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50. CHIRURGICKÝ DEÒ KOSTLIVÉHO

V úvode autori poukazujú, �e v súèasnosti chirurg pri rie�e-
ní motorických porúch pa�eráka sa viac opiera o poznatky
patofyziologické ako o patologickoanatomické. Uvádzajú sú-
hrnný preh¾ad primárnych a sekundárnych porúch motility
pa�eráka. Základom práce je struèný preh¾ad vlastného kli-
nického materiálu a výsledkov s chirurgickou lieèbou spolu
29 chorých s motorickou poruchou pa�eráka a jej následkov.
4 chorých operovali so Zenkerovým divertikulom pa�eráka
ve¾kých rozmerov, 21 chorých s achaláziou kardie II.�IV.
stupòa a 4 chorých s epifrenálnym divertikulom pa�eráka.
Chirurgický výkon u v�etkýchoperovaných mal výborný bez-
prostredný aj dlhodobý pooperaèný výsledok. Nezaznamena-

li �iadne komplikácie ani exitus. V závere poukazujú, �e chi-
rurgickú lieèbu motorických porúch pa�erákav indikova-
ných prípadoch pod¾a literatúry aj vlastných skúseností
autorov preukazuje ve¾mi dobré výsledky, a preto sa úplne
indikuje. (Tab. 5, obr. 3, lit. 19.)
K¾úèové slová: pa�erák, indikácia chirurgickej lieèby moto-
rických porúch, technika chirurgickej lieèby motorických
porúch.
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Pôvodne sa chirurgia pa�eráka opierala viac o anatomické,
resp. patologickoanatomické poznatky ako o vz�ahy a poznatky
fyziologické. Roz�írenie funkèných vy�etrovacích postupov pri
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ochoreniach pa�eráka, ale hlavne zavedenie manometrie pa�erá-
ka pomohli komplexnej�ie a detailnej�ie urèi� funkciu ezofágu.
Výsledky a hodnotenie týchto vy�etrení nás informujú o fyzio-
lógiiezofágu nielen za normálnych zdravých podmienok, ale od-
ha¾ujú aj patofyziologické abnormality pri rlznych ochoreniach
pa�eráka, ktoré sa mô�u vyskytnú� v oblasti krèného, hrudného
ezofágu, ale aj v oblasti ezofágokardiálneho prechodu. Toto vied-
lo k tomu, �e dnes chirurg pri niektorých ochoreniach pa�eráka
taktiku operaèného výkonu volí a operáciu uskutoèòuje viac na
báze patofyziologickej ako patologickoanatomickej (Drossman
a spol., 1994; Sabiston, 1991; Zuidema, 1991; Sabiston a Spen-
cer, 1995).

Preto�e táto práca bola v skrátenej forme súèas�ou odborného
programu jubilejného 50. chirurgického dòa Kostlivého, pova�u-
jeme za potrebné uvies�, �e ochoreniam, ktoré dnes klasifikujeme
ako motorické poruchy pa�eráka, v rokoch, keï chirurgia ezofágu
v Èechách a na Slovensku vznikala a zaèala sa potom rozvíja�,
v na�ej odbornej literatúre venovalo pozornos� viac autorov (Èár-
sky, 1948; Vanìèková, 1948; Dzurányi a Fischer, 1950; Hiklová,
1952; Hiklová a �erá, 1958; Rapant a spol., 1962; Rapant a Do-
ubravský, 1961; Hara�ta a spol., 1963; Jekler a spol., 1964; Tom-
�ù a spol., 1963).

Klasifikácia funkèných motorických porúch pa�eráka nie je
jednotná a ustálená. Mení sa získavaním ïal�ích údajov a zavá-
dzaním nových vy�etrovacích techník pri komplexnom vy�etrení
pa�eráka. Poruchy motolity pa�eráka mô�u by� primárne a sekun-

dárne. Komplexný preh¾ad o nich je v tabu¾ke 1 pod¾a Stewarta
(1981) citovaného pod¾a Korbovej a spol. (1985).

Niektoré primárne a sekundárne motorické poruchy pa�eráka
v oblasti krènej, hrudnej, èi abdominálnej jednoznaène indikujú
ich chirurgickú lieèbu. U niektorých pacientov sa pri indikácii chi-
rurgického výkonu rozhodujeme pod¾a klinického stavu chorého,
záva�nosti dysfágie � prípadne jej komplikácií � hlavne respi-
raèných.

V oblasti krèného pa�eráka pri motorických poruchách ope-
ráciu indikujeme pri orofaryngeálnej dysfágii, ktorú mô�u spôso-

Tab. 1. Poruchy motilita pa�eráka.

