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MONOSTI REKONTRUKÈNEJ CHIRURGIE
V EZOFÁGOGASTRICKEJ OBLASTI
JABLONICKÝ ., LABA P., KULTÉTY J.

Autori predkladajú struène problematiku rekontrukèných
operácií po rozsiahlych resekciách v ezofágogastrickej oblasti. Poukazujú na jednotlivé monosti náhrady odstránenej
èasti tráviaceho traktu, uloenie rekontruovaného viscerálneho transplantátu a spôsobu modelovania anastomóz vzh¾adom na to, èi ide o nádorové ochorenie, aký je stav pacienta
a ktoré èasti GIT sú vhodné na pouitie pri rekontrukcii.
Èo najvyia operaèná bezpeènos a kvalita pooperaèného
ivota je základným cie¾om pri h¾adaní optimálnej stratégie
rekontrukcie. Súèasne sa analyzujú skúsenosi s 105 rekontrukciami v sledovanej oblasti pre malígne aj benígne ochorenia. Najèastejie pouívaným orgánom pre rekontrukciu
paeráka je alúdok, pre rekontrukciu alúdka tenké èrevo.
(Obr. 3, lit. 19.)
K¾úèové slová: ezofágektómia, gastrektómia, rekontrukcia
GIT, viscerálne transplantáty, lokalizácia transplantátu, kvalita ivota.
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Profesor Kontantín Èársky, dlhoroèný prednosta I. chirurgickej kliniky v Bratislave a prvý pokraèovate¾ Kostlivého chirurgickej koly sa u koncom 30. rokov zaoberal rekontrukciou hltacieho kanála po korozívnych pokodeniach paeráka. Rozvíjal skúsenosti najmä Gercena, Judina a iných pri modelovaní anterotorakálnych jejunálnych bypassov, ktoré viacerým pacientom zlepili
kvalitu ivota. Prof. Èársky tak poloil základy rekontrukènej
ezofágogastrickej chirurgie, na ktorých sa ïalej mohlo stava (Èírsky, 1953, 1956).
V súèasnosti sú to najèastejie nádorové ochorenia paeráka
a alúdka, ktoré si vyadujú rozsiahlejie resekcie a následne aj
rekontrukcie tráviaceho traktu.
Príjem potravy je najdôleitejou èinnosou pre zachovanie
ivota a psychológovia poukazujú na ve¾ký stupeò psychickej rozlady a straty ivotnej motivácie, ak sa èlovek nemôe normálne
najes.
Chirurg snaiaci sa o korekciu následkov po odstránení paeráka a alúdka musí riei nieko¾ko problémov:
1. ktorú èas horného tráviaceho traktu treba nahradi?
2. èím nahradi odstránenú èas tráviaceho traktu?

Chirurgické oddelenie NsP, a¾a, a I. chirurgická klinika LFUK, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava, Slovensko.

