu byť súčasťou multimodalit-

nej liečby v kombinácii s chirurgickou 
alebo systémovou onkologickou liečbou. 
Manažment týchto pacientov vyžaduje 
komplexný prístup a úzku spoluprácu 
viacerých odborov. 
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Obrázok	6.	Cone Beam CT (DynaCT) s podaním kontrastnej látky do a.hepatica dextra cez mikro-
katéter. Ložisko vykazuje silné arteriálne vysycovanie (šípky) (a). MIP (maximal intensity projection) 
rekonštrukcia s dokonalým zobrazením zásobujúcej artérie, ktorá umožňuje maximálnu supraselekti-
vitu podania mikročastíc (b)

a)a) b)b)

Obrázok	7.	CT obraz HCC s arteriálnym vysycovaním (šípky) pred DEB-TACE (a). Kontrolné CT po 
prvom sedení DEB-TACE, kde je meraná už len veľkosť vysycujúcej sa zložky tumoru podľa mRECIST 
kritérií (b). Na rozdiel do RECIST hodnotenia sa nehodnotí veľkosť samotnej lézie, ale veľkosť vysy-
cujúcej sa zložky. V tomto prípade ide o parciálnu odpoveď na liečbu.

a)a) b)b)

Obrázok	8.	Stav po predoperačnej embolizácii 
pravej vetvy portálnej žily (VP) pomocou via-
cerých kovových špirál. V kmeni VP zavedený 
stent, pre jej stenózu.
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Endovaskulárna terapia akútnych  
aortálnych syndrómov
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Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby, Bratislava

Akútne	aortálne	syndrómy	(AAS)	sú	skupinou	aortálnych	ochorení	s variabilným	klinickým	obrazom	a život	ohrozujúcimi	komplikáciami.	
V rámci	diagnostiky	sa	pomerne	často	stretávame	s prelínaním	jednotlivých	patológií.	Až	na	traumatické	lézie	prakticky	vždy	vznikajú	
ako	následok	neliečenej	alebo	zle	korigovanej	arteriálnej	hypertenzie	a aterosklerotického	postihnutia	aorty.	Vzhľadom	na	život	ohrozu-
júci	stav	s možnosťou	ruptúry	aorty	je	nutné	u jednotlivých	pacientov	hneď	po	stanovení	diagnózy	akútneho	aortálneho	syndrómu	zvoliť	
správny	terapeutický	postup.	Článok	prináša	prehľad	akútnych	aortálnych	syndrómov,	možnosti	ich	liečby,	sumarizuje	súčasné	prístupy	
na	indikácie	so	zreteľom	na	identifikáciu	správnych	kandidátov	endovaskulárnej	liečby	s dôrazom	na	hlavnú	úlohu	zobrazovacích	modalít	
(CT	a jej	navigačná	EVAR	fúzia).	Taktiež	nezabúda	na	komplexnosť	multidisciplinárneho	tímu,	ako	aj	materiálno-technického	zabezpečenia	
pracoviska,	ktoré	sú	rozhodujúce	pre	rýchlu	a správnu	diagnostiku	lézií	aorty	so	zreteľom	na	dosiahnutie	optimálneho	liečebného	efektu.

Kľúčové	slová: akútny aortálny syndróm, stentgraft, perkutánna endovaskulárna liečba

Endovascular therapy of acute aortic syndromes

Acute	aortic	syndromes	are	a group	of	aortic	diseases	with	a variable	clinical	picture	and	life-threatening	complications.	As	part	of	diagnos-
tics,	we	also	quite	often	encounter	the	intertwining	of	individual	pathologies.	With	the	exception	of	traumatic	lesions,	they	almost	always	
occur	as	a result	of	untreated	or	poorly	corrected	arterial	hypertension	and	atherosclerotic	aortic	involvement.	Due	to	the	life-threatening	
condition	with	the	possibility	of	aortic	rupture,	it	is	necessary	to	choose	the	right	therapeutic	procedure	in	individual	patients	immediately	
after	the	diagnosis	of	acute	aortic	syndrome.	The	article	provides	an	overview	of	acute	aortic	syndromes,	treatment	options,	summarizes	
current	approaches	to	indications	with	regard	to	identifying	the	right	candidates	for	endovascular	treatment	with	emphasis	on	the	main	role	
of	imaging	modalities	(CT	and	its	navigational	EVAR	fusion),	complexity	of	multidisciplinary	team	as	well	as	material	and	technical	support.	
workplaces	that	are	crucial	for	the	rapid	and	correct	diagnosis	of	aortic	lesions	with	a view	to	achieving	the	optimal	therapeutic	effect.

Key	words: acute aortic syndrome, stengraft, percutaneous endovascular therapy

Vask. med., 2020,12(2):93-97

Úvod 
Akútne aortálne syndrómy (AAS) 

sú termínom pre spektrum emergent-
ných ochorení aorty s pomerne rovna-
kým klinickým obrazom, ktoré často 
predstavujú diagnostickú a terapeutic-
kú výzvu vzhľadom na časté prelínanie 
jednotlivých typov patológií. Evolúcia 
endovaskulárnej terapie aorty (EVAR) 
umožnila minimálne invazívny prístup 
v terapii aortálnych patológií. Spočiatku 
bola vyvinutá exkluzívne pre potreby 
terapie aortálnej aneuryzmy, avšak ča-
som EVAR nahradil chirurgickú terapiu 
ochorení hrudnej aorty vzhľadom na 
výrazne nižšiu morbiditu pacientov pri 
endovaskulárnej terapii a postupné pok-
roky v technológii stentgraftov rozširujú 
aplikáciu tejto techniky. Hlavným princí-
pom EVAR techniky pri AAS je vo vyrade-
ní poškodenej aortálnej steny z cirkulácie 
prekrytím stentgraftom (v podstate ide 
o stent pokrytý tkaninou).

Akútne aortálne syndrómy
Pojem akútne aortálne syndró-

my zahŕňa spektrum akútnych, život 
ohrozujúcich ochorení aorty, klinicky 
charakterizovaných prudkými a inten-
zívnymi bolesťami na hrudníku a/alebo 
v chrbtici. Zahŕňajú klasickú disekciu 
aorty, intramurálny hematóm (IMH), pe-
netrujúci aortálny ulkus (PAU) a trau-
matickú ruptúru aorty, ktorú môžeme 
rozdeliť na tupé poranenie aorty a rup-
túru aortálnej aneuryzmy. Pri akútnych 
aortálnych patológiách je preto nutné 
rýchle rozpoznanie tohto stavu s okam-
žitou terapiou (1).

Delenie	akútnych	aortálnych	
syndrómov 

Stanford klasifikácia
Stanford A – AAS postihuje ascen-

dentnú aortu a/alebo aortálny oblúk 
s možnosťou prechodu až na descendent-

nú aortu v prípade disekcie, ktorá môže 
mať pôvod v ascendnentnej aorte, v aortál-
nom oblúku alebo zriedka v descendentnej 
aorte. Zahŕňa typy DeBakey I. a II. 

Stanford B – AAS postihuje des-
cendentnú aortu alebo oblúk bez postih-
nutia ascendentnej aorty. Zahŕňa typy 
DeBakey III. 

DeBakey Typ I: zahŕňa ascendent-
nú a descendentnú aortu (Stanford A)

Typ II: zahŕňa ascendentnú aortu 
(Stanford A)

Typ III: zahŕňa len descendentnú 
aortu, začínajúc od ľavej subklaviálnej 
tepny (LSA) 

Stanford B – typ IIIa – postihuje 
len descendentnú hrudnú aortu – typ 
IIIb – presahuje pod bránicu (obrázok 1).

Aortálna disekcia
Akútna disekcia aorty je najfrek-

ventovanejšia a potenciálne letálna mani-
festácia zo skupiny AAS. Ide o separáciu 
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aorty do dvoch zón toku krvi – pravého 
a  falošného lúmen, ktoré sú oddelené 
intimomediálnym flapom ako následok 
natrhnutia steny aorty (2). Pri aortálnej 
disekcii ide o dynamický proces, ktorý 
môže nastať kdekoľvek v priebehu aorty, 
ktorého výsledkom je široké spektrum 
klinických prejavov. Patognomická je pre 
disekciu intimálna trhlina (entry), ktorú 
nasleduje antegrádne (typicky) alebo re-
trográdne (závislé od hemodynamického 
gradientu medzi pravým a falošným lú-
men) štiepenie intimy a vrstvy médie (ob-
rázok 2). Disekcia aortálnej steny prebieha 
longitudinálne v rôznej vzdialenosti (3). 
Fenestrácie (spojky medzi pravým a faloš-
ným lúmen) vznikajú v priebehu intimo-
mediálneho flapu po prúde krvi, najčas-
tejšie v oblasti odstupu vetiev aorty, ktoré 
sa odtrhnú v procese disekcie. Tie násled-
ne slúžia ako reentry na prúd krvi späť do 
pravého lúmen, čím udržujú patentnosť 
pravého lúmen. V určitých scenároch pri 
disekcii môže vplyvom vzniku intimome-
diálneho flapu alebo vytvorením zraze-
niny v mieste fenestrácie dôjsť k oklúzii 
aortálnej vetvy so vznikom malperfúz-
neho syndrómu. V závislosti od rozsahu 
disekcie a oklúzie aortálnych vetiev môže 
byť prítomná ischémia brušných orgá-
nov (pozorovaná až v 27 % prípadov) (4), 
ischémia končatín, mozgová príhoda až 
paraplégia pri rozsiahlej disekcii s oklú-
ziou interkostálnych a lumbálnych vetiev 
vrátane Adamkiewiczovej tepny.

Intramurálny hematóm 
Intramurálny hematóm (IMH) 

patrí do spektra AAS, pri ktorých do-
chádza ku krvácaniu v stene aorty, kedy 
na rozdiel od aortálnej disekcie nie je 
jednoznačne evidentná intimálna trh-
lina alebo tok krvi vo falošnom lúmen 

(obrázok 3). Dlhoročná hypertenzia pod-
necuje sériu histologických zmien v aor-
tálnej stene: hypertrofia a hyperplázia 
hladkého svalstva, konstrikcia a oklúzia 
vasa vasorum a postupná ischemizácia 
a sklerotizácia vonkajšej vrstvy medie. 
Vnútorná vrstva médie naďalej prijíma 
difúziou nutrienty z aortálneho lúmen 
a udržuje jej normálnu elasticitu. Tento 
rozdiel v elasticite vrstiev medie zvyšuje 
strižné napätie na ich rozhraní, čo môže 
viesť k trhline v medii a vytvoreniu IMH 
alebo aortálnej disekcie so zdrojom he-
matómu z vasa vasorum (5). Priebeh IMH 
je variabilný. Môže regredovať a vstrebať 
sa, zväčšiť sa a progredovať do aneuryz-
my alebo disekcie.

Penetrujúci aortálny ulkus 
Penetrujúci aortálny ulkus (PAU) 

je ulcerujúca aterosklerotická lézia, ktorá 

je asociovaná s formovaním hematómu 
aortálnej steny (obrázok 4). V úvode sa 
ulkus vyvinie u pacientov v pokročilom 
štádiu aterosklerózy. V tomto štádiu sú 
lézie zvyčajne asymptomatické a zahŕňa-
jú len intimálnu vrstvu aorty. V ďalšom 
štádiu lézia progreduje do hlbokého ate-
romatózneho ulkusu, ktorý penetruje cez 
lamina elastica až do mediálnej vrstvy 
aorty. Ako už bolo spomenuté, jednot-
livé patológie sa môžu prelínať. To je aj 
prípad penetrujúceho aortálneho ulkusu, 
kedy v prípade narušenia steny intimy 
dochádza k vzniku hematómu s možným 
rozšírením pozdĺž médie, čoho výsled-
kom môže byť až disekcia (6).

Traumatická ruptúra aorty 
(Transekcia)
Je stav, kedy pôsobením vonkaj-

ších síl na štruktúru aorty dochádza 

Obrázok	2.	Akútna aortálna disekcia typu B – vľavo CTAG rekonštrukcie s patognomickým intimo-
mediálnym flapom; vpravo 3D CTAG rekonštrukcia po EVAR-e s ošetrením entry pointu disekcie 
s dekompresiou a vytrombotizovaním falošného lúmen

Obrázok	1.	Stanford a DeBakey klasifikácie 
podľa lokalizácie aortálnej lézie 

Obrázok	3.	67-ročná pacientka s náhlym vznikom prudkých bolestí medzi lopatkami – vľavo CTAG 
rekonštrukcie s nálezom IMH; vpravo 3D a koronárna rekonštrukcia po implantácií stentgraftu
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k narušeniu jej integrity, čo môže vy-
ústiť ku vykrvácaniu a smrti pacienta. Ide 
o posledné štádium pri tupých porane-
niach aorty (obrázok 5). Traumatická aor-
tálna ruptúra vzniká pri procese rapídnej 
decelerácie, ktorá zahŕňa kombináciu 

trakčných, torzných a hydrostatických 
síl spôsobených diferenciálnym spoma-
lením hrudných štruktúr. Nerovnomerné 
horizontálne strižné sily, ktoré vznikajú 
pri vysokorýchlostnom spomalení, spô-
sobujú, že pohyblivá ascendentná a des-

cendentná aorta zaostáva za aortálnym 
oblúkom, ktorý je relatívne fixovaný 
supraaortálnymi vetvami (7) (obrázok 6).

Diagnostika
Diagnostika AAS sa primárne 

opiera o CT angiografiu (CTAG), ktoré je 
zlatým štandardom. Medzi výhody patrí 
jej univerzálna dostupnosť, schopnosť 
zobraziť aortu vrátane jej lúmenu, steny 
aorty, periaortálnych oblastí, možnosť 
identifikovať anatomické varianty, od-
stupy aortálnych vetiev a celkovo mož-
nosť rozlišovať medzi typmi akútnych 
aortálnych syndrómov. CT sekvencie 
pri podozrení na AAS zahŕňajú CT sken 
bez kontrastnej látky (KL) na zachyte-
nie jemných zmien v denzite steny aorty 
(napr. pri IMH) s následnou kontrastnou 
sekvenciou s  cieľom stanoviť rozsah 
aortálnej patológie, identifikácie poten-
ciálnych oblastí malperfúzie a prítom-
nosti leaku KL indikujúcej ruptúru. Po 
stanovení diagnózy AAS slúži CTAG na 
podrobné naplánovanie EVAR procedú-
ry krok za krokom. Starostlivé plánova-
nie procedúry podľa 3D rekonštrukcií 
CTAG je často najdôležitejšou časťou ce-
lého procesu endovaskulárnej terapie. 
Správne naplánovanie nám môže pomôcť 
vyhnúť sa najčastejším problémom spoje-
ným s implantáciou stentgraftu. Naopak, 
nedostatočná pozornosť pri plánovaní 
zákroku môže mať za následok vznik pe-
riprocedurálnych alebo postprocedurál-
nych komplikácií. Vzhľadom na to každý 
endovaskulárny špecialista venujúci sa 
problematike endograftingu by mal do-

Obrázok	5.	Stupne tupého poranenia aorty: 
Grade I – intimálna trhlina (flap), Grade II – 
intramurálny hematóm, Grade III – pseudoaneu-
ryzma, Grade IV – ruptúra – transekcia

Obrázok	4.	PAU descendentnej aorty tesne za odstupom ľavej a.subclavia (LSA), ktorá v rámci 
dosiahnutia optimálnej dĺžky proximálnej landing zóny bola prekrytá stentgraftom – perfúzia ľavej 
hornej končatiny zabezpečená cestou vertebro-vertebrálneho stealu

Obrázok	6.	Pacientka s tupým poranením aorty stupeň III/IV – na peroperačnej DSA prítomné 
aneuryzmatické rozšírenie aorty (v porovnaní s natívnou cievou) s prítomným hemotoraxom vľavo 
a hemomediastínom

Obrázok	7.	Chimney EVAR u pacientky s ruptúrou torako-abdominálnej aneuryzmy s transbrachiálnym 
nasondovaním viscerálnych tepien a zavedením stentgraftov. Vľavo – digitálna subtrakcia torako-abdo-
minálnej aneuryzmy – 2D obraz; Vpravo DSA 2D obraz s fúziou s 3D CTAG rekonštrukciou aorty



Vaskulárna medicína | 2020;12(2) | www.solen.sk

96 Hlavná téma

konale zvládnuť merania a plánovanie 
EVAR procedúry. Po naplánovaní EVAR 
procedúry využívame na našom praco-
visku CTAG na 3D peroperačnú fúziu 
obrazu.

Podľa našich skúseností umožňuje 
fúzia obrazu prekrytie predoperačných 
3D údajov z CTAG na živé fluoroskopické 
obrázky prostredníctvom veľmi jedno-
duchého a rýchleho pracovného postu-
pu. Tento 3D road-mapping poskytuje 
v reálnom čase 3D vizualizáciu vasku-
lárnej anatómie počas procedúr EVAR. 
Vykonané EVAR procedúry sa u  nás 
incidenciou komplikácií tejto 3D navi-
govanej miniinvazívnej liečby ochorení 
aorty priblížili k nule. PEVAR v nových 
podmienkach Cinre s využitím navigácie 
a fúzie obrazu výrazne zvyšuje presnosť, 
bezpečnosť a účinnosť doterajšej lieč-
by, znižuje skoré a neskoré komplikácie. 
Toto všetko je prakticky možné len s mi-
nimálnou záťažou kontrastnej látky pre 
pacienta (obrázok 7) (8).

Terapia
Terapia AAS sa primárne opiera 

o aktuálny stav pacienta, ako aj o chro-
nicitu a rozsah aortálnej patológie. Pri 
dlhodobo stacionárnych a  asympto-
matických léziách nespĺňajúcich kri-
tériá na terapiu (či už endovaskulárnu 
alebo chirurgickú) neprogredujúcich 
v čase a priestore je odporúčaný kon-
zervatívny postup s vyťažením medi-
kamentóznej terapie. Úplne iný typ 
terapie však vyžadujú akútne vzniknuté 
a symptomatické AAS, kde je potrebná 
stabilizácia systolického tlaku krvi na 
zamedzenie ďalšej progresie stavu, even-
tuálne ruptúry aorty. Centrum na liečbu 
AAS by malo disponovať plne vybavenou 
operačnou sálou intervenčnej rádiológie 
so širokým spektrom stentgraftov na 
sklade. Potrebná je spolupráca kardio-
lóga, intervenčného rádiológa, cievneho 
chirurga, anestéziológa a podľa lokalizá-
cie lézie kardiochirurga. 

Indikácie akútnych aortových 
syndrómov na EVAR
Disekcie typu B – komplikované 

disekcie s  prítomným malperfúznym 
syndrómom, s ruptúrou alebo hrozia-
cou ruptúrou, refraktérnou hyperten-
ziou a perzistentnou bolesťou. 

IMH – rekurentná alebo perzis-
tentná bolesť, prítomnosť konkomitant-
ného PAU, prechod na ascendentnú aortu 
a maximálny diameter descendentnej 
hrudnej aorty > 50 mm. 

PAU – rekurentná alebo perzis-
tentná bolesť, veľkosť > 20 mm alebo 
hĺbka > 10 mm.

Traumatická ruptúra aorty – nut-
ná emergentná implantácia.

EVAR terapia
Samotná procedúra EVAR vyža-

duje primerané intervenčné zručnosti 
vrátane riadneho plánovania procedúry. 
Každý pacient si vzhľadom na morfológiu 
a anatómiu AAS vyžaduje individuálny 
prístup. Výber vhodného inštrumentária 
je nutný pre úspešnú endovaskulárnu 
liečbu. Pri plánovaní EVAR procedúry je 
nutné prihliadať hneď na niekoľko fak-
torov: Lokalizácia lézie, podľa ktorej sa 
menia použité dedikované zariadenia, 
ako aj stratégia a technika ošetrenia (fe-
nestrácia, chimney technika). Rozsah 
lézie, ktorý je nutný na stanovenie vhod-
nej proximálnej a distálnej landing zóny 
na ukotvenie stentgraftu, ako aj zvolenie 
optimálneho rozmeru a počtu stentgraf-
tov, prípadne iného nutného inštrumen-
tária. Optimálne zvolenie typu prístupu 
na EVAR, kedy anatómia cievneho prístu-
pu je vzhľadom na profil endovaskulár-
neho inštrumentária stentgraftov dôle-
žitou súčasťou plánovania zákroku. Ilické 
a femorálne arteriálne riečisko by malo 
byť dôsledne zhodnotené pre prítomnosť 
sklerotických, stenotických zmien alebo 
eventuálne malého diametra (9).

Komplikácie	endovaskulárnej	
liečby	ochorení	aorty
Endovaskulárna liečba AAS, ale aj 

ostatných aortálnych patológií postupne 
nahradila chirurgickú terapiu, avšak ako 
každá metóda prináša so sebou aj spek-
trum možných komplikácií. Endoleak 
je najčastejším typom komplikácií po 
endovaskulárnej terapii aorty, pričom 
jeho výskyt sa udáva v rozsahu 4 – 24 % 
(10). Endoleak klasifikujeme vzhľadom 
na jeho zdroj proti stentgraftu na pro-
ximálny, distálny alebo centrálny. Avšak 
samotná prítomnosť endoleaku preto 
ešte nepredstavuje prediktor mortality. 
Najväčšie nebezpečenstvo predstavuje 

takzvaná primárna netesnosť graftu 
k  stene aorty. V  takomto prípade je 
nutný radikálny postup, pod ktorým 
rozumieme predovšetkým všetky 
embolizačné techniky (stenting a koi-
ling, implantácia okluderov, tekuté em-
bolizačné činidlá a kombinácie týchto 
techník) (11). Retrográdna disekcia aorty 
je katastrofálna komplikácia vznikajú-
ca hlavne pri terapii disekcie typu B. 
Najčastejšie vzniká pri použití výrazne 
tvrdého inštrumentária a pri vysokom 
stupni angulácie aortálneho oblúka. 
Taktiež aj pri použití vodiča s nedosta-
točnou oporou, po ktorom zavádzame 
stentgraft, sa zvyšuje riziko poškodenia 
aortálnej steny. Etiológia cievnych moz-
gových príhod spojených s implantáciou 
stentgraftov je multifaktorová. Rôzni 
autori uvádzajú vznik ischemických ne-
urologických komplikácií sekundárne 
po prekrytí LSA, ako aj pri manipulá-
cii s  vodičmi a  stentgraftmi v úrovni 
aortálneho oblúka, pričom frekvencia 
výskytu komplikácií narastá u pacien-
tov so sklerotickou ascendentnou aor-
tou (12). Jedným z hlavných problémov 
spojených s endovaskulárnou terapiou 
aortálnych patológií typu B, hlavne di-
sekcie, je ischémia miechy. Peroperačná 
redukcia rizika spinálnej ischémie spo-
číva v drenáži cerebrospinálnej tekutiny, 
udržiavaní normotenzie a hypotermie 
(13). Infekcia stentgraftu môže vzniknúť 
primárne pri kontaminácii graftu počas 
zavádzania alebo sekundárne najčastej-
šie hematogénnym rozsevom. 

Záver
Endovaskulárna liečba AAS je jed-

noznačnou metódou voľby pre AAS (vý-
nimkou ascendentnej aorty a aortálneho 
oblúka). Tento menej invazívny spôsob 
liečby daných, potenciálne katastrofic-
kých aortálnych lézií vytvoril priestor na 
entuziazmus. Pozorné a zdravé úvahy, 
ak ide o anatomickú a klinickú vhod-
nosť pacienta na EVAR a inštitucionálne 
skúsenosti, musia byť vždy starostlivo 
posúdené. Dôležitá je aj diskusia v sú-
vislosti s dlhodobou účinnosťou EVAR, 
ktorá pokračuje medzi odbornou verej-
nosťou. Keďže sa technológie stentgraf-
tov z roka na rok zdokonaľujú, zvyšuje 
sa aj počet pacientov, ktorí sa podrobili 
endovaskulárnej terapii, čo preukazuje 

Lekárske neurovedy sú v�súčasnosti najrýchlejšie sa rozvíjajúcou 
interprofesijnou vednou disciplínou. Skúmajú funkčnú organizáciu 
a�funkcie centrálneho nervového systému človeka ako základ pochopenia 
ľudského myslenia a�správania, a�to tak v�zdraví, ako aj v�chorobe. Knižné 
dielo „Lekárske neurovedy“, ktoré re ektuje potrebu vzdelávania v�tejto 
najdynamickejšie sa rozvíjajúcej vednej disciplíne, vychádza na Slovensku 
a�v�slovenskom jazyku prvýkrát. 

Hlavný zostavovateľ: Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Autorský kolektív: RNDr. Ján Bakoš, PhD., Doc. MUDr. Karin Gmitterová, PhD.
Prof. MUDr. David Kachlík, PhD., MUDr. Mária Králová, CSc.
Prof. MUDr. Viktor Matejčík, CSc., Prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., Prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., Prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.

Dátum vydania: 2020, Počet strán: 412, Formát: 170 x 240 mm

Cena: 35 € Objednávky na

LEKÁRSKE 
NEUROVEDY

Knižná publikácia

www.solen.sk

.

Daniela Ostatníková
a kolektív

knižná edícia

LEKÁRSKE
NEUROVEDY



www.solen.sk | 2020;12(2) | Vaskulárna medicína

97Hlavná téma

aj každoročný nárast počtu vykonaných 
EVAR na našom pracovisku. Súčasne sa 
očakáva, že obmedzenia spojené s tou-
to technológiou budú postupne klesať 
vzhľadom na trend znižovania profilov 
zavádzacích mechanizmov a  inovácie 
používaných materiálov stentgraftov. 
Vzhľadom na nárast počtu EVAR inter-
venční rádiológovia na Slovensku po-
stupne získavajú viac skúseností, ktoré 
sú nutné na optimálny výber pacienta 
a uspokojivý výsledok endovaskulárnej 
terapie s minimalizáciou perioperačných 
a pooperačných komplikácií.
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Použitie fixačného systému HELI-Fx v endovaskulárnej 
liečbe aneuryziem abdominálnej aorty s anatomicky 
nepriaznivým proximálnym krčkom

MUDr.	Jozef	Sivák1,	MUDr.	Matej	Vozár,	MPH1,	MUDr.	Martin	Sucháč1,	MUDr.	Katarína	Kmeťková2,	MUDr.	Tibor	Palkech2,	 
MUDr.	Ivana	Striežová2,	MUDr.	Zuzana	Bronerská2,	Doc.	MUDr.	Kamil	Zeleňák,	PhD.,	FCIRSE3

1Oddelenie rádiológie – Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bystrica 
2Oddelenie angiológie – Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bystrica 
3Rádiologická klinika JLF UK a UNM, Martin

Úspech	endovaskulárnej	liečby	aneuryzmy	abdominálnej	aorty	(AAA)	je	vo	veľkej	miere	závislý	od	anatómie	proximálneho	krčka	aneu-
ryzmy.	Viaceré	štúdie	potvrdili	úzku	koreláciu	medzi	nepriaznivou	morfológiou	proximálneho	krčka	aneuryzmy	a incidenciou	včasných	
aj	neskorých	komplikácií	a reintervencií.	Podľa	odhadov	predstavujú	pacienti	s komplexnou	morfológiou	proximálneho	krčka	až	treti-
nu	všetkých	pacientov	s infrarenálnou	AAA.	Úlohou	kotviaceho	systému	Heli-FX	je	zabezpečiť	lepšiu	fixáciu	a dobré	tesnenie	medzi	
stentgraftom	a stenou	aorty.	Predstavuje	jednu	z alternatív	v endovaskulárnej	liečbe	niektorých	nepriaznivých	morfológií,	a to	jednak	
v prípade	iniciálnej	liečby	AAA,	ako	aj	v prípade	riešenia	periprocedurálneho	a neskorého	endoleaku	typu	Ia.	Autori	v článku	rozoberajú	
špecifiká	nepriaznivej	anatómie	proximálnej	kotviacej	zóny,	princíp	systému	Heli-Fx,	indikácie	a techniku	zákroku.	V diskusii	sa	venujú	
ďalším	možnostiam	terapie	komplexných	AAA	s dôrazom	na	ich	limitácie	a prezentujú	výsledky	globálnej	multicentrickej	štúdie	ANCHOR.	

Kľučové	slová: aneuryzma abdominálnej aorty, proximálny krčok, endovaskulárna liečba, kotviaci systém HELI-Fx

Use of the HELI-Fx fixation system in the endovascular treatment of abdominal aortic aneurysms with an 
anatomically unfavorable proximal neck

The	success	of	endovascular	treatment	of	an	abdominal	aortic	aneurysm	(AAA)	is	highly	dependent	on	the	anatomy	of	the	proximal	aortic	
neck.	Several	studies	confirm	a close	correlation	between	the	adverse	morphology	of	aortic	aneurysm	neck	and	the	incidence	of	early	
and	late	complications	and	reinterventions.	It	is	estimated	that	patients	with	complex	proximal	neck	morphology	represent	up	to	one	
third	of	all	patients	with	infrarenal	AAA.	The	role	of	the	Heli-FX	EndoAnchor	system	is	to	ensure	better	fixation	and	good	seal	between	
the	stent	graft	and	the	aortic	wall.	It	represents	one	of	the	alternatives	in	the	endovascular	treatment	of	some	challenging	morpholo-
gies,	both	in	the	case	of	the	initial	treatment	of	AAA	as	well	as	in	the	case	of	the	treatment	of	periprocedural	and	late	type	Ia	endoleaks.	
The	authors	discuss	the	specifics	of	the	unfavorable	anatomy	of	the	proximal	landing	zone,	principle	of	Heli-Fx	system,	indications	and	
technique	of	the	procedure.	In	the	discussion	section	authors	mention	other	treatment	modalities	of	complex	AAAs	with	emphasis	on	
their	limitations	and	also	present	results	of	the	global	multicenter	study	ANCHOR.