I. Primárne poruchy motility pa�eráka

� achalázia horného alebo dolného P-zvieraèa
� difúzny spazmus pa�eráka
� segmentálny spazmus pa�eráka
� primárna atónia pa�eráka
� kongenitálna tracheoezofageálna fistula
� chalázia

I. Sekundárne poruchy motility pa�eráka

� pri pôsobení chemických a fyzikálnych faktorov
� refluxná ezofagitída
� korozívna ezofagitída
� ezofagitída po o�iarení
� pri infekèných chorobách
� pri bakteriálnyc, vírusových, pliesòových
� pri poruchách metabolizmu
� diabetes mellitus, alkoholizmus, amyloidóza
� pri endokrinných chorobách
� myxedém, hypertyreóza
� pri neurologických ochoreniach
� Parkinsonova choroba, sclerosis multiplex, amyotrofická  laterálna

skleróza, detská obrna, mozgové cievne príhody,  nádory mozgu
� pri svalových chorobách
� dystrofická myotómia, svalová dystrofia, myasthenia gravis
� pri iatrogénnych po�kodeniach
� po operáciách na hlave, krku, po o�iarení
� pri pôsobení farmák
 - atropín, myorelaxanciá a iné

Tab. 2. Súbor chorých so ZD.

Obdobie  1990-1996
Poèet 4 (3 M, 1 �)
Vek 59-73 rokov (priemer 66 rokov)
Lieèba u 3 resekcia ZD a KF myotómia

73-roèný mu� s operáciou nesúhlasil

Obr. 1. Rtg obraz náhodne zisteného ZD bez klinických symptómov
u 73-roèného mu�a.
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bi�: 1. idiopatická dysfunkcia m. cricopharyngeus bez Zenkerov-
ho divertikula (ZD) alebo s ním, 2. niektoré neurologické, ale aj
svalové ochorenia.

Z motorických porúch hrudného a abdominálneho ezofá-
gu chirurg najèastej�ie rie�i achaláziu kardie (AK), epifrenálny
divertikul (ED), chaláziu kardie v spojitosti s gastroezofage-
álnym refluxom (GER), v detskom a dospelom veku, ve¾mi
zriedkavo difúzny ezofageálny spazmus, motorické poruchy
pa�eráka pri sklerodermii a pri ostatných poruchách len ojedi-
nele.

Klinický materiál a výsledky

1. Orofaryngeálnu dysfágiu so ZD v rokoch 1990�1996
sme operovali u 4 chorých (3 mu�ov a 1 �eny) vo veku 59�73
rokov (priemer 66 rokov). U 3 chorých sme urobili resekciu
ZD a krikofaryngeálnu myotómiu. Pooperaèný výsledok bez-

prostrdný aj dlhodobý bol výborný. 73-roèný mu� s operáciou
nesúhlasil, ZD sa u neho istil náhodne, bez klinických symptó-
mov (tab. 2, obr. 1).

2. Achaláziu kardie II., III. a IV. stupòa v rokoch 1985�1996
sme operovali u 21 chorých (10 mu�ov a 11 �ien) vo veku 29�
60 rokov (priemer 43,9 roka). Priemerné hodnoty tlaku dolného
pa�erákového zvieraèa (LESP) vy�etrené metódou �ahovej per-
fúznej manometrie boli 26,2±7,2 mmHg. U 19 chorých sa pred
operáciou urobila pneumatická dilatácia kardie s prechodným
zlep�ením (tab. 3). U 14 chorých s achaláziou kardie sme urobi-
li ezoffágokardiomyotómiu (EKM) per laparotomiam, u 5 EKM
s Nissenovou�Rossetiho fundoplikáciou, u 1 pacientky resek-
ciu distálneho pa�eráka a ezofágo-jejúno-gastroanastomózou
a u 1 pacientky ezofágektómiu a krènú ezofágo-gastroanastomó-
zu. Na obrázku 2 je fotografia rozstrihnutého resekátu pa�eráka
s achaláziou kardie �a�kého stupòa 58-roènej pacientky, u kto-
rej sa urobila ezofágektómia a následná dobre fungujúca krèná
ezofágo-gastroanastomóza (obr. 3). V tejto skupine chorých sme
nezaznamenali �iadne komplikácie ani exitus (tab. 4). V bezpros-
trednom pooperaènom období u v�etkých chorých výrazne vy-
mizli subjektívne �a�kosti a zlep�il sa klinický stav. Dva mesiace
po operácii sa 19 operovaným urobilo kontrolné ezofágomano-
metrické vy�etrenie. Priemerné hodnoty LESP boli 14,8±3,8
mmHg, èo bol 40�50 % pokles oproti stavu pred operáciou.
Klinicky aj ezofágomanometricky sledujeme 6 chorých u� 8 ro-
kov. Títo pacienti sú subjektívne bez �a�kostí a po operácii sa ani
u jedného nezistil signifikantne zvý�ený LESP ani známky ref-
luxnej ezofagitídy.

3. Epifrenálny divertikul v rokoch 1987�1996 sme pozoro-
vali spolu u 4 chorých (3 mu�ov a 1 �eny) vo veku 41�73 rokov.

Obr. 2. Fotografia rozstrihnutého resekátu pa�eráka s achaláziou kar-
die �a�kého stupòa.

Tab. 3. Súbor chorých s AK.

Obdobie 1985-1996
Poèet 21 s AK II., III. a IV. stupòa
Vek 29-60 rokov (priemer 43,9 roka) (10 M, 11 �)
Priemerné predoperaèné hodnoty LES 26,2±7,2 mmHg

Tab. 4. Operaèné výkony pri AK.