3. ktorou cestou vies rekontruovaný neoezofágus?
4. akým spôsobom modelova anastomózy?
Základným kritériom pre h¾adanie odpovede na uvedené otázky je èo najväèia peroperaèná bezpeènos a èo najlepia kvalita
pooperaèného ivota (Kuwano a spol., 1993). Preto pri rozhodovaní o stratégii operaèného výkonu sa zvaujú nasledovné skutoènosti:
1. èi ide o nádorové ochorenie?
2. kde je nádor lokalizovaný a aký je jeho rozsah?
3. aký je celkový stav pacienta, t.j. akú operaènú záa pacient
môe znies?
4. aký je stav orgánov vhodných na rekontrukciu po resekcii?
Cie¾om práce je pokúsi sa odpoveda na uvedené otázky.
Pacienti a metódy
I. chirurgická klinika v Bratislave prezentuje najnovie skúsenosti (obr. 1) v èasovom období rokov 19851995. Za toto obdobie sa po ezofágektómiách, gastrektómiách a ezofágogastrických resekciách urobilo 105 rekontrukèných výkonov.
Najèastejím dôvodom rekontrukcie boli resekcie pre karcinóm paeráka, alúdka a korozívne striktúry (obr. 2).
Takmer 50 % (obr. 3) tvorili rôzne rekontrukcie jejúnom a
do výky strednej tretiny paeráka, nasledovali rekontrukcie hltacieho kanála alúdkom po ezafágektómiách (33 %) hrubým èrevom z toho istého dôvodu (17 %).
alúdok ako substituent sme ukladali èastejie ortotopicky ako
retrosternálne. Hrubé èrevo sme ukladali vdy retrosternálne a ove¾a èastejie sme pouili ¾avý kólon ako pravý. Tenké èrevo sme
nikdy nemuseli transponova nad úroveò jugula.
Diskusia
Pod¾a rozsahu resekcie hornej èasti tráviaceho traktu je potrebná náhrada: 1. hypofaryngu a hornej èasti paeráka, 2. celého
paeráka, 3. dolnej èasti paeráka a rôzne ve¾kej èasti alúdka, 4.
celého alúdka.
Pre rekontrukciu odstránených èastí GIT mono poui nasledovné monosti.
1. Tubulizované kutánne, resp. myokutánne laloky  majú viac
nevýhod (limitovaná dåka, saené pasáovanie potravy, ochlpenie koe a èasté stenózy a fistuly). Pouívajú sa väèinou na prekrytie kratích defektov po resekciách v oblasti hypofaryngo-ezo-
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Obr. 1. Rekontrukcie GIT po resekciách v ezofágogastrickej oblasti
na I. chirurgickej klinike v Bratislave v rokoch 19851995.

Obr. 2. Dôvody rekontrukènej operácie.

Obr. 3. Rekontrukcia hltacieho kanála.

fageálneho prechodu (Guillamondegui a spol., 1985; Jamieson,
1988).
2. Viscerálne autotransplantáty z iných èastí GIT (alúdka,
hrubého èreva, tenkého èreva, ktoré viac-menej plnia funkciu pasáovania, prípadne spåòajú aj rezervoárové funkcie.
Najaktuálnejím substituentom paeráka je alúdok.
Roku 1920 navrhol Kirschner pouitie subkutánne uloeného
alúdka. V 40. rokoch rekontruovali Lewis a Garlock kontinuitu
horného GIT intratorakálnou ezofágogastrickou anastomózou. Koncom 40. rokov navrhol Sweet intramediastinálne uloenie a Robertson retrosternálne uloenie alúdka s krènou anastomózou. V 50.
rokoch tubulizoval Akyiama alúdok izoperistaltiky s kontrukciou
anastomózy na krku (Ségol a spol., 1996; Slabeycius, 1947).