Key	words: abdominal aortic aneurysm, proximal neck, endovascular treatment, HELI-Fx EndoAnchor system

Vask. med., 2020,12(2):98-102

Úvod
Endovaskulárna liečba je prefe-

rovaná ako metóda prvej voľby v liečbe 
pacientov s aneuryzmou abdominálnej 
aorty (AAA). Súčasné možnosti endo-
vaskulárnej liečby AAA (endovascular 
aneurysm repair – EVAR) sú limitované 
najmä nepriaznivou anatómiou proxi-
málneho krčka aneuryzmy. Ide o úsek 
aorty medzi spodným okrajom nižšie 
odstupujúcej renálnej artérie a  hor-
ným okrajom vaku aneuryzmy. Správna 
pozícia stentgraftu v danom úseku je 
nevyhnutná pre dobré krátkodobé aj 
dlhodobé výsledky EVAR. Väčšina včas-
ných endoleakov typu Ia je zapríčinená 
práve nedostatočným tesnením medzi 

stentgraftom a stenou aorty. Za príčinu 
neskorých komplikácií, najmä distálnej 
migrácie graftu a oneskoreného endo-
leaku typu Ia, sa zase pokladá postupná 
progresia aneuryzmatickej dilatácie aj 
na predtým nepostihnutý úsek aorty 
(1). Spomenuté komplikácie sú násled-
ne spojené s nutnosťou reintervencie, 
prípadne konverzie na otvorený chirur-
gický prístup.

O nepriaznivej anatómii hovorí-
me v prípade dĺžky proximálneho krčka 
≤ 10 mm, diametra krčka ≥ 30 mm, an-
gulácie > 60°, prítomnosti kalcifikácií 
a nástenných trombov zaberajúcich viac 
ako 50 % obvodu aorty a pri kónickom 
tvare krčka aneuryzmy (2, 3). Spomínané 

kritériá sa podľa viacerých publikácií 
vyskytujú u 20 – 30 % pacientov s  in-
frarenálnou aneuryzmou abdominálnej 
aorty (4 - 6). Na prekonanie týchto limi-
tácií máme k dispozícii viacero endo-
vaskulárnych techník, ktoré umožňujú 
pomerne bezpečné rozšírenie endovas-
kulárnej liečby aj pre pacientov s ne-
priaznivou anatómiou krčka aneuryzmy. 
Okrem techník, ktorých princípom je 
predĺženie bezpečnej proximálnej fixač-
nej zóny stentgraftu (CHEVAR, FEVAR) 
a rôznych modifikacií implantácie aor-
tálnej extenzie (napr. „Kilt“ technika), 
sem patrí aj technika aktívnej fixácie 
graftu o stenu aorty pomocou endosu-
túr systému Heli-FX.
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HELI-Fx	EndoAnchor	systém
Heli-Fx je prvý schválený systém 

zabezpečujúci aktívnu fixáciu a tesne-
nie medzi stenou aorty a stentgraftom 
implantáciou tzv. „EndoAnchor kotviev“. 
Podľa odporúčaní výrobcu má slúžiť na 
prevenciu a terapiu komplikácií spojených 
s EVAR, hlavne včasného a neskorého en-
doleaku typu Ia a migrácie graftu. V princí-
pe ide vlastne o aplikáciu konceptu chirur-
gických anastomóz do endovaskulárneho 
portfólia (7, 8). Na rozdiel od CHEVAR/
FEVAR techník nie je závislý od patencie 
viscerálnych tepien a nepredstavuje pre-
kážku pre eventuálne budúce intervencie. 
Výhodou je aj jeho okamžitá dostupnosť, 
menší profil v porovnaní s CHEVAR/FEVAR 
(16 French) a možnosť terapie AAA už pri 
dĺžke proximálneho krčka ≥ 4 mm (9).

Celý systém pozostáva z  troch 
hlavných komponentnov – aplikátora, 
vodiaceho katétra so zavádzačom a ka-
zety s kotvami EndoAnchor. Elektronicky 
ovládaný aplikátor slúži na implantáciu 
kotiev EndoAnchor, pričom simultánne 
umožňuje implantovať vždy len jednu 
kotvu. Kotvy sa do aplikátora vkladajú 
zavedením distálneho konca aplikátora 
do portu kazety. Samotná kotva je vlast-
ne kovová špirála (zliatina nikel-kobalt-
-chróm) s dĺžkou 4,5 mm a priemerom  
3 mm (obrázok 1). Špirálovitý tvar za-
bezpečuje obojsmernú fixáciu medzi 
graftom a stenou aorty a minimalizuje 
riziko dilatácie aorty v mieste fixácie (10).

Uvoľňuje sa dvojstupňovo (prvý stu-
peň je reverzibilný), čo umožňuje úpravu 
miesta implantácie v prípade nesprávnej/
nedostatočnej penetrácie kotvy cez stenu 
graftu (obrázok 2). Vodiaci katéter je určený 
na usmernenie aplikátora na požadované 
miesto v rámci obvodu aorty. Pomocou 
ovládacej rukoväte formujeme distálny ko-
niec katétra (tzv. funkčnú špičku) v snahe 
dosiahnuť čo najkolmejšiu pozíciu proti 
stene graftu. Vyrába sa v dvoch pracovných 
dĺžkach (62 cm a 90 cm) s dĺžkou funkčnej 
špičky 22, 28, 32 alebo 42 mm (11).

Technika	zákroku
Indikáciou na profylaktickú im-

plantáciu kotiev EndoAnchor je prítomnosť 
nepriaznivých anatomických faktorov na 
predzákrokovom CTAg vyšetrení (obrázok 
3). Na našom pracovisku je hlavnou indiká-
ciou prítomnosť krátkeho alebo kónické-

ho krčka AAA. Každého pacienta je nutné 
hodnotiť a pristupovať k nemu individu-
álne. Rovný krčok dĺžky 5 mm je menej 
rizikový z hľadiska periprocedurálneho 
endoleaku ako 10 mm angulovaný, event. 

kónický krčok. Prítomnosť nástenného 
trombu širšieho ako 2 mm zase predsta-
vuje v danom mieste riziko nedostatočnej 
penetrácie kotvy do aortálnej steny a z dl-
hodobého hľadiska riziko migrácie graftu.

Obrázok	1.	HELI-Fx EndoAnchor systém. A – vodiaci katéter so zavádzačom; B – aplikátor HELI-Fx; 
C – kazeta s kotvami EndoAnchor; D – kotva Endoanchor 

Obrázok	2.	Dvojstupňová implantácia kotvy EndoAnchor 

Obrázok	3.	Anatomicky nepriaznivé proximálne kotviace zóny AAA
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Samotný zákrok sa vykonáva 
v lokálnej anestézii z transfemorálneho 
prístupu cez 16F zavádzač. Pre správnu 
techniku implantácie je dôležitá pozícia 
vodiaceho katétra proti stene aorty. Ako 
pomôcka slúži marker v tvare písmena C, 
lokalizovaný na distálnom konci funkčnej 
špičky katétra. Pri správnej pozícii ka-
tétra má marker tvar rovnej vertikálnej 
čiary I (obrázok 4a). Cez takto poloho-
vaný katéter zavedieme aplikátor a v už 
spomínaných dvoch krokoch implantu-
jeme kotvy EndoAnchor. V optimálnom 
prípade je uhol, ktorý zviera aplikátor so 
stenou aorty, kolmý (90°) (obrázok 4b). 

Ak ide o cielenú implantáciu ko-
tiev EndoAnchor v rámci obvodu aorty, 
riadime sa pozíciou C ramena angio-
grafu. Priemer aorty, ktorý je kolmý na 
smer žiarenia z C ramena, nám udáva 
dva body, v ktorých budeme pri správnej 
pozícii katétra a aplikátora implanto-
vať kotvy. To má veľký význam hlavne 
v prípade endovaskulárneho riešenia 
neskorých endoleakov, kedy je cieľom 
implantovať kotvu práve do miesta pre-
sakovania (obrázok 5). Aj v tomto prípade 
predchádza samotnej fixácii dôkladné 
predoperačné zhodnotenie CT angio-
grafie s určením optimálnej pozície C 
ramena a identifikácii zón vhodných na 
implantáciu kotiev.

Počet a lokalita implantovaných 
kotiev závisí od diametra krčka a príčiny 
implantácie (prevencia alebo terapia en-
doleaku). Výrobca odporúča implantáciu 
minimálne 4 kotiev pri diametri krčka  
≤ 29 mm a 6 a viac kotiev pri diametri 
> 29 mm. Pozíciu kotiev je nutné modi-
fikovať na základe pozície kalcifikátov 
a nástenných trombov (obrázok 6). 

Diskusia
Endovaskulárna liečba sa stala 

preferovanou metódou v liečbe pacien-
tov s infrarenálnou AAA. Jej úspech je 
daný kompletným vyradením vaku aneu- 
ryzmy z cirkulácie a je v zásadnej miere 
závislý od anatómie proximálneho krč-
ka aneuryzmy. Nepriaznivá morfológia 
proximálnej kotviacej zóny stentgraftu 
predstavuje zvýšené riziko včasných aj 
neskorých komplikácií spojených s EVAR. 
Väčšina odborných publikácií klasifikuje 
nepriaznivú morfológiu ako diameter 
krčka ≥ 28 – 30 mm, anguláciu ≥ 60°, 

Obrázok	4.	Správna (A a B) a nesprávna (C) pozícia vodiaceho katétra a aplikátora k stene aorty

Obrázok	5.	Endoleak Ia úspešne riešený implantáciou kotiev EndoAnchor

Obrázok	6.	Priemer aorty kolmý na smer žiarenia z C ramena udáva pri správnej pozícii katétra  
a aplikátora miesto implantácie kotiev EndoAnchor

Obrázok	7.	Aneuryzma abdominálnej aorty s krátkym krčkom riešená endovaskulárne s profylaktic-
kou implantáciou kotiev EndoAnchor
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dĺžku ≤ 10 – 15 mm (v závislosti od IFU 
výrobcu), kónický tvar krčka a prítom-
nosť nástenného trombu zaberajúceho 
viac ako 50 % obvodu krčka aneuryzmy 
(12-15). Tu treba dodať, že v súčasnosti 
sú na trhu typy stentgraftov, ktorých 
výrobcovia udávajú možnosť bezpečnej 
implantácie aj v prípade dĺžky krčka od 
7 mm (The Ovation® Abdominal Stent 
Graft System, Ovation System, Endologix 
Inc., Santa Rosa, CA) a anguláciou ≤ 90° 
(The Aorfix, Lombard Medical, Oxon, 
UK). Aburahma et al. vo svojej retro-
spektívnej štúdii (n = 526) sledovali vý-
skyt komplikácií u pacientov po EVAR. 
Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín 
podľa toho, či anatómia proximálnej fi-
xačnej zóny spĺňala odporúčania výrobcu 
(IFU) alebo bol aspoň jeden parameter 
mimo IFU. Analýza dát potvrdila signi-
fikantne vyššie riziko rastu vaku aneu-
ryzmy, reintervencií a úmrtí u pacientov 
s angulácou krčka ≥ 60° a dĺžkou krčka  
≤ 10 mm (16).  Antoniou et al. metaanalý-
zou 7 veľkých EVAR štúdií (n = 1 559) po-
rovnávali bezpečnosť a účinnosť endovas-
kulárnej liečby u pacientov s priaznivou 
a nepriaznivou morfológiou. Hodnotila 
sa technická úspešnosť, výskyt endole-
aku typu Ia, mieru reintervencií a AAA-
asociovanú mortalitu po 30 dňoch a 1 
roku. Pacienti s nepriaznivou anatómiou 
mali až 4-krát vyššie riziko rozvoja en-
doleaku typu Ia, čo bolo spojené aj so 
signifikantne vyššou mierou reintervencií 
a AAA-asociovanej mortality (3).

Posúvanie hraníc endovasku-
lárnej liečby aj na túto skupinu pacien-
tov bolo impulzom na rozvoj ďalších 
techník, ktorých cieľom je buď predĺžiť 
pôvodne krátku proximálnu fixačnú zónu 
(CHEVAR, FEVAR), alebo zvýšiť silu ra-
diálnej fixácie stentgraftu o stenu aorty 
(palmaz stent, systém Heli-Fx).

Aj keď FEVAR býva považova-
ný za zlatý štandard v endovaskulár-
nej liečbe infrarenálnych aneuryziem 
s krátkou proximálnou fixačnou zónou 
a komplexnou anatómiou, podobne ako 
štandardný EVAR má svoje limitácie. 
Vzhľadom na väčší profil používaného 
inštrumentária (22F) je potrebný väčší 
diameter prístupových tepien. Úspešnosť 
FEVAR je tiež vo veľkej miere závislá od 
stavu viscerálnych tepien. Diameter 
tepien ≤ 4 mm, ich závažné ateroskle-

rotické postihnutie a ostrý, kaudálne 
orientovaný odstup z aorty predstavu-
jú zvýšené riziko skorých a strednodo-
bých komplikácií v zmysle zalomenia, 
trombózy a nutnosti reintervencií (17). 
Tortuózny priebeh zase zvyšuje riziko 
nesprávnej pozície fenestrácií k ostiám 
viscerálnych tepien, preto výrobca ne-
odporúča implantáciu pri angulácii aor-
ty ≥ 45°. (Zenith fenestrated stent graft 
system, Cook Medical Inc, Brisbane, 
Queensland, Australia). V neposlednom 
rade je nevýhodou aj dĺžka výroby graftu 
pre konkrétneho pacienta pohybujúca sa 
v rozmedzí od 4 – 6 týždňov, ktorá zne-
možňuje implementáciu tejto techniky 
do liečby urgentných stavov (18). Veľká 
retrospektívna porovnávacia štúdia 
hodnotiaca celkovú bezpečnosť EVAR 
vs. FEVAR udáva podobnú hospitalizačnú 
mortalitu, ale vyššiu mieru závažných 
renálnych a neurologických komplikácií 
vo FEVAR vetve v porovnaní s klasickým 
EVAR v liečbe intaktných AAA (19).

Väčšina súčasných odporúčaní 
ohľadom CHEVAR vychádza z PERICLES 
registra, ktorý udáva najoptimálnejšie 
výsledky v prípade dĺžky novej fixačnej 
zóny ≥ 20 mm a pri použití maximálne 
dvoch paralelných graftov (20). Posledné 
štúdie a metaanalýzy dostupnej odbornej 
literatúry porovnávajúcej tieto dve tech-

niky (FEVAR vs. CHEVAR) udávajú nižšiu 
mieru periprocedurálnych komplikácií, 
endoleaku Ia a včasnej závažnej morbi-
dity a mortality po FEVAR. V súčasnosti 
sa preto CHEVAR odporúča hlavne pri 
liečbe komplexných AAA v urgentnom 
režime, u pacientov s vysokým rizikom 
chirurgickej liečby a pacientov anatomic-
ky nevhodných na FEVAR (21, 22).

Na rozdiel od CHEVAR/FEVAR 
spočíva úloha systému HELI-Fx v aktívnej 
fixácii stentgraftu o stenu aorty, a tým aj 
zvýšení sily potrebnej na migráciu graftu. 
Experimentálny model s použitím ľud-
ských kadaveróznych aort potvrdil, že 
stupeň fixácie a sily potrebnej na malpo-
zíciu graftu je pri systéme HELI-Fx ekvi-
valentný tomu chirurgickému (graf ) (23).

Najviac informácií v  súvislosti 
s efektivitou systému HELI-Fx v primár-
nej liečbe komplexných AAA prináša glo-
bálna, prospektívna, multicentrická štú-
dia ANCHOR (50 centier v USA a Európe). 
Pacienti boli zaradení do primárneho 
alebo revízneho ramena podľa toho, či 
išlo o profylaktickú implantáciu kotiev 
EndoAnchor u AAA pacientov s nepriaz-
nivou anatómiou proximálneho krčka 
alebo o terapiu neskorých komplikácií 
(endoleak typ Ia, migrácia graftu) po 
predchádzajúcej EVAR procedúre. 
V oboch ramenách bol podiel pacien-

Graf. Sila (v N) potrebná na malpozíciu graftu bez a s fixáciou systémom HELI-Fx a porovnanie  
s klasickou chirurgickou sutúrou



Vaskulárna medicína | 2020;12(2) | www.solen.sk

102 Hlavná téma

tov s anatomicky nepriaznivým krčkom  
≥ 88 %. K dnešnému dňu už máme k dis-
pozícii výsledky štvorročného sledova-
nia pacientov zaradených v primárnom 
ramene (n = 716), ktoré potvrdili nízku 
mieru AAA-asociovanej mortality a re-
intervencií v dôsledku endoleaku typu 
Ia (2,3 %, resp. 2,8 %) (24).

Muhs et al. vo svojej štúdii ana-
lyzovali stupeň regresie vaku AAA u pa-
cientov zaradených v profylaktickom 
ramene štúdie ANCHOR a porovnávali 
ho s retrospektívne získanými údajmi 
z klasických EVAR procedúr z daných 
pracovísk. Percento pacientov, u ktorých 
došlo k regresii vaku, bolo signifikantne 
vyššie v skupine pacientov liečených sys-
témom HELI-Fx, v porovnaní s pacient-
mi liečenými len samotným EVAR-om 
(81 % pacientov vs. 49 % pacientov) (25). 
Priemerný čas potrebný na implantáciu 
kotiev bol 20 minút. Zároveň neboli za-
znamenané žiadne závažné kompliká-
cie súvisiace so samotnou implantáciou 
a materiálom kotiev. Na základe uvede-
ného sa autori zhodujú na bezpečnosti 
a benefite profylaktického použitia sys-
tému HELI-Fx u pacientov s komplexnou 
aortálnou anatómiou (24).

Záver
Použitie systému HELI-FX u pa-

cientov s nepriaznivou morfológiou pro-
ximálneho krčka signifikantne znižuje 
riziko skorých a strednodobých kompli-
kácií súvisiacich s EVAR-om. Doterajšie 
štúdie potvrdzujú aj jeho význam a efek-
tivitu v liečbe akútnych periprocedu-
rálnych a včasných postprocedurálnych 
endoleakov typu Ia. Na dosiahnutie opti-
málnych výsledkov je nevyhnutná znalosť 

indikácií a  limitácií systému HELI-Fx, 
individuálny prístup ku každému pacien-
tovi a dôkladné plánovanie na základe 
predoperačného CTAg vyšetrenia. 
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Úvod
Intervenčná rádiológia ponúka 

v súčasnosti široké spektrum výkonov 
v diagnostike a liečbe ochorení, obzvlášť 
nádorových. Diagnostické odbery tkanív 
na histologické vyšetrenie a stanovenie 
presného typu nádorového procesu sú 
prvým krokom na adekvátnu onkolo-
gickú či chirurgickú liečbu pacientov. 
Čoraz viac aj intervenčná rádiológia 
prispieva svojimi vaskulárnymi a nevas-
kulárnymi postupmi k liečbe pacientov 
s onkologickým ochorením, čoho sved-
kami sme aj v Národnom onkologickom 

ústave v Bratislave. Nevyhnutnosťou je 
však adekvátne technické a personálne 
vybavenie pracovísk, ktoré umožňuje 
štandardizáciu jednotlivých postupov 
a dodržiavanie odporúčaní uznávaných 
intervenčných rádiologických spoloč-
ností na základe evidence based medici-
ne, čo výrazne znižuje morbiditu a mor-
talitu jednotlivých výkonov a skvalitňuje 
terapeutický proces. Vzhľadom na ob-
siahlosť témy sa autori rozhodli detail-
nejšie opísať nevaskulárne intervenčné 
výkony v diagnostike a liečbe nádorových 
ochorení, s ktorými majú bohaté skúse-

nosti. Skupina vaskulárnych intervenč-
ných výkonov u onkologického pacienta 
si zaslúži samostatný rozsiahlejší článok. 

Diagnostické	intervenčné	
výkony
Diagnostické intervenčné výkony 

majú relatívne dlhú históriu, siahajúcu do 
30. rokov 20. storočia. Od počiatkov, kedy 
sa miesta biopsie selektovali pomocou 
fyzikálneho vyšetrenia, sme sa postupne 
prepracovali k ultrazvuku, kde sa pomo-
cou B-módu označovalo miesto punkcie 
na koži až po počiatky CT navigovaných 

Rádiologické intervenčné výkony v diagnostike 
a liečbe nádorových ochorení

MUDr.	Ivan	Uhrin,	MUDr.	Marek	Makovník,	MUDr.	Marek	Hergel
1Rádiologické oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava

Intervenčná	rádiológia	ponúka	v súčasnosti	široké	spektrum	výkonov	v diagnostike	a liečbe	nádorových	ochorení.	Diagnostické	odbe-
ry	tkanív	z tumoróznych	procesov	sa	realizujú	na	základe	ich	lokality	pod	adekvátnou	zobrazovacou	metódou,	v prevažnej	miere	pod	
ultrazvukovou,	prípadne	CT	navigáciou.	U časti	pacientov	ide	prvý	krok,	ktorý	vedie	k adekvátnej	onkologickej	či	chirurgickej	liečbe	
na	základe	výsledku	histologického	vyšetrenia.	Nevyhnutnosťou	je	však	adekvátne	technické	a personálne	vybavenie	pracovísk,	ktoré	
umožňuje	štandardizáciu	jednotlivých	postupov	a dodržiavanie	odporúčaní	uznávaných	intervenčných	rádiologických	spoločností	na	
základe	evidence	based	medicine,	čo	výrazne	znižuje	morbiditu	a mortalitu	jednotlivých	výkonov	a skvalitňuje	terapeutický	proces.	Autori	
v prvej	časti	článku	detailne	popisujú	metodický	postup	odberu	tkanív	v jednotlivých	lokalitách	v oblasti	hrudníka,	brucha	a panvy,	ďalej	
sa	venujú	bezpečnosti	a miere	komplikácií	samotných	výkonov.	Druhá	časť	článku	je	venovaná	terapeutickým	intervenčným	výkonom,	ich	
miere	úspešnosti,	bezpečnosti	a komplikácií	na	základe	aktuálne	dostupnej	literatúry.	Jednotlivo	popisujú	ablačné	výkony	primárnych	
a metastatických	nádorových	procesov	v radikálnej,	ako	aj	paliatívnej	intencii.	Následne	rozoberajú	riešenie	komplikácií	spojených	so	
základným	nádorovým	procesom	ako	urostáza,	stáza	v žlčových	cestách	a manažment refraktérneho	ascitu	a fluidothoraxu.

Kľúčové	slová: intervenčná rádiológia, ablačné výkony, bioptické výkony, skiaskopia, nefrostómia, perkutánna transhepatálna drenáž, indwel-
ling katéter 

Interventional radiology procedures in diagnostics and treatment of oncological diseases

Interventional	radiology	today	offers	a wide	range	of	interventions	in	the	area	of	diagnostics	as	well	as	treatment	of	oncological	diseases.	
Diagnostic	tissue	biopsies	from	tumorous	processes	are	performed	depending	on	their	location	using	relevant	imaging	technology,	usu-
ally	ultrasound	or	CT	guidance.	With	some	patients	this	is	the	first	step	leading	up	to	suitable	oncological	or	surgical	treatment	based	
on	results	from	histology	exam.	What	is	an	absolute	must,	however,	is	sufficient	and	professional	technical	equipment	as	well	as	trained	
and	skilled	personnel.	These	prerequisites	allow	for	standardization	of	individual	procedures	and	adherence	to	recognized	interventional	
radiology	societies	“evidence	based	medicine”	processes.	This	in	turn	decreases	the	morbidity	and	mortality	during	individual	interven-
tions	and	speeds	up	the	therapeutic	process.	In	the	first	part	of	the	article	the	authors	go	into	great	detail	describing	the	methodology	
of	taking	a tissue	sample	from	specific	locations	in	the	area	of	chest,	the	abdomen	and	the	pelvis,	continuing	with	safety	and	the	extent	
of	possible	complications	during	the	interventions	themselves.	Second	part	of	the	article	then	focuses	on	therapeutic	interventional	
procedures,	their	success	rate,	safety	and	complications	as	described	in	the	currently	available	literature.	Ablation	techniques	of	primary	
and	metastatic	tumors	in	radical	as	well	as	palliative	intentions	are	further	on	described	individually.	Discussions	afterwards	focus	on	
management	of	complications,	which	go	hand	in	hand	with	known	tumor	process	such	as	urostasis,	bile	ducts	dilatation	and	management	
of	refractory	ascites	and	pleural	effusion.

Key	words: interventional radiology, ablation techniques, bioptic techniques, skiascopy, nephrostomia, percutaneous transhepatic drainage, 
indwelling catheter
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biopsií v 70. rokoch (1, 2). Dnes je možné 
využiť viacero postupov na spresnenie 
diagnostiky, či už ide o vaskulárne ale-
bo prevažne nevaskulárne zákroky.

Do početnejšej skupiny nevas-
kulárnych intervenčných výkonov za-
raďujeme najmä biopsie a  aspirácie. 
Na našom pracovisku vykonávame 
v  súčasnosti zákroky pod RTG, USG, 
CT-fluoroskopickou alebo kombinova-
nou kontrolou. Samostatnou kapitolou sú 
diagnostické zákroky v oblasti mamoló-
gie, kde môžeme navyše zaradiť zákroky 
pod mamografickou alebo MR kontrolou.

Celý proces začína dobre vyko-
naným diagnostickým zobrazovacím 
vyšetrením (USG, CT, MR, PET – CT), na 
základe ktorého sa určí optimálny po-
stup pri odbere vzorky. Proces môže byť 
ovplyvnený aktuálnym stavom pacienta, 
prípadne alergickou a liekovou anamné-
zou. U niektorých pacientov je potrebná 
úprava hemokoagulačných parametrov 
(PT/INR) alebo krvného obrazu (počet 
trombocytov), pre minimalizáciu rizika 
krvácania ako najčastejšej komplikácie. 
Z tohto hľadiska môžeme zákroky roz-
deliť na dve skupiny. Prvou sú zákroky 
s nízkym rizikom krvácania, t. j. biopsia 
lézií z povrchových, podkožných ale-
bo  palpovateľných lokalít (lymfatické 
uzliny (LU) na krku, v axilách a inguinách, 
lézie na končatinách, hrudnej a brušnej 
stene, v prsníkoch), kde nie je potreb-
né mať k dispozícii tieto parametre, ale 
INR by nemalo byť vyššie ako 3,0 a počet 
trombocytov by nemal byť pod 20x109/l. 
Druhou skupinou sú zákroky s vyšším 
rizikom krvácania, t. j. biopsie lézií v in-
traabdominálnom, retroperitoneálnom 
a panvovom priestore, biopsie pľúc, stav-
cov a niektorých častí skeletu, kde nie 
je možná kompresia punkčného traktu. 
Vtedy je vždy potrebné kontrolovať PT/
INR, ktoré by nemalo byť vyššie ako 1,5 – 
1,8 a aj počet trombocytov, ktorý by mal 
byť vyšší ako 50x109/l (3). Je štandard, že 
výkony v určitých lokalitách za hranič-
ných alebo nevyhovujúcich hemokoagu-
lačných podmienok a počtu trombocytov 
či množstva fibrinogénu sú konzultované 
hematológom a ten v prípade potreby 
určí typ medikácie.

Medzi faktory ovplyvňujúce vý-
ber modality a následný postup radíme 
detegovateľnosť/vizualizovateľnosť lé-

zie, jej dostupnosť, vaskularizáciu, ako 
aj priebeh cievnych štruktúr v oblasti 
predpokladaného punkčného kanála, 
veľkosť, charakter, vzdialenosť lézie, ako 
aj množstvo svalov alebo iných štruktúr 
v predpokladanom punkčnom kanáli. 
Mnohokrát je potrebné korelovať obraz aj 
s PET – CT vyšetrením na určenie mies-
ta s najvyššou metabolickou aktivitou 
pre následnú cielenú biopsiu. V prípade 
centrálne nekrotických alebo kolikvo-
vaných lézií sa snažíme vzorky odoberať 
z periférie lézie. Každý výkon sa realizu-
je za aseptických podmienok v lokálnej 
anestézii (výnimočne v celkovej anestézii 
alebo analgosedácii za spolupráce s tí-
mom OAIM). 

