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POkyNy PrE AuTOrOv 
1. Lekársky obzor (LO) uverejňuje editoriály, pôvodné práce, prehľadné články, kazuistiky 

a články z histórie a súčasnosti medicíny. Na uverejnenie treba poslať súhrn v slovenčine aj 
v angličtine, text práce, prehlásenie hlavného autora, tabuľky a obrázky. 

2. Rubriky časopisu: Editoriál je komentár vybratého odborníka v danom odbore. Pôvodná 
práca prináša vedecké spracovanie študovanej problematiky, rozdelená do 5 častí (→ bod 5) vždy 
so štruktúrovaným súhrnom. Prehľadný referát – výstižný prehľad danej tematiky. Kazuistika – opis 
mimoriadneho prípadu určitej choroby. Osobnosti – krátke životopisy významných predstaviteľov 
slovenskej medicíny, ich životné výročia. Miniatlas – obrázky zaujímavých medicínskych prípadov, 
čitateľ má možnosť si ich odkladať a postupne si vytvoriť názornú obrázkovú medicínu. Aktuality 
v medicíne – medicínske novosti a zaujímavosti. Správy o knihách – recenzie novo vydaných 
kníh (hlavička recenzie musí obsahovať: názov knihy, meno autora/ov, miesto vydania, názov  
vydavateľstva, rok vydania, počet strán, náklad knihy, odporúčanú cenu a ISBN). ADT  (autodidaktický 
test) k problematike článkov v danom čísle LO. Rozsah: prehľadné články max. štandardných 12 s., 
pôvodné práce 8 – 10, kazuistiky 7, recenzie < 1,5 s., osobnosti < 1,5 s. Nevhodné sú rukopisy so 
záverom „autori potvrdili výsledky iných autorov“. Vedecké a klinické štúdie nemôžu iba opakovať 
konštatovania už známych faktov.

3. Hlavička obsahuje slovenský a anglický názov práce, celé mená a priezviská všetkých 
autorov, úplné názvy ich pracovísk s menom a priezviskom vedúceho . 

4. Článok treba dodať v elektronickej forme, v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. 
Text treba poslať e-mailom (miroslav .sasinka@gmail .com), napísaný v textovom editore MS Word bez 
delenia slov, odporúčame Times New Roman 12. Na zvýraznenie možno použiť italik, polotučné 
písmo alebo ich kombináciu. Horné a dolné indexy v texte písať! Grafy a obrazy nevkladať do textu, 
tabuľky (odporúčame vo Worde) ponechať v texte. Počet riadkov na tzv. štandardnej strane nemá 
prekročiť 30, riadkovanie 1,5. Žiada sa rozlišovať dôsledne číslice 1, 0 a písmená l, O, používať len 
okrúhle zátvorky ( ). V počítači je tento znak / lomené, nie zátvorka! Za čiarkou a bodkou používať 
medzerník, za každým slovom je medzera len na 1 úder!

5. Články majú byť stručné, štylisticky a jazykovo správne. Skratky treba vysvetliť pri prvom 
použití, nepoužívať ich na začiatku a konci vety a v nadpisoch, ich používanie obmedzovať. Cudzie 
slová treba písať podľa pravidiel pravopisu a slovníka cudzích slov. Používajte čo najmenej cudzích 
slov a pasív. Každý rukopis sa v redakcii podrobí jazykovej úprave. 

6. Súhrn práce treba poslať slovensky aj anglicky. Ak ide o prehľadný článok, súhrn má 
obsahovať najdôležitejšie poznatky uvedené v referáte, nemal by mať viac ako 200 slov. V súhrne 
sa nesmú vyskytovať skratky ani citácie, má stručne opísať problém štúdie a merania, ktoré sa robili, 
majú sa uviesť iba najrelevantnejšie výsledky a záver štúdie, čo autori zistili. Na konci abstraktu sa 
uvedú kľúčové slová (5 – 6) za účelom indexovania podľa Index Medicus. Ak ide o pôvodnú prácu, 
vyžaduje sa štruktúrovaný súhrn s piatimi časťami: Východisko (Background): Stručne (2 – 3 vety) 
uviesť poznatky, prípadne ich nedostatok, z ktorých autori vychádzali pri koncepcii práce. Súbor 
(Patients): Presne, číselnými hodnotami charakterizovať vyšetrovaný a kontrolný súbor (počet, vek, 
pohlavie, vyšetrované vzorky, číselné hodnoty). Metódy (Methods): Výstižne definovať použité 
metódy, prístroje a postupy. Súbor a metódy možno podľa potreby spojiť. Výsledky (Results): Uviesť 
najdôležitejšie konkrétne číselné výsledky, rozptyl štatistických hodnôt v konfrontácii s literatúrou. 
Záver (Conclusion): Jasne uviesť nové poznatky, ktoré práca priniesla, a ich význam pre prax alebo 
rozvoj vedy. 

7. Pôvodná práca môže byť v jazyku anglickom, slovenskom a českom. Odporúčame využiť 
možnosť publikovať v angličtine – podstatne to zvyšuje pravdepodobnosť citácie v zahraničí. 
Pozostáva z: 1. Úvod (max. 1 s.). 2. Súbor a metódy – súbory musia byť presne definované, opísané 
použité metódy a vymenované použité štatistické testy. 3. Výsledky sa predkladajú v texte, bez 
komentáru. 4. Diskusia. V nej sa autori zamerajú na porovnanie vlastných výsledkov k literárnym 
údajom, s dôrazom na nové a dôležitejšie poznatky, ktoré práca prináša. 5. Záver . Prehľadný 
článok má rozčlenenie podľa úvahy autora, treba dodržať záver. Ku každej práci autor navrhne 
4 otázky (ku každej otázke 4 možné odpovede s vyznačením správnej) pre autodidaktický test. 

8. Grafy a obrázky: Pri grafoch vyhotovených počítačom treba uviesť bežný program, 
v ktorom boli urobené (odporúčame Power-Point), software musí byť kompatibilný s aktuálnym 
Windows. Názvy tabuliek a grafov musia byť v slovenčine aj angličtine, nesmú sa znovu opakovať 
v tabuľke alebo v grafe. Grafy a obrázky sa publikujú čierno-biele, preto grafy nemajú byť farebné, 
ale vyplnené napr. rôznym šrafovaním.

9. Literatúra: Citované práce sa v zozname literatúry uvádzajú v abecednom poradí . 
Nepresiahnuť 25 citácií, uvádzať citácie z posledných 10 rokov. Redakčná rada žiada všetkých 
autorov, aby v svojich citáciách nezabúdali na práce slovenských autorov a práce v Lek Obzore, 
najmä z ostatných rokov. 

