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The authors ANALYZE the problem of splenectomy from
the historical point of view and also the problem of splenectomy indication. Two different periods separated by a short
time interval are compared. Recently the indications for
splenectomy have changed because of introduction of new
drugs in hematologic treatment. The number of traumatological splenectomy remains constant. (Tab. 2, Ref. 18.)
Key words: splenectomy, hematological indications, traumatological indications.

Autoøi diskutují o problematice splenektomie jak z historického
hlediska, tak hlavnì z hlediska indikace. Porovnávají dvì rùzná
období v nevelkém odstupu. V posledním období dolo k posunu v indikaèním spektru ke splenektomii v souvislosti se zavedením nových preparátù v hematologické léèbì. Poèet splenektomií z traumatologických pøíèin zùstává se nemìní. (Tab. 2, lit.
18.)
Klíèová slova: splenektomie, hematologické indikace, traumatologické indikace.

Zájem o slezinu a její význam v organizmu je starý ji minimálnì 2000 let. Aristoteles byl pøesvìdèen o významu sleziny v organizmu, ve starém Babylonu byla popsána slezina jako orgán filtraèní. V dalím prùbìhu, prakticky a do 17. století, se vìda o ní
zmiòuje zøídka a nazírá na ní podobnì jako na appendix  jako
na bezvýznamný orgán.
První popsanou splenektomie provedl, pravdìpodobnì pro
splenomegalii, v roce 1549 Zaccareli. Koncem 16. století provedl
Viard první resekci sleziny, koncem 19. století Lamarkia sutúru
sleziny. Vlastnì a od poèátku tohoto století dochází ke studiu
konsekvencí splenektomie a ke studiu následkù tohoto výkonu.
Roku 1919 poprvé popsali Morris a Bullock zvýené infekèní riziko po splenektomii. Toto riziko potvrdili v roce 1952 King
a Schomacher, kteøí popsali první klinický pøíklad zvýené incidence letálních septických pøípadù po splenektomiích u dìtí. V roce 1969 popsal a upøesnil tento stav nejzávanìjích projevù infekce po splenektomii Diamond jako OPSI  Overwhelming Post
Splenectomy Infection.
Období dalích výzkumù se soustøeduje jak na OPSI, tak na
oblast infekèních komplikací a dalích komplikací postsplenektomických .

Je evidentní, e chirurgie sleziny se rozvíjela ve dvou rovinách. Starí se logicky týká snah øeit krvácení ze sleziny jak jejím odstranìním, tak zachovnou operací. Zde je vhodné pøipomenout, e prvním, kdo u nás provedl sutúru poranìné sleziny, byl
dr. Antonín na I. chirurgické klinice v Praze v roce 1929.
Druhá rovina se týká plánované splenektomie, její éra poèíná
hlavnì koncem 19. století. První zmínku o monosti operaèní intervence u hematologických onemocnìní uveøejòuje ji v roce
1887 Spencer Wels, a to v pøípadì hypersplenismu. Dalí rozvoj
ovlivnili svými pracemi Banti a Osler.
V èervu roku 1966 dokumentoval T. Bryant poprvé splenektomii pro maligní hematologické onemocnìní  leukemii u dvacetiletého mue s výraznou splenomegalií. Bezprostøednì po operaci dolo k úmrtí a skepse u podobných indikací prakticky stále pøetrvávala.
Splenektomie u hematologických onemocnìní se indikuje
k odstranìní symptomù splenomegalie, ke stanovení jasného diagnostického základu pro dalí plánovanou léèbu a ke zlepení ance
na pøeití. Splenomegalie zapøièiòuje útlakem orgánù horní èásti
gastrointestinálního traktu jeden typ obtíí. Souèasnì pøistupuje
vyí riziko ruptúry sleziny. Tyto dùvody ji vlastnì pøedstavují
podklad pro indikaci k operaci.
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Tab. 2. Hematologic indications for splenectomy.
Tab. 2. Rozbor hematologických indikací ke splenektomii.