Biopsie v oblasti hrudníka
Pri intrathorakálnych výkonoch 

ide prevažne o odber tkaniva pod CT 
fluoroskopickou navigáciou z ložisko-
vých lézií alebo infiltrátov v pľúcnom 
parenchýme, prípadne zo solídnych 
patologických zmien na pleure, alebo 
o odber tekutiny v pleurálnej dutine. 
Taktiež je možné vykonávať biopsie 
v oblasti mediastína z patologicky zväč-
šených LU alebo tumoróznych procesov. 
Špecifické pre výber prístupu sú vzdia-
lenosť od pleury, okolité cievy, bronchy, 
priebeh nervových štruktúr, interló-
bium alebo poloha emfyzematóznych 
búl. Pre redukciu komplikácií je vhod-
né vyberať si čo najkratšiu trajektóriu 
smerom k miestu najväčšieho prieme-
ru lézie (4). Anestetikum aplikujeme do 
predpokladaného punkčného kanála až 
po pleuru, pričom pristupujeme vždy cez 
horný okraj kaudálneho rebra. Pri pľúc-
nych biopsiách používame najčastejšie 
18G truecut ihlu v bioptickom zariadení 
(bioptická pištoľ alebo tzv. „delo“) zavá-
dzanú pomocou koaxiálnej ihly (obrá-
zok 1). Na výber máme aj atraumatické 
ihly so zasúvateľným tupým koncom 
a kanálikom vyúsťujúcim na tupom konci 
ihly, čo nám dáva možnosť vytvorenia 
alebo odsatia arteficiálneho pneumotho-
raxu (PNO) pre bezpečnejšie vykonanie 
punkcie. Pri punkcii mediastína sa snaží-
me pristupovať cez mediastinálne tukové 
tkanivo, prípadne je možný prístup aj cez 
pleurálnu dutinu už spomenutou tupou 
ihlou, eventuálne vytvorením artefici-
álneho PNO, alebo priamo cez pľúcny 

parenchým, vždy však ide o jednostranný 
prístup (obrázok 2). V prípade potreby je 
kedykoľvek možná kontrola zavedenia 
ihly alebo aktuálnych komplikácií. Pre 
minimalizáciu dávky, či už pre pacienta 
alebo rádiológa, používame CT low-dose 
protokoly. Komplikácie transthorakál-
nych biopsií môžeme rozdeliť na menej 
závažné vyžadujúce väčšinou sledova-
nie pacienta bez potreby hospitalizácie 
a závažnejšie vyžadujúce hospitalizáciu, 
prípadne aj terapiu. Medzi najčastejšie 
komplikácie patrí pneumothorax, 
asymptomatický s  priemernou inci-
denciou okolo 25 % a symptomatický 
s  priemernou incidenciou okolo 6 % 
(obrázok 3) (5). Za symptomatický po-
važujeme pneumothorax progredujúci 
s klinickými príznakmi u pacienta. Vždy 
sa najskôr snažíme aspirovať čo najväčšie 
množstvo vzduchu, čím väčšinou pred-
ídeme nutnosti drenáže. Ďalšou častou 
komplikáciou je intraparenchymatózne 
krvácanie s výskytom v priemere u 18 %  
pacientov, zriedkavo v priemere u 4 % 
pacientov klinicky sa prejavujúce ako 
hemoptýza (5). Menej častými kompli-
káciami intrathorakálnych zákrokov sú 
vzduchová embólia alebo intrabronchiál-
ne krvácanie. Výťažnosť pľúcnych biopsií 
sa líši podľa použitej ihly. V priemere je 
výťažnosť v rozmedzí 75 – 95 %. Miera 
vplyvu skúsenosti intervenčného rádio-
lóga na výťažnosť biopsie sa líši naprieč 
viacerými štúdiami, avšak na pomer zá-
važnejších a menej závažných kompliká-
cií, ako aj na ich počet, nemá skúsenosť 
rádiológa vplyv (4, 6).

Biopsie kostných štruktúr
Kostné lézie bioptujeme najčas-

tejšie pod kontrolou CT fluoroskopie, 
pri väčších, prevažne mäkkotkanivových 
masách prerastajúcich mimo hraníc ske-
letu využívame USG kontrolu (7). Výber 
vhodného miesta, a s tým súvisiaca čo 
najväčšia výťažnosť, závisí od denzity 
ložiska (ideálne je lytické ložisko), jeho 
veľkosti a metabolickej aktivity (korelá-
cia s PET – CT). Výťažnosť sa pohybuje 
v rozmedzí 66 – 98 % (8). Smer punkč-
ného kanála vyberáme v čo najdlhšej osi 
kosti, ideálne so zavzatím časti zdravej 
kosti, ako aj postihnutej zložky. Snažíme 
sa viesť punkčný kanál čo najďalej od 
kĺbneho spojenia alebo kortikalis kosti. 



www.solen.sk | 2020;12(2) | Vaskulárna medicína

105Hlavná téma

Za aseptických podmienok aplikujeme 
anestetikum do podkožia a mäkkých častí 
punkčného kanála a vejárovito vykoná-
vame anestéziu periostu cca na ploche  
1 cm2. Biopsie mäkkotkanivových infiltrátov  
realizujeme koaxiálnou technikou s poži-
tím bioptického dela. Na penetráciu cez 
kortikalis kosti používame kostné bioptic-
ké ihly s hrúbkou 11 G, ktoré po manuálnom 
zapichnutí do umŕtveného periostu ručne 
zavŕtame do kosti v požadovanom sme-
re a do požadovanej hĺbky za priebežnej 
CT fluoroskopickej kontroly (obrázok 4).  
Vo výsledku dostávame najčastejšie  
1 valec tkaniva s objemom podľa hrúbky 
použitej bioptickej ihly. Komplikácie kost-
ných biopsií sa v priemere vyskytujú u 2 %  
pacientov, pričom klinicky významné 
komplikácie dosahujú 1 % (8). Spomedzi 
komplikácií sa najčastejšie stretneme 
s krvácaním a následným hematómom, 
ktoré sa vyskytujú v 2,5 % prípadov, pri-
čom zhoršené koagulačné alebo krvné 
parametre nemusia znamenať vyššie rizi-
ko krvácania (9). Menej časté komplikácie 
sú fraktúry, zanesenie infekcie, poško-
denie nervov alebo zanesenie malígnych 
buniek v priebehu punkčného kanála (8).

Biopsie v oblasti brucha 
a panvy
Najviac biopsií v oblasti brucha je 

vykonaných na pečeni, ktorá je spomedzi 
vnútrobrušných orgánov najčastejšie po-
stihnutá metastatickým alebo primárnym 
nádorovým procesom. Takmer všetky vý-
kony realizujeme pod USG navigáciou zo 
subkostálneho, subxifoidálneho alebo in-
terkostálneho prístupu. Podobne odobe-

ráme vzorky zo sonograficky vizualizo-
vateľných lokalít, ktorými sú najčastejšie 
pankreas, obličky, podkožie, svaly, intra-
abdominálna karcinomatóza seróznych 
blán a dostupné intra/retroperitoneálne 
masy. V prípade lézií s nízkym rizikom kr-
vácania volíme bioptickú ihlu 14 G a menej. 
Pri biopsiách pečene používame najčastej-
šie 16 G ihlu, aj keď je možné použiť aj 18 G 
ihlu, ktorej výhodou je menšia bolestivosť 
pre pacienta, avšak výraznou nevýhodou 
je nižšia výťažnosť (10). Punkcie pečene 
realizujeme v nádychu. Používame navá-
dzač so zobrazenou predpokladanou tra-
jektóriou punkčného kanála, pričom uhol 
proti kožnému povrchu je nastaviteľný 
v rozmedzí 17 – 42°. Venujeme dôraz najmä 
anestézii podkožia až parietálneho peri-
tonea. Až na punkcie ložísk podozrivých 
zo sarkómu, kedy používame koaxiálnu 
techniku s aplikáciou tušu do punkčného 
kanála, realizujeme jednotlivé vpichy bez 
použitia koaxiálnej techniky (11). Ak je to 
možné, nepristupujeme cez interkostál-
ny priestor, najmä pre riziko penetrácie 
pleurálneho recesu a vzniku PNO. Pri ob-
jemnejšom ascite realizujeme punkciu až 
po jeho redukcii. Výťažnosť biopsií pečene 
sa pohybuje v rozmedzí 94 – 98 %, pričom 
nevýpovedné vzorky sú najčastejšie pre 
nekrózu centra lézie (10, 11).

Najčastejšou komplikáciou je 
krvácanie vyskytujúce sa v  rozmedzí 
0,5 - 10,9 % prípadov, priemerne v 2 %, 
z  toho závažné krvácanie s klinickými 
prejavmi a nutnosťou terapie sa vyskytuje 
v rozmedzí 0,1 – 4,6 % prípadov, pričom 
menšia skúsenosť intervenčného rádiológa 
nezvyšuje riziko krvácania (11 - 13). Medzi 
menej časté komplikácie radíme zanese-
nie infekcie (0,1 %), hemo/pneumothorax 

(0,06 %) a smrť (0,05 %). V literatúre sa 
stretávame aj s komplikáciami ako biliárna 
peritonitída alebo AV fistula (13). 

Pri retroperitoneálnych patológi-
ách je často nutné získať histologické vý-
sledky tkaniva na určenie diagnózy a plá-
novanie následnej terapie (14). Operačný 
prístup, ktorý tiež nie je v niektorých 
prípadoch jednoduchý, či už laparosko-
pický alebo laparotomický, zostáva prvou 
voľbou pri léziách charakteru lymfómu 
pri prvodiagnostike, keď je potrebné 
väčšie množstvo patologického tkaniva. 
Vzorky najčastejšie odoberáme z tumorov 
pankreasu, lymfadenopatie, tumorov ob-
ličiek, prípadne akejkoľvek inej patológie 
vychádzajúcej alebo infiltrujúcej retro-
peritoneum. Punkcii pod USG kontrolou 
sú najčastejšie dostupné tumory obličiek, 
objemné tumory pankreasu alebo pake-
ty lymfadenopatie, ktoré sa propagujú 
smerom pod prednú alebo bočnú brušnú 
stenu. Nutné je, aby bol vždy vizualizova-
teľný celý punkčný kanál a zároveň aj cie-
vy a črevné kľučky v jeho okolí. Anestéziu 

Obrázok	1.	CT fluoroskopicky navigovaná punk-
cia ložiska v emfyzematózne zmenenom pľúcnom 
parenchýme s použitím 18 G bioptickej ihly (biela 
šípka) a 17G koaxiálnej ihly (čierne šípky) – 
z výsledku biopsie epidermoidný karcinóm pľúc

Obrázok	2.	CT fluoroskopicky navigovaná punk-
cia mediastinálneho infiltrátu s použitím 18 G 
bioptickej ihly a atraumatickej 17 G koaxiálnej 
ihly s pasážou cez ľavý hemithorax mimo pľúc-
neho parenchýmu

Obrázok	3.	Komplikácia v podobe pneumothoraxu 
(biela hviezdička) a intraparenchymatózneho krváca-
nia (čierna šípka) bez hemoptýzy po punkcii ložiska 
v teréne emfyzematóznych zmien v axiálnom CT 
obraze so spontánnou regresiou PNO aj hemorágie

Obrázok	4.	CT fluoroskopicky navigovaná biopsia 
tela stavca Th10 dorzálnym transpedikulárnym 
prístupom pomocou 11 G kostnej bioptickej ihly 
s nálezom metastázy synoviálneho sarkómu
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sa snažíme aplikovať v čo najväčšom roz-
sahu punkčného kanála až k lézii. Väčšinu 
retroperitoneálne uložených patológií 
bioptujeme pod CT fluoroskopickou na-
vigáciou. Podľa uloženia patológie si vo-
líme prístup s najmenším rizikom poško-
denia priľahlých štruktúr z ventrálneho, 
dorzálneho alebo laterálneho smeru (ob-
rázok 5, 6, 7). Prístup je väčšinou najkom-
plikovanejší z ventrálneho smeru, preto 
ak je to možné, preferujeme dorzálny 
prístup. Volíme miesto, kde penetrujeme 
najmenšie množstvo svaloviny a punkčný 
kanál prechádza čo najďalej od okolitých 
štruktúr. V indikovaných prípadoch je 
možná hydrodisekcia za použitia fyzio-
logického roztoku alebo kombinácie lo-
kálneho anestetika s bikarbonátom, čím 
odtlačíme okolité štruktúry tak, aby sa 
predišlo ich poškodeniu. Menej často sa 
stretávame s transorgánovým prístupom, 
ktorý má rovnakú mieru komplikácií (15). 
Najčastejšie pristupujeme k biopsii koaxi-
álnou technikou, v prípade lymfadenopa-
tie používame minimálne 14 G bioptickú 
ihlu, pri ostatných patológiách najčastej-
šie 16 G ihlu. Pri tumoroch, ktoré infiltru-
jú cievne štruktúry, respektíve punkčný 
kanál, vedieme v ich blízkosti, používame 
kontrastnú látku intravenózne na ich vi-
zualizáciu pri CT fluoroskopickej navigá-
cii, čo znižuje riziko krvácania. Výťažnosť 
vzoriek na určenie správnej diagnózy sa 
pohybuje okolo 90 % (14, 16). Celková mie-
ra komplikácií sa výraznejšie líši medzi 
pracoviskami a  pohybuje sa v  rozpätí  
6 – 20 %, pričom vyššia miera kompli-
kácií je asociovaná len s hypervaskulár-
nymi tumormi (16, 17). Medzi najčastejšie 
komplikácie patrí fokálne krvácanie bez 

nutnosti terapie, menej časté sú infekcie, 
pankreatitída alebo zanesenie nádoro-
vých buniek do punkčného kanála.

Terapeutické	intervenčné	
výkony
Cielené terapeutické metódy in-

tervenčnej rádiológie pri primárnom 
a metastatickom ochorení priniesli revo-
lúciu v liečbe nádorových ochorení a po-
skytli možnosti pre pacientov, ktorých 
ochorenie je považované za inoperabilné. 
U niektorých onkologických pacientov 
sú tieto minimálne invazívne zákroky 
liečbou v prvej línii, zatiaľ čo u iných sa 
vykonávajú na predĺženie života v palia-
tívnej starostlivosti. Na základe prístupu 
môžeme intervenčné výkony rozdeliť na 
vaskulárne (napr. transarteriálna che-
moembolizácia – TACE, transarteriálna 
rádioembolizácia – TARE, embolizácia 
portálnej vény, embolizácia pri hemorá-
gii, periférne venózne prístupy) a nevas-
kulárne (napr. ablačné výkony, drenáže 
patologických kolekcií – abscesy, bilómy, 
lymfocysty, hematómy, serómy, cysty, 
nefrostómie, perkutánna transhepatál-
na drenáž (PTD), stenty žlčových ciest, 
perkutánna gastrostómia (PEG). 

Ablačná liečba
Ablačná liečba ako typ terapie je 

v modernej schéme multidisciplinárneho 
prístupu liečby nádorov a metastáz u on-
kologických pacientov čoraz viac dôle-
žitý. V prípade nemožnosti chirurgickej 

intervencie ponúka pacientom alterna-
tívnu formu liečby. Medzi výhody samot-
nej liečby patrí jej nízka miera závažných 
komplikácií, krátka dĺžka hospitalizácie 
spojená s redukciou vystavenia sa no-
zokomiálnym infekciám a nákladovou 
efektivitou. Viaceré štúdie zaoberajúce 
sa analýzou ablačných metód prichádza-
jú so sľubnými výsledkami, týkajúcimi 
sa dĺžky času prežívania a zabezpeče-
nia paliatívnej starostlivosti a zvýšenia 
komfortu pacienta. Medzi základné 
typy a najčastejšie používané ablačné 
metódy patria rádiofrekvenčná ablácia 
(RFA), mikrovlnná ablácia (MWA) a kry-
oablácia. Na miernom ústupe je laserom 
indukovaná termoablácia (LITT), zatiaľ 
čo ireverzibilná elektroporácia a foku-
sovaný ultrazvuk s vysokou intenzitou 
(HIFU) sú na vzostupe. Najčastejšie po-
užívané formy ablačnej liečby v NOÚ sú 
rádiofrekvenčná a mikrovlnná ablácia. 

Metodický postup ablačnej 
liečby
Vzhľadom na lokalitu lézie volíme 

navigáciu buď pod CT, alebo USG kon-
trolou. Všetky ablačné výkony pľúcnych 
ložísk realizujeme pod CT navigáciou. 
Kombinovanú navigáciu pod CT a USG 
kontrolou môžeme zvoliť pri léziách loka-
lizovaných v hepare a obličkách. Za ste-
rilných podmienok po lokálnej anestézii 
zavádzame cielene jednu alebo viac elek-
tród, prípadne antén do ložiska (obrázok 8). 
Dĺžku aktívneho hrotu volíme na základe 
veľkosti samotnej lézie a pohybuje sa od  
1 cm až po 4 cm pri elektródach RFA alebo 
3 cm pri anténach MWA. Expozíciu na-
stavujeme podľa veľkosti lézie v rozsahu 
od 6 min až s maximálnym trvaním do 25 
minút. Rádiofrekvenčné elektródy majú 

Obrázok	7.	CT fluoroskopicky navigovaná 
biopsia pravej obličky z dorzálneho prístupu 
pomocou 16G ihly

Obrázok	5.	CT fluoroskopicky navigovaná biopsia 
tumorózneho infiltrátu v retroperitoneu vyrastajú-
ceho z procesus uncinatus pankreasu z dorzálneho 
prístupu s použitím 16 G bioptickej ihly a podaním 
kontrastnej látky intravenózne, s výsledkom histo-
logického vyšetrenia adenokarcinóm pankreasu

Obrázok	6.	CT fluoroskopicky navigovaná biopsia 
laterálnym prístupom z predpokladaného tumoru 
hlavy pankreasu pomocou 16 G bioptickej ihly 
(biela hrubá šípka) a 15 G zavádzacej koaxiálnej 
atraumatickej ihly (čierna šípka) s intravenóznym 
použitím kontrastnej látky, s výsledkom histolo-
gického vyšetrenia adenokarcinóm pankreasu.
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v sebe zabudovaný teplomer na monito-
rovanie teploty vnútri lézie počas ablácie 
a po nej. Ak je potrebné, je možné aj zave-
denie externého teplomera do samotného 
ložiska paralelne popri elektróde. Výkon 
následne monitorujeme v prípade pľúc-
nych metastáz pod CT skiaskopickou kon-
trolou. V prípade hepatálnych a renálnych 
lézií pod USG a CT skiaskopickou kontro-
lou. Ak ide o výkon na hepatálnych alebo 
renálnych léziách naliehajúcich na okolité 
štruktúry, akými sú črevné kľučky, bráni-
ca alebo vaskulárne štruktúry, môžeme 
za pomoci atraumatickej ihly vykonať 
takzvanú hydro-aerickú disekciu, čím si 
jednotlivé štruktúry oddialime od miesta 
ablácie, a tým zabránime ich poškodeniu. 
Ablácie realizované na léziách lokalizo-
vaných v blízkosti dutého systému oblič-
ky sú spojené s rizikom jeho poškodenia. 
V takomto prípade je možné za pomoci 
nefrostómie alebo vnútorného stentu za-
bezpečiť preplach a ochladzovanie dutého 
systému obličky, čím zamedzíme jeho po-
škodeniu. Pri subpleurálne lokalizovaných 
metastázach v pľúcach hrozí poškodenie 
pleury, ako aj výrazná bolestivosť samot-
ného výkonu pri poškodení hrudnej steny. 
V tomto prípade môžeme arteficiálne, za 
pomoci atraumatickej ihly vytvoriť pneu-
mothorax, čím sa nám samotné ložisko aj 
s pľúcami oddiali od pleury, a tým sa za-
istí bezpečný priebeh výkonu (obrázok 9). 
Následne na konci výkonu pneumothorax 
odsajeme uvedenou ihlou. 

Počas ablácie sú pacienti moni-
torovaní (pulz, tlak, saturácia O2), anal-
gosedácia je zabezpečená tímom OAIM. 
Na konci výkonu sa následne vykoná 
kontrolné CT skenovanie na posúdenie 
úspešnosti samotnej ablácie, ako aj kon-
troly možných komplikácií.

Ablačná liečba pacientov 
s metastatickým 
kolorektálnym karcinómom
Kolorektálny karcinóm je celosve-

tovo v incidencii na 3. mieste, a dokonca 
v mortalite na 2. mieste zo všetkých ná-
dorových ochorení (18). Systémovou 
manifestáciou ochorenia je prítomnosť 
vzdialených metastáz, najčastejšie v pľú-
cach a v hepare. Až u 50 % pacientov sa 
vytvoria metastázy v hepare, pričom len 
10 – 15 % z nich podstúpi chirurgickú re-
sekciu (19). Rovnaký trend pozorujeme aj 
u pacientov s pľúcnymi metastázami. Veľká 
časť pacientov nemôže podstúpiť meta-
stazektómiu z dôvodu komorbidít alebo 
predchádzajúceho resekčného výkonu, 
ktorý znemožňuje ďalšiu chirurgickú in-
tervenciu. V takýchto prípadoch prichá-
dza do úvahy ablačná liečba, ktorá je in-
dikovaná u pacientov s počtom metastáz 
do 3 a ich maximálnou veľkosťou 3 cm. 
Pri veľkostiach nad 3 cm je pozorovaná 
zvýšená miera lokálnej recidívy v mieste 

ablácie, avšak v niektorých prípadoch, ako 
napríklad solitárna metastáza, je možné 
realizovať abláciu ložiska do maximálneho 
priemeru 5 cm (20, 21).

V roku 2015 Gillams et al. zrealizo-
vali veľkú metaanalýzu 15 štúdií so súbo-
rom 1 613 pacientov s cieľom navrhnutia 
odporúčaní týkajúcich sa vhodnej aplikácie 
termálnej ablácie u pacientov s metastá-
zami v hepare. V celom súbore pacientov 
bol priemerný počet lézií v hepare 2,2, 
priemerná veľkosť dosahovala 2,6 cm 
s  použitím rádiofrekvenčnej ablácie. 
Výsledkom ich analýzy bolo priemerné 
5-ročné prežívanie na úrovni 31 % , 3-ročné 
prežívanie na úrovni 50 %. Na základe zís-
kaných dát vypracovali algoritmus indikácie 
termoablačnej liečby u pacientov s meta-
statickým postihnutím heparu. Indikovaná 
je u pacientov, ktorí nemajú infiltratívne 
postihnutie mimo heparu alebo je extrahe-
patálny infiltrát možné radikálne resekovať. 
Ďalším kritériom je nález metastáz, ktoré sú 
menšie ako 5 cm. (obrázok 10) (22).

Obrázok	9.	(A) na CT axiálnom reze pozorovať zavedenú rádiofrekvenčnú elektródu (čierne šípky) do sub-
pleurálnej lézie pľúc. (B) na CT axiálnom reze zavedená atraumatická koaxiálna ihla (biele šípky) kolmo na 
rádiofrekvenčnú elektródu (čierne šípky), za pomoci ktorej vytvárame arteficiálny pneumothorax. (C) na 
CT axiálnom reze prítomný pneumothorax a postablačne zmenené ložisko so zavedenou atraumatickou 
koaxiálnou ihlou (biele šípky) na zabezpečenie odsatia pneumothoraxu (biela hviezdička)

Obrázok	10.	Algoritmus indikácie termoablačnej liečby (22)

Obrázok	8.	(A) na  CT axiálnom reze pozorovať 
zavedené rádiofrekvenčné elektródy do lézie 
v obličke (biele šípky). (B) zavedené elektródy 
(biele šípky) na CT v sagitálnej rovine tej istej 
úrovne v MPR rekonštrukcii
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Retrospektívna analýza 7 štúdií 
realizovaná Ridge et al. z roku 2015 sa 
zamerala na termoabláciu pľúcnych me-
tastáz u pacientov, ktorí nemohli pod-
stúpiť chirurgickú resekciu. Výsledkom 
bola stredná miera prežívania u pacien-
tov po termoablácii 33 až 46 mesiacov. 
V porovnaní s chirurgickou resekciou, 
ktorej stredná miera prežívania je 35 až 
50 mesiacov, ide o nezanedbateľný vý-
sledok. Výhodou ablačného výkonu na 
pľúcach v porovnaní s chirurgickou re-
sekciou je, že nie je potrebné prerušenie 
podávania chemoterapie, ďalej má len 
minimálny efekt na funkciu pľúc a na 
kvalitu života pacienta. Jednou zo slabín 
tejto retrospektívnej analýzy bola vysoká 
heterogenita a malý počet komorbídnych 
pacientov. V literatúre o ablácii pozoruje-
me väčšinou údaje o prežití 1 až 3 roky. Je 
to hlavne z dôvodu mnohých komorbidít, 
čo je typické pre túto skupinu pacientov. 
Päťročné prežívanie po termoablácii, ak 
je uvedené, je menej priaznivé ako preži-
tie uvedené v chirurgickej literatúre, čo 
si môžeme všimnúť aj na publikovaných 
dátach. U pacientov po termoablácii bolo 
5-ročné prežívanie dosiahnuté, len bo-
lo uvádzané jednou skupinou autorov, 
a to s výsledkom 34,9 % (23). V kontraste 
s chirurgickou resekciou, kde pozoru-
jeme 5-ročné prežívanie na úrovni 36 
– 67,8 % pacientov (21).

Ablačná liečba renálnych 
tumorov
Svetlobunkový karcinóm oblič-

ky (RCC) tvorí svetovo ročne približne 
2 % novodiagnostikovaných neoplázií 
(24). Väčšina prípadov RCC sa v  roz-
vinutom svete diagnostikuje náhodne 
počas rádiologických zobrazovacích 
vyšetrení. V súčasnosti usmernenia pre 
manažment malých nádorov obličiek vy-
dané Americkou urologickou asociáciou 
(AUA) a Európskou urologickou asociá-
ciou (EAU) naďalej odporúčajú relatívne 
invazívnu parciálnu nefrektómiu ako 
štandard starostlivosti o  tumory T1a 
s podmieneným odporúčaním termál-
nej ablácie. EAU tiež zdôrazňuje nízku 
kvalitu dostupných údajov na to, aby bolo 
možné vyvodiť konečné závery týkajúce 
sa morbidity a onkologických výsledkov 
pri ablačných výkonoch, a preto odporú-
čajú abláciu hlavne u starších pacientov 

a/alebo pacientov s komorbiditami (25). 
Hromadiace sa dôkazy však naznačujú, 
že ablácia je prijateľnou možnosťou lieč-
by u vybraných pacientov s klinickým T1 
štádiom (cT1) RCC, a to je odporúčané 
aj v najnovších smerniciach od National 
Comprehensive Cancer Network (26).

V systematickom prehľade z roku 
2019 Wei et al. porovnávali výsledky rá-
diofrekvenčnej ablácie a parciálnej nefrek-
tómie pri T1 renálnych tumoroch. Celkovo 
analyzovali 11 štúdií, v ktorých bolo spolu  
2 397 pacientov. Výsledky ich práce nazna-
čujú, že rádiofrekvenčná ablácia je účin-
ná možnosť liečby a mohla by poskytnúť 
porovnateľné onkologické výsledky ako 
parciálne nefrektómie. Výsledky nazna-
čujú v niektorých prípadoch aj menší po-
kles glomerulárnej filtrácie u pacientov 
po rádiofrekvenčnej ablácii v porovnaní 
s parciálnou nefrektómiou (27). 

V retrospektívnej štúdii z  roku 
2018 realizovanej Breen, D. J. et al. bol 
na súbore 433 pacientov pozorovaný 
efekt kryoablácie 484 lézií. Zo všetkých 
lézií bolo biopsiou dokázaných celkovo 
220 svetlobunkových karcinómov obličky 
v T1 štádiu. U týchto pacientov bola po-
zorovaná miera prežívania bez lokálnej 
recidívy v 97,2 % prípadoch po 3 rokoch 
a 93,9 % po 5 rokoch. Miera prežitia bez 
metastáz bola dosiahnutá u 97,7 % pa-
cientov po 3 rokoch a 94,4 % po 5 rokoch. 
Celková miera prežívania u všetkých 433 
pacientov bola 91,7 % po 3 rokoch a 78,8 %  
po 5 rokoch (28).

Z dostupných dát môžeme povedať, 
že ablačné formy liečby, či už termoablač-
ná metóda (rádiofrekvenčná alebo mikro-
vlnná ablácia), alebo kryoablačná metóda, 
poskytujú konkurencieschopné onkolo-
gické výsledky v porovnaní s výsledkami 

Obrázok	11.	(A, B, C) znázornená je zmena MTS heparu (A – biely kruh) AdenoCa rektosigmy pod 
ultrazvukovou kontrolou počas samotnej rádiofrekvenčnej ablácie s výslednou ablačnou zónou (C 
– biely kruh). (D) axiálna snímka z CT vyšetrenia so solitárnou MTS (biela šípka) a (E) kontrolné MR 
vyšetrenie po 2 rokoch v T1wfs v postkontrastnom skenovaní, kde pozorovať hypointenzívne ložisko 
bez sýtenia charakteru jazvy (čierna šípka)

Obrázok	12.	V axiálnom reze na CT (A) je znázornená solitárna MTS AdenoCa colon (čierna šípka). 
(B) znázorňuje ablačnú zónu v okolí ložiska bezprostredne po rádiofekvenčnej ablácii a kauterizo-
vaný ablačný kanál (čierne šípky). (C) pozorovať prítomnosť koagulačnej nekrózy v mieste pôvodnej 
MTS (čierna šípka).
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parciálnej nefrektómie, pričom jednou 
z výhod je aj nízka miera komplikácií.

Komplikácie ablačnej liečby
Viacerí autori popisujú mieru zá-

važných komplikácií po ablačnej terapii 
heparu a obličiek na úrovni 2 %  –  5,7 % 
(28  – 30). Z toho ako najčastejšia kom-
plikácia je pozorovaná intraabdominálna 
hemorágia, pričom viacero štúdií dete-
govalo podobnú mieru jej výskytu po-
hybujúcu sa na úrovni 0,8% (30  –  32). 
Závažné komplikácie spojené s ablačnou 
liečbou pľúcnych tumorov sa pohybujú 
na úrovni 9,8 %. V roku 2011 Kashima et 
al. analyzoval súbor 420 pacientov s 1000 
rádiofrekvenčných ablácií pľúc, pričom 
pozoroval komplikácie ako aseptická ple-
uritída (2,3%), pneumónia (1,8 %), pľúcny 
absces (1,6 %) a krvácanie vyžadujúce si 
transfúziu (1,6 %) (33).