10. Citovaná literatúra má byť čitateľom dostupná, neuvádzať odkazy na nepublikované 
práce (prednášky, dizertačné, osobné správy), nepoužívať citácie v súhrne. Uviesť prvých troch 
autorov,  ostatných et al. (slovenských a českých všetkých), citovať iba literatúru, na ktorú sa autor 
v texte odvoláva. Odvolanie na citáciu v texte sa robí uvedením poradového čísla citovaného 
prameňa v zátvorke na konci vety alebo odseku. Podľa STN ISO 690 (01 0197) treba dodržať tento 
spôsob citovania: 

a) Z knihy: Priezvisko autora/ov (veľké písmena), čiarka, skratka osobného mena, bodka, 
dvojbodka, názov knihy písaný italikom, bodka, poradie vydania, bodka, mesto vydania, dvojbodka, 
vydavateľ, čiarka, rok vydania, čiarka, lokalizácia v texte (strana od - do) alebo celkový počet strán, 
bodka. Príklad: JUNAS, J.: Lekári a spoločnosť v 19. storočí na Slovensku. 1. vyd. Martin: Osveta, 
1990, s. 76-80 (alebo 386 s.). 

b) Z časopisu: Priezvisko autora/ov (veľké písmená), čiarka, skratka osobného mena, bodka, 
dvojbodka, názov článku, bodka, názov časopisu písaný v medzinárodnej skratke italikom, čiarka, 
ročník (zväzok), čiarka, rok vydania, čiarka, číslo (písmenom č.), čiarka, strana od-do (písmenom 
s.), bodka. Príklad: PETROVIČOVÁ, A., TIETZOVÁ, J.: Enterálne vírusové infekcie. Lek Obzor, 41, 
1991, č. 8, s. 434-452. 

11. Predložené práce musia obsahovať Prehlásenie hlavného autora o tom, že prácu neposlal 
na uverejnenie do iného časopisu a že ju čítali spoluautori a s jej znením súhlasia. Na konci práce 
treba uviesť dátum odoslania, meno prvého autora, adresu a e-mailovú adresu. Predložené 
pôvodné práce musia mať „imprimatur“ vedúceho pracoviska prvého autora. Bez uvedenia tejto 
skutočnosti nemôže byť práca publikovaná. 

12. Práce sú po stránke odbornej aj formálnej recenzované a na základe posudku recenzentov 
redakcia rozhodne definitívne o jej prijatí či neprijatí, resp. prepracovaní a doplnení. Redakcia si 
vyhradzuje právo robiť menšie štylistické úpravy bez dohovoru s autorom, ev. skrátenie rukopisov. 

13. Práce uverejnené v LO nehonorujeme .
Pre každú SKRATKU platia 3 zákony: 1. Nikdy sa nesmie použiť bez predchádzajúceho 

vysvetlenia. 2. Nepoužiť na začiatku a konci vety a v nadpise. 3. Nepoužívať v súhrne. Rada: 
pokiaľ chcem, aby si môj článok prečítalo viac kolegov a nielen úzky okruh odborníkov z mojej 
špecializácie (tí to už aj tak poznajú z konferencií), tak budem používať čo najmenší počet skratiek 
(článok s množstvom skratiek čitateľ preskočí a ide čítať ďalší).

Pokyny sú dostupné na www.lekarsky.herba.sk
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kArDIOvASkuLÁrNE CHOrOBy v MLADEJ POPuLÁCII
Cardiovascular diseases in the young population 

Vážení čitatelia,
práve máte v rukách ďalšie číslo Lekárskeho obzoru, 

druhého najstaršieho lekárskeho časopisu na Slovensku, 
ktorý už niekoľko desaťročí uverejňuje pôvodné práce, 
prehľadové články, kazuistiky, články z histórie a súčas-
nosti medicíny a tak tomu je aj v tomto čísle, ktoré je 
venované kardiológii najmä prevencii aterosklerózy 
a kardiovaskulárnych chorôb v detskom veku.

Kardiovaskulárne choroby patria stále medzi najčas-
tejšie príčiny mortality vo vyspelých krajinách a podľa 
posledných údajov európskych štúdii EuroHeart II 
a MONICA predstavujú 47 % všetkých úmrtí v Európe 
a 40 % v Európskej únii. Kardiovaskulárna mortalita je 
vyššia v centrálnej a východnej Európe, avšak kardiovas-
kulárna mortalita v Európe má klesajúcu tendenciu a to 
aj v tejto časti Európy s najvyššou mortalitou. Podľa štú-
die EuroAspire III, po 10 rokoch došlo k poklesu fajče-
nia, cholesterolu v populácii (takmer o 50 %), avšak 
došlo k vzostupu výskytu artériovej hypertenzie, obezity 
a diabetu. 

Alarmujúce demografické údaje o celosvetovom 
vzostupe obezity ako u dospelých tak aj u detí, 
Slovensko nevynímajúc, si vyžaduje adekvátne a účinné 
preventívne opatrenia. V tomto čísle sme pripravili 
práce, ktoré pojednávajú o prevalencii obezity a nad-
hmotnosti v populácii stredoškolákov, výskyte inzulínovej 
rezistencie u zdravých adolescentov ako aj výskyte ste-
atózy pečene v súvislosti s výskytom kardiovaskulárnych 
rizikových faktorov v populácii adolescentov.

Možnosti neinvazínych zobrazovacích metód akými 
sú ultrasonografické vyšetrenie krčných artérii, CT an-
giografických zobrazovacích metodík zamerané najmä 
na včasné štádia aterosklerotického procesu sú stále 

viac predmetom záujmu. Identifikácia a zobrazenie ta-
kýchto včasných aterosklerotických zmien, ktoré sú prí-
tomné už v detskom a adolescentnom veku často v prí-
tomnosti kardiovaskulárnych rizikových faktorov, 
umožňujú identifikovať rizikových jedincov a začať 
včasnú intervenciu. Preto časť prác v tomto čísle je ve-
nované práve tejto problematike nielen v populácii do-
spelých pacientov ale aj v populácii študentov stredných 
škôl. 

Predstavujeme aj závery činnosti ambulancii v nad-
väznosti na Metodický pokyn MZ SR č. 13010/2004 
– OZS pre primárnu prevenciu srdcovocievnych ocho-
rení u detí a dospelých, usmerňujúci činnosť špecializo-
vaných pracovísk pre poruchy látkovej premeny a výži-
vy a v špecializovaných kardiologických ambulanciách. 
V prácach sú prezentované aj parciálne výsledky reali-
zované aj cez Kardiovaskulárneho program pre deti 
a dorast, ktorý je súčasťou Národného kardiovaskulárne-
ho programu. 

Dúfame, že výber a informácie obsiahnuté v tomto 
čísle budú pre vás zaujímavé a budú vám nápomocné 
vo vašej práci. V neposlednom rade by tieto údaje 
mohli slúžiť aj iným rezortom, aby v spolupráci s rezor-
tom zdravotníctva i školstva pripravovali a koordinovali 
preventívne opatrenia zamerané na zníženie výskytu 
obezity a akcelerovanej aterosklerózy, vrátane jej ná-
sledkov už od detského veku.

