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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
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Tab. 1. Poruchy motilita paeráka.

Tab. 2. Súbor chorých so ZD.

I. Primárne poruchy motility paeráka

Obdobie
Poèet
Vek
Lieèba








achalázia horného alebo dolného P-zvieraèa
difúzny spazmus paeráka
segmentálny spazmus paeráka
primárna atónia paeráka
kongenitálna tracheoezofageálna fistula
chalázia
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1990-1996
4 (3 M, 1 )
59-73 rokov (priemer 66 rokov)
u 3 resekcia ZD a KF myotómia
73-roèný mu s operáciou nesúhlasil

I. Sekundárne poruchy motility paeráka













pri pôsobení chemických a fyzikálnych faktorov
refluxná ezofagitída
korozívna ezofagitída
ezofagitída po oiarení
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 pokodeniach
 po operáciách na hlave, krku, po oiarení
 pri pôsobení farmák
- atropín, myorelaxanciá a iné

ochoreniach paeráka, ale hlavne zavedenie manometrie paeráka pomohli komplexnejie a detailnejie urèi funkciu ezofágu.
Výsledky a hodnotenie týchto vyetrení nás informujú o fyziológiiezofágu nielen za normálnych zdravých podmienok, ale odha¾ujú aj patofyziologické abnormality pri rlznych ochoreniach
paeráka, ktoré sa môu vyskytnú v oblasti krèného, hrudného
ezofágu, ale aj v oblasti ezofágokardiálneho prechodu. Toto viedlo k tomu, e dnes chirurg pri niektorých ochoreniach paeráka
taktiku operaèného výkonu volí a operáciu uskutoèòuje viac na
báze patofyziologickej ako patologickoanatomickej (Drossman
a spol., 1994; Sabiston, 1991; Zuidema, 1991; Sabiston a Spencer, 1995).
Pretoe táto práca bola v skrátenej forme súèasou odborného
programu jubilejného 50. chirurgického dòa Kostlivého, povaujeme za potrebné uvies, e ochoreniam, ktoré dnes klasifikujeme
ako motorické poruchy paeráka, v rokoch, keï chirurgia ezofágu
v Èechách a na Slovensku vznikala a zaèala sa potom rozvíja,
v naej odbornej literatúre venovalo pozornos viac autorov (Èársky, 1948; Vanìèková, 1948; Dzurányi a Fischer, 1950; Hiklová,
1952; Hiklová a erá, 1958; Rapant a spol., 1962; Rapant a Doubravský, 1961; Harata a spol., 1963; Jekler a spol., 1964; Tomù a spol., 1963).
Klasifikácia funkèných motorických porúch paeráka nie je
jednotná a ustálená. Mení sa získavaním ïalích údajov a zavádzaním nových vyetrovacích techník pri komplexnom vyetrení
paeráka. Poruchy motolity paeráka môu by primárne a sekun-

Obr. 1. Rtg obraz náhodne zisteného ZD bez klinických symptómov
u 73-roèného mua.

dárne. Komplexný preh¾ad o nich je v tabu¾ke 1 pod¾a Stewarta
(1981) citovaného pod¾a Korbovej a spol. (1985).
Niektoré primárne a sekundárne motorické poruchy paeráka
v oblasti krènej, hrudnej, èi abdominálnej jednoznaène indikujú
ich chirurgickú lieèbu. U niektorých pacientov sa pri indikácii chirurgického výkonu rozhodujeme pod¾a klinického stavu chorého,
závanosti dysfágie  prípadne jej komplikácií  hlavne respiraèných.
V oblasti krèného paeráka pri motorických poruchách operáciu indikujeme pri orofaryngeálnej dysfágii, ktorú môu spôso-
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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.

Obr. 2. Fotografia rozstrihnutého resekátu paeráka s achaláziou kardie akého stupòa.

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

14
5
1
1

Spolu
Exitus a komplikácie

21
0

Tab. 5. Súbor chorých s ED.
Obdobie
Poèet
Vek
Lieèba

1987-1996
4 (3 M, 1 )
41-73 rokov
u 3 resekcia ED a pozdåna myotómia E
1 chorý s operáciou nesúhlasil
Exitus a komplikácie 0

Obr. 3. Rtg vyetrenie dobre fungujúcej krènej ezofágo-gastroanastomózy po ezofágektómii u 58-roènej pacientky.