Tab. 1. Basic results in particular periods.
Tab. 1. Základní výsledky v jednotlivých obdobích.

Indication
Indikace
planned splenectomy
plánované splenektomie
hematologic indications
hematologické indikace
traumas
úrazy
as a part of other procedure
souèást jiného výkonu

Period
Období

Disease
Onemocnìní

1987-1991

1993-1997

79

37

69

33

16

14

32

24

Vlastní pojem splenomegalie je v literatuøe definován rozdílnì. Albrechtson mluví o hmotnosti nad 1000 g, Goldstone a Wobbes pak o hmotnosti nad 1500 mg.
U øady pacientù s plánovanou splenektomií vak hmotnost
sleziny nedosahuje uvedených hodnot.
Cíl práce
Cílem práce je porovnat poèty splenektomií jako nejradikálnìjích výkonù na slezinì ve dvou obdobích, a to z hlediska indikace k výkonu.
Práce se zamìøuje na indikaèní hledisko a zkoumá, zda dolo
k posuvu v indikaèních kritériích.

Autoimmune hematologic diseases
Autoimunní hematologická onemocnìní
 hemolytic anemia
hemolytická anemie
 thrombocytopenic purpura
trombocytopenická purpura
Hereditary hemolytic anemia
Vrozená hemolytická anemie
 spherocytosis, eliptocytosis
sferocytóza, eliptocytóza
Primary hypersplenism
Primární hypersplenismus
Malignant diseases
Nádorová onemocnìní
a) lymphoproliferation
lymfoproliferace
 hairy cell leukemia
leukemie vlasatých bunìk
 malignant lymphoma
maligní lymfom
 chronic lymphatic leukemia
chronická lymfatickáleukemie
b) myeloprolyferation
myeloproliferace
 myelofibrosis
myelofibróza

 chronic myel.leukemia
chron.myel.leukemie

Období  Period
1987-1991

1993-1997

3

3

24

9

10

5

2

2

16

5

5

3

4

4

3

1

2

1

Metoda
Práce vyuívá dat I. a II. chirurgické kliniky l. LF UK v Praze
a po jejich spojení dat spoleèných a porovnává posun indikaèních
spekter v období let 1987 a 1997. Z hlediska indikaèního rajonu
se jedná o naprosto porovnatelná období.
Výsledky
Výsledky zjitìné rozborem souborù jsou uvedeny pro pøehlednost v tabulkách 1 a 2. Tabulka 1 zobrazuje základní indikaèní
oblasti ke splenktomii ve zkoumaných obdobích a porovnává je
kvantitativnì mezi sebou.
Do skupiny plánovaných splenektomií patøí, kromì hematologických indikací, hlavnì abscesy a cysty sleziny.
Jako souèást jiného výkonu byla splenektomie provádìna pøi
operacích aludku, pankreatu èi støeva, nejèastìji pøi jejich maligním onemocnìní a rozsáhlých resekèních výkonech.
Hematologické indikace tvoøily, zvlátì v prvním období, hlavní indikaèní skupinu ke splenektomii a v druhém období pak dolo právì v této skupinì k nejvìtím zmìnám v indikacích. Tyto
zmìny dokumentuje tabulka 2.
Diskuse
Pøi porovnání èísel v obou obdobích mezi porovnatelnými
soubory docházíme k nìkolika poznatkùm.