Z výsledkov viacerých štúdií po-
zorujeme nízku mieru závažných kom-
plikácií, čo poukazuje na bezpečnosť 
ablačných výkonov a z toho vyplývajúcu 
možnosť podstúpiť ich aj tým najzrani-
teľnejším pacientom.

Intervenčné	terapeutické	
výkony	na	žlčových	cestách,	
urogenitálnom trakte 
a pri paliatívnej	starostlivosti	
o pacienta

Indwelling katéter 
(permanentný pleurálny/
peritoneálny katéter) 
u onkologického pacienta
Chronický, refraktérny ascites 

a fluidothorax sú vysiľujúce stavy, kto-
ré ovplyvňujú onkologických pacientov 
v koncových štádiách choroby. Takýmto 
pacientom môže práve pomôcť zavedenie 

takzvaného indwelling katétra. V princípe 
ide o zavedenie mäkkej flexibilnej rúrky 
(katétra) Seldingerovou technikou cez 
podkožie do abdominálnej alebo pleu-
rálnej dutiny. Vďaka tomuto systému je 
pacient sám schopný si doma vypúšťať 
nadbytočne sa tvoriacu tekutinu ako asci-
tes a fluidothorax. Viaceré štúdie popisujú, 
že ide o relatívne bezpečnú a nákladovo 
efektívnu metódu paliatívnej starostlivosti 
pacientov. Tieto katétre majú nízku mieru 
komplikácií a dysfunkcie, ak sú pacien-
ti vybraní zodpovedne a pri správnom 
umiestnení katétra. Caldwell, J. et al. 2018 
sa zaoberal mierou komplikácií analýzou 
14 štúdií a súboru 957 pacientov. Pozoroval, 
že najčastejšie došlo k poruche katétra sa-
motného (5,7 %). Približne v rovnakej miere 
mali pacienti peritonitídu a infekciu prístu-
pového miesta (5,4 %). Perikatetrálny leak 
bol pozorovaný u 4,1 % pacientov a bolesť/
diskomfort u 2,2 %. Náhodná extrakcia 
a celulitída sa vyskytla približne u 1,35 % 
pacientov (34). Chalhoub, M. et al. 2018, 
naopak, sledoval mieru komplikácií u pa-
cientov s pleurálnym katétrom, pričom do-
minovala bolesť v mieste zavedenia (36 %),  
ktorá však spontánne odznela po troch 
dňoch. Približne na rovnakej úrovni bolo 
pozorovať septáciu fluidothoraxu (14 %) 
a perikatetrálny leak (13 %). Infekcia bola 
pozorovaná len u 5,9 % pacientov (35).

Perkutánna transhepatálna 
drenáž a stenting žlčových 
ciest u onkologického pacienta
Nádorové ochorenia prejavujúce sa 

obštrukčným ikterom môžu byť prejavom 
vysokého štádia choroby bez možnosti chi-
rurgickej liečby s kuratívnym úmyslom, 
čo vyžaduje deriváciu žlče v paliatívnych 
intenciách. V prípade, že je cholestáza 
podmienená útlakom žlčových ciest chi-

rurgicky riešiteľným výkonom s úmyslom 
R0 resekcie, je potrebné riešiť deriváciu 
žlče s ohľadom na typ resekčného výkonu. 
V oboch prípadoch v dôsledku progredujú-
cej hyperbilirubinémie s následnými škodli-
vými účinkami je potrebná drenáž žlčových 
ciest, a to formou perkutánnej transhe-
patálnej drenáže (PTD) alebo zavedením 
vnútorného stentu pri endoskopickej retro-
grádnej cholangiopanreatikografii (ERCP). 
PTD je miniinvazívny zákrok intervenčnej 
rádiológie za pomoci zobrazovacích metód 
ako skiaskopia a ultrasonografia. PTD môže 
byť externá alebo interno-externá (obrá-
zok 13). Indikácie k PTD sú cholangoitída, 
pruritus, potreba zníženia hyperbilirubí-
némie, uvoľnenie bolesti a zavedenie prí-
stupu do biliárneho systému pre nasledu-
júce paliatívne zákroky, ako je zavedenie 
stentov, alebo zavedenie transhepatálnej 
brachyterapie pri cholangiokarcinóme (36). 
Pred každým zavedením PTD je potrebné 
zobrazenie biliárneho stromu, buď za po-
moci MRCP, alebo CT. Pri výbere strany za-
vedenia myslíme hlavne na to, že musí byť 
drénovaná aspoň 1/6 hepatálneho paren-
chýmu. Ďalej nesmie byť prítomná atrofia 
postihnutého laloka heparu alebo postih-
nutie portálnej vény postihnutého laloka, 
keďže v taktom prípade by ani správne 
zavedená drenáž nezlepšila funkčnosť 
parenchýmu (37, 38). Samotné zavedenie 
PTD sa môže realizovať pod kombinova-
nou ultrasonografickou a skiaskopickou 
kontrolou z pravej strany cez interkostálny 
priestor a z ľavej strany cez subxifoidálnu 
oblasť. Pacienti po zavedení PTD musia byť 
minimálne 24 hod. monitorovaní na odde-
lení, kde sa sledujú známky sepsy a pacienti 
dostávajú analgéziu. Taktiež počas doby 
jedného týždňa po zavedení je nutné anti-
biotické krytie. Pri zavedenej len externej 
PTD musí byť u pacientov zabezpečená 
dostatočná hydratácia.

Biliárne stentovanie za pomoci sa-
mo-expandibilných metalických stentov 
(SEMS) je nasledujúci krok u pacientov po 
PTD, u ktorých hrozí riziko cholangoitídy, 
eventuálne sepsy. Samotné zavedenie 
stentu sa odporúča realizovať týždeň 
po PTD, kedy dochádza k dekompresii 
biliárnej nálože (37). Biliárne stenty, ktoré 
môžu byť buď jednoduché, alebo v tvare 
„Y“ a „T“, sa vyberajú na základe typu blo-
ku charakterizovaného Bismuth-Corlette 
klasifikáciou. 

Obrázok	13.	 Interno-externá drenáž žlčových ciest. (A, B) na skiaskopickej kontrole je znázornená 
opacifikácia žlčového stromu kontrastnou látkou (čierna hviezdička), miesto stenózy (biela tenká 
šípka), Chiba ihla (tenká čierna šípka) a z nej vychádzajúci vodič (hrubá čierna šípka). (C) na skiasko-
pickej kontrole je znázornený PTD s pig-tailom v oblasti D3/4 duodena (biela hrubá šípka) a opacifi-
kácia žlčového stromu a duodena kontrastnou látkou (čierna hviezdička).
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Vo všeobecnosti je dĺžka prie-
chodnosti biliárneho stentu dlhšia ako 
interno-externej perkutánnej transhepa-
tálnej drenáže vďaka šírke kalibru stentu, 
menšej miere blokácií v dôsledku upcha-
tia pri infekcii a nízkej miere dislokácie. 
V priemere je priechodnosť biliárneho 
stentu približne 147 dní (39). 

Nefrostómia u onkologického 
pacienta
Ide o minimálne invazívny zákrok, 

počas ktorého perkutánne zavádzame 
nefrostomický drén do dutého systé-
mu obličky Seldingerovou technikou. 
Indikovaná je u pacientov s obštrukciou 
močových ciest a stázou v dutom systéme 
obličky III. a IV. stupňa alebo v prípade 
nutnosti derivácie moču pri poškode-
ných močových cestách (obrázok 14). Pre 
optimalizáciu výsledkov je nevyhnutný 
správny výber pacientov a spolupráca me-
dzi klinickými a rádiologickými lekármi. 
Samotný výkon je realizovaný pod ultra-
sonografickou navigáciou. Následne sa 
pod skiaskopickou kontrolou po podaní 
jódovej kontrastnej látky do drénu ove-
rí poloha a funkčnosť samotného drénu 
vďaka zobrazeniu vývodného močové-
ho systému obličky. Samotný zákrok je 
sprevádzaný nízkou mierou závažných 
komplikácií, ktoré sa pohybujú na úrov-
ni 2 – 10 % a patrí k nim v prvom rade 
sepsa a hemorágia s možnosťou vzniku 
subkapsulárneho hematómu obličky (41). 
V niektorých prípadoch je uvádzaný pne-
umothorax, punkcia priľahlého orgánu 
a leak (únik) moču s tvorbou urinómu (42). 

Perkutánna gastrostómia
Perkutánna gastrostómia je in-

tervenčný výkon, ktorý realizujeme 
u  pacientov s  tumoróznymi procesmi 
v ústnej dutine, pažeráku a v oblasti kardie 
žalúdka na zabezpečenie výživy pri ne-
schopnosti príjmu potravy. V  prípade 
závažnej stenózy lúmena nie je možné 
realizovať PEG gastroskopicky. V týchto 
prípadoch sa výkon realizuje pod USG 
a RTG skiaskopickou kontrolou s použitím 
špeciálneho setu, kedy insuflujeme žalú-
dok vzduchom punkciou v oblasti rozhra-
nia tela a antra žalúdka a následne si ho 
3 kotvičkami fixujeme k prednej brušnej 
stene. Po incízii kože medzi kotvičkami 
si dilatujeme brušnú stenu a naliehajúci 

žalúdok po zavedenom vodiči a v ďalšom 
kroku zavádzame špeciálny uzatvárateľný 
katéter fixovaný balónikom. Celý výkon 
sa realizuje v lokálnej anestézii, v prípade 
potreby pridávame ľahkú sedáciu.

Záver
Intervenčná rádiológia je dyna-

micky sa vyvíjajúca špecializácia, ktorá 
umožňuje intervenčným rádiológom vy-
konávať miniinvazívne zákroky s cieľom 
diagnostikovať, ošetrovať a liečiť. Tieto 
metódy sa čoraz viac používajú v multi-
disciplinárnom manažmente pacientov 
s nádorovým ochorením, ktorý je zalo-
žený na spolupráci rádiológa, chirurga, 
klinického onkológa a radiačného onko-
lóga. V týchto podmienkach je dôležitá 
úloha rádiológa nielen v diagnostickom 
procese, ale v posledných rokoch čoraz 
častejšie aj v oblasti terapie. Na to pouka-
zujú aj výsledky mnohých súčasných ce-
losvetových štúdií zaoberajúcich sa vas-
kulárnymi, ako aj nevaskulárnymi výkon-
mi. Odzrkadľuje sa to aj v postupnom ná-
raste nevaskulárnych intervenčných vý-
konov v Národnom onkologickom ústave 
v Bratislave, ktoré len pod CT navigáciou 
za 6 mesiacov v roku 2020 dosiahli počet 
150, čo je takmer 100 % nárast oproti 

roku 2019 a takmer 200 % oproti rokom 
2018 a 2017. Počty intervenčných výkonov 
pod USG navigáciou za posledné roky 
vykazujú mierny nárast až cez 300 zá-
krokov ročne, okrem výkonov na prsní-
koch, ktoré sú v priemernom počte 1 000 
ročne. Výhodou intervenčných výkonov 
je ich miniinvazivita spojená s nízkym 
rizikom komplikácií pre pacienta a krat-
ším časom rekonvalescencie. K ďalším 
benefitom patrí skrátený čas hospitali-
zácie, s ktorým je spojená znížená mie-
ra nákladov v porovnaní s chirurgickou 
liečbou. Ide o vyvíjajúci sa odbor, na-
plno využívajúci nástroje moderných 
technológií, čo umožňuje znižovať mieru 
radiačnej záťaže pacienta, ako aj rádioló-
ga. Dodržiavanie odporúčaní špecializo-
vaných odborných spoločností na zákla-
de štúdií zabezpečuje adekvátnu mieru 
komplikácií intervenčných výkonov, ale 
hlavne benefit pre pacienta v samotnej 
liečbe onkologických ochorení. 
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Úvod
Napriek tomu, že fibromuskulárna 

dysplázia (FMD) bola popísaná prvýkrát 
v roku 1938, o  jej etiológii vieme stále 
pomerne málo a pri diferenciálnej diag-
nostike sa na toto ochorenie často ne-
myslí. Klasifikácia, ktorá vznikla v 60. 
– 70. rokoch, sa opierala o angiografický 
a histopatologický nález. Prvý americký 
aj európsky dokument o FMD sa datu-
je do roku 2014 (1, 2). Vedecký výskum, 
získané údaje z medzinárodných klinic-
kých štúdií a registrov si v krátkom čase 
vynútili revíziu týchto dokumentov so 
vznikom 1. medzinárodného konsenzu 
o FMD, ktorý prináša komplexný nový 
pohľad na etiológiu, klasifikáciu, diag-
nostiku a  manažment rôznych typov 
FMD u dospelých jedincov (3).

Definícia,	klasifikácia,	
terminológia 
FMD je idiopatické, segmentálne, 

nezápalové, neaterosklerotické ochore-
nie artérií postihujúce „svalovinu“ artérií 
stredného a malého kalibru vedúce k ich 
stenóze. Ochorenie je primárne stenoti-
zujúce, lézie môžu byť hemodynamicky 
signifikantné alebo nesignifikantné, resp. 
symptomatické či asymptomatické (3). 

Nová klasifikácia 
a terminológia 
Histopatologické delenie FMD sa 

pre prax neosvedčilo, preto klasifiká-
cia FMD sa opiera v súčasnosti o angio-
grafický nález, podľa čoho rozlišujeme 
fokálny a multifokálny typ FMD (obrá-
zok 1, 2) (3). Kým fokálna stenóza môže 
postihovať ktorýkoľvek úsek tepny, pre 
multifokálny typ (striedanie sa steno-
tických lézií s poststenotickými dilatá-
ciami v podobe „šnúry perál“) je typická 
lokalizácia v strednej, resp. distálnej časti 
tepny (3). FMD sa najčastejšie vyskytuje 
na renálnych a karotických artériách, ale 
„FMD lézie“ boli dokumentované takmer 
na všetkých artériách tela (4, 5). Okrem 
typických stenotických lézií sú pomerne 
časté aj tortuozity, disekcie a aneuryzmy 
v rôznych artériových riečiskách, vráta-
ne koronárneho (6). „Tortuozita a. carotis 
interna v tvare S“ bola identifikovaná 
u 32 % pacientov s renálnou, karotickou, 
resp. vertebrálnou FMD (7). Recidivujúce 
spontánne disekcie koronárnych artérií 
(SCAD) boli častejšie u pacientov s vyšším 
indexom tortuozity koronárnych arté-
rií (8). I keď tortuozity, disekcie a ane-
uryzmy sú často asociované s FMD, na 
potvrdenie FMD sa vyžaduje arteriogra-

Obrázok	1.	Multifokálny typ renálnej fibromus-
kulárnej dysplázie (podľa 3)

Obrázok	2.	Fokálny typ renálnej fibromuskulár-
nej dysplázie (podľa 3)

Fibromuskulárna dysplázia
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Fibromuskulárna	dysplázia	je	idiopatické,	segmentálne	ochorenie	svalovej	vrstvy	artériovej	steny	vedúce	k stenóze	malých	a stredných	
tepien.	Diagnóza	sa	opiera	o typický	angiografický	nález,	podľa	ktorého	rozoznávame	fokálny	a multifokálny	typ.	Fenotyp	zahrňuje	
okrem	stenózy	aj	disekciu,	aneuryzmu	a tortuozitu	tepien.	Vyskytuje	sa	hlavne	u žien,	najčastejšie	postihuje	renálne	a cerebrovaskulárne	
artérie,	ale	fibromuskulárna	dysplázia	bola	popisovaná	na	takmer	všetkých	artériách,	aj	koronárnych.	Často	je	viaccievne	postihnutie.	
V článku	sú	analyzované	hlavné	symptómy,	diagnostika,	klasifikácia,	diferenciálna	diagnóza	a aktuálny	pohľad	na	manažment	rôznych	
typov	tohto	ochorenia	podľa	aktuálneho	konsenzu	SVM/ESH	o fibromuskulárnej	dysplázii	z roku	2019.	

Kľúčové	slová: fibromuskulárna dysplázia, fokálna, multifokálna stenóza 

Fibromuscular dysplasia 

Fibromuscular	dysplasia	is	an	idiopathic,	segmental	disease	of	the	muscular	layer	of	the	arterial	wall	leading	to	stenosis	of	the	small	and	me-
dium	arteries.	The	diagnosis	is	based	on	a typical	angiographic	finding,	according	to	which	we	distinguish	between	focal	and	multifocal	type.	
The	phenotype	includes	not	only	stenosis	but	also	dissection,	aneurysm	and	tortuosity	of	the	arteries.	It	occurs	mainly	in	women,	most	often	
affecting	the	renal	and	cerebrovascular	arteries,	but	fibromuscular	dysplasia	has	been	described	in	almost	all	arteries,	including	coronary	arter-
ies.	It	is	often	a multi-vascular	disability.	The	article	analyzes	the	main	symptoms,	diagnosis,	classification,	differential	diagnosis	and	current	
view	on	the	management	of	various	types	of	this	disease	according	to	the	current	SVM/ESH	consensus	on	fibromuscular	dysplasia	from	2019.

Key	words: fibromuscular dysplasia, focal, multifocal stenosis
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fický nález aspoň jednej fokálnej alebo 
multifokálnej stenotickej lézie. Pri potvr-
denej FMD aspoň v jednom artériovom 
riečisku súčasná prítomnosť disekcie/
aneuryzmy/tortuozity v ďalšom riečisku 
je považovaná za viaccievne postihnutie 
FMD (3).

Etiopatogenéza	
Rozvoj FMD je podmienený ge-

netickými a environmentálnymi faktor-
mi, etiopatogenéza však nie je dodnes 
jednoznačne vysvetlená. Ochorenie sa 
vyskytuje sporadicky aj familiárne. 

Genetické faktory 
Familiárny výskyt s predpokla-

danou autozomálne dominantnou de-
dičnosťou sa odhaduje u  l,9 – 7,3 % 
pacientov s FMD (5, 9). Celogenómové 
asociačné štúdie odhalili viaceré lokusy 
predisponujúce k FMD/SCAD. Napríklad 
jednoduchý nukleotidový polymorfiz-
mus (rs9349379-A) na lokuse 6p24 gé-
nu PHACTR1 (Phosphatase and Actin 
Regulator-1) zvyšuje riziko FMD 1,4-ná-
sobne. Uvedený gén kóduje proteín regu-
lujúci formovanie intracelulárnych mik-
rofilamentov v cytoskelete dermálnych 
fibroblastov, ale i expresiu endotelínu-1 
v aorte (10). PHACTR1 FMD rs9349379-
-A alela je asociovaná tiež s cervikálnou 
disekciou, hypertenziou a migrenóznou 
cefaleou (11). Exómové sekvenovanie na-
značilo asociáciu medzi multifokálnou 
FMD a niekoľkými génmi vrátane OBSCN, 
DYNC2H1 a RNF213, ale tieto zistenia mu-
sia byť ešte overené na väčších súboroch 
pacientov (12). I keď genetické analýzy sú 
nádejné, zatiaľ nie sú známe špecifické 
genetické testy aplikovateľné pre FMD. 
V prebiehajúcej klinicko-genetickej mul-
ticentrickej belgickej štúdii BEL-FMD sa 
celoexómové sekvenovanie DNA plánuje 
len u pacientov s familiárnou FMD, so sko-
rým nástupom, resp. s ťažkým klinickým 
obrazom ochorenia (12). 

Rizikové faktory životného 
prostredia 
Fajčenie zvyšuje rozvoj FMD 2- až 

4-násobne. I keď FMD sa môže vyskytovať 
aj u nefajčiarov, zdá sa, že fajčenie je aso-
ciované s agresívnejším priebehom ocho-
renia (13). Keďže FMD je oveľa častejšia 
u žien, ako možná príčina rozvoja FMD 

sa uvádza aj vplyv ženských pohlavných 
hormónov, evidentná kauzalita sa však za-
tiaľ nedokázala. Okrem estrogénov môže 
zohrávať úlohu aj progesterón, keďže sa 
našla zvýšená expresia progesterónových 
receptorov v jadrách hladkých svalových 
buniek cievnej steny renálnej artérie po-
stihnutej FMD (14). Nie je možné vylúčiť ani 
mechanické faktory, opakované mikro-
traumatizácie, napínanie renálnej artérie, 
napr. pri nefroptóze. Mechanické príčiny 
sú zodpovedné zrejme za vznik FMD prefe-
renčne v istých arteriálnych segmentoch, 
napr. častejšie v pravej než ľavej renálnej 
artérii, v strednom-distálnom priebehu a. 
carotis interna (ACI), tiež v a. iliaca externa 
(AIE) (15). U niektorých pacientov s multifo-
kálnou FMD sa potvrdila zvýšená plazma-
tická hladina transformujúceho rastového 
faktora (TGF) ß1 a ß2 a vo viscerálnych 
artériách akumulácia lysofosfatidylcho-
línu (prozápalového a proapoptotického 
lipidového mediátora), predisponujúceho 
k vzniku aneuryziem (16).

Epidemiológia	
Presné údaje o prevalencii FMD 

nie sú známe. Vieme, že ochorenie pre-
važne postihuje bielu rasu (81,8 %) a ženy 
(80 – 90 %), muži s týmto ochorením 
majú závažnejší priebeh (4). V snahe zís-
kať čím viac údajov o výskyte, demogra-
fických a klinických charakteristikách, 
o rodinnej anamnéze, type, lokalizácii, 
komplikáciách, diagnostike a vaskulár-
nej intervencii tohto ochorenia vznikli 
medzinárodné registre FMD. Ako prvý 
vznikol americký register (r. 2009), v kto-
rom v súčasnosti evidujú vyše 2 000 pa-
cientov v 13 klinických centrách z USA. 
V Európe sa prví pacienti s FMD zača-
li zaraďovať do francúzskeho registra 
ARCADIA (r. 2010), ktorý tvoril základ na 
zjednotený európsky register so vzni-
kom v roku 2015 v Belgicku. Európsky 
register v súčasnosti eviduje vyše 700 
pacientov z  30 centier a  17 krajín, je 
prístupný aj pre mimoeurópske krajiny 
(zaradení sú pacienti napr. z Japonska, 
Číny, Argentíny, Tunisu). K európskemu 
registru sa pričlenila aj poľská ACRADIA-
POL (3). Slovensko prispieva do registra 
prostredníctvom Kliniky angiológie UPJŠ 
LF a VÚSCH, a. s., v Košiciach. Niektoré 
vybrané klinické parametre FMD z eu-
rópskej databázy ukazuje tabuľka 1 (3).

Lokalizácia FMD

Renovaskulárna FMD
Keďže renálna FMD môže pre-

biehať asymptomaticky a diagnostiku-
je sa nezriedka náhodne, presné údaje 
o jej prevalencii v bežnej populácii nie sú 
známe, odhaduje sa na 3 – 4 % (17) a inci-
dencia podľa štúdie CORAL na 5,8 % (18).  
Renálne artérie sú postihnuté FMD 
najčastejšie, dokumentované sú 
u 75 % všetkých pacientov s FMD (5). 
Charakteristický klinický obraz renál-
nej FMD ukazuje tabuľka 2 (3). V bežnej 
klinickej praxi na možnú renálnu FMD 
upozorňuje nasledovný klinický scenár: 
žena stredného veku s pozitívnou rodin-
nou anamnézou FMD sa diferencuje pre 
možnú sekundárnu artériovú hyperten-
ziu. Väčšinou sa v takýchto prípadoch 
potvrdí multifokálna FMD (5). Pre fokálnu 
FMD v porovnaní s multifokálnym typom 
je typický vznik hypertenzie závažnejšie-

Tabuľka	1.	Vybrané parametre asociované  
s FMD v EÚ registri (podľa 3) 

Parameter Počet	/%
Počet pacientov v registri 
(10/2018) 

675 

Ženy (%) 83,3
Vek v čase diagnózy (r) 45,8 ± 15,8 
Artériová hypertenzia (%) 73,7
Vek v čase diagnózy artériovej 
hypertenzie (r) 

36,5 ± 14,8

STK/DTK pri zaradení (mmHg) 138/84
Počet antihypertenzív pri 
zaradení

2,4

CMP/TIA/subarachnoidálna 
hemorágia (%)

46/21/21

Rodinná anamnéza FMD + (%) 3
Fajčenie (%) 21
BMI (v kg/m2; priemer ±SD) 24,6 ± 4,9 
Kreatinín (mg/dl) /GF (ml/
min/1,73 m2)(priemer ±SD)

0,9/ 91,2 ± 37,5

Multifokálna/fokálna FMD (%) 72/28
Viaccievna FMD (%) 31,2
2/3/4/5 – cievne postihnutie (%) 21/8/2/0,2
Potvrdené postihnutie (%)  
Renálne/mezenteriálne/DK/HK 
Cerebrovaskulárne/
Extrakraniálne/AV/Iné  
Aorta/Koronárne artérie 

 
92/21/25/3 
59/48/18/6 
5/23 

Aneuryzma (%) 20
Disekcia (%) 21
Súčasná ateroskleróza (%) 21
Intervenčná liečba (%) 56
Vysvetlivky: FMD – fibromuskulárna dysplázia;  
EÚ – Európska únia; STK/DTK – systolický/diastolický 
tlak krvi; CMP – cievna mozgová príhoda; TIA – 
tranzitórny ischemický atak; BMI – body mass index; 
DK/HK – dolné/horné končatiny; AV – a. vertebralis
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ho stupňa v mladšom veku (< 30 rokov) 
a s takmer rovnakým zastúpením aj muž-
ského pohlavia (19). 

Diagnostický postup: Podľa aktu-
álneho konsenzu je zobrazovacou diag-
nostickou metódou voľby CT angiogra-
fia (CTA) renálnych artérií, v prípade jej 
kontraindikácie, alternatívou je „contrast 
enhanced“ – MR angiografia (CE-MRA) 
(3). Výhodou CTA je lepšie priestorové 
rozlíšenie a lepšia vizualizácia malých 
kalcifikácií (diferenciácia aterosklerotic-
kých -ATS lézií). Ultrasonografia (USG) 
ako vstupný diagnostický test by sa mala 
používať len v centrách s dostatočný-
mi skúsenosťami s touto metódou pri 
hodnotení FMD. USG kritériá na potvr-
denie FMD zatiaľ nie sú jednoznačne 
stanovené. I keď digitálna subtrakčná 
angiografia (AG) je zlatým štandardom, 
jej indikácia sa môže zvažovať až v druhej 
línii, pri potvrdení FMD pomocou CTA/
CE-MRA, resp. pri negatívnom CTA/CE-
MRA náleze u pacientov s vysokým kli-
nickým podozrením na toto ochorenie. 
AG je indikovaná len za predpokladu he-
modynamicky závažnej lézie s nutnosťou 
endovaskulárnej intervencie. Vizuálna 
kvantifikácia stenózy pomocou CTA/
CE-MRA/AG v  prípade multifokálnej 
FMD neposkytuje relevantnú informá-
ciu o hemodynamickej závažnosti takejto 
lézie (niektoré stenózy hodnotené pod-
ľa štandardných CTA/MRA/AG kritérií 
ako závažné signifikantne nelimitujú 
prietok obličkami a  sekréciu renínu). 
Preto na potvrdenie hemodynamicky 
závažnej stenózy (hlavne u multifokál-
nej FMD) sa počas selektívnej renoan-
giografie vyžaduje predintervenčné 
určenie pokojového transstenotického 
tlakového gradientu. Ten je vyjadrený 
pomerom medzi stredným tlakom dis-
tálneho segmentu renálnej artérie (Pd) 

a aorty (Pa): (Pd/Pa). Hemodynamicky 
závažná stenóza je definovaná veľkosťou 
gradientu, dosahujúcou ≥ 10 % hodnoty 
stredného tlaku v aorte (resp. Pd/Pa < 
0,9), a  je indikáciou na endovaskulárnu 
liečbu (20). Stanovenie transstenotic-
kého tlakového gradientu sa vyžadu-
je aj po PTA, a to v prípade fokálnej aj 
multifokálnej lézie s cieľom hodnotenia 
úspešnosti intervencie. Pri kvantifikácii 
stenózy môžu byť nápomocné aj intra-
vaskulárny ultrazvuk (IVUS), resp. op-
tická koherentná tomografia (OCT) (3, 
20). Renoangiografia i endovaskulárna 
intervencia pri FMD sa vykonávajú podľa 
štandardizovaného protokolu (3).

Cerebrovaskulárna FMD
Podľa najnovších klinických úda-

jov výskyt cerebrovaskulárnej FMD je 
približne rovnaký ako renálnej FMD. 
Možnou manifestáciou cerebrovaskulár-
nej FMD je okrem fokálnej a dominujúcej 
multifokálnej stenózy aj disekcia (CeAD) 
či aneuryzma krčných tepien (karotic-
kej, vertebrálnej) (5, 21, 22). Prevalencia 
FMD u jedincov s CeAD je 15 – 20 % (23). 
Vo francúzskom ARCADIA registri 12 % 
jedincov so symptomatickou cerebro-
vaskulárnou FMD má potvrdenú CeAD 
(5). Prognóza pacientov s cerebrovasku-
lárnou FMD je priaznivá, ochorenie má 
prevažne benígny priebeh, ojedinele však 
môže prekvapiť akútnymi neurologic-
kými komplikáciami. Príznaky sú často 
nešpecifické, 50 % jedincov popisuje 
migrenóznu cefaleu, inokedy priebeh je 
celkom asymptomatický alebo, naopak, 
dramatický (5, 21). Typické symptómy ce-
rebrovaskulárnej FMD vrátane disekcie 
cervikálnych artérií ukazuje tabuľka 3 (3),  
v ich prítomnosti by sa mala diferencovať 
FMD (5, 21). 