Doc . MUDR . Ingrid  Schusterová, PhD .
Klinika detí a dorastu a DFN Košice

Tr. SNP č. 1
040 01 Košice
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Súhrn
Východisko: Význam C-reaktívneho proteínu a interleukínu-6 
ako prognostických markerov u asymptomatických pacientov 
s aneuryzmou hrudnej aorty nebol doposiaľ jednoznačne sta-
novený.
Súbor a metódy: V klinickom súbore pacientov bola hodnotená 
potenciálna spojitosť medzi sérovými koncentráciami 
C-reaktívného proteínu, interleukínu-6 a rozmerom aneuryzmy. 
Sérové koncentrácie C-reaktívneho proteínu a interleukínu-6 
boli biochemicky stanovené a rozmery aneuryziem boli mera-
né a sledované u 26 pacientov s aneuryzmou hrudnej aorty.
Výsledky: Priemerné hodnoty (smerodajná odchýlka) 
C-reaktívneho proteínu a interleukínu-6 boli 0,58 mg/dl (1,07), 
respektíve 7,47 pg/ml (17,78). Sérové koncentrácie 
C-reaktívneho proteínu a interlukínu-6 korelovali s rozmermi 
aneuryziem zostupnej aorty (r = 0,426, resp. r = 0,743).
Záver: Práca preukázala, že namerané sérové koncentrácie 
C-reaktívneho proteínu a interleukínu-6 boli asociované s roz-
mermi aneuryziem zostupnej aorty. Zatiaľ je predčasné stano-
viť jednoznačný klinický význam týchto zistení, nepochybne 
však budú v budúcnosti potrebné ďalšie štúdie s väčším 
súborom pacientov a dlhším dlhodobým sledovaním za úče-
lom posúdenia skutočnej prospešnosti monitoringu sérových 
koncentrácií C-reaktívneho proteínu a interleukínu-6 ako mar-
kerov dynamiky progresie rozmerov aneuryziem.
Kľúčové slová: aneuryzma, aorta, sérum, interleukín-6, 
C-reaktívny proteín. 
Lek Obzor (Med Horizon), 64, 2015, č. 12, s. 452 – 457.

Summary
Background: The role of C-reactive protein and interleukin-6 
as marker of the prognosis of asymptomatic thoracic-abdomi-
nal aneurysm patients has not been well established.
Patients and methods: As such, we evaluated a group of pa-
tients for a possible association between serum C-reactive 
protein and interleukin-6 and aneurysm dimension. Serum 
C-reactive protein and interleukin-6 were determined and 
aneurysmal size was measured in 26 patients with thoracic-
-abdominal aneurysm.
Results: The mean (standard deviation) C-reactive protein and 
interleukin-6 were 0.58 (1.07) mg/dl and 7.47 (17.78) pg/ml 
respectively. Serum C-reactive protein, interleukin-6 correla-
ted with the descending aortic aneurysmal dimension  
(r = 0.426, r = 0.743 respectively).
Conclusion: This report showed that serum C-reactive protein, 
interleukin-6 levels were associated with the descending aor-
tic aneurysmal dimensions. It is early to establish the clinical 
significance of those findings and further studies with larger 
groups of patients with longer follow-up are required in order 
to truly assess the usefulness of the serum C-reactive protein 
and interleukin-6 as markers in relation to the aneurysmal size.
Key words: aneurysm, aorta, plasma, interleukin-6, C-reactive 
protein.

Lek Obzor (Med Horizon), 2015, 64(12), p. 452-457.

SPOJITOSŤ SÉROVÝCH KONCENTRÁCIÍ CRP A IL-6 
S VEĽKOSŤOU ANEURYZMY VZOSTUPNEJ A ZOSTUPNEJ 
HruDNEJ AOrTy
The association of the serum CRP and IL-6 levels with the 
ascending and descending thoracic aortic aneurysmal size

Panagiotis ARTEMIOU1, Boris BILÝ1, Nicholas CHAROKOPOS2, Ioannis CHRYSOGONIDIS3, Ioannis PASHALIDIS4, František 
SABOL1 
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Úvod
C-reaktívny proteín (CRP) je plazmatický proteín 

(12), ktorý predstavuje nešpecifický zápalový marker a k 
vzostupu jeho plazmatických koncentrácií dochádza 
v akútnej fáze zápalu, pri infekciách či poranení tkanív. 
CRP je exprimovaný hlavne hepatocytmi a jeho syntézu 
regulujú na posttranskripčnej úrovni cytokíny, predovšet-

kým interleukín-6 (IL-6) za synergického spolupôsobenia 
IL-1. Údaje pochádzajúce z experimentálnych, ako aj 
klinických štúdií (14) preukázali, že plazmatické koncen-
trácie CRP sú nielen markerom, ale vysoké koncentrácie 
dokonca aj rizikovým faktorom srdcovocievnych ocho-
rení. Pribúdajúce dôkazy nasvedčujú, že vysoké koncen-
trácie CRP môžu byť potenciálne aterogénne.
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Nedávne údaje niekoľkých štúdií preukázali, že CRP 
produkuje pečeň, ale aj iné tkanivá (7). Zistilo sa, že 
CRP exprimujú a produkujú aterosklerotické lézie a ane-
uryzmaticky zmenené tkanivo. V druhom prípade je re-
levantná hypotéza asociácie zmenených plazmatických 
koncentrácií CRP vo vzťahu k dynamike progresie veľ-
kosti aneuryzmy.

Multifaktoriálny cytokín – interleukín-6 (IL-6) je špe-
cificky zapojený do procesu formovania aneuryzmy, 
v ktorom zohráva úlohu tak akútna, ako aj chronická 
zápalová odpoveď (10). Zvýšené koncentrácie cirkulu-
júceho IL-6 boli u pacientov s aneuryzmou brušnej 
aorty (AAA) a zdalo sa, že tieto plazmatické koncentrá-
cie by mohli korelovať s rozmerom aorty. Existujú určité 
dôkazy, že AAA a aneuryzmy hrudnej aorty (TAA) 
môžu v skutočnosti vyplavovať IL-6 do krvného obehu.

Význam CRP a IL-6 ako prognostických markerov 
pri nekomplikovaných aneuryzmách hrudnej aorty nebol 
doposiaľ dostatočne preskúmaný, a preto cieľom tejto 
štúdie bolo preskúmať vzťah týchto biomarkerov k dy-
namike progresie TAA.

Súbor a metódy
Dvadsaťšesť po sebe nasledujúcich pacientov s ne-

komplikovanou TAA a rozmerom > 4 cm bolo zarade-
ných do tejto prospektívnej klinickej observačnej štúdie. 
Dvadsaťjeden pacientov (80,8 %) bolo mužského pohla-
via a 5 pacientiek (19,2 %) ženského. Vekové rozme-
dzie pacientov sa pohybovalo od  43 do 80 rokov. 
Osemnástim pacientom (69,2 %) bola aneuryzma diag-
nostikovaná v nedávnej minulosti a u zvyšných 8 pa-
cientov (30,8 %) prítomnosť novovzniknutej aneuryzmy 
bola náhodne zistená pri vyšetrení kardiológmi. 
Dvadsaťjeden pacientov sa dlhé roky liečilo na vysoký 
krvný tlak, pričom u všetkých pacientov bola artériová 
hypertenzia farmakologicky dostatočne sanovaná (11). 
Všetci pacienti boli sledovaní na kardiochirurgickej am-
bulancii AHEPA univerzitnej nemocnice v Solúne, 
Grécko počas doby dvoch rokov.