bi: 1. idiopatická dysfunkcia m. cricopharyngeus bez Zenkerovho divertikula (ZD) alebo s ním, 2. niektoré neurologické, ale aj
svalové ochorenia.
Z motorických porúch hrudného a abdominálneho ezofágu chirurg najèastejie riei achaláziu kardie (AK), epifrenálny
divertikul (ED), chaláziu kardie v spojitosti s gastroezofageálnym refluxom (GER), v detskom a dospelom veku, ve¾mi
zriedkavo difúzny ezofageálny spazmus, motorické poruchy
paeráka pri sklerodermii a pri ostatných poruchách len ojedinele.
Klinický materiál a výsledky
1. Orofaryngeálnu dysfágiu so ZD v rokoch 19901996
sme operovali u 4 chorých (3 muov a 1 eny) vo veku 5973
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 symptómov (tab. 2, obr. 1).
2. Achaláziu kardie II., III. a IV. stupòa v rokoch 19851996
sme operovali u 21 chorých (10 muov a 11 ien) vo veku 29
60 rokov (priemer 43,9 roka). Priemerné hodnoty tlaku dolného
paerákového zvieraèa (LESP) vyetrené metódou ahovej perfúznej manometrie boli 26,2±7,2 mmHg. U 19 chorých sa pred
operáciou urobila pneumatická dilatácia kardie s prechodným
zlepením (tab. 3). U 14 chorých s achaláziou kardie sme urobili ezoffágokardiomyotómiu (EKM) per laparotomiam, u 5 EKM
s NissenovouRossetiho fundoplikáciou, u 1 pacientky resekciu distálneho paeráka a ezofágo-jejúno-gastroanastomózou
a u 1 pacientky ezofágektómiu a krènú ezofágo-gastroanastomózu. Na obrázku 2 je fotografia rozstrihnutého resekátu paeráka
s achaláziou kardie akého stupòa 58-roènej pacientky, u ktorej 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 bezprostrednom pooperaènom období u vetkých chorých výrazne vymizli subjektívne akosti a zlepil sa klinický stav. Dva mesiace
po operácii sa 19 operovaným urobilo kontrolné ezofágomanometrické vyetrenie. Priemerné hodnoty LESP boli 14,8±3,8
mmHg, èo bol 4050 % pokles oproti stavu pred operáciou.
Klinicky aj ezofágomanometricky sledujeme 6 chorých u 8 rokov. Títo pacienti sú subjektívne bez akostí a po operácii sa ani
u jedného nezistil signifikantne zvýený LESP ani známky refluxnej ezofagitídy.
3. Epifrenálny divertikul v rokoch 19871996 sme pozorovali spolu u 4 chorých (3 muov a 1 eny) vo veku 4173 rokov.

50. CHIRURGICKÝ DEÒ KOSTLIVÉHO

469

U 3 chorých sme urobili z ¾avostrannej torakotómie resekciu ED
a pozdånu extramukóznu myotómiu distálneho paeráka, 1 chorý s operáciou nesúhlasil. Nezaznamenali sme iadne pooperaèné
komplikácie ani exitus (tab. 5).

3. Chirurgická lieèba motorických porúch paeráka v indikovaných prípadoch pod¾a literatúry aj naich vlastných skúseností preukazuje ve¾mi dobré výsledky, preto sa úplne indikuje.

Diskusia

Literatúra

Lieèba Zenkerovho divertikula je chirurgická. Po historickom
vývoji chirurgickej lieèby v posledných desaroèiach sa odporúèa
a realizuje jedoduchá divertikulektómia s krikofaryngeálnou myotómiou. Pri tom sa môe poui klasická sutúra steny ezofágu
jednotlivými atraumatickými stehmi alebo krèek divertikula sa
môe prei staplerom. Pri malých a vèas diagnostikovaných symptomatických divertikuloch sa urobí len krikofaryngeálna myotómia bez resekcie divertikula. Niektorí autori odporúèajú myotómiu s divertikulopexiou. V súèasnosti iní opisujú endoskopické
lieèebné postupy s vyuitím aj laserovej fotokoagulácie (Zuidema, 1991; Sabiston a Spencer, 1995). Napriek poznatkom o histórii klinických príznakov, o monostiach diagnostiky a lieèby
tohto ochorenia ve¾ká èas chorých so Zenkerovým divertikulom
sa indikuje na lieèbu v pokroèilom, mono 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 tandardným operaèným výkonom je extramukózna ezofágokardiomyotómia, ktorá ovplyvòuje vlastný patofyziologický podklad tohto ochorenia. V súèasnosti pre uskutoènenie vlastného operaèného výkonu pri AK sa pouíva 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; Anselmino a spol., 1993), alebo torakoskopický (Anselmo a spol.,
1993; Monson a spol., 1994). Dnes vieme, ako treba AK operova, ale musíme sa rozhodnú, aký prístup pre túto operáciu zvolíme. Nae doterajie skúsenosti bezprostredné aj dlhodobé nás
oprávòujú pouíva a odporúèa prístup laparotomický (Vajó
a spol., 1995). Resekcia amotilného úseku paeráka s následnou
EJG anastomózou je zriedkavým výkonom a pre rekontrukciu
sme pouili techniku pod¾a Merendina (1955) citovaného pod¾a
Litmana a spol. (1988). Ezofágektómiu enormne dilatovanho
a zvredovatelého paeráka s následnou EG anastomózou uvádzame ako výkon ve¾mi ojedinelý.
Taktika chirurgickej lieèby ED spoèíva v ¾avostrannej torakotómii, resekcii divertikula, sutúre jej krèka klasicky alebo staplerom a v dlhej pozdånej extramukóznej myotómii paeráka (Zuidema, 1991; Sabiston a Spencer, 1995; Sabiston, 1991). Uvedenú
taktiku sme pouiliaj u naich chorých ED s ve¾mi dobrými výsledkami.

Èársky K.: Chirurgia ezofagu. Diskusia na Spolku SL. Bratisl. lek. Listy,
28, 1948, s. 147.

Záver
1. Zavedenie nových, hlavne funkèných vyetrovacích postupov pri ochoreniach paeráka rozírilo nae poznatky o jeho motorických poruchách.
2. Indikáciou pre chirurgickú lieèbu motorických porúch paeráka sú jednak vlastné funkèné  motorické poruchy alebo ich
morfologické dôsledky.
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