Diagnostický postup: Zatiaľ nie je 
jednotný konsenzus, ktorá zobrazovacia 
metóda by mala byť prioritná. Karotická 
AG ostáva zlatým štandardom, v niekto-
rých centrách však je nahradená ako ini-
ciálna zobrazovacia metóda vyšetrením 
CTA/CE-MRA. AG by mala byť rezervo-
vaná pre ťažké prípady, resp. pre tie, kto-
ré si vyžadujú endovaskulárne riešenie (1, 
2, 3). Vo vaskulárnych centrách s boha-
tými skúsenosťami s USG diagnostikou 
môže byť duplexná USG metódou voľby. 
USG vyšetrenie má svoje limitácie: chý-

banie validovaných kritérií pre diagnózu 
cerebrovaskulárnej FMD; nedostatočná 
vizualizácia distálneho priebehu ACI/a. 
vertebralis a  intrakraniálnych artérií. 
Medzi nešpecifické prejavy cervikálnej 
FMD v duplexnom USG patria: a) loka-
lizácia (nie proximálna – často v úrovni 
stavca C1-2), b) morfológia (ružencová 
podoba, tortuozita) a c) charakter lézie 
(nie ATS) ako i d) dôkaz stenózy (akce-
lerácia rýchlosti, turbulencia) (1, 2, 22). 
Duplexná sonografia má nezastupiteľné 
miesto vo follow-up pacientov. 

Intrakraniálna (IC) aneuryzma 
môže byť prvou manifestáciou cerebro-
vaskulárnej FMD. U pacientov s potvr-
denou FMD v inej lokalizácii je výskyt 
IC aneuryzmy signifikantne častejší ako 
v bežnej populácii (1, 2). V porovnaní 
s inými IC aneuryzmami, IC aneuryz-
ma u FMD má vyššie riziko ruptúry: má 
väčší rozmer, nachádza sa dominantne 
v rizikovej zadnej cirkulácii a u väčšiny 
pacientov je mnohopočetná (24). Z týchto 
dôvodov každý pacient s FMD akejkoľvek 
inej lokalizácie by mal absolvovať aspoň 
1-krát skríning na prítomnosť IC aneu-
ryzmy pomocou CTA/MRA mozgu (3). 

Ako atypická cerebrovaskulárna 
FMD (intimálna FMD) sa zvyčajne ozna-
čuje endoluminálna membrána (diafrag-
ma) v oblasti karotického bulbu (menej 
často v oblasti a vertebralis): táto zried-
kavá endoluminálna patológia (evidentná 
ako lineárny defekt na CTA), s vysokým 
rizikom embolickej ischemickej cievnej 
mozgovej príhody (iCMP) postihuje zväč-
ša černošskú/afrokaribskú populáciu. 

Tabuľka	2.	Klinická charakteristika renálnej FMD 
(podľa 3)

Artériová hypertenzia u žien vo veku do 30 rokov

Artériová hypertenzia 3. stupňa, akcelerovaná, malígna

Artériová hypertenzia rezistentná 

Jednostranná malá oblička bez urologickej príčiny

Abdominálny šelest bez ATS ochorenia a RF ATS

Susp. disekcia renálnej tepny/infarkt obličky

Prítomnosť FMD aj v ďalšom artériovom riečisku

Vysvetlivky: FMD – fibromuskulárna dysplázia;  
ATS – aterosklerotické; RF – rizikové faktory

Tabuľka	3.	Klinická charakteristika cerebrálnej 
FMD (podľa 3)
Hlavné	príznaky	
Silná /chronická migrenózna bolesť hlavy hlavne  
v prítomnosti iných sugestívnych znakov 
Pulzatilný tinnitus 
Šelest na krku (uhol mandibuly) 
iCMP, TIA, amaurosis fugax 
Suspektná disekcia cervikálnej artérie 
(unilaterálna bolesť hlavy/krku alebo  
fokálny neurologický nález: parciálny Hornerov 
syndróm - ipsilaterálna ptóza, mióza) 
Pravdepodobné	príznaky	
Bolesť hlavy (nie migrenózna, nie chronická migréna) 
Tinnitus (nie pulzatilný)
Závraty
Vysvetlivky: FMD – fibromuskulárna dysplázia; 
iCMP – ischemická cievna mozgová príhoda;  
TIA – tranzitórny ischemický atak
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Vzhľadom na to, že „karotická diafragma“ 
sa v niektorých histologických, anato-
mických a klinických črtách líši od kla-
sickej FMD, viacerí autori ju nezaraďujú 
medzi FMD (3, 25). 

FMD v inej lokalizácii 
FMD sa môže vyskytnúť okrem 

typickej renálnej a cerebrovaskulárnej 
lokalizácie aj v iných artériových riečis-
kách: viscerálnych, artériách dolných 
a horných končatín. Pri postihnutí uve-
dených oblastí väčšinou ide o viaccievnu 
FMD (21). 

Viscerálna FMD: postihuje trun-
cus coeliacus, hepatálnu, lienálnu arté-
riu, hornú a dolnú mezenterickú tepnu. 
Vyskytuje sa približne u 17,5 % pacientov 
s FMD, pričom v AG náleze sú popisova-
né hlavne disekcie a aneuryzmy (5, 26). 
V klinickom obraze dominuje postpran-
diálna bolesť v abdominálnej alebo lum-
bálnej oblasti, prejavy mezenteriálnej is-
chémie, inokedy príznaky náhlej brušnej 
príhody a šokový stav. Viscerálna FMD 
však môže byť aj náhodným nálezom, 
resp. sa môže prezentovať len šelestom 
nad abdominálnou krajinou (3, 21). 

FMD dolných končatín (DK): v ob-
lasti DK sa FMD prezentuje typicky ako 
multifokálna FMD. Vyskytuje sa často 
bilaterálne na ilických artériách, ale FMD 
bola popisovaná prakticky na všetkých 
proximálnych arteriálnych segmentoch 
DK (5). Výskyt FMD v oblasti ilických ar-
térií je udávaný okolo 14,7 % (5). Klinický 
obraz korešponduje so závažnosťou is-
chémie: môžu sa objavovať klaudikácie, 
kožné zmeny, ulcerácie až nekrózy akrál-
nych častí, ba aj atypické symptómy. Sú 
referencie aj o asymptomatickom prie-
behu s objektivizovaným šelestom nad 
femorálnou artériou (3, 5). 

FMD horných končatín (HK): 
Vyskytuje sa u 15,9 % pacientov s FMD, 
často na oboch HK. Typicky je postihnu-
tá brachiálna artéria, ale ani ostatné ar-
térie HK nie sú výnimkou. Angiograficky 
nachádzame bežne multifokálny typ, ale 
aj na končatinových artériách môžu byť 
disekcie a aneuryzmy (21). Symptómy 
môžu byť rôznorodé: od asymptomatic-
kého priebehu cez klaudikácie v ramene 
až po prejavy závažnej ischémie rúk/
prstov (pokojová bolesť, diskolorácia, 
gangréna, „blue toe syndrome“), pozo-

rovali sa však aj parestézie či Raynaudov 
fenomén. Objektívne je zistiteľný šelest 
nad brachiálnou artériou, resp. tlakový 
rozdiel medzi končatinami (27).

Diagnostický postup: Keďže pre 
oblasť viscerálnych a  končatinových 
artérií nie je preferovaná diagnostická 
modalita, duplexná USG sa stáva inici-
álne racionálnou metódou voľby, hlavne 
v centrách s bohatými skúsenosťami s jej 
využitím. USG má dostatočnú senzitivitu 
v oblasti končatinových artérií, menej 
v oblasti panvových či viscerálnych arté-
rií, kde sú senzitívnejšie CTA/MRA/AG. 
Aj tu však ostáva duplexná USG metódou 
1. línie: detekciou stenózy/poststenotic-
kej dilatácie môže identifikovať fokálnu/
multifokálnu FMD. Stenóza tepny má ty-
pické znaky v dopplerovskej sonografii: 
intrastenotickú akceleráciu rýchlosti, 
rozšírenie spektrálnej krivky, postste-
notickú turbulenciu, zmeny pulzatility 
proximálne a distálne (krivka tardus et 
parvus). Pomocné môžu byť „color power 
angio“ či „grayscale imaging“. Ak pri ne-
gatívnom, resp. nekonkluzívnom USG 
náleze pretrváva silné klinické podozre-
nie na FMD, odporúčané sú CTA, resp. 
CE-MRA. Zlatým štandardom v diagnos-
tike FMD aj v týchto lokalizáciách je AG, 
i keď sa málokedy indikuje len z diagnos-
tických dôvodov (21).

FMD	ako	systémové	ochorenie
Evidencie z FMD registrov sved-

čia o  vysokej prevalencii viaccievnej 
FMD: vo  francúzskom/európskom/
americkom registri je to udávané na-
sledovne: > 60 %/> 30 % /> 50 % (1, 3, 
5). Pravdepodobnosť výskytu cerebro-
vaskulárnej FMD je takmer dvojnásobná 
u pacientov s bilaterálnou renálnou FMD. 
Takmer 4-násobné je riziko výskytu re-
nálnej FMD u pacientov s cerebrovasku-

lárnou FMD a hypertenziou (5). Viacerí 
autori si myslia, že FMD má systémový 
charakter. Je predpoklad, že ak sa dokáže 
FMD v jednom arteriálnom riečisku, náj-
deme ju aj v inom. Z týchto dôvodov by sa 
malo upúšťať od diagnostického postupu 
„step by step“, podľa ktorého v minulosti 
pátranie po FMD v ďalších arteriálnych 
riečiskách bolo indikované len v prítom-
nosti klinických symptómov. Podľa aktu-
álnych odporúčaní každý pacient s FMD, 
bez ohľadu na iniciálne miesto postihnu-
tia, by mal podstúpiť aspoň raz celotelové 
(od hlavy po panvu) vyšetrenie všetkých 
tepien, preferenčne pomocou CTA/CE-
MRA, s cieľom identifikácie FMD v inej 
lokalizácii, resp. skríningu aneuryziem 
a disekcií. V súčasnosti sa zobrazovanie 
koronárnych artérií (SCAD) pre možnú 
asociáciu s FMD neodporúča pri absencii 
príznakov (6, 21, 28).

Diferenciálna	diagnóza
Je obšírna, je potrebné odlíšiť iné 

ochorenia postihujúce artériový systém 
s  nálezom fokálnych/multifokálnych 
lézií, resp. aneuryzmy, disekcie či tor-
tuozity ako i artefakty zachytené počas 
zobrazovacích vyšetrení (tabuľka 4) (3).

Manažment	FMD

Farmakologická liečba FMD 
Nie sú známe prospektívne, place-

bom kontrolované klinické štúdie, ktoré 
by hodnotili efektivitu medikamentóznej 
terapie, resp. porovnávali jednotlivé far-
makologické liečebné postupy navzájom 
či konzervatívnu liečbu s intervenčnými 
metódami u pacientov s FMD. 

Antitrombotická liečba: Podľa 
všeobecného konsenzu, ak nie sú kontra-
indikácie, antitrombotiká sú odporúčané 
(najčastejšie kyselina acetylsalicylová-

Tabuľka	4.	Diferenciálna diagnóza FMD (podľa 3)

Multifokálna	FMD Fokálna FMD

Hereditárne	ochorenia	
spojivového	tkaniva	spojené	 
s aneuryzmou	a disekciou

Systémová artériová 
mediolýza

ateroskleróza Loeys-Dietzov syndróm

Arteriálne spazmy vaskulitída veľkých tepien (M. Takayasu, 
veľkobunková arteriitída) 

Ehlers-Danlosov syndróm,  
typ IV (vaskulárny)

„Standing waves“ kompresívne syndrómy (napr. Dunbarov 
syndróm) 

spontánna arteriálna disekcia 

Artefakty Wiliamsov, Alagilleov syndróm, 
neurofibromatóza typ I

Vysvetlivky: FMD – fibromuskulárna dysplázia; TIA – tranzitórny ischemický atak
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-ASA 75 – 100 mg/die) u symptomatic-
kých aj asymptomatických pacientov 
s FMD s cieľom prevencie trombotic-
kých a tromboembolických kompliká-
cií. Pri indikácii je potrebné postupovať 
striktne individuálne a zvažovať riziko/
benefit (21, 27). Antitrombotickú liečbu 
podporujú tieto stavy: predchádzajúca 
tromboembolická príhoda, disekcia, re-
vaskularizácia, starší vek, súčasné ATS 
ochorenie a  cerebrovaskulárna FMD. 
Antitrombotická liečba môže byť riziková 
u pacientov s anamnézou hemoragických 
komplikácií ako i prítomnosť veľkej IC 
aneuryzmy pri FMD (21, 27). 

Liečba artériovej hypertenzie 
(AH): Pre častý výskyt AH (primárnej, 
častejšie sekundárnej-renovaskulárnej) 
u pacientov s FMD, antihypertenzíva sú 
u nich často preskribované. Keďže nie 
sú špecifické odporúčania, manažment 
hypertenzie u pacientov s FMD sa riadi 
aktuálnymi odporúčaniami ESC a ACC 
z roku 2018 (29, 30). Snahou je dosiahnuť 
cieľové hodnoty krvného tlaku: < 140/90 
mmHg. Kontrola hypertenzie je obzvlášť 
dôležitá u pacientov s potvrdenou ane-
uryzmou akejkoľvek, hlavne však intra-
cerebrálnej lokalizácie a tiež u pacientov 
s kardiovaskulárnymi (KV) rizikovými 
komorbiditami. I keď v prípade renovas-
kulárnej hypertenzie je možné podávať 
všetky skupiny antihypertenzív, prefe-
rované sú inhibítory angiotenzín-kon-
vertujúceho enzýmu (ACEI) a blokátory 
receptora AT1 pre angiotenzín II (ARB). 
U pacientov so SCAD sa dáva prednosť 
betablokátorom (BB). BB, kalciové bloká-
tory (CaB) a ARB sú efektívne aj v profyla-
xii migrenóznych bolestí hlavy (3, 21, 31). 

Statíny sú indikované pri FMD len 
v prípade prítomnej hyperlipidémie či 
ATS ochorenia (32). 

Symptomatická liečba – ma-
nažment bolesti hlavy, tinnitu: takmer 
3/4 pacientov s FMD popisuje silné a čas-
té bolesti hlavy, ktoré významne zhoršujú 
kvalitu ich života, preto ich zmiernenie je 
plne indikované. Okrem migrény, ktorá 
môže byť prítomná aj pri FMD bez cereb-
rovaskulárneho postihnutia, však cefalea 
môže byť sprievodným príznakom akce-
lerovanej hypertenzie či CeAD (5, 21, 33). 
Liečba migrény patrí do rúk neurológov 
a zahrňuje úpravu životného štýlu, vyhý-
banie sa rizikovým faktorom, prevenciu 

a liečbu migrenóznych záchvatov. Nie sú 
špecifické odporúčania pre FMD, ale je 
nutné mať na zreteli, že vazokonstriktí-
va bežne používané v liečbe migrény sú 
kontraindikované u pacientov s anamné-
zou CeAD a SCAD (33). U tretiny pacien-
tov s cerebrovaskulárnou FMD je prítom-
ný pulzatilný tinnitus, na liečbu ktorého, 
na rozdiel od nepulzatilného typu, nie 
sú jednoznačné odporúčania. Pacienti 
by mali byť edukovaní, niektorí dobre 
reagujú na terapiu zvukom či kognitívnu 
behaviorálnu terapiu, u niektorých sú 
indikované sedatíva. Liečbu by mal riadiť 
otorinolaryngológ či audiológ (34). 

Životný štýl
Fajčenie: Od pacientov s FMD sa 

vyžaduje abstinencia od fajčenia. Je do-
kázané, že fajčiari s FMD majú častejší 
výskyt aneuryziem a sprievodných kom-
plikácií v porovnaní s nefajčiarmi (13).

Exogénne ženské pohlavné hor-
móny: I keď sú isté obavy z exogénnej 
hormonálnej terapie, zatiaľ nie sú do-
statočné dôkazy o škodlivosti či bezpeč-
nosti týchto hormónov v asociácii s FMD, 
preto v súčasnosti ich užívanie u pacien-
tok s FMD nie je kontraindikované (3). 

Limitácie fyzickej aktivity: Pacienti 
s anamnézou CeAD by mali byť infor-
movaní o možných rizikách niektorých 
fyzických aktivít: napr. chiropraktickej 
manipulácii s krčnou chrbticou a jazde na 
horskej dráhe by sa títo jedinci mali vy-
hýbať, opatrní by mali byť pri rehabilitač-
ných procedúrach využívajúcich extenziu 
a trakciu krčnej chrbtice, pri niektorých 
športových aktivitách, ako sú silový tré-
ning, vzpieraníe, bojové umenia atď. (35).

Intervenčná liečba 

Intervenčná	liečba	renálnej	FMD	
(fokálnej,	multifokálnej)
Štandardný postup pri renoangio-

grafii, ako i odporúčania pre revaskulari-
záciu renálnych tepien prináša aktuálny 
konsenzus o FMD (3, 20). Metódou voľby 
pri hemodynamicky signifikantných lézi-
ách (Pd/Pa < 0,9; viď vyššie) je angioplas-
tika (PTA) samotná. Stent-PTA (bail-out) 
by sa mala rezervovať len pre prípady 
periprocedurálnych komplikácií (napr. 
závažná disekcia, ruptúra, pseudoane-
uryzma), resp. pre liečbu aneuryzmy či 

primárnej disekcie renálnej artérie (3). 
Chirurgické riešenie je odporúčané 
v prípade neúspešnej PTA, resp. kom-
plexných FMD lézií (bifurkačná/vetvová 
FMD, neúspešná PTA). RePTA by mala byť 
zvažovaná rezervovane, bez ohrozenia, 
event. následnej chirurgickej intervencie, 
a to v prípade primárneho neúspechu 
PTA a rekurentnej stenózy (2, 36). 

Intervenčná	liečba	
cerebrovaskulárnej	FMD	
(fokálnej,	multifokálnej)
Karotická AG sa vykonáva rov-

nakým spôsobom ako u pacientov bez 
FMD. Vzhľadom na distálnejšiu lokali-
záciu, charakter (nie ATS) a morfológiu 
lézií (multifokálny, tortuozita, disekcia, 
aneuryzma) ich hemodynamická závaž-
nosť sa nedá presne stanoviť, a hádam 
s výnimkou zriedkavej fokálnej FMD nie 
je možné sa riadiť kvantifikáciou stenóz 
aplikovanou pri ATS léziách v tejto lo-
kalizácii (NASCET, ECST). Z týchto dô-
vodov si pacienti s cerebrovaskulárnou 
FMD vyžadujú odlišnú liečebnú stratégiu 
(aj intervenčnú) v porovnaní s pacientmi 
s ATS postihnutím. Aktuálny konsenzus 
neupravuje štandardný postup pri rea-
lizácii AG u pacientov s FMD ani nesta-
novuje špecifické AG kritériá hemody-
namickej významnosti (hlavne pri mul-
tifokálnom type) ako v prípade renálnej 
FMD. Nie sú špecifické odporúčania na 
indikáciu endovaskulárnej liečby podľa 
stupňa a symptomatickosti stenóz (1, 2, 3, 
7). Je však súhlasne s odporúčaniami ASA/
ACCF/AHA z roku 2011 (3, 37) zdôrazňo-
vaná endovaskulárna liečba v zriedkavých 
prípadoch retinálnej, resp. hemisferickej 
cerebrálnej ischemickej symptomatoló-
gie asociovanej s ipsilaterálnou závaž-
nou FMD léziou vzniknutej napriek vy-
ťaženej medikamentóznej terapii (1, 2, 3, 
37). Metódou voľby je PTA (37), ak PTA je 
neúspešná (> 30 % reziduálna stenóza, 
disekcia) je indikovaná implantácia stentu 
(22). Asymptomatickí pacienti bez ohľadu 
na stupeň stenózy nie sú indikovaní na 
intervenčné riešenie (37). 

Manažment arteriálnej 
disekcie a aneuryzmy 
u pacientov s FMD 
Manažment disekcií a aneuryziem 

renálnych/viscerálnych/cervikálnych 
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tepien je personalizovaný a riadi sa po-
dobnými princípmi ako u pacientov bez 
FMD. Väčšina pacientov sa lieči konzer-
vatívne s pravidelnými kontrolami kli-
nického stavu. Zjednodušené pravidlá 
manažmentu uvedených stavov uvádza 
tabuľka 5 (3).

Disekcia	renálnej	a viscerálnej	
artérie
Americké a francúzske registre 

dokumentujú > 40 % prevalenciu všet-
kých disekcií a/alebo aneuryziem aso-
ciovaných s FMD (5, 38). Výskyt disekcií/
aneuryziem viscerálnych artérií pri FMD 
nie je známy (3). U 3,1 % pacientov sa 
FMD prezentuje disekciou renálnej arté-
rie (21). Komplikáciou disekcií je trombó-
za tepny, vznik pseudoaneuryzmy alebo 
vzácne aj krvácanie. Klinický obraz di-
sekcie renálnej/viscerálnej tepny môže 
byť asymptomatický alebo sa prejavuje 
distálnou tromboembolickou príhodou 
v zásobovanej oblasti (ischémia až infarkt 
obličky, sleziny atď.). Hlavne u mužov 
sa FMD môže manifestovať infarktom 
obličky, ktorého častou príčinou je prá-
ve disekcia renálnej tepny (4, 21). Nie je 
jednotný konsenzus v súvislosti s anti- 
trombotickou/antikoagulačnou liečbou 
pri disekcii. V iniciálnom štádiu je prefe-
rovaná niektorými autormi mono, resp. 
duálna antitrombotická (AT) liečba s ná-
slednou monoterapiou dlhodobo podľa 
klinického priebehu. V prípade distálnej 
tromboembolizácie je indikovaná anti-
koagulačná (AK) liečba 3 – 6 mesiacov, 
s pokračovaním AT monoterapiou dlho-
dobo (39, 40). Stenting distálnych vetiev, 
resp. okludovanej „infarktovej“ tepny nie 
je optimálnym riešením (3). 

Aneuryzma	renálnej	a viscerálnej	
artérie 
Kritériá na definíciu aneuryzmy 

u pacientov s multifokálnou FMD nie sú 
presne stanovené. Aneuryzmy aj v tejto 
lokalizácii môžu byť asymptomatické, 
väčšie znamenajú riziko distálnej em-
bolizácie/ruptúry. Väčšina pacientov 
s  malou aneuryzmou si vyžaduje len 
pravidelné sledovanie a vyťaženú medi-
kamentóznu terapiu. Nie je konsenzus, 
pri akých rozmeroch aneuryzmy je in-
dikované u týchto pacientov invazívne 
riešenie. Špecifický prístup sa vyžaduje 

u žien vo fertilnom veku, plánujúcich 
graviditu, ako i pri rizikách intervenčnej 
liečby (oklúzia tepny, riziko poškodenia 
parenchýmu) (3, 41). 

Disekcia	cervikálnej	artérie
Pri absencii klinických štúdií sa 

postupuje podobne ako u pacientov bez 
FMD (3, 40, 42). Drvivá väčšina pacientov 
pri CeAD si nevyžaduje trombolytickú/
intervenčnú liečbu, u nich je indikova-
ná v prevencii rekurentnej cerebrálnej 
ischémie dlhodobá AT liečba. ASA/AHA 
odporúčania z roku 2018 odporúčajú lieč-
bu AT alebo orálnymi antikoagulanciami 
(OAK) prvých 3 – 6 mesiacov následne 
dlhodobo AT liečbu u pacientov s CeAD 
asociovanou s ischemickou cievnou moz-
govou príhodou (iCMP)/tranzitórnym 
ischemickým atakom (TIA) (40, 42). Tento 
postup môže byť aplikovaný aj pri FMD 
asociovanej s CeAD (3). Limitované dá-
ta sú o bezpečnosti a účinnosti nových 
OAK u CeAD (43). Karotický stenting 
je obmedzený na stavy s perzistujúcou 
cerebrovaskulárnou ischémiou napriek 
optimálnej medikamentóznej liečbe (44). 

Intrakraniálna aneuryzma
U pacientov s FMD je odporúčaný 

skríning pre prítomnosť IC aneuryzmy 
napriek tomu, že ich manažment je zatiaľ 
kontroverzný. Vo všeobecnej populácii je 
ročné riziko ruptúry IC aneuryzmy < 1 %, 
nie sú však dáta pri FMD. Manažment IC 
aneuryzmy pri FMD sa zhoduje s postup-

mi používanými vo všeobecnej populácii. 
Najdôležitejšie je správne a včas sa roz-
hodnúť pre profylaktickú intervenciu, 
ktorá sama osebe je riziková. Je nutné 
brať do úvahy rôzne faktory: očakáva-
nú dĺžku života pacienta, riziká ruptúry 
a riziká preventívnych opatrení, psy-
chickú traumatizáciu pacienta. Existujú 
rôzne skórovacie systémy (napr. UIATS, 
PHASES) na hodnotenie rizika ruptúry 
IC aneuryzmy. Tie posudzujú riziká sú-
visiace s aneuryzmou (počet, veľkosť, 
tvar, lokalizácia), resp. s pacientom (AH, 
fajčenie, alkoholizmus, anamnéza rup-
túry, geografická oblasť). Vysoké riziko 
ruptúry majú IC aneuryzmy lokalizované 
v zadnej cirkulácii a väčšie ako 5 mm (3, 
23, 45). Aneuryzmy bez rizika ruptúry sú 
konzervatívne liečené, pacienti sú sledo-
vaní v pravidelných intervaloch, kontrola 
rizikových faktorov (hlavne fajčenia, AH) 
musí byť veľmi dôsledná. AT liečba nie je 
kontraindikovaná, štúdie z posledných 
rokov pripisujú skôr protektívny výz-
nam ASA (46, 47). Rizikové aneuryzmy 
sú indikované na intervenčné riešenie. 
Optimálna voľba chirurgická či endo-
vaskulárna závisí od anatomických fak-
torov, preferencií pacienta a hlavne od 
posúdenia multidisciplinárneho tímu (3, 
45, 46, 47). 

Spontánna	koronárna	disekcia	
a koronárna	FMD	
SCAD je zriedkavá príčina akútne-

ho myokardu infarktu (AMI), patrí teda 

Tabuľka	5.	Manažment disekcie aneuryzmy renálnej, viscerálnej a cerebrovaskulárnej FMD

Typ	postihnutia	 Liečba	

Renálna/viscerálna	
disekcia 

1. Konzervatívna: AT – SAT/DAT/OAK 3-6M+BMT; dlhodobo ďalej SAT+BMT + 
follow-up  
2. Intervenčná (progresia disekcie/orgánová malperfúzia/sekundárna 
aneuryzma): stenting, coiling  s/bez stentu al. OP (clipping)

Renálna/viscerálna	
aneuryzma 

1. Aneuryzmy malé: AT + BMT dlhodobo + follow-up 
2. Aneuryzmy > 2 cm: všeobecne OP, u FMD nie sú dáta  
3. Aneuryzmy < 2 cm:: u Ž s plánovanou GRAV zvážiť OP pre riziko ruptúry v GRAV

Cerebrovaskulárna	 
disekcia

1.CeAD: AT + BMT dlhodobo+follow-up 
2 .iCMP/TIA pri CeAD bez indikácie na TL/MET: AT/OAK 3 – 6 M, dlhodobo ďalej 
AT + BMT+ follow-up  
3 .iCMP pri CeAD: IV TL alebo MET (! nie sú dáta) 
4. iCMP pri CeAD+závažná stenóza/oklúzia: pred MET sa vyžaduje CAS 
5. CeAD+perzistujúca cerebrovaskulárna ischémia napriek BMT: CAS 

Intrakraniálna 
aneuryzma	(IC)

1. Konzervatívna: AT + BMT dlhodobo + follow-up 
2. Intervenčná: coiling s/bez stentu al. OP (clipping)

Vysvetlivky: AT – antitrombotiká; SAT – antitrombotiká v monoterapii; DAT – duálna antitrombotická terapia; 
OAK – orálne antikoagulanciá; BMT – „best medical treatment“; OP – operácia; Ž- ženy; GRAV – gravidita; 
FMD – fibromuskulárna dysplázia; CeAD – cervikálna arteriálna disekcia; iCMP – ischemická cievna 
mozgová príhoda; TIA – tranzitórny ischemický atak; IV TL – intravenózna trombolýza; MET – mechanická 
trombektómia, CAS – karotický stenting; IC – intrakraniálna
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do kompetencie kardiológov. Postihuje 
predilekčne ženy, 10 % všetkých SCAD 
pripadá na obdobie gravidity, resp. pu-
erperium. Až u štvrtiny žien vo veku do 
50 rokov je príčinou AMI SCAD, z nich 
polovica vzniká v popôrodnom období 
(48, 49). SCAD nie je až tak zriedkavou 
príčinou AMI v popôrodnom období. Nie 
je dokázaný familiárny výskyt a príči-
na ochorenia nie je známa. Diagnóza sa 
opiera o nález koronarografie (kde okrem 
disekcie je častý nález tortuozity koro-
nárnych artérií), resp. OCT (8). Vzhľadom 
na signifikantne horší efekt endovasku-
lárnej a chirurgickej intervencie na SCAD, 
v porovnaní s efektom na ATS postihnu-
tie, sa dnes skôr preferuje konzervatívna 
liečba AMI pri SCAD, a to všade, kde je to 
možné (TIMI 3, neprítomnosť pretrváva-
júcej ischémie). Disekcia sa zahojí v prie-
behu 3 – 6 mesiacov, ale sú popisované 
časté recidívy (48). Zatiaľ sú evidencie 
o optimálnej farmakoterapii limitova-
né: zdôrazňuje sa dôsledná kontrola AH, 
z liekov sú preferované BB a ASA dlhodo-
bo. Súčasný pohľad na manažment SCAD 
prináša dokument ESC z roku 2018 (50). 
Z angiologického hľadiska je dôležité, že 
prvá zmienka o výskyte akútneho ko-
ronárneho syndrómu v dôsledku SCAD 
u pacienta s renálnou FMD bola publi-
kovaná len v roku 2005 (51). Pacienti so 
SCAD majú určité zvláštnosti: častý je 
u nich výskyt FMD (45 – 62,7 %); tí s vyš-
ším indexom koronárnej tortuozity majú 
častejšie FMD; koexistencia SCAD a ex-
trakoronárnej FMD je asociovaná s viac-
cievnou FMD, pričom extrakoronárna 
FMD je dominantne multifokálneho typu, 
s občasným výskytom iného arteriálneho 
fenotypu (disekcia, aneuryzma, tortuo-
zita) (8, 52). Na základe týchto pozoro-
vaní sa odporúča u všetkých pacientov 
so SCAD aspoň jednorazovo celotelové 
(od hlavy po panvu) vyšetrenie všetkých 
tepien preferenčne pomocou CTA/CE-
MRA s cieľom identifikácie FMD v inej 
lokalizácii (3). SCAD nie je časté u pa-
cientov s FMD (2,7 %) (6), preto syste-
matické vyhľadávanie koronárnej FMD 
u pacientov s FMD v prípade absencie 
anginy pectoris nie je v súčasnosti od-
porúčané (3). Je jednoznačná asociácia 
medzi SCAD a FMD. Mladší vek, ženské 
pohlavie, podobný arteriálny fenotyp 
pri SCAD môže svedčiť pre manifestáciu 

FMD v koronárnom riečisku. Zatiaľ však 
jednoznačné patologicko-anatomické 
dôkazy chýbajú. Keďže SCAD môže byť 
aj z iných príčin ako FMD, bez potvrdenia 
FMD v extrakoronárnej lokalizácii treba 
predpokladať inú príčinu SCAD než FMD. 