alúdok je výborne prekrvený, a preto menej ohrozený nekrózou, peristaltika sa pomerne rýchlo obnovuje a vhodnou úpravou aúdoèného tubula mono dosiahnu potrebnú dåku transplantátu a na krk. Na rekontrukciu je potrebná len jedna anastomóza a operácia sa pohodlne vykonáva jednoetapovo. Nevýhodou je strata funkcie orgánu, ktorá môe ma sama osebe váne
negatívne dôsledky. Preto je alúdok vhodnejí substituent pri
malígnych ochoreniach paeráka, kde sa predsa len predpokladá
kratie preívanie.
Medzi základné princípy kontrukcie neoezofágu alúdkom
patrí zachovanie a. gastroepiploica a a. gastrica dx. Pri mobilizácii od sleziny je vhodné zachova arkády krátkych gastrických ciev
posunutím línie disekcie bliie k slezine. alúdok má pomerne
dobre vyvinuté submukózne cievne komunikácie, ale na tento fenomén sa nedá celkom spolieha, lebo ako uvádzajú Buchler a spol.
(1996), po disekcii krátkych gastrických ciev dochádza k významnej redukcii prietoku krvi v oblasti fundu. A. gastrica sin. sa
pretína, prièom sa odstraòujú lymfatické uzliny v jej priebehu.
Súèasnou resekciou malej kurvatúry sa tubulus narovnáva a získava sa potrebná dåka transplantátu (Pukker a spol., 1988).
O pyloroplastike sa diskutuje, ale my ju robíme vdy. O funkcii alúdoèného tubulu je známe to, e sa paradoxne vyprázdòuje
lepie a skôr ako celý alúdok, lebo v menom priestore sa rýchlejie dosiahne potrebný vyprázdòovací tlakový gadient (Bemelman a spol., 1995).
Uloenie neoezofágu závisí samozrejme na dåku tubulu, ale
aj na ïalích faktoroch. Po ezofágektómii sa môe realizova v zadnom mediastíne, èo je najkratia a najpriamejia cesta umoòujúca hladie hltanie. Nevýhodou je uloenie neoezofágu do pôvodného lôka nádora vzh¾adom na monos recidívy a problémy
môu nasta aj po prípadnom oarovaní lôka nádora.
Retrosternálne uloenie vyaduje dlhí tubulus, vytvorenie
retrosternálneho tunela a hltacie problémy môe spôsobova aj
vyosemie krèného paeráka pred tracheu pri naití krènej anastomózy (Abo a spol., 1996). Táto cesta je vhodná aj pre paliatívne
bypassové operácie.
alúdok je vhodným orgánom aj pre rekontrukciu po resekciách hrudného paeráka a proximálnej èasti alúdka (Lewisova
operácia). V prípade, keï sa robí kvôli karcinómu paeráka, vak
nespåòa celkom poiadavky onkologickej radikality.
Pri hodnotení mortality a frekvencie insuficiencie anastomózy sa udáva pomerne iroký interval pod¾a jednotlivých autorom,
a to od 0 % do 47 %, ako uvádza Jamieson (1988).
Hrubé èrevo pouil roku 1911 Kelling na subkutánnu ezofágogastroplastiku na stopke a. colica sin. V 50. a 60. rokoch, kým
sa neprepracovala technika kontrukcie alúdoèného tubula, bolo
hrubé èrevo najèastejím ezofageálnym substituentom (Jamieson,
1988). Na Slovensku prepracoval techniku náhrady rôznych orgánov hrubým èrevom Fratacký (1962).
Najèastejou indikáciou pre pouitie hrubého èreva pri rekontrukcii hltacieho kanála je:
1.nemonos pouitia alúdka,
2. bypass pri malígnych tracheoezofageálnych, resp. bronchoezafageálnych fistulách,
3. vysoká faryngoezofageálna resekcia,
4. benígne ochorenie a koloplastiky u detí (poleptania, varixy, refluxné striktúry, atrézie a podobne).
Posledná indikácia tvorí a 80 % vetkých koloplastík.
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Výhodou pouitia hrubého èreva je spravidla zisk dostatoènej
dåky transplantátu, neprítomnos refluxu a pomerne dobrý dietetický komfort. Nevýhodou je potreba troch anastomóz, vyí výskyt nekróz transplantátu a insuficiencií proximálnych nastomóz,
ako aj výskyt chronických ochorení hrubého èreva, ktoré ho robia
nepouite¾ným.
Hrubé èrevo je citlivé nielen na dobrú arteriálnu výivu, ale aj
na dobrú venóznu drená. Preto pri modelovaní transplantátu je
ve¾mi dôleité starostlivé zhodnotenie vaskularity, pozorná preparácia celého èrevného závesu, demarkácia arteriálnej výivy jemnými cievnymi svorkami pod¾a výberu výivnej stopky a odmeranie potrebnej dåky transplantátu.
Pri výbere medzi pravým a ¾avým kólonom majú úlohu predsa len pravidelnejie arteriálne arkády v ¾avej èasti hrubého èreva
so spojením medi systémom hornej a dolnej mezenterickej artérie
(Postlethwait, 1983).
Vzh¾adom na vyie riziko komplikácií sa hrubé èrevo èastejie ukladá retrosternálne a subkutánne a nie intrapleurálne.
Mortalita náhrad paeráka hrubým èrevom sa udáva pod¾a jednotlivých autorov v rozmedzí 025 %; insuficiencia anastomóz
na krku asi 25 %, nekróza transplantátu 78 % a striktúra krènej