Pacienti s ruptúrou/symptomatickou TAA, nedávno 
preliečenou infekciou, aktívnym zápalovým ochorením a/
alebo sérovými koncentráciami CRP > 5 mg/dl boli vy-
lúčení zo štúdie. Lokálna etická komisia schválila klinickú 
štúdiu podľa zásad Helsinskej deklarácie. Všetci pacienti 
poskytli písomný informovaný súhlas s účasťou na štúdii.

Pacienti podstúpili sériu 3 zobrazovacích vyšetrení 
využitím počítačovej tomografie (CT) so zameraním na 
hrudnú aortu. Snímky CT boli vykonané v polročných 
intervaloch, prvý v čase zaradenia pacienta do klinickej 
štúdie, druhý po 6 mesiacoch a tretí po 12 mesiacoch 
od úvodného zobrazovacieho vyšetrenia. Súčasne s re-
alizáciou zobrazovacích vyšetrení boli pacientom 
odobraté aj krvné vzorky za účelom stanovenia 
plazmatických koncentrácií CRP a IL-6.

Dvadsaťdva pacientov malo aneuryzmu lokalizovanú 
v oblasti vzostupnej aorty a 4 pacienti v oblasti zostup-
nej aorty. Vo všetkých prípadoch boli aneuryzmy atero-
sklerotického pôvodu. Štyria pacienti podstúpili 
v minulosti náhradu vzostupnej aorty vzhľadom na jej 

dilatáciu a v tejto štúdii bola sledovaná potenciálna 
progresia rozmeru zvyšného úseku natívnej aorty. Dvaja 
pacienti s postihnutím zostupnej aorty mali v minulosti 
diagnostikovanú aneuryzmu siahajúcu až do segmentu 
brušnej aorty. Jeden pacient podstúpil v minulosti ope-
račnú náhradu brušnej aorty cievnou protézou, druhému 
pacientovi bola v minulosti vykonaná perkutánna endo-
vaskulárna rekonštrukcia zavedením vnútrocievnej výstu-
že (PEVAR) (5). Štyria pacienti mali navyše v minulosti 
diagnostikovanú aj ischemickú chorobu srdca (ICHS), 
pričom jeden pacient bol liečený chirurgickou revasku-
larizáciou myokardu (CABG) a u troch pacientov bola 
realizovaná perkutánna koronárna intervencia (PKI) za-
vedením stentu. Aj dvaja pacienti s aneuryzmou hrudno-
-brušnej aorty (TAAA) mali diagnostikovanú symptoma-
tickú ICHS, ktorá bola liečená PKI. Základná klinická 
charakteristika pacientov je znázornená v tabuľke 1 .

tabuľka 1. Základná klinická charakteristika pacientov
table 1. Baseline clinical characteristics of the patients

demografický profil

Vek (v rokoch) 43 – 80
Priemerný vek (v rokoch ± SD) 63,57 ± 11,28
Ženy 5   (19,2 %)
Muži 21 (80,8 %)
Anamnéza 

Artériová hypertenzia 21 (80,8 %)

Diabetes mellitus 7   (26,9 %)
Fajčenie 8   (30,8 %)
Dyslipidémia 17 (65,4 %)
Kongestívne srdcové zlyhávanie 2     (7,7 %)
Fibrilácia predsiení 1   (3,8 %)
Cievna mozgová príhoda 1   (3,8 %)
Ochorenie pečene 1   (3,8 %)
Crohnova choroba 1   (3,8 %)
Chirurgická revaskularizácia myokradu 1   (3,8 %)
Perkutánna koronárna intervencia 3 (11,5 %)
Aneuryzma brušnej aorty 4 (15,4 %)
Náhrada vzostupnej aorty 4 (15,4 %)
Endovaskulárny stentgraft u AAA 1   (3,8 %)
Náhrada AAA 1   (3,8 %)
Lokalizácia aneuryzmy

Vzostupná aorta 22 (84,6 %)
Zostupná aorta 4   (15,4 %)
Medikácia

Statíny 15 (57,7 %)
β-blokátory 18 (69,2 %)
Blokátory kalciových kanálikov 6   (26,1 %)
ACE Inhibítory enzýmu konvertujúceho angioten-
zín/blokátory angiotenzínových receptorov ARB

19 (73,1 %)

Legenda: SD = smerodajná odchýlka 



454 www.herba.sk

Stanovenie sérových koncentrácií CRP a IL-6. 
Odbery biologického materiálu za účelom stanovenia 
koncentrácie jednotlivých biomarkerov v sére sa robili 
vždy o 8 hodine ráno. Odobrané vzorky venóznej krvi 
boli ihneď centrifugované po dobu 8 minút pri 3000 
otáčkach/min. Následne bolo sérum uskladnené pri tep-
lote -28 °C až do doby analýzy. Koncentrácia CRP 
v sére bola stanovená nefelometriou pomocou nefelo-
metra IMMAGE® 800 (Beckman-Coulter Inc. Fullerton, 
Calif.). Plazmatické koncentrácie IL-6 boli merané pou-
žitím imunologickej metódy slúžiacej k detekcii protilá-
tok – ELISA. Polyklonové a monoklonové protilátky boli 
získané z R&D (Quantikine HS, R&D Systems Inc., 
Minneapolis, Minn.).

Stanovenie rozmerov TAA. Počítačová tomografia 
(CT) bola použitá za účelom zobrazenia aorty a určenia 
maximálneho priemeru aneuryzmy. Za účelom realizá-
cie zobrazovacích vyšetrení boli použité CT prístroje 
Tomoscan SR 7000 (Philips) a Somatom Emotion 16 
(Siemens). Použité zorné pole predstavovalo 370 cm. 
Najskôr boli bez použitia kontrastného materiálu vyko-
nané sekvenčné rezy každých 10 cm od apexov pľúc-
nych krídel až po ich bázy za účelom posúdenia ana-
tómie aorty a prípadnej prítomnosti aterómových plátov. 
Následne boli po spustení infúzie s kontrastným mate-
riálom (infúzia 120 ml akéhokoľvek komerčne dostup-
ného nejódového kontrastného materiálu; rýchlosť 
aplikácie 3,2 ml/sek.) a využitím helikálnej techniky 
vykonané 5 mm rezy v dvoch rovinách. Prvá využívaná 
rovina bola kraniokaudálna od úrovne aortálneho oblú-
ka až po bázy pľúcnych krídel, druhá uplatňovaná rovi-
na bola kaudokraniálna od báz pľúcnych krídel až po 
ich apexy. Nakoniec boli vykonané merania maximál-
nych priemerov aorty v jednotlivých úrovniach hrudnej 
aorty. Identický protokol merania bol zvolený za účelom 
stanovenia veľkosti aneuryzmy v období dispenzárneho 
sledovania.