Poèty splenektomií pro traumatologickou pøíèinu se prakticky
nelií. Dochází k jistému poklesu (o 33 %) splenektomií provedených jako souèást jiného výkonu, nejèastìji operace pankreatu, støeva
a aludku. Souvisí to jak se zlepováním operaèní techniky a taktiky,
tak s vìdomím rizika moných postsplenektomických komplikací.
Výrazný pokles splenektomií je pozorován v oblasti hematologických indikací, a to i pøi rozsáhlém hematologickém spádu
klinik. Dùvodem je hlavnì modernìjí a úèinnìjí léèba bez nutnosti chirurgického øeení  splenektomie  u celé øady chorob. Pøíkladem je pouití interferonu nebo nyní Gludarabinu a 2chloro-deoxyadenosinu u leukemie vlasatých bunìk, kde se dociluje kompletní remise.
To platí i pro dalí lymfoproliferativní choroby vèetnì chronické lymfatické leukemie. U autoimunních hematologických
onemocnìní je to pouití moderních imunosupresiv jako cyklosporinu nebo podání vysokých intravenózních dávek imunoglobulinu IgG.
Závìr
I pøi relativnì krátkém odstupu dvou sledovaných období pozorujeme zmìny poètu splenektomií z hematologických pøíèin.
Zavedení nových lékù a léèebných postupù u nìkterých onemocnìní poèet chirurgických intervencí znaènì zredukovalo.
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Na trendu mírnì klesajícího poètu splenektomií z jiných pøíèin, nejèastìji jako doprovodného výkonu k jiným rozsáhlým výkonùm v dutinì bøiní, se podílí zlepování chirurgické techniky
a taktiky pøi vìdomí rizika moných postsplenektomických komplikací.
Setrvalý poèet splenektomií z traumatologických indikací je
pøi zvyujícím se poètu závaných úrazù logický.
Je nutné zdùraznit, e práce nezachycuje problematiku záchovných operací sleziny, které by poèty v nìkterých skupinách jistì
výraznì pozmìnily.
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tejfa M. a spol.: Kardiologie. Druhé, pøepracované a doplnìné vydání. Praha, Grada Publ. 1998, 232 èiernobielych obrázkov, 71 tabuliek, 4 strán farebnej prílohy, 500 strán.
Prvé vydanie tejto úspenej knihy sme u na stránkach náho
èasopisu predstavili. Teraz vychádza 2. vydanie, ktoré je doplnené
a prepracované. Kniha odráa búrlivý rozvoj poznatkov nielen v
kardiológii, ale v medicíne vôbec. Autori doplnili novú kapitolu o
genetike a molekulárnej biológie v kardiológii, koronárnej chirurgii, vaskulitídach, sú podstatne rozírené kapitoly o koronarografii, vyetrovaní prevodového systému srdca, farmakoterapii, PTCA,
rádiofrekvenèných katétrových abláciách, o srdcovom zlyhaní,
ICHS, arytmiách, KMP a zmodernizovali a zaktualizovali ostatné
èasti. Autori významne rozírili a doplnili aj obrazový a tabulkový
materiál, ktorý významne pomáha èitate¾ovi pri utriedení nových
informácií. Kniha vak nestratila svoje pôvodné praktické zame-

ranie. Je stále vedená od pacienta k diagnóze a nie od diagnózy
k pacientovi. Autori rozírili najmä diagnostické a terapeutické
algoritmy, ktorými vèlenili najnovie poznatky do osvedèených
lieèebných postupov. Kniha získala aj novú formálnu úpravu textu, niektoré èasti sú odlíené petitom (základné údaje, poznámky,
teoretické údaje). Pri porovnaní prvého vydania a druhého vydania - za relatívne krátky èas  je èitate¾ovi zrejmé, e takéto dopåòanie poznatkov by malo by samozrejmosou vo vetkých odboroch medicíny, e len takto mono posúva hranice praktickej
medicíny stále vyie a bliie k pacientovi.
Knihu odporúèam vetkým lekárom, ktorí u majú jej prvé
vydanie, ale aj tým, ktorí túto knihu nepoznajú a chcú naskoèi
na spo¾ahlivý zdroj moderných a praktických kardiologických informácií. Kniha je vhodná aj pre tudentov medicíny práve je pre
jej preh¾adnos, utriedenie poznatkov a vysokú odbornú a didaktickú úroveò.
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