anastomózy 10 % (Jamieson, 1988).
Tenké èrevo sa síce najviac podobá paeráku, ale pri jeho náhrade sa pouíva a po alúdku a hrubom èreve. Výsadné postavenie má vak jejúnum pri náhrade alúdka, resp. alúdka a dolnej èasti paeráka.
Roku 1907 opísal Roux preparáciu k¾uèky jejúna, ktorá nesie
jeho meno. Gercen roku 1911 vykonal jejúnom subkutánny ezofageálny bypass. O rozpracovanie techniky jejunoplastík sa neskôr zaslúili Judin, Petrov, Ong a iní (Jamieson, 1988).
a) Kontrukcia Roux-Y-k¾uèky pre náhradu alúdka a dolného
paeráka zvyèajne nerobí problémy. Po podviazaní dvoch hlavných
jejunálnych artérií 1520 cm za Treitzovým ligamentom v retrokolickej transpozícii ju mono niekedy vytiahnu a po aortálny
oblúk, ak operujeme aj v hrudníku. Rouxova k¾uèka sa môe pripoji klasicky v tvare Y, alebo ju môeme interponova medzi paerák
a duodínum, a tak zachova dôleitý humorálny efekt pasáovania
duodénom (Schmitz a spol., 1994; Pechan, 1996). Navye z nej
môeme modelova rôzne rezervoáry, èo je síce nároènejie na èas,
ale pozitívne sa to odrazí na pooperaènej kvalite ivota (Schmitz
a spol., 1994). Buhl (1995) a Nakane (1995) povaujú dokonca
modelovanie rezervoára po gastrektómii za metódu vo¾by.
b) V situáciách, keï nemono pre náhradu celého paeráka poui alúdok a hrubé èrevo, prichádza doúvahy tenké èrevo. Vytvorenie potrebnej dåky v subkutánnom uloení èasto a 6070 cm
je ve¾mi pracný výkon, niekedy s neistým koncom (Èársky, 1953).
Vyýaduje disekciu 4 hlavných jejunálnych artérií, prípadne aj s 5,
prièom pri poslednej monosti je takmer istá urèitá strata na proximálnom konci èreva, s ktorou sa musí poèíta (Jamieson, 1988).
Tenké èrevo transponované na krk sa dá uloi ortotopicky do
zadnéhho mediastína, retrosternálne aj subkutánne. Ortotopické
uloenie po ezofágektómii je najkratie, ale aj najrizikovejie pri
nedostatoènom prekrvení transplantátu. Subkutánna cesta je najdlhia, kozmeticky neestetická, ale v prípade nekrózy transplantátu aj najmenej nebezpeèná.
Mortalita rekontrukcií tenkým èrevom je 714 %,pri malígnych ochoreniach vyia ako pri benígnych. Insuficiencia krènej
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anastomózy sa uvádza do 24 % a nekróza transplantátu 48 %
(Jamieson, 1988).
c) Vo¾ný jejunálny transplantát je tretia forma pouitia tenkého èreva pri ezofágoplastikách. Pouíva sa väèinou na preklenutie defektu po vysokých hypofaryngoezofageálnyh resekciách a pri
reoperáciách prerecidívu karcinómu v oblasti krènej anastomózy
(Omura a spol., 1994). Ide väèinou o delikátnu a èasovo nároènú operáciu, na ktorej participuje aj cievny a plastický chirurg.
Otázku modelovania anastomóz riei skúsenos operatéra, zvyky pracoviska a názor príslunej chirurgickej koly. Operatér sa
môe rozhodnú pre klasické itie anastomóz s rôznymi stehovými modifikáciami s moným vytvorením manety nad anastomózou, èím sa zvýi jej vodotesnos a antirefluxné pôsobenie.
Na druhej strane pouitiesvorkovaèov môe výraznejie skráti dåku operácie a umoòuje manipuláciu s uzavretým tráviacim
traktom. Hojenie mechanických anastomóz pri optimálnej manipulácii so svorkovaèom a spájanými tkanivami býva naruené (Zilling a spol., 1995; Kawano a spol., 1996).
Záver
Rekontrukèné operácie po rozsiahlejích resekciách v oblasti horného tráviaceho traktu sú pre pacienta aj pre chirurga komplikované aèasovo nároèné výkony. Porovnávanie ich výsledkov
pri pouití rôznych viscerálnych transplantátov v rôznych modifikáciách je ve¾mi relatívne a exaktne emoné, lebo sa prakticky
nikdy neporovnávajú celkom homogénne skupiny pacientov. Kadá operaèná situácia, najmä ak ide o malígne ochorenia, je iná,
pecifická a v koneènom dôsledku je ve¾a faktorov, ktoré majú
úlohu pri prípadnom úspechu, èi neúspechu operácie. Pretoaj odporuèenia pri výbere jednotlivých operaèných moností môu by
v podstate len veobecné a nie zaväzujúce a dogmatické. Chirurg
by mal pozna viaceré operaèné monosti a aktuálne vybera najoptimálnejiu.
Zlepením zruènosti, operaènej techniky a získavaním skúseností sa postupne zniuje operaèná mortalita a morbidita a do
popredia sa dostáva pooperaèná kvalita ivota  dietetický komfort, udriavanie hmotnosti a prípadne aj monos vykonávania
povolania.
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INDIKÁCIA A TECHNIKA CHIRURGICKEJ LIEÈBY MOTORICKÝCH
PORÚCH PAERÁKA
VAJÓ J., HILDEBRAND T., JANÍK M., KUNDRÁT I., PODHRADSKÁ M., RADOÒÁK J.