EKM per laparotomiam 14
EKM+NR fundoplikácia 5
Resekcia dist. E a EJG anastomóza 1
ezofágektómia a krèná EG anastomóza 1

Spolu 21
Exitus a komplikácie 0

Tab. 5. Súbor chorých s ED.

Obdobie 1987-1996
Poèet 4 (3 M, 1 �)
Vek 41-73 rokov
Lieèba u 3 resekcia ED a pozdå�na myotómia E

1 chorý s operáciou nesúhlasil
Exitus a komplikácie 0

Obr. 3. Rtg vy�etrenie dobre fungujúcej krènej ezofágo-gastroanasto-
mózy po ezofágektómii u 58-roènej pacientky.
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U 3 chorých sme urobili z ¾avostrannej torakotómie resekciu ED
a pozdå�nu extramukóznu myotómiu distálneho pa�eráka, 1 cho-
rý s operáciou nesúhlasil. Nezaznamenali sme �iadne pooperaèné
komplikácie ani exitus (tab. 5).

Diskusia

Lieèba Zenkerovho divertikula je chirurgická. Po historickom
vývoji chirurgickej lieèby v posledných desa�roèiach sa odporúèa
a realizuje jedoduchá divertikulektómia s krikofaryngeálnou my-
otómiou. Pri tom sa mô�e pou�i� klasická sutúra steny ezofágu
jednotlivými atraumatickými stehmi alebo krèek divertikula sa
mô�e pre�i� staplerom. Pri malých a vèas diagnostikovaných symp-
tomatických divertikuloch sa urobí len krikofaryngeálna myotó-
mia bez resekcie divertikula. Niektorí autori odporúèajú myotó-
miu s divertikulopexiou. V súèasnosti iní opisujú endoskopické
lieèebné postupy s vyu�itím aj laserovej fotokoagulácie (Zuide-
ma, 1991; Sabiston a Spencer, 1995). Napriek poznatkom o his-
tórii klinických príznakov, o mo�nostiach diagnostiky a lieèby
tohto ochorenia ve¾ká èas� chorých so Zenkerovým divertikulom
sa indikuje na lieèbu v pokroèilom, mo�no poveda� zanedbanom
�tádiu, èasto a� v stareckom veku, o èom svedèí aj ná� malý súbor
chorých so ZD.

Základom chirugickej lieèby AK aj v súèasnosti a �tandard-
ným operaèným výkonom je extramukózna ezofágokardiomyotó-
mia, ktorá ovplyvòuje vlastný patofyziologický podklad tohto ocho-
renia. V súèasnosti pre uskutoènenie vlastného operaèného výko-
nu pri AK sa pou�íva viac operaèných postupov: 1. ¾avostranná
torakotómia (Sabiston, 1991; Duda, 1984; Pafko a spol., 1991;
Zuidema, 1991); 2. laparotómia (�alimov a Saenko, 1987; Pafko
a spol., 1991; Emblem a spol., 1993); 3. miniinvazívny prístup
laparoskopický (Shimi a spol., 1993; Ancona a spol., 1993; An-
selmino a spol., 1993), alebo torakoskopický (Anselmo a spol.,
1993; Monson a spol., 1994). Dnes vieme, ako treba AK opero-
va�, ale musíme sa rozhodnú�, aký prístup pre túto operáciu zvolí-
me. Na�e doteraj�ie skúsenosti bezprostredné aj dlhodobé nás
oprávòujú pou�íva� a odporúèa� prístup laparotomický (Vajó
a spol., 1995). Resekcia amotilného úseku pa�eráka s následnou
EJG anastomózou je zriedkavým výkonom a pre rekon�trukciu
sme pou�ili techniku pod¾a Merendina (1955) citovaného pod¾a
Litmana a spol. (1988). Ezofágektómiu enormne dilatovanho
a zvredovatelého pa�eráka s následnou EG anastomózou uvádza-
me ako výkon ve¾mi ojedinelý.

Taktika chirurgickej lieèby ED spoèíva v ¾avostrannej torako-
tómii, resekcii divertikula, sutúre jej krèka klasicky alebo staple-
rom a v dlhej pozdå�nej extramukóznej myotómii pa�eráka (Zui-
dema, 1991; Sabiston a Spencer, 1995; Sabiston, 1991). Uvedenú
taktiku sme pou�iliaj u na�ich chorých ED s ve¾mi dobrými vý-
sledkami.

Záver

1. Zavedenie nových, hlavne funkèných vy�etrovacích postu-
pov pri ochoreniach pa�eráka roz�írilo na�e poznatky o jeho mo-
torických poruchách.

2. Indikáciou pre chirurgickú lieèbu motorických porúch pa-
�eráka sú jednak vlastné funkèné � motorické poruchy alebo ich
morfologické dôsledky.

3. Chirurgická lieèba motorických porúch pa�eráka v indi-
kovaných prípadoch pod¾a literatúry aj na�ich vlastných skúse-
ností preukazuje ve¾mi dobré výsledky, preto sa úplne indiku-
je.
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