Štatistická analýza . Pearsonov korelačný koeficient 
bol vypočítaný za účelom preskúmania korelácie medzi 
veľkosťou aneuryzmy, sérovými koncentráciami CRP, 
IL-6 a pomerom CRP/IL-6. Opakované merania pomo-
cou ANOVA (Analysis of variance) boli použité, aby 
bolo možné štatisticky porovnať rôzne skupiny údajov. 
Za účelom realizácie štatistickej analýzy boli použité 
softvéry JMP (verzia 4, SAS Institute Inc., Cary, NC, 
USA) a KaleidaGraph (verzia 4.1.1, Synergy Software, 
Reading, PA). Údaje sú uvedené ako priemerná hodno-
ta ± smerodajná odchýlka (SD).   

Výsledky
Do klinickej štúdie bolo zaradených spolu 26 pacien-

tov (21 mužov/5 žien) s priemerným vekom 61,5 ± 18,5 
rokov a aterosklerotickým rizikovým profilom (artériová 
hypertenzia 21 pacientov, diabetes mellitus 7 pacientov, 
fajčenie 8 pacientov, dyslipidémia 17 pacientov).

Koncentrácie CRP a IL-6 pri aneuryzmovej chorobe. 
Priemerný (SD), 25., 50. a 75. percentil sérových kon-
centrácií CRP predstavovali 0,58 mg/dl (1,07), 0,24 mg/
dl, 0,35 mg/dl, resp. 0,63 mg/dl. Okrem toho, priemer-

ný (SD), 25., 50. a 75. percentil sérových koncentrácií 
IL-6 predstavovali 7,47 pg/ml (17,78), 0,80 pg/ml, 3,12 
pg/ml, resp. 5,20 pg/ml. Priemerné (SD) sérové kon-
centrácie CRP každého z troch meraní počas dispenza-
rizácie (0., 6. a 12. mesiac) boli 0,34 mg/dl (0,451), 
0,37 mg/dl (0,323), resp. 0,35 mg/dl (0,342). 
Nezaznamenal sa žiaden štatisticky signifikantný rozdiel 
medzi jednotlivými meraniami (p = NS). 

Priemerné (SD) sérové koncentrácie IL-6 každého 
z troch meraní počas dispenzarizácie (0., 6. a 12. me-
siac) boli 2,05 pg/ml (1,49), 2,55 pg/ml (1,58), resp. 
3,16 pg/ml (1,63). Rovnako, ani v tomto prípade sa ne-
zaznamenal žiaden štatisticky signifikantný rozdiel 
medzi jednotlivými meraniami (p = NS).

Rozmery aneuryziem vo vzťahu k sérovým koncen-
tráciám CRP a IL-6. Priemerný (SD) maximálny rozmer 
aneuryzmy bol 4,66 cm (0,77). Priemerné (SD) rozme-
ry aneuryziem každého z troch meraní počas dispenza-
rizácie (0., 6. a 12. mesiac) boli zhodne 4,4 cm (0,77), 
4,4 cm (0,77), resp. 4,4 cm (0,80). Ani v tomto prípade 
sa nezaznamenal žiaden štatisticky signifikantný rozdiel 
medzi jednotlivými meraniami (p = NS).

Korelácie sérových koncentrácií CRP a IL-6 s roz-
mermi aneuryziem (tak vzostupnej, ako aj zostupnej 
aorty) u každého z troch meraní realizovaných počas 
dispenzarizácie boli:
• meranie v čase zaradenia pacienta do štúdie – kore-

lácia vo vzťahu k CRP bola r = 0,296 (p = 0,509) a pre 
IL-6 predstavovala r = 0,486 (p = 0,907).

• meranie po uplynutí 6 mesiacov dispenzarizácie – 
korelácia vo vzťahu k CRP bola r = 0,112 (p = 0,561) 
a pre IL-6 predstavovala r = 0,555 (p = 0,823).

• meranie po 12 mesiacoch od realizácie úvodného 
zobrazovacieho vyšetrenia – korelácia vo vzťahu 
k CRP bola r = 0,124 (p = 0,564) a pre IL-6 predsta-
vovala r = 0,210 (p = 0,885).

Súhrne, ak vezmeme do úvahy všetky tri merania 
počas dispenzarizácie, veľkosť aneuryziem tak vzostup-
nej, ako aj zostupnej aorty nekorelovala so sérovými 
koncentráciami CRP a IL-6 (r = -0,0694, resp. r = 
-0,0070). Ak bol do úvahy vzatý rozsah aneuryzmy, vý-
sledky boli: priemerná veľkosť aneuryzmy v oblasti 
vzostupnej aorty bola 4,54 cm, zatiaľ čo v úseku zo-
stupnej aorty bola 5,28 cm (p = 0,999).

Priemerné sérové koncentrácie CRP pri aneuryz-
mách vzostupnej a zostupnej aorty boli 0,59 mg/dl, 
resp. 0,50 mg/dl (p = 0,398). Priemerné sérové koncen-
trácie IL-6 pri aneuryzmách vzostupnej a zostupnej aorty 
predstavovali 7,58 pg/ml, resp. 6,86 pg/ml (p = 0,449).

Korelácie medzi rozmermi aneuryziem a sérovými 
koncentráciami CRP a IL-6 u aneuryziem vzostupnej 
a zostupnej aorty boli:

Pokiaľ ide o aneuryzmy vzostupnej aorty 
nepozorovala sa žiadna korelácia medzi rozmerom 
aneuryzmy a sérovými koncentráciami CRP a IL-6 (r = 
0,159, resp. r = 0,115).

Pri aneuryzmách zostupnej aorty bola korelácia 
medzi veľkosťou aneuryzmy a sérovými koncentráciami 
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CRP (r = 0,426). Taktiež sa pozorovala silná korelácia 
medzi rozmerom aneuryzmy a koncentráciou IL-6 
v sére (r = 0,743). Tabuľky 2, 3 a 4 prinášajú výsledky 
jednotlivých meraní sérových koncentrácií CRP, IL-6 
a rozmerov aneuryziem. Korelácie medzi jednotlivými 
sledovanými premennými sú v tabuľke 5.

tabuľka 2. Výsledky prvého merania (v čase zaradenia pacientov do 
klinickej štúdie) rozmerov aneuryziem a sérových koncentrácií CRP 
a IL-6
table 2. the results of the first measurement (at the time of enroll-
ment of patients into the clinical study) of aneurysmal sizes and 
serum concentrations of CRP and IL-6