V úvode autori poukazujú, e v súèasnosti chirurg pri rieení motorických porúch paeráka sa viac opiera o poznatky
patofyziologické ako o patologickoanatomické. Uvádzajú súhrnný preh¾ad primárnych a sekundárnych porúch motility
paeráka. Základom práce je struèný preh¾ad vlastného klinického materiálu a výsledkov s chirurgickou lieèbou spolu
29 chorých s motorickou poruchou paeráka a jej následkov.
4 chorých operovali so Zenkerovým divertikulom paeráka
ve¾kých rozmerov, 21 chorých s achaláziou kardie II.IV.
stupòa a 4 chorých s epifrenálnym divertikulom paeráka.
Chirurgický výkon u vetkýchoperovaných mal výborný bezprostredný aj dlhodobý pooperaèný výsledok. NezaznamenaII. chirurgická klinika FN L. Pasteura, Rastislavova 43, 041 90 Koice,
Slovensko, a I. interná klinika FNsP, Koice.

li iadne komplikácie ani exitus. V závere poukazujú, e chirurgickú lieèbu motorických porúch paerákav indikovaných prípadoch pod¾a literatúry aj vlastných skúseností
autorov preukazuje ve¾mi dobré výsledky, a preto sa úplne
indikuje. (Tab. 5, obr. 3, lit. 19.)
K¾úèové slová: paerák, indikácia chirurgickej lieèby motorických porúch, technika chirurgickej lieèby motorických
porúch.
Bratisl. lek. Listy, 98, 1997, è. 9, s. 466469
Pôvodne sa chirurgia paeráka opierala viac o anatomické,
resp. patologickoanatomické poznatky ako o vzahy a poznatky
fyziologické. Rozírenie funkèných vyetrovacích postupov pri