Follow-up	pacientov	s FMD

Renálna FMD po PTA
Jeden mesiac po PTA sa podáva 

duálna AT liečba, následne dlhodobo ASA 
100 mg/die. Po PTA a v priebehu ďalšieho 
sledovania sa prehodnocuje antihyper-
tenzná liečba, ktorá sa v bezprostrednom 
období po PTA niekedy prerušuje, resp. 
redukuje. 36 % pacientov po renálnej 
PTA má normálne hodnoty krvného tla-
ku (TK). Pravdepodobnosť normalizá-
cie TK majú mladší pacienti, s kratším 
trvaním AH a s fokálnym typom FMD. 
18 % pacientov si vyžaduje re-PTA (53). 
Po PTA by pacienti mali byť sledovaní 
USG vyšetrením, a to: jeden mesiac po 
PTA, v priebehu 2 rokov polročne 1-krát 
a v ďalšom 1-krát ročne (3). 

Renálna FMD na konzervatívnej 
liečbe 
Na sledovanie pacientov nie je 

špecifický algoritmus, postupuje sa indi-
viduálne. Aspoň 1-krát do roka by pacien-
ti mali absolvovať klinické vyšetrenie, 
ktorého súčasťou má byť aj hodnotenie 
farmakoterapie, kontrola rizikových fak-
torov, najmä TK, vyšetrenie renálnych 
funkcií, minerálov a moču. Nie sú štan-
dardné odporúčania na voľbu modality 
a frekvencie zobrazovacích vyšetrení, 
ktoré by sa mali realizovať podľa po-
stihnutia, závažnosti a aktuálneho ma-
nažmentu FMD (3).

Sledovanie pacientov 
s ostatnými typmi FMD 
Riadi sa vyššie uvedeným po-

stupom v spolupráci so zainteresova-
nými odborníkmi. Špecifická oblasť je 
FMD u gravidných žien. Renálna FMD 
ich ohrozuje častejším výskytom pree-
klampsie, cerebrovaskulárna FMD za-
se peripartálnymi komplikáciami. Celé 
obdobie gravidity aj šestonedelie sú ri-
zikové; pacientky musia byť edukované 
o hroziacich komplikáciách asociovaných 
s FMD, vyžadujú si častejšie kontroly 

zdravotného stavu vrátane merania TK 
u svojich pôrodníkov, ako i u odborní-
ka pre FMD. Pôrod by sa mal dôkladne 
plánovať, preferuje sa pôrod cisárskym 
rezom, resp. facilitácia 2. fázy prirodze-
ného pôrodu (3, 54). 

Skríning	FMD
Zatiaľ nie je odporúčané genetic-

ké testovanie asymptomatických príbuz-
ných pacientov s FMD. U prvostupňových 
príbuzných je odporúčané fyzikálne vy-
šetrenie. Ak na základe klinických prí-
znakov je u nich podozrenie na FMD, sú 
indikované zobrazovacie vyšetrovacie 
metódy artériového riečiska s predpo-
kladaným postihnutím (2, 3). 

Záver 
FMD je ochorenie s  neznámou 

etiopatogenézou. Klinický obraz môže 
byť asymptomatický, inokedy drama-
tický. Najčastejšia lokalizácia je renálna 
a cervikálna. Diagnostickou metódou 
voľby je CTA. Liečba je väčšinou kon-
zervatívna, ak je odporúčaná endovas-
kulárna, primárne sa indikuje PTA. Pre 
možné viaccievne postihnutie je nutné 
vyšetriť okrem iniciálnej lokalizácie aj 
iné artériové riečiská. Centrálne registre 
FMD v súčasnosti predstavujú obrovskú 
klinickú databázu, ktoré slúžia na rozvoj 
vedeckého výskumu v tejto oblasti. 
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Buněčná terapie v léčbě periferního  
arteriálního onemocnění
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Léčba	periferního	arteriálního	onemocnění	(PAD)	je	založena	na	zlepšení	perfuze	a oxygenace	končetiny	chirurgicky,	endovaskulární	
intervenční	léčbou	nebo	hybridní	revaskularizací.	Cílem	práce	je	nabídnout	aktuální	kritický	přehled	poznatků	a dat	evidence-based	
medicíny	na	postavení	buněčné	terapie	v léčbě	PAD.	Výsledky	meta-analýz	zaměřených	na	problematiku	buněčné	terapie	v léčbě	PAD	
dokládají	signifikantně	větší	šanci	nepodstoupit	amputaci	končetiny	v prvním	roce	po	aplikaci	buněčné	terapie.	Ve	srovnání	se	standardní	
konzervativní	léčbou	je	šance	na	zhojení	defektu	ad	integrum	nejméně	dvojnásobná.	Analýza	sekundárních	end-pointů	dostupných	meta-
-analýz	dokumentuje	zlepšení	perfuzních	a oxygenačních	parametrů	na	končetině,	regresi	bolesti	a prodloužení	klaudikačního	intervalu.
Publikovaná	data	prokazují	účinnost	buněčné	terapie	s nižším	rizikem	amputace	končetiny	a větší	šancí	na	zhojení	defektů	stejně	jako	
minimální	rizika	spojená	s tímto	výkonem.	I přes	opatrnost	při	interpretaci	lze	považovat	dosavadní	výsledky	za	nadějné.

Klíčová	slova: periferní arteriální onemocnění, kritická končetinová ischemie, kmenové buňky, amputace

Cell therapy in the treatement of peripheral arterial disease

Treatment	of	peripheral	arterial	disease	(PAD)	is	based	on	the	limb	perfusion	and	oxygenation	improvement	of	by	the	surgical,	endovascular	or	
hybrid	revascularization	procedure.	The	aim	of	this	paper	is	to	offer	an	up-to-date	critical	review	of	the	evidence-based	medicine	data	on	the	
position	of	cell	therapy	in	the	treatment	of	PAD.	Compared	to	the	standard	conservative	treatment,	the	chance	of	the	defect	healing	ad	integrum	
is	at	least	double.	According	to	the	outcomes	of	available	meta-analyses,	cell	therapy	improves	the	perfusion	and	oxygenation	parameters	in	
the	limb,	and	it	is	associated	with	the	pain	regression	and	claudicating	interval	prolongation.	Published	data	demonstrate	the	efficacy	of	cell	
therapy	by	lowering	the	risk	of	limb	amputation.	Despite	careful	interpretation,	the	results	so	far	can	be	considered	very	promising.

Key	words: peripheral arterial disease, critical limb ischemia, stem cells, amputation
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Úvod
Periferní arteriální onemocnění 

(PAD – peripheral arterial disease) před-
stavuje závažný zdravotnický problém 
zatížený vysokou morbiditou, mortalitou 
a značnými socioekonomickými a spo-
lečenskými dopady. U pacientů s PAD je 
dokumentovaný zvýšený výskyt renál-
ního selhávání, kardiovaskulárních one-
mocnění, diabetu mellitu a s tím souvi-
sející mikroangiopatie a retinopatie (1, 2).

PAD je charakteristická tvorbou 
aterosklerotických plátů s vývojem zú-
žení nebo kompletním uzávěrem peri-
ferních tepen. Prevalence PAD stoupá 
s věkem; u dospělé euroatlantické po-
pulace se předpokládá výskyt 3-10 %. 
Asymptomatická forma PAD je čtyřikrát 
častější než symptomatická (3,4,5). 
Kritická končetinová ischemie (CLI – cri-
tical limb ischemia) je nejzávažnějším 
stupněm PAD; trpí ji přibližně 1 % pa-

cientů s PAD. U pacientů s CLI je uváděná 
5letá mortalita 50 % a 10-letá mortalita 
až 70 % (3, 4, 5).

Léčba PAD je založena na zlep-
šení perfuze a  oxygenace končetiny 
chirurgickou nebo endovaskulární ces-
tou doplněnou o standardní medika-
mentózní léčbu rizikových faktorů jako 
hypertenze, hyperlipidémie a diabetu 
mellitu. V terapii pacientů s PAD je vyu-
žívaná taky podpůrná léčba hyperbaroxií 
a lumbální sympatektomií. Přes všechny 
pokroky v léčbě se udává, že 20-45 % 
pacientů nemůže být revaskularizováno 
(6, 7, 8). Tato podskupina pacientů je zatí-
žena vysokým rizikem ztráty končetiny, 
vysokou morbiditou a mortalitou.

Medicínský výzkum vedl v po-
sledním desetiletí k prudkému rozvo-
ji léčebných intervencí využívajících 
buněčnou terapii v managementu pa-
cientů s různými typy onemocnění (PAD, 

neurologické, posttraumatické a kardio-
vaskulární indikace) (9, 10, 11, 12). U pa-
cientů s CLI, u kterých revaskulariza-
ce chirurgická, radiointervenční nebo 
hybridní není možná, proběhly mnohé 
klinické studie zkoumající bezpečnost 
a efektivitu buněčné terapie. Cílem té-
to práce je nabídnout aktuální přehled 
problematiky buněčné terapie v léčbě 
pacientů s kritickou končetinovou ische-
mií se zaměřením na dostupná data me-
dicíny založené na důkazech.

Buněčná	terapie
V roce 1997 Asahara et al. iden-

tifikovali třídu progenitorů kostní dře-
ně, která je zodpovědná za angiogenezi 
v ischemické tkáni (13). První klinický 
pokus u pacientů s CLI pomocí auto-
logních mononukleárních buněk kostní 
dřeně publikovali Tateishi-Yuyama et al. 
v roce 2002 (14). Mechanismus účinku 
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buněčné terapie spočívá v potenciaci 
a akceleraci tělu vlastních regenerač-
ních procesů probíhajících v ischemické 
tkáni. Vývojové a regenerační procesy 
vaskulárního systému můžeme rozdělit 
do dvou kroků. Prvním krokem je proces 
vaskulogeneze, což je in-situ dediferen-
ciace buněčných prekurzorů angioblastů 
na primitivní endoteliální buňky, kte-
ré následně tvoří labyrint primitivních 
cév (obrázek 1). Druhým krokem je pak 
proces angiogeneze, která zahrnuje růst 
a remodelaci primitivních cévních sítí 
v síť komplexní. V dospělosti se uplatňuje 
převážně podíl angiogeneze (15).

Cílem léčby pacientů s CLI je pře-
devším angiogeneze, protože samotný 
proces vaskulogeneze vede k  tvorbě 
nestabilních primitivních vaskulárních 
sítí.  Proces angiogeneze vyžaduje nejen 
iniciální indukční degradační tkáňový 
proces následovaný tvorbou cévních 
pupenů, ale rovněž stabilizaci časných 
fází cévních pupenů pericytickými 
buňkami, remodelaci a propojení okolní 
ischemické tkáně s terminálními částmi 
nově tvořených cévních struktur. Proces 
tvorby a  stabilizace nových cévních 
struktur vyžaduje prostorově i časově 
kontrolované uvolnění různých typů pro- 
a anti-angiogenních růstových faktorů 
v  lokálním extracelulárním prostředí 
ischemické tkáně či defektu v obecném 
slova smyslu (15).

V managementu pacientů s CLI 
se tedy nejedná o  léčbu „kmenovými 
buňkami“ jako takovými, ale o aplika-
ci koncentrátu kostní dřeně s bohatým 
obsahem růstových faktorů, cytokinů 
a cytoskeletinů, které posilují výše uve-
dený regenerační proces. Proto léčba vy-
užívající vlastních regeneračních procesů 
různých tkání bývá označována širším 
pojmem – regenerativní medicína.

Indikace/kontraindikace	
buněčné	terapie	v léčbě	CLI
Buněčná terapie je v současnosti 

indikována jako experimentální léčba 
v rámci klinických hodnocení u pacientů 
s těžkou formou PAD, u kterých již došlo 
k vyčerpání standardních léčebních po-
stupů bez možnosti další revaskularizace 
postižené končetiny.

Za kontraindikaci se považuje 
předpokládaná doba přežití méně než 
6 měsíců, známé onemocnění kostní 
dřeně (např. lymfom, leukemie, myelo-
dysplastický syndrom, metastatické po-
stižení kostní dřeně), chronická renální 
insuficience na dialyzační léčbě, akutní 
končetinová ischemie s těžkou inflama-
torní reakcí ohrožující pacientův život 
s nutností časné amputace končetiny.

Technika	separace	a aplikace	
buněčná	terapie	v léčbě	CLI
Většina klinických studií zaměře-

ných na autologní buněčnou terapii po-
užívala mononukleární buňky získané 
z kostní dřeně (BM-MNC – Bone Marrow 
Mononuclear Cells). Nejčastějším místem 
odběru jsou lopaty kosti kyčelní, odběr 
je prováděn po premedikaci v infiltrač-
ní lokální anestezii. Výkon je standard-
ně prováděn ve cloně ATB krytí.  Další 
možností je separace mononukleárních 
buněk z 60 ml periferní krve (PB-MNC 
– Peripheral Blood Mononuclear Cells). 
Separační přístroje jsou používány v ek-
vivalentním klinickém prostředí a mají 
stejný biologický cíl: poskytnout kon-
centrát buněk pro podporu růstu cév 
u pacientů s PAD.

Protokoly pro autologní buněčnou 
terapii využívají široké spektrum technik 
pro koncentraci buněk. Všechny použí-
vané přístroje však pracují obdobným 
způsobem: využívají zdrojový materiál 
bohatý na pluripotentní buňky získa-
né z kostní dřeně pacienta (buď přímo 
z kostní dřeně, nebo po mobilizaci těchto 
buněk do periferní krve) a koncentru-
jí mononukleární buňky do přípravku 
vhodného pro injekční aplikaci do ische-
mické končetiny pacienta (obrázek 2). 
Po odběru kostní dřeně je tento ošetřen 
antikoagulačním prostředkem EDTA (ky-
selina ethylendiamintetraoctová) a ná-
sledně separován gradientní denzitní 
centrifugací po dobu 15 minut (obrázek 

3). Po ukončení centrifugace je aspirová-
na složka s vysokým obsahem BM-MNC. 
Separát určený k terapii PAD je aplikován 
hluboko intramuskulárně do předpoklá-
daného průběhu bércových tepen posti-
žené končetiny a do okolí defektu (ob-
rázek 4). Intramuskulární aplikace pod 
sonografickou kontrolou vzhledem k vy-
soké migrační aktivitě separátu v tkáních 
není teoreticky nezbytná, ale vzhledem 
k rozšíření a snadné dostupnosti v běžné 
praxi je využití sonografické kontroly na 
místě. Po výkonu má pacient 24hodinový 
klid na lůžku s převazem končetiny ná-
sledující den, kdy již bez dalších režimo-
vých opatření je propuštěn do domácího 
ošetřování se zavedeným standardním 
převazem defektu.

Účinnost buněčné terapie 
v léčbě CLI
Na hodnocení účinnosti buněčné 

terapie v léčbě CLI bylo zaměřeno množ-
ství prospektivních klinických studií re-

Obrázek	1.	Schéma procesu vaskulogeneze 
(Angiogenesis, 2009)

Obrázek	2.	Odběr BM-MNC z lopaty kosti kyčelní

Obrázek	3.	Gradientní denzní centrifugace

Obrázek	4.	 Intramuskulární aplikace buněčného 
koncentrátu
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alizovaných v létech 2002 – 2016. Design 
většiny publikovaných studií byl velmi 
kvalitní – jednalo se o randomizované 
prospektivní studie nebo o prospektivní 
kontrolované studie (versus placebo nebo 
běžná léčebná péče). Výstupy těchto stu-
dií byly následně analyzovány a přehled-
ně hodnoceny prostřednictvím několika 
meta-analýz, které zahrnují celkem více 
než 1500 pacientů (6, 16, 17, 18, 19, 20, 21).

Přehled primárních a sekundár-
ních end-pointů dostupných meta-ana-
lýz zaměřených na hodnocení účinnost 
léčby CLI buněčným koncentrátem (BM-
MNC nebo PB-MNC) uvádíme v tabul-
kách 1 a 2.

Primárním cílem uvedených me-
ta-analýz bylo hodnocení nutnosti pro-
vedení vysoké amputace končetiny (am-
putace nad úrovní kotníku) a srovnání 
počtů pacientů, u kterých bylo dosaženo 
zhojení defektu. Závěry všech uvedených 
meta-analýz jsou obdobné, byl prokázán 
statisticky signifikantní rozdíl prokazují-
cí pozitivní efekt buněčné terapie v léčbě 
CLI, méně vysokých amputací končeti-
ny a více zhojených defektů u pacientů 
podstupujících buněčnou terapii, (6, 16, 
17, 18, 19, 20, 21).

V prvním roce po aplikaci buněč-
né terapie uvádí Wang et al. více než 
8-krát větší šanci, že pacientům nebude 

amputovaná končetina ve srovnání 
s kontrolní skupinou (OR = 8.05, CI 95% 

(3.58 - 18.08), P < 0.00001); po třech le-
tech sledování dokonce 22-krát větší 
šanci nepodstoupit amputaci končetiny 
(OR  = 22.33, CI 95% (4.14 - 120.5), P = 
0.0003) (16). Liew et al. využívá opačnou 
interpretaci výsledků a uvádí poloviční 
riziko amputace končetiny ve skupině 
léčených buněčnou terapií proti skupině 
kontrolní (OR=0.54, CI 95% (0.34 - 0.87), 
P = 0.01) (17). Liu Yumeng et al. publiko-
val pouze třetinové riziko amputace ve 
skupině léčebné proti skupině kontrolní 
(OR = 0.33, CI 95% (0.22 - 0.51), P < 0.001) 
(21). Všechny meta-analýzy prokázaly 
alespoň dvojnásobnou šanci na zhoje-
ní defektu ad integrum ve srovnání se 
skupinou kontrolní. Liu Yumeng et al. 
dokonce demonstroval 6x větší šanci na 
zhojení defektu u pacientů ve skupině 
léčebné (21).

V rámci sekundárních cílů me-
ta-analýz byly hodnoceny především 
veličiny hodnotící perfuzi a oxygenaci 
postižené končetiny, kotník-brachiální 
tlakový index (ABI, ankle brachial index), 
transkutánní tlak kyslíku (TcpO2), klau-
dikační interval a bolestivé projevy na 
končetině. Přehledné zobrazení dosaže-
ných výstupů uvádíme v tabulce 2. Z pub-
likovaných dat je však zřejmé zlepšení 
kondice postižené končetiny ve všech 
parametrech u pacientů podstupujících 
buněčnou terapii. Například Benoit et al. 
demonstrovali zlepšení ABI u 63 % studií, 
zlepšení TcpO2 u 76,9 % studií, redukci 
bolesti téměř u 90 % a rovněž prodlo-
užení klaudikačního intervalu u 90 %  
pacientů (18).

Bezpečnost	techniky	
a potenciální	rizika	buněčné	
terapie	v léčbě	CLI
Buněčná terapie představuje re-

lativně bezpečnou terapeutickou inter-
venci s velmi nízkým rizikem časných 
komplikací během a krátce po výkonu. 
Nejčastější, i když zřídka se vyskytují-
cí komplikací, je krvácení z odběrového 
místa. Krvácející místo po odběru kostní 
dřeně či z periferního žilního vstupu je 
snadno a účinně ošetřitelné kompresí. 
Benoit et al. na souboru více než dvanácti 
set pacientů uvádí vznik pouze jednoho 
arteriovenózního zkratu při intramus-

Tabulka	1.	Primární endpointy meta-analýz zaměřených na hodnocení účinnosti léčby CLI buněčným 
koncentrátem

Wang	et	al.	(6)
amputace (rok 1) OR = 8.05 CI 95% (3.58 – 18.08) P < 0.00001
amputace (rok 3) OR = 22.33 CI 95% (4.14 – 120.5) P = 0.0003

Fadini	et	al.	(7)
amputace OR = 11.11 CI 95% (2.27 – 50.00) P = 0.0005
hojení ran OR = 3.54 CI 95% (1.09 – 11.51) P = 0.032

Liu	et	al.	(8)		
amputace OR = 2.70 CI 95% (1.61 – 4.45) P = 0.0002
hojení ran OR = 5.83 CI 95% (2.37 – 14.29) P = 0.0001

Teraa	et	al.	(9)		
amputace RR = 0.45 CI 95% (0.27 – 0.75) P = 0.002
hojení ran RR = 1.87 CI 95% (1.49 – 2.36) P = 0.00001

Benoit	et	al.	(10)		 amputace OR = 2.77 P = 0.0004

Liew	et	al.	(11)		
amputace OR = 0.54 CI 95% (0.34 – 0.87) P = 0.01
hojení ran RR = 2.90 CI 95% (1.44 – 5.82) P < 0.01

Liu	Yumeng	et	al.	(12)
amputace OR = 0.33 CI 95% (0.22 – 0.51) P < 0.001
hojení ran OR = 6.11 CI 95% (3.04 – 12.28) P < 0.001

Tabulka	2.	Sekundární endpointy meta-analýz zaměřených na hodnocení účinnosti léčby CLI buněč-
ným koncentrátem

Wang	et	al.	(6)

ABI 12 týdnů MD 0.12 CI95% (0.07 – 0.16) P < 0.00001
ABI 24 týdnů MD 0.14 CI95% (0.10 – 0.17) P < 0.00001
ABI 48 týdnů MD 0.12 CI95% (0.02 – 0.23) P = 0.02
TcpO2 12 týdnů MD 1.95 CI95% (−7.41 – 11.3) mmHg P = 0.68
TcpO2 24 týdnů MD 6.89 CI95% (6.17 – 7.62) mmHg P < 0.00001
TcpO2 48 týdnů MD 20.35 CI95% (12.51 – 28.19) mmHg P < 0.00001
Bolest MD −1.37 CI95% (−1.69 − 1.04) P < 0.00001

Fadini	et	al.	(7)

ABI 0.46 ± 0.04  0.63 ± 0.04 P = 0.011
TcpO2 22.8 ± 2.8  35.8 ± 2.9 P = 0.0002

Bolest 6.35 ± 0.43  2.11 ± 0.37 p < 0.0001
Klaudikační. interval 75.7 ± 19.4  402.3 ± 70.9 p < 0.0001

Teraa	et	al.	(9)

ABI 0.12 CI95% (.09, .15) ~+30% P < 0.00001
TcpO2 14.26 CI95% (8.54, 20.02) mmHg ~+30% P < 0.00001
Bolest -1.1 CI95% (-1.37, -.83) ~+25% P < 0.00001
Klaudikační. interval 178.73 CI95% (127.68, 229.78) P < 0.00001

Benoit	et	al.	(10)

ABI Zlepšení u 24 (studií) z 38 + 63.2%
TcpO2 Zlepšení u 20 (studií) z 26 + 76.9%
Bolest Zlepšení u 33 (studií) z 37 + 89.2%
Klaudikační. interval Zlepšení u 17 (studií) z 19 + 89.5%

Liew	et	al.	(11) ABI (>0.1 or >15%) OR=5.91; CI95% (1.85 – 18.86) P < .01

Liu	Yumeng	et	al.	(12)
ABI 3 měsíce SMD=0.53, CI95% (0.18 – 0.88) P = .003
ABI 6 měsíců SMD=1.18, CI95% (0.13 – 2.23) P = .03
ABI >12 měsíců SMD=1.32, CI95% (0.13 – 2.5) P = .028

Vysvětlivky: ABI – ankle brachial index – index kotníkových tlaků; TcpO2 – transcutaneous oxygen pressure 
– transkutánní tenze kyslíku
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kulární aplikaci separátu kostní dřeně 
do končetiny a jeho spontánní okluzi do 
jednoho roku po aplikaci (20).

Anémie jako následek odběru 
kostní dřeně k separaci buněčného kon-
centrátu je v literatuře uváděná v rozme-
zí 0.6 – 0.8 % (21). Vzhledem k tomu, že 
aspirát kostní dřeně pochází z vlastního 
těla pacienta, neexistuje ani riziko pře-
nosu infekčních onemocnění (HIV, hepa-
titida C apod.) nebo nežádoucích imuno-
logických reakcí. V souvislosti s aplikací 
buněčné terapie jsou jako potenciální 
rizika nejčastěji uváděná progrese renál-
ního selhávání a diabetické retinopatie, 
kardiovaskulární rizika a obavy z případ-
né potenciace nebo akcelerace maligního 
nádorového onemocnění (20).

Buněčný separát je aplikován hlu-
boko intramuskulárně do předpokláda-
ného průběhu bércových tepen. Dalo by 
se tedy předpokládat, že intramuskulární 
aplikace separátu kostní dřeně (o objemu 
cca 40 ml) do ischemií poškozené svalové 
tkáně může vést k lokální rhabdomyolýze 
a tím k prohloubení chronické renální 
insuficience. Výstupy publikovaných stu-
dií však nepotvrdily zhoršení renálních 
funkcí u pacientů v přímé souvislosti 
s buněčnou terapií (20).

Endoteliální progenitory se sice 
uplatňují v regenerativních procesech, 
nezpůsobují však patologickou vasku-
logenezi vlásečnic sítnice, která by pří-
padně mohla prohlubovat retinopatii (22). 
Ve výše uvedených meta-analýzách nebyl 
zaznamenán statisticky významný rozdíl 
ve výskytu kardiovaskulárních obtíží (6, 
16, 17, 18, 19, 20, 21).

Některé nádory vylučují chemo-
taktické signály pro mobilizaci monoklo-
nálních buněk z kostní dřeně (23); tyto 
buňky jsou podezřívány, že by mohly 
být začleněny do patologické vasku-
larizace nádorů (24). Pro nastartování 
procesu patologické angiogeneze však 
pouhá přítomnost kmenové buňky a ná-
doru nestačí (25). Wickersheim et al. na 
zvířecím modelu dokázal, že kostní dře-
ní derivované endoteliální progenitory 
nejsou obsaženy v nádorovém endotelu 
primárních či sekundárních metastazu-
jících tumorů (26). 

Souvislost mezi aplikovanou 
buněčnou terapií a zvýšeným rizikem 
vzniku nádorových onemocnění nebyla 
prokázána (23, 24 ,25, 26). Riziko maligni-
ty zajisté stoupá s věkem a přítomností 
různých fyzikálních, chemických a biolo-
gických rizikových faktorů. Samotné PAD 
bývá často spojeno s kouřením, které je 
rizikovým faktorem významně zvyšují-
cím riziko vzniku maligního onemocnění. 
Anamnéza maligního onemocnění byla 
ve většině studií kontraindikací k aplikaci 
buněčné terapie.