Pacient CRP (mg/dl) IL-6 (pg/ml) Ct (cm) Lokalizácia 
aneuryzmy

Subjekt 1 0,64 2,20 4,1 AA

Subjekt 2 0,67 0,80 4,0 AA

Subjekt 3 2,36 1,90 4,3 AA

Subjekt 4 0,32 4,62 5,4 AA

Subjekt 5 1,10 7,60 5,0 AA

Subjekt 6 0,14 0,70 6,1 AA

Subjekt 7 0,34 3,85 5,0 AA

Subjekt 8 0,65 4,75 4,4 AA

Subjekt 9 0,30 4,65 4,0 AA

Subjekt 10 0,15 7,80 4,4 AA

Subjekt 11 0,16 0,80 4,4 AA

Subjekt 12 0,45 0,81 4,4 AA

Subjekt 13 0,34 5,35 5,1 DA

Subjekt 14 0,25 0,62 4,1 AA

Subjekt 15 0,31 3,16 4,0 DA

Subjekt 16 0,34 9,05 7,5 DA

Subjekt 17 0,36 0,73 4,8 AA

Subjekt 18 0,22 0,76 4,2 AA

Subjekt 19 0,58 4,84 4,5 DA

Subjekt 20 0,39 1,85 5,1 AA

Subjekt 21 0,16 0,82 5,0 AA

Subjekt 22 0,23 0,63 4,7 AA

Subjekt 23 0,36 5,42 5,2 AA

Subjekt 24 0,32 4,56 4,1 AA

Subjekt 25 0,10 1,82 4,0 AA

Subjekt 26 0,80 0,89 4,1 AA

Priemerná 
hodnota 0,34 2,05 4,4 0,28

SD 0,451 1,49 0,771 0,31

Legenda: CRP = C-reaktívny proteín, IL-6 = interleukín-6, CT = počí-
tačová tomografia, AA = vzostupná aorta, DA = zostupná aorta, SD 
= smerodajná odchýlka

diskusia
Zvýšené plazmatické koncentrácie CRP boli u pa-

cientov s aterosklerotickým ochorením prejavujúcim sa 
stenotizáciou ciev a boli asociované so zvýšeným 
rizikom vzniku srdcovocievnych príhod (4, 8). Avšak, 
len veľmi málo informácií existuje o účinkoch sérového 
CRP a IL-6 u pacientov s aneuryzmatickým ochorením 
hrudnej aorty. 

tabuľka 3. Výsledky druhého merania (po uplynutí 6 mesiacov dis-
penzarizácie) rozmerov aneuryziem a sérových koncentrácií CRP a 
IL-6
table 3. the results of the second measurement (after 6 months of 
dispensarisation) of aneurysmal sizes and serum concentrations of 
CRP and IL-6

Pacient CRP (mg/dl) IL-6 (pg/ml) Ct (cm) Lokalizácia 
aneuryzmy

Subjekt 1 0,68 2 4,2 AA

Subjekt 2 0,48 4,58 4 AA

Subjekt 3 1,24 6,1 4,3 AA

Subjekt 4 0,68 3,12 5,4 AA

Subjekt 5 0,27 5,32 5 AA

Subjekt 6 0,28 0,8 6 AA

Subjekt 7 0,4 4,68 5 AA

Subjekt 8 0,77 3,72 4,4 AA

Subjekt 9 0,3 4,8 4 AA

Subjekt 10 0,1 89 4,4 AA

Subjekt 11 0,15 0,7 4,4 AA

Subjekt 12 0,15 0,8 4,4 AA

Subjekt 13 0,43 2,6 5 DA

Subjekt 14 0,52 2,5 4,1 AA

Subjekt 15 0,21 7,83 4 DA

Subjekt 16 1,26 22,5 7,5 DA

Subjekt 17 0,47 2 4,8 AA

Subjekt 18 0,26 0,8 4,2 AA

Subjekt 19 0,98 3,12 4,5 DA

Subjekt 20 0,3 5,42 5 AA

Subjekt 21 0,25 3,72 5 AA

Subjekt 22 0,33 0,7 4,7 AA

Subjekt 23 0,37 0,8 5 AA

Subjekt 24 9,24 75 4 AA

Subjekt 25 0,26 0,7 4 AA

Subjekt 26 0,83 1,8 4,1 AA

Priemerná 
hodnota 0,37 2,55 4,4 0,21

SD     0,323 1,8 0,769 0,14

Legenda: CRP = C-reaktívny proteín, IL-6 = interleukín-6, CT = počí-
tačová tomografia, AA = vzostupná aorta, DA = zostupná aorta, SD 
= smerodajná odchýlka

Powell a spol. (6) pozorovali u pacientov so sympto-
matickou AAA zvýšené plazmatické koncentrácie CRP 
v porovnaní s pacientmi, u ktorých bola diagnostikova-
ná obštrukčná choroba (priemerné koncentrácie CRP 
v sére dosahovali 56 ± 10 mg/l). Taktiež Domanovits 
a spol . (2) pozorovali u pacientov so symptomatickou 
formou aneuryzmy, resp. s jej ruptúrou zvýšené sérové 
koncentrácie CRP v porovnaní s pacientmi s asympto-
matickou formou AAA, avšak nepodarilo sa im verifiko-
vať tieto zvýšené koncentrácie CRP v plazme 
u asymptomatických pacientov s AAA. Navyše, Vainas 
a spol. (13) preukázali, že u pacientov so symptomatic-
kou formou AAA boli plazmatické koncentrácie vysoko 
citlivého CRP (hsCRP) asociované s rozmerom aneuryz-
my (najsilnejšia asociácia sa zaznamenala pri sérových 
koncentráciách hsCRP > 4,15 mg/l) a rovnako autori 
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pozorovali, že v niektorých prípadoch je aneuryzmou 
zmenené tkanivo aorty schopné produkovať CRP. 

tabuľka 4. Výsledky tretieho merania (vykonané po 12 mesiacoch 
od realizácie úvodného zobrazovacieho vyšetrenia) rozmerov aneury-
ziem a sérových koncentrácií CRP a IL-6
table 4. the results of the third measurement (carried out 12 
months after the establishment of initial imaging examination) of ane-
urysmal sizes and serum concentrations of CRP and IL-6

Pacient CRP (mg/dl) IL-6 (pg/ml) Ct (cm) Lokalizácia 
aneuryzmy

Subjekt 1 0,64 2,10 4,2 AA

Subjekt 2 0,75 6,26 4,0 AA

Subjekt 3 0,59 3,81 4,4 AA

Subjekt 4 0,54 3,12 5,4 AA

Subjekt 5 1,44 7,85 5,0 AA

Subjekt 6 n/a n/a n/a AA

Subjekt 7 0,54 4,85 5,2 AA

Subjekt 8 1,20 3,85 4,4 AA

Subjekt 9 0,36 4,80 4,0 AA

Subjekt 10
0,10 8,21 4,4 AA

Subjekt 11 0,13 0,72 4,4 AA

Subjekt 12 n/a n/a n/a AA

Subjekt 13 0,56 5,33 5,0 DA

Subjekt 14 0,15 0,60 4,1 AA

Subjekt 15 0,26 5,32 4,3 DA

Subjekt 16 0,54 1,16 7,8 DA

Subjekt 17 0,26 2,50 4,8 AA

Subjekt 18 0,21 0,83 4,2 AA

Subjekt 19 0,22 1,72 4,5 DA

Subjekt 20 0,39 3,22 5,0 AA

Subjekt 21 0,12 2,60 5,1 AA

Subjekt 22 0,11 0,85 4,7 AA

Subjekt 23 0,26 0,74 5,0 AA

Subjekt 24 0,35 6,26 4,2 AA

Subjekt 25 0,16 0,63 4,0 AA

Subjekt 26 0,73 0,60 4,1 AA

Priemerná 
hodnota 0,355 3,16 4,4

0,21

SD 0,342 1,63 0,798 0,14

Legenda: CRP = C-reaktívny proteín, IL-6 = interleukín-6, CT = počí-
tačová tomografia, AA = vzostupná aorta, DA = zostupná aorta, SD 
= smerodajná odchýlka, n/a = nedostavil sa na kontrolné vyšetrenie

tabuľka 5. Korelácie medzi sledovanými premennými
table 5. the correlations between the evaluated variables

CRP IL-6 AA dA

CRP 1 r = 0,378 r = 0,159 r = 0,426

IL-6 r = 0,378 1 r = 0,115 r = 0,743

AA r = 0,159 r = 0,115 1

DA r = 0,426 r = 0,743 1

Legenda: CRP = C-reaktívny proteín, IL-6 = interleukín-6,  
AA = vzostupná aorta, DA = zostupná aorta

Pokiaľ ide o postavenie IL-6 v procese formovania 
aneuryzmy, Jones a spol . (3) pozorovali u pacientov 

s AAA, že aneuryzmovo zmenená aorta sa javí ako vý-
znamný zdroj cirkulujúceho IL-6 a jeho celková koncen-
trácia býva ovplyvnená genotypom. Okrem toho, 
Dawson a spol. (1) demonštrovali, že TAA býva taktiež 
zdrojom vyplavovania IL-6 do krvného obehu. Rohde 
a spol. (9) preukázali, že plazmatické koncentrácie IL-6 
u pacientov s AAA postupne stúpajú so zväčšujúcim sa 
rozmerom aorty a vrcholové hodnoty dosahujú u pa-
cientov s významnou dilatáciou aorty.

V tejto klinickej štúdii boli priemerné sérové kon-
centrácie CRP a IL-6 nad referenčnými hodnotami, 
ktoré majú byť fyziologické pre zdravých jedincov. Na 
rozdiel od niektorých vyššie uvedených prác, sérové 
koncentrácie CRP a IL-6 v našom súbore asymptoma-
tických pacientov s TAA (aneuryzmy postihujúce tak 
vzostupnú, ako aj zostupnú hrudnú aortu) nekorelovali 
s rozmerom aneuryzmy. Analýza pacientov s diagnosti-
kovanou aneuryzmou zostupnej aorty preukázala silnú 
koreláciu medzi progresiou rastu aneuryzmy a koncen-
tráciou CRP a IL-6 v sére. Tieto zistenia sú v súlade 
s výsledkami iných prác, ktoré analyzovali AAA.

Niektorí pacienti s aneuryzmou zostupnej hrudnej 
aorty mali taktiež súčasne postihnutý aj brušný segment 
aorty distálne sa šíriacou aneuryzmou. Známa je úloha 
zápalového procesu v patogenéze brušných aneury-
ziem, čo môže v konečnom dôsledku mať vplyv na 
koncentrácie cirkulujúceho CRP a IL-6. V prípadoch, 
kedy pacient podstúpil v minulosti resekciu vaku aneu-
ryzmy, zvyšná aneuryzmovo zväčšená aorta s prieme-
rom viac než 4 cm bola sledovaná.

Záver
Táto práca preukázala, že namerané zvýšené sérové 

koncentrácie CRP a IL-6 boli asociované s väčšími roz-
mermi aneuryziem zostupnej hrudnej aorty. Štúdia má 
určité obmedzenia. V budúcnosti budú potrebné ďalšie 
štúdie s väčším súborom pacientov a dlhšou dispenza-
rizáciou za účelom posúdenia skutočnej prospešnosti 
monitoringu plazmatických koncentrácií CRP a IL-6 ako 
markerov dynamiky progresie rozmerov aneuryziem.

Konflikt záujmov: nie je deklarovaný. Financovanie: 
Žiadna farmaceutická firma ani iný finančný subjekt 
neposkytli finančný príspevok na realizáciu klinickej 
štúdie ani na prípravu predkladanej práce.
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Lek Obz, 64, 2015, č. 12, s. 458 – 463

Súhrn 
Východisko: Ateroskleróza sa nezriedka prvýkrát manifestuje 
fatálnou kardiovaskulárnou príhodou. Včasná detekcia rozvo-
ja aterosklerotických zmien by mohla umožniť cielené preven-
tívne a liečebné opatrenia v ohrozených skupinách už od 
adolescencie, medzi ktoré patria aj osoby s obezitou.
Cieľ práce: Porovnať artériovú tuhosť (rýchlosť šírenia pulzo-
vej vlny, PWV) a intimo-mediovú hrúbku karotíd (cIMT) u ado-
lescentov s nadváhou a obezitou a u zdravých štíhlych adoles-
centov. Korelačnými analýzami skúmať ich možný vzťah ku 
klinickým (tlak krvi, body mass index – BMI) a biochemickým 
(inzulínová rezistencia, lipidový profil, C-reaktívny proteín – 
CRP) kardiovaskulárnym rizikovým faktorom.
Materiál a metódy: U 133 zdravých adolescentov (priemerný 
vek 17,7 ± 1,1 roka, z ktorých bolo 65 chlapcov) sme ultraso-
nograficky vyšetrili artériovú tuhosť karotíd a cIMT pravej 
a ľavej spoločnej karotídy. Adolescentov s nadváhou a obéz-
nych sme definovali na základe BMI percentilu ≥ 85. Stanovili 
sme aj plazmatické koncentrácie CRP a lipidový profil. 
Výsledky: Adolescenti s nadváhou a obezitou mali v porovna-
ní so štíhlymi kontrolami zvýšené hodnoty PWV karotíd (4,42 
± 0,48 oproti 4,17 ± 0,55 m.s–1, p = 0,016), ako aj vyššiu ma-
ximálnu cIMT (0,52 ± 0,06 oproti 0,49 ± 0,05 mm, p = 0,003). 
V korelačných analýzach prediktormi cIMT boli koncentrácia 
celkového cholesterolu (p < 0,05) a ďalšie parametre lipidové-
ho profilu, kým prediktormi PWV boli BMI, systolický tlak krvi 
a CRP (pre všetky p < 0,05). 
Záver: Naše výsledky dokazujú potrebu súčasného vyšetrova-
nia viacerých prejavov subklinickej aterosklerózy (napríklad 
cIMT aj parametrov artériovej tuhosti), keďže zhoršenie kaž-
dého z nich môže byť podmienené inou kombináciou prítom-
ných rizikových faktorov.
Kľúčové slová: obezita, artériová tuhosť, ateroskleróza, subkli-
nický zápal, tlak krvi.