Závěr
Cílem buněčné terapie pacientů 

s CLI je prodloužení přežívání končetiny, 
zpomalení progrese příznaků, potlače-
ní symptomů a zlepšení kvality života. 
Z dostupných dat medicíny založené na 
důkazech vyplývá, že se jedná o metodu 
bezpečnou, zatíženou minimem kompli-
kací nebo nežádoucích účinků a poměr-
ně efektivní. Buněčná terapie nemůže být 
a ani není alternativou zavedené léčbě 
PAD. Regenerativní medicína však mů-
že být v budoucnu nadějí pro skupinu 
nemocných s již vyčerpanou standardní 
revaskularizační léčbou, kterým sympto-
matická terapie nepřináší očekávanou 
úlevu.
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Vplyv vitamínu C a N-acetylcysteínu pri ischemicko-
-reperfúznom poškodení priečne pruhovaného svalu 
v experimente

MUDr.	Tatiana	Granda,	PhD.1,	doc.	MVDr.	Štefan	Tóth,	PhD.	2 

1Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a.s. 
2Ústav histológie a embryológie LF UPJŠ v Košiciach

Hlavným	cieľom	tejto	práce	bolo	preskúmať	protektívny	účinok	antioxidantov	na	priečne	pruhované	svalstvo	dolných	končatín	po	vyvolaní	
akútnej	ischémie	v experimente	a ich	vplyv	na	zmiernenie	poškodenia	tkanív	v období	reperfúzie.
V pokuse	boli	použité	laboratórne	potkany	kmeňa	Wistar	(n=95).	U všetkých	jedincov	bola	navodená	hodinová	ischémia	uzáverom	bruš-
nej	aorty	cievnou	atraumatickou	svorkou.	Rozdelené	boli	do	18	experimentálnych	skupín.	I1Ry(3,6,9,12,24,48)	–	skupiny	s ischemicko	
–	reperfúznym	(IR)	poškodením	bez	použitia	antioxidantov,	I1Ry(3,6,9,12,24,48)C	–	skupiny	s IR	poškodením	a aplikáciou	vitamínu	C	
a I1Ry(3,6,9,12,24,48)NAC	–	skupiny	s IR	poškodením	a aplikáciou	N-acetylcysteínu	(n=90).	Skupina	zdravých	jedincov	FK	(n=5)	zahŕňala	
potkanov	bez	navodenia	IR	poškodenia.	Histologické	zmeny	sme	analyzovali	po	3,	6,	9,	12,	24	a 48	hodinách	reperfúzie.	Po	uplynutí	doby	
reperfúzie	boli	odobraté	vzorky	m.	gracilis	na	ďalšie	histologické	spracovanie.
Morfometricky	sme	zaznamenali	signifikantný	nárast	hrúbky	svalových	vlákien	vo	všetkých skupinách	s IR	poškodením.	Aplikáciou	
vitamínu	C	došlo	k zabráneniu	rozvoja	zmien	hrúbky	svalových	vlákien	(***p<0,001	I1R24	vs. I1R24C;  ***p<0,001	I1R48 vs.	I1R48C).	V skupi-
nách	s IR	poškodením	a aplikáciou	NAC	s narastajúcou	časovou	periódou	reperfúzie	(I1R24NAC,	I1R48NAC)	mala	hrúbka	svalových	vlákien	
taktiež	klesajúcu	tendenciu	a namerané	hodnoty	dosiahli	fyziologické	parametre.	
Na	základe	našich	výsledkov	konštatujeme,	že	aplikáciou	vitamínu	C	ako	aj	N-acetylcysteínu	došlo	k zmierneniu	následkov	ischemicko	
–	reperfúzneho	poškodenia.	

Kľúčové	slová: ischemicko – reperfúzne poškodenie, potkan, kostrové svalstvo, N-acetylcysteín, vitamín C

Effect of vitamin C and N-acetylcysteine during ischemia-reperfusion injury in experiment

The	main	focus	of	this	thesis	was	to	analyze	the	protective	effect	of	antioxidants	on	skeletal	muscles	of	lower	limbs	after	experimental	
induction	of	acute	ischemia	and	their	impact	on	reduction	of	tissue	damage	during	reperfusion.	
Wistar	rats	(n=95)	were	the	animal	models	used	in	this	experiment.	One	hour	ischemia	was	induced	in	all	of	the	models	by	clipping	of	
abdominal	aorta	with	atraumatic	clip.	The	rats	were	divided	into	18	experimental	groups.	I1Ry(3,6,9,12,24,48)	-	groups	with	ischemia	-	
reperfusion	(IR)	injury	without	the	use	of	antioxidants,	I1Ry(	3,6,9,12,24,48)C	-	groups	with	IR	injury	and	the	use	of	vitamin	C	and	I1Ry(	
3,6,9,12,24,48)NAC	-	groups	with	IR	injury	and	the	use	of	N-acetyl	cysteine	(n=90).	Physiological	control	(FK)	group	(n=5)	were	healthy	
rats	without	induced	IR	injury.	Histologic	changes	were	analyzed	after	3,	6,	9,	12,	24	and	48	hours	of	reperfusion.	Tissue	samples	of	
gracilis	muscle	were	collected	after	reperfusion	for	histologic	examination.
Significant	increase	of	muscle	fiber	thickness	was	morphometrically	registered	in	all	the	groups	with	ischemia	-	reperfusion	injury.	Ad-
ministration	of	vitamin	C	inhibited	the	changes	of	muscle	fiber	thickness	(***p<0,001	I1R24	vs.	I1R24C;	***p<0,001	I1R48	vs.	I1R48C).	
The	muscle	fiber	thickness	had	progressively	decreasing	tendency	upon	longer	reperfusion	in	the	groups	with	ischemia-reperfusion	
injury	and	the	use	of	N-acetyl	cysteine	(I1R24NAC,	I1R48NAC)	almost	to	physiological	levels.	
Our	findings	conclude	that	the	use	of	vitamin	C	and	N-acetyl	cysteine	reduce	the	results	of	ischemia	-	reperfusion	injury.	

Key	words: ischemia - reperfusion injury, rat, skeletal muscles, N-acetyl cysteine, vitamin C 

Úvod
Akútna končatinová ischémia (ALI 

– z angl. acute limb ischemia) je defi-
novaná ako náhly pokles alebo zhorše-
nie prietoku krvi končatinou (1). Akútne 
uzávery končatinových artérií sa radia 
medzi náhle cievne príhody, ktoré vy-
žadujú urgentnú diagnostiku a násled-
nú adekvátnu liečbu. Oneskorená, resp. 
nesprávna diagnostika, a  tým pádom 

odklad nevyhnutnej terapie môžu mať 
za následok ohrozenie života pacienta 
a nutnosť amputácie postihnutej konča-
tiny (3, 19, 3, 15). Bez adekvátnej terapie 
u 2/3 pacientov dochádza k okamžitej 
amputácii (9). Mortalita u pacientov po 
prekonaní akútnej končatinovej ischémie 
sa pohybuje v rozmedzí 9 – 22 % (7). 

Ročná incidencia v populácii v prí-
pade náhleho uzáveru tepien dolných 

končatín je  14/100 000 obyvateľov (8, 9),  
v  USA 15-26/100 000 obyvateľov (24). 
Akútne arteriálne uzávery sú spôsobené 
embóliou, trombózou, úrazom, prípadne 
iatrogénne - punkciou tepny (10). Ku em-
bólii dochádza najmä z kardiálnych prí-
čin, vzniká predovšetkým pri neliečenej, 
prípadne nedostatočne liečenej fibrilácii 
predsiení (22, 17). ALI je diagnostikovaná 
na základe anamnézy a fyzikálneho vy-
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šetrenia pacienta. Pacient sa sťažuje na 
krutú bolesť a náhle stŕpnutie postihnutej 
končatiny, ktoré v mnohých prípadoch po-
stupne progreduje až do straty motorickej 
funkcie a svalovej rigidity (6). 

Základná liečba ALI spočíva vo 
včasnom obnovení toku krvi do postih-
nutej oblasti. Dôsledkom akútnej kon-
čatinovej ischémie a následnej reperfú-
zie však môže dôjsť k vzniku lokálnych 
a celkových komplikácií (4). Toto ische-
micko - reperfúzne poškodenie môže 
ohroziť život pacienta (hrozí multiorgá-
nové zlyhanie). Reperfúzne poškodenie 
totiž zahŕňa aj poškodenie vzdialených, 
predtým neischemických orgánov (5). 
Aj po úspešnej revaskularizácii sa tak 
pomerne často stretávame s následka-
mi IR poškodenia, ktorých zvládnutie 
pre pacienta je mnohokrát ťažšie ako 
prekonanie ischémie samotnej. Preto je 
nevyhnutné neustále hľadať možnosti 
ako tieto následky zmierniť. 

Najdôležitejším predpokladom pre 
zabránenie rozvoja multiorgánového zly-
hania následkom akútnej končatinovej 
ischémie je teda včasná endovaskulárna 
alebo chirurgická intervencia. V mo-
dernej komplexnej terapii ischemicko 
- reperfúzneho poškodenia však nesmú 
chýbať antioxidačne pôsobiace látky, 
ktorých úlohou je znížiť poškodenie 
vyvolané reaktívnymi formami kyslíka.

Materiál	a metódy
Experimentálna časť bola reali-

zovaná po schválení Štátnou veterinár-
nou a potravinovou správou Slovenskej 
republiky a po schválení Etickou komi-
siou LF UPJŠ. V pokuse boli použité la-
boratórne potkany kmeňa Wistar, ktoré 
pochádzali z Centrálneho zvieratníka 
UPJŠ LF v Košiciach. Išlo o samce (n=95), 
ktorých vek sa pohyboval v rozmedzí 3 - 
4 mesiace a priemerná hmotnosť jedinca 
predstavovala 290 gramov.

Celková anestézia bola u  všet-
kých jedincov navodená intramusku-
lárnou aplikáciou anestetika (Zoletil 50 
inj. sicc. ad us. vet.) v adekvátnej dávke. 
Po navodení celkovej anestézie a prípra-
ve operačného poľa prebiehal samotný 
operačný výkon. Realizovaná bola me-
diálna laparotómia, mobilizácia tenké-
ho a hrubého čreva a retroperitoneálne 
preparácia brušnej aorty až po jej bifur-

káciu. Tepnový uzáver (ischemická fáza) 
bol navodzovaný atraumatickou cievnou 
svorkou. U všetkých jedincov bola reali-
zovaná ischémia v trvaní jednej hodiny. 
Vybraným experimentálnym skupinám 
bol v ischemickej fáze, 10 minút pred plá-
novaným navodením reperfúzie intrave-
nózne podaný antioxidant. Ako antioxi-
danty boli v tomto experimente použité 
registrované lieky, bežne dostupné na 
našom území. V projekte sme používali 
Vitamín C (Acidum ascorbicum biotika 
sol inj 500 mg/5ml) v dávke 150mg/kg 
živej hmotnosti a N-acetylcysteín, do-
stupný pod názvom ACC injekt sol inj 300 
mg/3ml (amp.skl.) v dávke 250mg/kg 
živej hmotnosti. Hodinová ischémia bola 
ukončená odstránením cievnej svorky, 
čím bolo navodené obdobie reperfúzie 
(3, 6, 9, 12, 24 a 48 hodín). Dĺžka reper-
fúzie bola závislá od zaradenia zvieraťa 
do jednotlivej experimentálnej skupiny. 

Rozdelenie zvierat do 
jednotlivých	skupín:

A./ Kontrolná skupina – 
fyziologická kontrola FK (n = 5)
Kontrolná skupina pozostávala 

z piatich zdravých potkanov (bez na-
vodenia akútnej ischémie/reperfúzie).  
Z každého potkana boli odobraté dve kon-
trolné vzorky svalu m. gracilis a plná krv 
z vena cava inferior. Vzorky boli násled-
ne spracované a využité pre porovnanie 
vzoriek so skupinami s navodenou ALI.

B./ Experimentálne skupiny  
I1Ry(3,6,9,12,24,48), 
I1Ry(3,6,9,12,24,48)C, 
I1Ry(3,6,9,12,24,48)NAC (n = 90)
Skupiny I1Ry(3,6,9,12,24,48) pozo-

stávali z potkanov, ktorým bola navodená 
hodinová ischémia uzáverom abdomi-
nálnej aorty subrenálne a následne bol 
presne stanovený čas reperfúzie odsvor-
kovaním aorty (skupiny bez použitia an-
tioxidačne pôsobiacich látok).

Skupiny I1Ry(3,6,9,12,24,48)C pozo-
stávajúce z potkanov, ktorým bola navo-
dená obdobným spôsobom hodinová is-
chémia a následne bol presne stanovený 
čas reperfúzie. Danej skupine potkanov 
bol aplikovaný 10 minút pred navodením 
reperfúzie Vitamín C i.v. v dávke 150mg/
kg živej hmotnosti.

Skupiny I1Ry(3,6,9,12,24,48)NAC 
pozostávajú z potkanov, ktorým bola 
taktiež navodená hodinová ischémia 
a následne sa stanovila presná doba re-
perfúzie. Danej skupine potkanov bol 
aplikovaný v  50. minúte ischémie (10 
minút pred navodením reperfúzie) i.v. 
N-acetylcysteín v dávke 250mg/kg živej 
hmotnosti.

C./ Rezervná skupina R (n = 2)
Rezervná skupina experimen-

tálnych zvierat s počtom 2 kusov, ktorá 
zohľadňovala možnosť nepredvídateľ-
ných úhynov z iných ako experimentál-
nych príčin.

Po ukončení ischemickej fázy 
bola brušná dutina zvieraťa uzavretá 
a potkany boli v doznievajúcej anestézii 
a analgézii vrátené späť do vyhrieva-
ných klietok. Počas doby reperfúzie boli 
zvieratá pravidelne kontrolované a bo-
lesť bola tlmená podávaním tramadolu 
(TRAMAL 50 mg/ml sol inj) subkutánne 
v adekvátnych dávkach. Po uplynutí sta-
novenej doby reperfúzie bola u potkanov 
opakovane navodená celková anestézia. 
Za aseptických podmienok boli odobra-
té vzorky musculus gracilis a plná krv 
z vena cava inferior. Následne boli všetky 
experimentálne zvieratá v hlbokej anes-
tézii usmrtené exsangvináciou. 

Histologická analýza
Za aseptických podmienok sme 

u potkanov odobrali bioptické vzorky ko-
strového svalu musculus gracilis (0,5 až 
1,0 cm3), ktoré sme po odbere fixovali v 4 %  
roztoku neutrálneho paraformaldehydu 
pre následné histologické spracovanie na 
Ústave histológie a embryológie LF UPJŠ 
v Košiciach. Po 48 - 72 hodinovej fixácii 
sme bioptické vzorky po excidovaní od-
vodnili, zaliali do paraplastu a narezali na 
4-5 μm hrubé histologické rezy a farbili 
príslušnými histologickými farbiacimi 
metódami. 

Histologické rezy sme sfarbili zá-
kladnou histologickou farbiacou metó-
dou hematoxylín&eozín (H&E), ktorá je 
prehľadná a najčastejšie používaná me-
tóda na získanie histologického obrazu 
tkaniva. Pri tejto metóde sa bunkové jad-
rá farbia bazofilne (na modro - fialovo), 
cytoplazma, kolagénové a svalové vlákna 
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sa farbia acidofilne (ružovo - červeno), 
erytrocyty v lumene krvných kapilár na 
tehlovočerveno (2). Selektívnou farbia-
cou metódou Van Gieson Pikrofuchsín 
(VGP) sme zvýraznili a vzájomne rozlíšili 
prítomnosť kolagénových a svalových 
vlákien.

Komplexná histologická analý-
za kostrovej svaloviny (m. gracilis) bola 
zameraná na nasledujúce histomorfo-
logické parametre priečne pruhovanej 
kostrovej svaloviny:
1.  Morfometrická analýza hrúbky sva-

lového vlákna (Ø μm)
2.  Semikvantitatívne hodnotenie inten-

zity priečneho pruhovania
3.  Semikvantitatívne hodnotenie zmeny 

bazofílie bunkových jadier svalových 
vlákien

V tkanivových rezoch m. graci-
lis farbených metódou H&E prípadne 
metódou VGP sme hodnotili celkový 
histopatologický obraz poškodenia 
architektúry priečne pruhovanej ko-
strovej svaloviny v  obraze svetelnej 
mikroskopie. Následne sme kvanti-
fikovali priemernú hrúbku svalových 
vlákien morfometricky na priečnom 
priereze, semikvantitatívne hodnotili 
histomorfologické zmeny základných 
cytologických komponentov svalových 
vlákien – zmeny zreteľnosti priečneho 
pruhovania svalových vlákien a zmeny 
intenzity bazofílie bunkových jadier 
na základe vytvoreného skórovacie-
ho histomorfologického systému (18). 
V 10-tich náhodne vybraných zorných 
poliach svetelného mikroskopu pri 
400-násobnom zväčšení sme morfo-
metrickým programom QuickPHOTO 
Industrial 2.3 (Image analyzer softwa-
re, Promicra, Praha, Česká republika) 
sme morfometricky merali hrúbku 

svalových vlákien na priečnom reze. 
V 10-tich náhodne vybraných zorných 
poliach mikroskopu pri 400-násobnom 
zväčšení sme taktiež semikvantitatív-
ne posúdili prítomnosť a  zreteľnosť 
priečneho pruhovania a zmeny bazo-
fílie bunkových jadier svalových vlákien 
(tabuľka 1 a 2).

Štatistická analýza
Štatistická analýza bola vykonaná 

pomocou programu GraphPad In-Stat 
v 3.01 (GraphPad Software, San Diego, 
CA). Kvantitatívne výsledky (morfomet-
rická analýza hrúbky svalových vlá-
kien) boli hodnotené pomocou one-way 
ANOVA testu a Tukey-Kramer post-hoc 
testom. Semikvantitatívne výsledky 
(analýza priečneho pruhovania a zmien 
bazofílie bunkových jadier) boli hodno-
tené pomocou neparametrického ANOVA 
testu Kruskal-Wallis a neparametrickým 
Dunnovým post-hoc testom. Výsledky 
boli vyjadrené ako aritmetický priemer 
(M) ± štandardná chyba merania (S.E.M.). 
Hodnoty p menšie ako 0,05 sa považovali 
za štatisticky významné.

Výsledky 
U zdravých jedincov, t.j. v kontrol-

ných skupinách (FK) zvierat bez ische-
micko - reperfúzneho (IR) poškodenia 
sme zaznamenali úplne normálnych ob-
raz architektúry priečne pruhovanej ko-
strovej svaloviny. Morfometricky nezme-
nené svalové vlákna boli s priemerom vo 
fyziologickom intervale (30,72±2,62 µm). 
Histologicky boli prítomné krvné cievy 
a nervové vlákna bez známok histolo-
gického poškodenia a lézií. Histologicky 
sme nezaznamenali zmeny zreteľnosti, 
prípadne intenzity analyzovaných pa-
rametrov svalových vlákien – priečneho 

pruhovania sarkoplazmy a ani zmeny 
bazofílie bunkových jadier svalových 
vlákien. 

Skupiny s IR poškodením
Patologický histologický obraz 

sme zaznamenali vo všetkých experi-
mentálnych skupinách s IR poškodením, 
bez podania antioxidačne pôsobiacich 
látok (I1R3, I1R6, I1R9, I1R12, I1R24, I1R48), pri-
čom s narastajúcou dobou reperfúzie 
boli známky poškodenia svalového tka-
niva v zmysle nárastu hrúbky svalových 
vlákien výraznejšie. Morfometricky sme 
zaznamenali signifikantný nárast hrúbky 
svalových vlákien vo všetkých skupinách 
I1Ry. Štatistická významnosť **p<0,01 
pri porovnaní experimentálnych skupín 
I1R3, I1R6, I1R9 vs. FK a ***p<0,001 pri po-
rovnaní I1R24, I1R48 vs. FK. 

V skupinách I1R24 a I1R48 došlo k zre-
teľnej hypertrofii svalových vlákien, ale 
aj k miernej atrofii vlákien, pyknóze bun-
kových jadier, edematizácii endomýzia 
a perimýzia a  dilatácii ciev s venostázou. 

Pri farbení H&E sme sa v experi-
mentálnych skupinách s IR poškodením 
zamerali na sledovanie zmien intenzi-
ty priečneho pruhovania sarkoplazmy 
svalových vlákien. V skupinách I1R6, I1R9, 

I1R12 sme semikvantitatívne zaznamena-
li signifikatné zníženie stupňa zreteľ-
nosti priečneho pruhovania (**p<0,01 
I1R6 vs. FK; *p<0,05 I1R9 vs. FK I1R12 vs. 
FK). Vo všetkých týchto skupinách bol 

Obrázok	1.	Farbenie Van Gieson Pikrofuchsín v skupine I1R3

bunkové jadrá – tmavohnedé až čierne, sarkoplazma svalových vlákien – žltá, kolagénové väzivo – červené, 
erytrocyty v lumene krvných kapilár – oranžové; B zväčšenie 200x, B1 zväčšenie 400x

Tabuľka	1.	Histomorfologický skórovací systém 
posúdenia zreteľnosti priečneho pruhovania (PP) sva-
lových vlákien (zdroj: doc. MVDr. Štefan Tóth, PhD.) 

Charakter	 
histomorfologických	zmien:

Celkový 
stupeň:

Norma (BPN) 0

Mierne znížený stupeň PP 1

Stredne znížený stupeň PP 2

Zreteľne výrazné zníženie stupňa PP 
až absencia PP 3

Tabuľka	2.	Histomorfologický skórovací systém 
posúdenia zmien intenzity bazofílie bunkových 
jadier (zdroj: doc. MVDr. Štefan Tóth, PhD.) 

Charakter	 
histomorfologických	zmien:

Celkový 
stupeň:

Norma (BPN) 0

Mierne zvýšená intenzita bazofílie 
bunkového jadra 1

Pyknóza bunkového jadra 2

Karyolýza/strata bunkových jadier 3
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v perimýziu prítomný zápalový infil-
trát prevažne tvorený populáciou PMNL. 
Najvýraznejšie zmeny nastali po 6 hodi-
nách reperfúzie, kedy dochádzalo k lo-
kálnemu rozpadu celistvosti svalových 
vlákien, postupne k vymiznutiu prieč-
neho pruhovania sarkoplazmy, miestami 
k vzniku izolovaných diseminovaných 
ložísk s nekrózou. (**p<0,01 I1R6 vs. FK). 
V skupinách I1R24 a I1R48 sme však opäť vo 
vyhodnocovanom bioptickom materiáli 
nezaznamenali výrazné rozdiely voči FK 
v zmysle zníženia zreteľnosti priečne-
ho pruhovania sarkoplazmy svalových 
vlákien. Vrámci ďalšieho histologické-
ho hodnotenia sme sa zamerali na se-
mikvantitatívnu analýzu zmien bazofí-
lie bunkových jadier svalových vlákien 
v skupinách s IR poškodením, bez po-
dávania antioxidačne pôsobiacich látok. 
Zaznamenali sme vo všetkých skupinách 
s ischemickým poškodením, bezohľadu 
na dĺžku reperfúzie, nárast intenzity 
bazofílie voči zdravým jedincom (FK), 
u ktorých žiadne zmeny bazofílie po-
zorované neboli. V skupine I1R3 zmeny 
intenzity ešte neboli štatisticky vý-
znamné, ale v skupinách s dlhšou do-
bou reperfúzie (6, 9, 12, 24 a 48 hod.) 
bol pozorovaný histologicky významný 
nárast intenzity bazofílie (*p<0,05 I1R6 

vs. FK; *p<0,05 I1R9 vs. FK; *p<0,05 I1R12 

vs. FK; *p<0,05 I1R24 vs. FK; *p<0,05 I1R48 

vs. FK), zaznamenali sme taktiež v tých-
to skupinách pyknotizáciu jadrového 
chromatínu, čiže došlo k regresívnym 
zmenám bunkového jadra.

Skupiny s IR poškodením 
a pridaním antioxidačne 
pôsobiacich látok
V skupinách s IR poškodením po 

podávaní vitamínu C sme morfometric-
ky zaznamenali štatisticky významný 
nárast hrúbky svalových vlákien (µm) je-
dine v skupine I1R3C v porovnaní s fyzio-
logickou kontrolou (**p<0,01 I1R3C vs. FK).  
Farbením H&E sme v  skupine I1R3C na 
priečnom reze zaznamenali iba ojedine-
lú prítomnosť hypertrofických svalových 
vlákien. Po 3 hodinách reperfúzie došlo 
prechodne k vzniku opuchu svalových vlá-
kien, ten mal však tendenciu s narastajúcou 
reperfúznou periódou ustupovať. 

Vo všetkých ostatných experimen-
tálnych skupinách s aplikáciou vitamínu C 
(I1R6C, I1R9C, I1R12C, I1R24C, I1R48C) sa hrúbka 
svalových vlákien pohybovala vo fyziologic-
kom rozmedzí. Až 46 %-nú redukciu hrúb-
ky svalových vlákien sme detegovali po 24 
a 48 hodinách reperfúzie (I1R24C, I1R48C) pri 
vzájomnom porovnaní s experimentálnou 
skupinou (IR) bez aplikácie antioxidantov. Na 
základe uvedených výsledkov našich analýz 
môžeme usúdiť, že aplikáciou vitamínu C 
došlo k zabráneniu rozvoja morfometric-
kých zmien hrúbky svalových vlákien, a te-
da k zmierneniu následkov IR poškodenia. 

Svalové vlákna na priečnom re-
ze v skupinách I1R6C, I1R9C, I1R12C, I1R24C, 
I1R48C vykazovali normálnu morfometriu, 
nepozorovali sme hypertrofiu svalových 
vlákien, histomorfológia bunkových ja-
dier bola v norme. Väzivové obaly a krvné 
cievy boli histologicky intaktné. 

V rámci semikvantitatívnej ana-
lýzy priečneho pruhovania sarkoplazmy 
svalových vlákien sme zaznamenali po 
3 hodinách reperfúzie v skupine I1R3C 
signifikatné zníženie stupňa zreteľnos-
ti priečneho pruhovania a prítomnosť 
ojedinelých PMNL v perimýziu. V tejto 
skupine dochádzalo k fragmentácii ce-
listvosti sarkolemy a sarkoplazmy svalo-
vých vlákien, až k vymiznutiu priečneho 
pruhovania sarkoplazmy. Tieto zmeny 
boli štatisticky významné (**p<0,01 I1R3C 

vs. FK). V  skupine I1R6C došlo taktiež  
k zníženiu stupňa zreteľnosti priečneho 
pruhovania, úplné vymiznutie priečneho 
pruhovania sme však už nespozorovali 
a prítomnosť populácie PMNL v peri-
mýziu bola len ojedinelá (*p<0,05 I1R6C 

vs. FK). V experimentálnych skupinách 
s narastajúcou časovou periódou reper-
fúzie - I1R9C, I1R12C, I1R24C a I1R48C už bolo 
priečne pruhovanie opäť mikroskopicky 
viditeľné a zreteľné. Histologický obraz 
v skupine I1R48C bol obdobný ako v sku-
pinách zdravých jedicov (FK). 

V rámci semikvantitatívneho hod-
notenia sme u experimentálnych skupín 
s IR poškodením a aplikáciou vitamínu 
C najmenej výrazné zmeny pozorovali 
v zmene intenzity bazofílie bunkových 
jadier svalových vlákien. K signifikant-
nému nárastu intenzity bazofílie až pyk-
notizácii bunkového jadra voči zdravým 
jedincom (u ktorých neboli prítomné 
žiadne zmeny bazofílie) došlo po 3 a 6 
hodinách reperfúzie (*p<0,05 I1R3C vs. 
FK; I1R6C vs. FK). Po 9, 12, 24 a 48 hodinách 
reperfúzie tieto zmeny neboli štatisticky 
významné.

V skupinách s IR poškodením po 
podávaní N-acetylcysteínu po hodinovej 
ischémii a následnej 3 hodinovej reper-
fúzii (I1R3NAC) sme zaznamenali hrúbku 
svalových vlákien, ktorá sa pohybovala 
vo fyziologickom rozmedzí. Na rozdiel od 
skupín s aplikáciou vitamínu C, ku vzniku 
výraznej hypertrofie svalových vlákien 
dochádzalo až po 6 hodinách reperfúzie 
(skupina I1R6NAC). V histologickom obra-
ze bola prítomná aj pyknóza bunkových 
jadier. Rovnaké zmeny boli pozorované 
aj v skupine I1R9NAC (**p<0,01 I1R6NAC 
vs. FK; **p<0,01 I1R9NAC vs. FK). V týchto 
experimentálnych skupinách sme však 
nepozorovali výrazné regresívne zmeny 
morfometrie svalových vlákien, ako tomu 

Graf	1.	Morfometrické zmeny hrúbky svalových vlákien (µm) v skupinách s IR poškodením
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bolo v skupinách s IR poškodením bez 
podávania antioxidantov. 

Po 12 hodinách reperfúzie 
(I1R12NAC) sme zaznamenali mierny po-
kles hrúbky svalových vlákien, prítomná 
bola len ojedinelá lokálna hypertrofia 

svalových vlákien na priečnom reze, 
pravdepodobne ako súčasť adaptačných 
reakcií svalového tkaniva. S pribúdajú-
cou dobou reperfúzie (I1R24NAC, I1R48NAC) 
mala hrúbka svalových vlákien celko-
vo klesajúcu tendenciu, nezaznamenali 

sme hypertrofiu a namerané hodnoty 
dosiahli fyziologické parametre. Pričom 
v skupinách IR bez podávania antioxi-
dačných látok v rovnakom reperfúznom 
období bola prítomná výrazná hyper-
trofia, ale aj atrofia svalových vlákien, 
pyknóza bunkových jadier, edém endo-
mýzia a perimýzia s  dilatáciou ciev so 
stázou krvi. Numerický rozdiel v hrúbke 
svalových vlákien pri vzájomnom porov-
naní experimentálnych skupín I1R24NAC, 
I1R48NAC so skupinami I1R24 a I1R48 dosia-
hol až 45%. Na základe výsledkov našich 
analýz môžeme skonštatovať, že podáva-
nie N-acetylcysteínu taktiež zmiernilo 
následky IR poškodenia v zmysle zlep-
šenia celkového histologického obrazu 
kostrovej svaloviny.

Semikvantitatívnym hodnote-
ním priečneho pruhovania sarkoplaz-
my svalových vlákien experimentál-
nych skupín po IR poškodení s podaním 
N-acetylcysteínu sme mikroskopicky 
pozorovali v skupine I1R3NAC zreteľné 
priečne pruhovanie, po 3 hodinovej re-
perfúzii nedošlo k zníženiu zreteľnosti 
priečneho pruhovania, bunkové jadrá 
svalových vlákien na pozdĺžnom reze boli 
bez dystrofických zmien, s normálnou 
morfológiou a nespozorovali sme v tejto 
skupine ani prítomnosť zápalového infil-
trátu vo väzivových obaloch. 

Po 6, 9 a 12 hodinovej reperfú-
zii sme v experimentálnych skupinách 
I1R6NAC, I1R9NAC a I1R12NAC zazname-
nali zníženie zreteľnosti priečneho 
pruhovania a pozorovali sme ojedinelé 
PMNL v histologickom obraze, pričom 
štatisticky významné zmeny priečnej 
pruhovanosti boli detegované v skupine 
I1R12NAC (*p<0,05 I1R12NAC vs. FK). K úpl-
nému vymiznutiu priečneho pruhovania 
sarkoplazmy však nedošlo. Po 24 hodino-
vej reperfúzii dochádzalo k normalizácii 
zreteľnosti priečneho pruhovania a ne-
zaznamenali sme už prítomnosť zápalo-
vého infiltrátu. Najzreteľnejšie priečne 
pruhovanie sarkoplazmy svalových vlá-
kien bolo pozorované v skupine I1R48NAC 
a dosiahlo normálny obraz porovnateľný 
s fyziologickou kontrolou zvierat. 

Semikvantitatívnym hodnotením 
zmien intenzity bazofílie bunkových ja-
dier svalových vlákien sme u experimen-
tálnych skupín s IR poškodením a apliká-
ciou N-acetylcysteínu pozorovali štatis-

Obrázok	2.	Mikrofotografie histologickej analýzy v experimentálnej skupine I1R3C, farbenie hemato-
xylín&eozín

svalové vlákna na priečnom reze s temer normálnou morfometriou, iba ojedinelá prítomnosť hypertrofie sva-
lových vlákien (*), histomorfológia bunkových jadier v norme, väzivové obaly a krvné cievy bez histopatolo-
gického nálezu; A zväčšenie 200x, A1 zväčšenie 400x

Obrázok	3.	Reprezentatívne mikrofotografie histologického hodnotenia v experimentálnej skupine 
I1R12NAC

B - farbenie hematoxylín&eozín, B1 - farbenie Van Gieson Pikrofuchsín:
prítomná ojedinelá lokálna hypertrofia svalových vlákien na priečnom reze s prítomnosťou pyknózy bunko-
vých jadier (), edematizácia endomýzia a perimýzia, bez známok zvýšenej fibrotizácie (zväčšenie 200 až 
400x, detail v pravom hornom rohu 600x)

Graf	2.	Morfometrická analýza hrúbky svalových vlákien (µm) v skupinách s IR poškodením po apli-
kácii N-acetylcysteínu
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ticky významný nárast intenzity bazofílie 
a regresívne hypobioptické zmeny bun-
kového jadra voči FK iba v skupine po 3 
hodinách reperfúzie (*p<0,05 I1R3NAC vs. 
FK). Po 6, 9, 12, 24 a 48 hodinách reper-
fúzie boli tieto zmeny nevýrazné a šta-
tisticky nevýznamné.

Vzájomné porovnanie 
jednotlivých experimentálnych 
skupín
Prehľadné porovnanie výsledkov 

jednotlivých histologických analýz je vy-
obrazené v Tab. 3, 4 a 5.

Štatistické hodnotenie:

Hrúbka	svalových	vlákien	na	
priečnom	reze:	

***p<0,001: I1R24 a I1R48 vs. FK; I1R24 vs. 
I1R24C; I1R48 vs. I1R48C; I1R24 vs. I1R24NAC, I1R48 

vs. I1R48NAC 
**p<0,01: I1R3, I1R6, I1R9, I1R12, I1R3C, I1R6NAC 

a I1R9NAC vs. FK; I1R12 vs. I1R12C, I1R6NAC 

a I1R9NAC vs. I1R48NAC

Zmeny	intenzity	priečneho	
pruhovania	sarkoplazmy	
svalových	vlákien:

**p<0,01: I1R6 a I1R6C vs. FK
*p<0,05: I1R9, I1R12, I1R3C a I1R12NAC vs FK; 
I1R6, I1R9 a I1R12 vs. I1R24; I1R6, I1R9 a I1R12 vs. 
I1R48; I1R3C vs. I1R48C

Zmeny	bazofílie	bunkových	
jadier	svalových	vlákien:	

*p<0,05: I1R3, I1R6, I1R9, I1R12, I1R48, I1R6C 
a I1R3NAC vs. FK

Diskusia
Hlavným cieľom tejto práce bolo 

preskúmať protektívny účinok antioxi-
dantov – vitamínu C a N-acetylcysteínu 
na priečne pruhované svalstvo dolných 
končatín v reperfúznom období a  ich 
vplyv na zmiernenie IR poškodenia v ex-
perimente u potkanov kmeňa Wistar. 
Očakávali sme zmiernenie poškodenia 
vyvolané reaktívnymi formami kyslíka.

Ako základný experimentálny 
model sme si zvolili použite 1 hodino-
vej ischémie vyvolanej úplnou oklúziou 
abdominálnej aorty cievnou svorkou 
a následné vyhodnocovanie zmien po 
3, 6, 9, 12, 24 a 48 hodinách reperfúzie. 
Staško (18) vo svojej dizertačnej práci 

porovnával jednotlivé modely ischémie 
u potkanov kmeňa Wistar. Ako prvý zvolil 
model hodinovej ischémie s následnou 
3 hodinovou reperfúziou (I1R3AO), pri-
čom ischémiu navodil úplnou oklúziou 
aorta abdominalis. Ako druhý použil 
model I1R3AO+AF, kde dĺžka ischémie 
a reperfúzie bola rovnaká ako v prvom 
prípade, avšak ischémiu navodil úplným 
uzáverom aorta abdominalis a zároveň 
oklúziou obidvoch aa. femorales com-

munes. V tretej skupine I1R3L ischémiu 
navodil oklúziou distálnej časti laloka 
m. gracilis po jeho mobilizácii a resekcii 
proximálnej časti. Rovnaký spôsob navo-
denia ischémie použili vo svojej práci aj 
Lakyová a kol. (11), kedy kolektív skúmal 
použitie LLLT pri IR poškodení. Model 
úplnej ischémie musculus gracilis u 24 
psov použil vo svojom experimente aj 
Vajó (20), keď dĺžka ischémie trvala 4 
hodiny.

Tabuľka	3.	Morfometrická analýza priemeru svalových vlákien (µm) v jednotlivých experimentálnych 
skupinách

Analyzovaný	histoparameter:	Hrúbka	svalových	vlákien	(µm)

Ischémia/reperfúzia 
M±S.E.M.

Aplikácia	vitamínu	C 
M±S.E.M.

Aplikácia	N-acetylcysteínu 
M±S.E.M.

I1R3 41,88±1,39** I1R3C 38,76±2,57** I1R3NAC 34,14±0,39

I1R6 47,83±1,19** I1R6C 37,62±1,73 I1R6NAC 39,20±1,21**##

I1R9 47,75±1,15** I1R9C 36,94±3,10 I1R9NAC 38,60±1,21**##

I1R12 49,92±2,01** I1R12C 30,50±2,97 I1R12NAC 35,44±0,38

I1R24 59,68±3,15*** I1R24C 32,38±0,70 I1R24NAC 34,84±1,61

I1R48 54,56±1,62*** I1R48C 30,42±1,64 I1R48NAC 30,08±0,13##

FK 30,72±2,62**/***

(Štatistická významnosť pri porovnaní experimentálnych skupín s FK: **p<0,01, ***p<0,001; časovo závislé 
zmeny v rámci jednotlivých experimentálnych skupín: ##p<0,01, ###p<0,01)

Tabuľka	4.	Porovnanie zmien priečneho pruhovania sarkoplazmy svalových vlákien medzi   jednotli-
vými experimentálnymi skupinami

Analyzovaný	histoparameter:	Zmeny	priečneho	pruhovania	sarkoplazmy	svalových	vlákien

Ischémia/reperfúzia 
M±S.E.M.

Aplikácia	vitamínu	C 
M±S.E.M.

Aplikácia	N-acetylcysteínu 
M±S.E.M.

I1R3 0,66±0,21 I1R3C 1,50±0,22*# I1R3NAC 0,90±0,10

I1R6 1,66±0,21**# I1R6C 1,10±0,10** I1R6NAC 1,30±0,30

I1R9 1,50±0,22*# I1R9C 0,80±0,12 I1R9NAC 1,20±0,13

I1R12 1,50±0,22*# I1R12C 0,90±0,10 I1R12NAC 1,30±0,12*

I1R24 0,50±0,22# I1R24C 0,70±0,12 I1R24NAC 1,10±0,10

I1R48 0,40±0,24# I1R48C 0,50±0,16# I1R48NAC 0,50±0,16

FK 0,20±0,12*/**

(Štatistická významnosť pri porovnaní experimentálnych skupín s FK: *p<0,05, **p<0,01; časovo závislé 
zmeny v rámci jednotlivých experimentálnych skupín: #p<0,05)

Tabuľka	5.	Porovnanie zmien bazofílie bunkových jadier svalových vlákien medzi   jednotlivými expe-
rimentálnymi skupinami

Analyzovaný	histoparameter:	 
Zmeny	bazofílie	bunkových	jadier	svalových	vlákien	

Ischémia/reperfúzia 
M±S.E.M.

Aplikácia	vitamínu	C 
M±S.E.M.

Aplikácia	N-acetylcysteínu 
M±S.E.M.

I1R3 0,40±0,30 I1R3C 0,80±0,20 I1R3NAC 1,10±0,10*

I1R6 0,83±0,31* I1R6C 0,90±0,10* I1R6NAC 1,00±0,27

I1R9 1,15±0,26* I1R9C 0,70±0,12 I1R9NAC 0,80±0,12

I1R12 1,10±0,31* I1R12C 0,50±0,16 I1R12NAC 0,90±0,10

I1R24 0,80±0,31* I1R24C 0,70±0,12 I1R24NAC 0,90±0,10

I1R48 1,00±0,01* I1R48C 0,30±0,30 I1R48NAC 0,50±0,16

FK 0,10±0,10*

(Štatistická významnosť pri porovnaní experimentálnych skupín s FK: *p<0,05)
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Staško (18) použil základné his-
tologické farbenia a v skupinách I1R3AO 
a I1R3AO+AF pozoroval IR poškodenie. 
Medzi skupinami I1R3AO vs I1R3AO+AF 
však signifikantný rozdiel v IR poškodení 
nezaznamenal. V skupine I1R3L v porov-
naní s obomi predchádzajúcimi spôsobmi 
navodenia ischémie došlo k signifikant-
nejšiemu IR poškodeniu a degenerácii 
svalových vlákien. Aj napriek tomuto fak-
tu, z nášho pohľadu model I1R3AO ver-
nejšie simuluje reálny stav, ku ktorému 
dochádza u pacientov s ALI pri uzávere 
abdominálnej aorty (zachovanie čo i len 
minimálneho pôvodného kolaterálne-
ho riečiska). Z uvedeného dôvodu sme 
v našom experimente zvolili postup na-
vodenia ischémie úplnou oklúziou aorta 
abdominalis.

Sener et al. (16) vo svojej prá-
ci hodnotili účinky melatonínu (MEL) 
a  N-acetylcysteínu pri ischemicko – 
reperfúznom poškodení pečene v ex-
perimente u potkanov kmeňa Wistar. 
Navodzovali 45 minútovú ischémiu, po 
ktorej nasledovalo 60 minútové obdobie 
reperfúzie. V experimente používali MEL 
v dávke 10mg/kg a NAC v dávke 150mg/
kg. Antioxidanty aplikovali intraperito-
neálne, buď samostatne alebo v kom-
binácii. Za účelom posúdenia funkcie 
pečene vyhodnocovali hladiny AST a ALT 
v sére, z tkaniva pečene stanovovali hod-
noty malondialdehydu (MDA), ktorý je 
produktom lipidovej peroxidácie, ďalej 
hladiny GSH, koncentráciu karbonylov 
proteínov (PO) - špecifického markera 
oxidačného poškodenia proteínov a ak-
tivitu myeloperoxidázy (MPO), ktorá je 
nepriamym ukazovateľom infiltrácie 
neutrofilmi. V tejto práci dospeli k zá-
veru, že obe látky, melatonín a taktiež 
N-acetylcysteín majú priaznivý efekt pri 
IR poškodení pečene. Poukázali na to, 
že ak sú aplikované súčasne, môžu mať 
oveľa výraznejší protektívny účinok na 
pečeň. 

Sener et al. (16) v ich experimente 
aplikovali melatonín aj N-acetylcysteín 
potkanom či už samostatne alebo  
v kombinácii, vo dvoch dávkach. Prvú 
podávali 15 minút pred samotným na-
vodením ischémie, druhú tesne pred 
navodením reperfúzie. Bolcal et al. (23) 
skúmali protektívny účinok koenzýmu 
Q10, β-glukánu a N-acetylcysteínu pri 

IR poškodení dolných končatín v expe-
rimente u 44 novozélandských bielych 
králikov, pričom koenzým Q10 podá-
vali experimentálnej skupine králikov 
perorálne v dávke 15mg/kg 2x denne 
počas 10 dní pred samotným navode-
ním ischémie, ďalšej skupine aplikovali 
β-glukán intraperitoneálne 1x denne po 
dobu 10 dní pred navodením ischémie 
a experimentálnej skupine s použitím 
N-acetylcysteínu aplikovali samotný 
NAC v  dávke 50mg/kg intravenózne 
ešte pred navodením anestézie u po-
kusných zvierat, čiže pred navodením 
ischémie samotnej. V  našom experi-
mente sme sa rozhodli pre jednorazovú 
aplikáciu antioxidantu – podávali sme 
intravenózne vitamín C v dávke 150mg/
kg a N-acetylcysteín v dávke 250mg/
kg, avšak podanie sme realizovali až po 
50. minútach ischemickej fázy, 10 minút 
pred plánovaným navodením reperfú-
zie a  nie pred samotným navodením 
ischémie. Ak má mať náš experiment 
prínos pre klinickú prax u  pacientov 
s ALI, tak sme vychádzali z faktu, že do 
zdravotníckeho zariadenia sa dostane 
pacient až po vzniku akútnej končati-
novej ischémie, t.j. v  ischemickej fáze. 
Preto sme sa rozhodli pre aplikáciu na-
mi zvolených antioxidantov až v tomto 
období a naším cieľom bolo zistiť, aká 
bude účinnosť vitamínu C a NAC, ak je 
už ischémia rozbehnutá. Podanie látky 
pred samotným navodením ischémie 
by znamenalo, že každý zdravý človek 
by musel preventívne užívať vitamín C 
a N-acetylcysteín.

U pacientov po úspešnom obno-
vení toku krvi do ischémiou postihnutej 
končatiny ako prvé pozorujeme vznik 
reperfúzneho edému svalstva konča-
tiny s výraznou palpačnou citlivosťou. 
Poškodenie tkanív v zmysle opuchu po 
ischémii popísali aj Sagara et al. (26). Pri 
ťažších a protrahovaných formách isché-
mie dochádza bezprostredne po obnove 
cirkulácie až k vzniku kompartment syn-
drómu s nevyhnutnou okamžitou reali-
záciou fasciotómie (21). Preto bolo úlohou 
tohto experimentu preskúmať vitamín C 
a N-acetylcysteín z hľadiska jeho protek-
tívneho účinku na rozvoj opuchu. 

V rámci histologického vyšetre-
nia sme sa preto v tomto experimente 
zamerali ako prvé na hodnotenie zmien 

hrúbky svalového vlákna pri ischemicko 
- reperfúznom poškodení bez a po poda-
ní antioxidačne pôsobiacich látok. Ďalej 
sme sa pri semikvantitatívnom hodnote-
ní zamerali na sledovanie zmien intenzity 
priečneho pruhovania sarkoplazmy sva-
lových vlákien a zmien bazofílie bunko-
vých jadier svalových vlákien.

Vo všetkých  experimentálnych 
skupinách s IR poškodením bez poda-
nia antioxidačne pôsobiacich látok sme 
zaznamenali patologický histologický 
obraz v zmysle výrazného nárastu hrúbky 
svalových vlákien, pričom s narastajúcou 
reperfúznou periódou boli známky po-
škodenia svalového tkaniva výraznej-
šie. Ischémia bola vo všetkých experi-
mentálnych skupinách v trvaní jednej 
hodiny a sledovali sme zmeny hrúbky 
svalových vlákien po 3, 6, 9, 12, 24 a 48 
hodinách reperfúzie. Morfometricky sme 
zaznamenali signifikantný nárast hrúbky 
svalových vlákien vo všetkých skupinách 
s IR poškodením, čo potvrdzuje fakt, že 
pri IR poškodení dochádza ku vzniku 
edému (13, 14, 21, 25).

Farbením H&E sme v  experi-
mentálnej skupine I1R3C zaznamenali 
len ojedinelú prítomnosť hypertrofic-
kých svalových vlákien. Po 3 hodinách 
reperfúzie došlo prechodne k vzniku 
opuchu svalových vlákien. To znamená, 
že aplikáciou vitamínu C síce nedošlo 
k úplnému zabráneniu vzniku edému, 
avšak opuch mal pri podaní vitamínu C 
(na rozdiel od skupín s IR poškodením 
a bez podania antioxidantu) tendenciu 
s narastajúcou dobou reperfúzie ustu-
povať. Už po 6 hodinách reperfúzie sa 
hrúbka svalových vlákien pohybovala 
vo fyziologickom rozmedzí. Až 46%-nú 
redukciu hrúbky svalových vlákien sme 
zaznamenali po 24 a 48 hodinách re-
perfúzie, v skupinách I1R24C a I1R48C, pri 
vzájomnom porovnaní s experimentál-
nou skupinou (IR) bez aplikácie antio-
xidantov. Na základe týchto výsledkov 
usudzujeme, že aplikáciou vitamínu C 
došlo k zabráneniu rozvoja morfomet-
rických zmien hrúbky svalových vlákien, 
a teda k zmierneniu následkov IR poško-
denia. V skupinách s IR poškodením po 
podávaní N-acetylcysteínu po hodinovej 
ischémii a následnej 3 hodinovej reper-
fúzii (I1R3NAC) sme zaznamenali hrúbku 
svalových vlákien vo fyziologickom roz-
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medzí. Na rozdiel od skupín s aplikáciou 
vitamínu C, ku vzniku výraznej hypertro-
fie svalových vlákien, čiže vzniku edému 
dochádzalo až po 6 hodinách reperfú-
zie (skupina I1R6NAC), čo si vysvetľujeme 
možným neskorším nástupom účinku 
N-acetylcysteínu, nakoľko s pribúdajú-
cou dobou reperfúzie mala hrúbka svalo-
vých vlákien taktiež klesajúcu tendenciu. 
Numerický rozdiel v hrúbke svalových 
vlákien pri vzájomnom porovnaní expe-
rimentálnych skupín I1R24NAC, I1R48NAC 
so skupinami I1R24 a I1R48 dosiahol až 45 %.  
Na základe výsledkov môžeme konšta-
tovať, že podávaním N-acetylcysteínu 
došlo taktiež k regresii hrúbky svalových 
vlákien, a teda k zmierneniu následkov 
IR poškodenia. 

Pri farbení H&E sme v experimen-
tálnych skupinách s IR poškodením bez 
podania antioxidačne pôsobiacich látok 
sledovali zmeny intenzity priečneho 
pruhovania sarkoplazmy svalových vlá-
kien. Po 6, 9 a 12 hodinách reperfúzie 
sme semikvantitatívne zaznamenali 
signifikatné zníženie stupňa zreteľnos-
ti priečneho pruhovania, prítomnosť 
zápalovového infiltrátu, najmä PMNL 
v perimýziu. Najvýraznejšie zmeny sme 
pozorovali po 6 hodinách reperfúzie, 
kedy dochádzalo k lokálnemu rozpadu 
celistvosti svalových vlákien až k vymiz-
nutiu priečneho pruhovania sarkoplaz-
my, miestami až k vzniku izolovaných 
diseminovaných ložísk s nekrózou. Po 
24 a 48 hodinách sme však opäť vo vy-
hodnocovanom bioptickom materiáli ne-
zaznamenali výrazné rozdiely voči FK 
v zmysle zníženia zreteľnosti priečneho 
pruhovania sarkoplazmy svalových vlá-
kien. Tento nález si vysvetľujeme tým, 
že morfologické zmeny, ktoré nastali po 
hodinovej ischémii a následnej reperfú-
zii neboli ireverzibilné. Pravdepodobne 
došlo v  skupinách s  IR poškodením 
k adaptačným zmenám s nástupom re-
generačného procesu. V experimentálnej 
skupine s IR poškodením a aplikáciou vi-
tamínu C došlo po 3 hodinách reperfúzie 
(I1R3C) k fragmentácii celistvosti sarkole-
my a sarkoplazmy svalových vlákien, až 
k vymiznutiu priečneho pruhovania sar-
koplazmy. V skupine I1R6C došlo taktiež  
k zníženiu stupňa zreteľnosti priečneho 
pruhovania, úplné vymiznutie priečneho 
pruhovania sme však už nespozorovali. 

V experimentálnych skupinách s naras-
tajúcou časovou periódou reperfúzie - 
I1R9C, I1R12C, I1R24C a I1R48C už bolo priečne 
pruhovanie opäť mikroskopicky viditeľné 
a zreteľné. Histologický obraz v skupi-
ne I1R48C bol rovnaký ako v skupinách 
zdravých jedincov (FK). U experimentál-
nych skupín po IR poškodení s podaním 
N-acetylcysteínu sme mikroskopicky 
po 3 hodinovej reperfúzii nepozorovali 
zníženie zreteľnosti priečneho pruhova-
nia, bunkové jadrá svalových vlákien boli 
s normálnou morfológiou a nespozoro-
vali sme v tejto skupine ani prítomnosť 
zápalového infiltrátu vo väzivových oba-
loch. Po 6, 9 a 12 hodinovej reperfúzii sme 
v experimentálnych skupinách I1R6NAC, 
I1R9NAC a I1R12NAC zaznamenali zníženie 
zreteľnosti priečneho pruhovania, prí-
tomnosť ojedinelých PMNL v histologic-
kom obraze. Štatisticky významné zmeny 
priečnej pruhovanosti boli detegované 
v skupine I1R12NAC, pričom rovnaké zme-
ny sme zaznamenali v skupine s apliká-
ciou vitamínu C, ale v 6. a nie 12. hodine 
reperfúzie (I1R6C). Po 24 hodinovej reper-
fúzii dochádzalo k normalizácii zreteľ-
nosti priečneho pruhovania a nezazna-
menali sme už prítomnosť zápalového 
infiltrátu. Najzreteľnejšie priečne pruho-
vanie sarkoplazmy svalových vlákien bolo 
pozorované v skupine I1R48NAC a dosiahlo 
normálny obraz porovnateľný s fyziolo-
gickou kontrolou zvierat. Z uvedeného 
nám vyplýva, že k normalizácii zmien 
v zmysle znovuobjavenia sa priečneho 
pruhovania v skupinách s IR poškodením 
a aplikáciou N-acetylcysteínu dochá-
dzalo pomalšie ako v experimentálnych 
skupinách s aplikáciou vitamínu C. Pre 
možný neskorší nástup účinku NAC by 
bolo vhodné aplikovať ho skôr ako vi-
tamín C.

V rámci semikvantitatívneho his-
tologického hodnotenia zmien bazofílie 
bunkových jadier svalových vlákien do-
šlo vo všetkých skupinách s ischemic-
kým poškodením bez podávania anti-
oxdačných látok, bez ohľadu na dĺžku 
reperfúzie, k nárastu intenzity bazofílie 
voči zdravým jedincom (FK), u ktorých 
žiadne zmeny bazofílie pozorované 
neboli. V experimentálnych skupinách 
s dobou reperfúzie 6, 9, 12, 24 a 48 hod. 
sme pozorovali histologicky významný 
nárast intenzity bazofílie, zaznamena-

li sme v týchto skupinách pyknotizáciu 
jadrového chromatínu, a to znamená, že 
došlo k regresívnym zmenám bunko-
vého jadra. U experimentálnych skupín 
s IR poškodením a aplikáciou vitamínu 
C k signifikantnému nárastu intenzi-
ty bazofílie až pyknotizácii bunkového 
jadra došlo po 3 a 6 hodinách reperfúzie 
(I1R3C a I1R6C), pričom u experimentál-
nych skupín s IR poškodením a podá-
vaním N-acetylcysteínu sme štatisticky 
významný nárast intenzity bazofílie a re-
gresívne zmeny bunkového jadra pozo-
rovali iba v skupine po 3 hodinách reper-
fúzie (I1R3NAC). Po 9, 12, 24 a 48 hodinách 
reperfúzie (u NAC už aj po 6 hodinách) 
v skupinách s IR poškodením a aplikáciou 
antioxidantov neboli prítomné žiadne 
zmeny bazofílie - histologický obraz ako 
u zdravých jedincov (FK). Opäť sa teda 
prejavil kladný účinok nami skúmaných 
antioxidantov. 

Záver
Akútna končatinová ischémia patrí 

medzi urgentné stavy v medicíne, ktoré 
si vyžadujú urýchlenú diagnostiku a ná-
slednú adekvátnu liečbu. Pre zabránenie 
nezvratného poškodenia tkaniva je ne-
vyhnutné obnovenie toku krvi do ische-
mickej oblasti. Následná reperfúzia však 
môže vyústiť do lokálneho a systémového 
zápalu, ktorý môže prehĺbiť tkanivové 
poškodenie ešte viac ako ischémia 
samotná (ischemicko – reperfúzne po-
škodenie). Najčastejšie sa v klinickej pra-
xi v rámci pracoviska cievnej chirurgie 
stretávame s ALI v štádiu R IIb, u kto-
rej je indikovaná okamžitá chirurgická 
revaskularizácia. Jedná sa buď o mlad-
ších pacientov, ktorí nemajú dostatoč-
ne rozvinutý kolaterálny obeh, druhou 
skupinou sú pacienti, u ktorých samotná 
ischémia trvala príliš dlho. Aj po úspeš-
nej revaskularizácii sa tak pomerne často 
stretávame s následkami IR poškodenia, 
ktorých zvládnutie pre pacienta je mno-
hokrát ťažšie ako prekonanie ischémie 
samotnej. Preto je nevyhnutné neustále 
hľadať možnosti zmiernenia následkov IR 
poškodenia. V tomto experimentne sme 
skúmali protektívny účinok vybraných 
antioxidantov na svalstvo dolných kon-
čatín a dokázali sme, že podávaním anti-
oxidantov, vitamínu C aj N-acetylcysteínu 
dochádza k výraznej redukcii hrúbky sva-
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lových vlákien, čo je dôležité v klinickej 
praxi pre zmiernenie reperfúzneho edé-
mu. Zároveň by stálo za zváženie podá-
vanie týchto látok synergicky.
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V týchto dňoch vyšla významná 
knižná publikácia košických autorov: 

Frankovičová a kolektív: Komplexné 
riešenie dialyzovaných pacientov z pohľa-
du chirurga. 

Práca obsahuje 16 kapitol z chi-
rurgickej problematiky arteriovenóznych 
fistúl (AVF) u dialyzovaných pacientov. 

V Košiciach sa hemodialyzačná 
liečba začala už v roku 1966, čo vyža-
dovalo úzku spoluprácu nefrológov, 
chirurgov a cievnych chirurgov. Bohaté 
skúsenosti košických autorov s vytvá-
raním cievnych prístupov na čele s prof. 
MUDr. M. Frankovičovou, PhD., boli pub-

likované v početných časopisoch doma 
i v zahraničí. 

Úsilie košických cievnych chirur-
gov bolo zavŕšené aj kreovaním novej 
Slovenskej spoločnosti pre cievny prístup. 

Vysokoškolská učebnica o ciev-
nych prístupoch a o komplexnom po-
hľade na problematiku dialyzovaných 
pacientov je veľkým prínosom pre me-
dicínsku prax, pre medikov, chirurgov 
a postgraduálnu výchovu cievnych chi-
rurgov, nefrológov, internistov ako aj le-
károv iných špecializácií. 

Kniha je zdrojom najnovších te-
oretických a  praktických informácií  

o cievnych prístupoch u dialyzovaných 
pacientov. Bude ďalším obohatením od-
borných knižných publikácií slovenskej 
medicínskej literatúry. 
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•  Transradiálne selektívne koronarografie (ambulantne)
•  Intravaskulárna diagnostika a navigácia PKI (OCT, IVUS, 

FFR)
•  Koronárna angioplastika a stenting (elektívne, pri AKS – 

STEMI/NSTEMI/nestabilná AP)
•  Rekanalizácia chronických oklúzií (CTO) a ošetrovanie 

viaccievnych postihnutí
•  Balónková valvuloplastika
•  Uzávery PFO/ASD/uška ľavej predsiene
•  Septálne ablácie pri hypertrofickej kardiomyopatii
•  TAVI
•  ECMO v prípade kritického akútneho alebo chronického 

srdcového zlyhania
•  Resynchronizačná liečba
•  TEE / kardio CT / kardio MR
•  Klinická elektrofyziológia:
 –  Neinvazívna diagnostika a liečba porúch srdcového 

rytmu
 – Riziková stratifikácia náhlej smrti
 – Invazívne elektrofyziologické diagnostické metódy
 –  Intervenčná liečba porúch srdcového rytmu (katétrová 

ablácia)
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