Lek Obzor (Med Horizon), 64, 2015, č. 12, s. 458 – 463.

Summary 
Background and aims: Atherosclerosis is often demonstrated 
as a fatal cardiovascular accident for the first time. Early detec-
tion of developed atherosclerotic changes could allow targe-
ted preventive and therapeutic arrangements in endangered 
groups even in adolescent people and also in people with 
obesity. To compare arterial stiffness (pulse wave velocity, 
PWV) and intimo-medial carotic thickness (cIMT) in over-
weight adolescents and adolescents with obesity and also in 
healthy non-obese adolescents. To look over their relationship 
to clinical (blood pressure, body mass index – BMI) and bio-
chemical (insulin resistance, lipid profile, C-reactive protein, 
CRP) cardiovascular risk factors by correlative analyses.
Materials and methods: We examined arterial carotid stiff-
ness and cIMT of right and left common carotid by ultrasound 
in 133 healthy adolescents (average age 17.7 ± 1.1 years, 65 
boys). We defined overweight adolescents and adolescents 
with obesity by BMI percentile ≥ 85. We examined also pla-
smatic concentrations of CRP and lipid profile.
Results: There were higher values of PWV of carotids 
(4.42±0.48 in comparison with 4.17 ± 0.55 m.s–1, p = 0.016) 
and higher maximal cIMT (0.52 ± 0.06 in comparison with 
0.49 ± 0.05 mm, p = 0.003) in overweight adolescents and 
adolescents with obesity in comparison with non-obese ado-
lescents. In correlative analyses predictors of cIMT were con-
centration of total cholesterol (p < 0.05) and other parameters 
of lipid profile, predictors of PWV were BMI, systolic blood 
pressure and CRP (for all p < 0.05).
Conclusion: Our results point on necessity of contemporary 
examination of several demonstrations of subclinical athe-
rosclerosis (for example cIMT and parameters of arterial stiff-
ness), because aggravation of one parameter could be caused 
by different combination of present risk factors.
Key words: obesity, arterial stiffness, atherosclerosis, subclini-
cal inflammation, blood pressure.
Lek Obzor (Med Horizon), 2015, 64 (12), p. 458-463.

SUBKLINICKÝ ZÁPAL, ARTÉRIOVÁ TUHOSŤ  
A INTIMO-MEDIOVÁ HRÚBKA KAROTÍD U ADOLESCENTOV 
S NADVÁHOU A OBEZITOU
Subclinical inflammation, arterial stiffness and intimo-medial 
carotid thickness in adolescents with overweight and obesity
Eva JOPPOVÁ, Denisa KOČIŠOVÁ, Nina FATULOVÁ, Alžbeta TÓHÁTYOVÁ, Milan KUCHTA, Ingrid SCHUSTEROVÁ

Klinika detí a dorastu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prednostka doc. MUDr. I. Schusterová, PhD. 

Úvod
Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne ochorenia už 

niekoľko desaťročí patria k hlavným príčinám úmrtí vo 
vyspelých krajinách a sú zodpovedné približne za treti-
nu všetkých úmrtí u dospelých. Podľa údajov zverejne-
ných slovenským Národným centrom zdravotníckych in-

formácií dosahuje mortalita na choroby obehovej 
sústavy na Slovensku v poslednom období až 200 – 
400 na 100 tisíc obyvateľov ročne, čo je jedna z naj-
vyšších úmrtností v rámci OECD (http://www.nczisk.sk/
Aktuality/Pages/Udaje-OECD.aspx). Aterosklerotické  po-
stihnutie cievnej steny sa môže klinicky manifestovať 
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ako stabilná angina pectoris či tranzitórne ischemické 
ataky, nezriedka však prebieha skryto a prvýkrát sa ma-
nifestuje až fatálnou koronárnou alebo mozgovou ciev-
nou príhodou. Včasná detekcia rozvoja aterosklerotic-
kých zmien, ešte pred ich závažnými klinickými 
manifestáciami, by mohla umožniť cielené preventívne 
a liečebné opatrenia v ohrozených skupinách obyvateľ-
stva s očakávaným znížením kardiovaskulárnej morbidity 
a mortality.   

Artériová tuhosť predstavuje dynamickú vlastnosť 
cievnej steny komplexne charakterizujúcu štruktúrne 
a funkčné vlastnosti artérií (poddajnosť, distenzibilnosť, 
endotelová modulácia tonusu), pričom jej zvýšenie bolo 
nezávislý prediktor kardiovaskulárnej morbidity (10). 
Neinvazívne ultrasonograficky hodnotená intimo-medio-
vá hrúbka karotických artérií (carotid intima-media 
thickness, c-IMT) ako valídny index aterosklerózy je tiež 
prediktívnym faktorom rizika budúcej ischemickej cho-
roby srdca a cievnej mozgovej príhody v dospelosti (7).

Medzi najvýznamnejšie rizikové faktory srdcovociev-
nych ochorení patrí obezita, ktorej pôsobenie sa najčas-
tejšie uplatňuje v rámci charakteristického zoskupenia s 
ďalšími rizikovými faktormi (artériová hypertenzia, inzu-
línová rezistencia, dyslipoproteinémia) – spolu označo-
vanými ako metabolický syndróm (12). V posledných 
rokoch pozorovať alarmujúci nárast prevalencie nadváhy 
a obezity aj v detskej populácii, ktorá vo vyspelých kra-
jinách dosahuje až 23 % (11). U obéznych detí zároveň 
pribúda pozorovaní o subklinických zmenách geometrie 
myokardu (13) a subklinickej aterosklerózy artériovej 
steny reflektovanej zvýšením cIMT (18) poukazujúcich 
na zvýšené kardiovaskulárne riziko už od detského 
veku. Pozorovania vzťahu zvýšenej artériovej tuhosti 
k obezite u detí neboli natoľko jednoznačné. Pred ne-
dávnom publikovaná metaanalýza (4) posudzovala 12 
štúdií sledujúcich centrálnu (aortálnu a karotickú) arté-
riovú tuhosť u detí, z ktorých iba dve nezistili rozdielne 
hodnoty v závislosti od prítomnosti obezity. Analýza 
združených dát zo všetkých jestvujúcich prác však jed-
noznačne potvrdila, že deti a adolescenti s obezitou 
majú vyššie hodnoty rýchlosti šírenia pulzovej vlny 
(pulse wave velocity, PVW) a β-indexu tuhosti oproti 
deťom s fyziologickou hmotnosťou (4).

Mechanizmy, ktorými obezita prispieva k zvýšeniu 
tuhosti artérií a c-IMT, s následným zvýšením kardiovas-
kulárneho rizika, nie sú ešte úplne objasnené. 
Predpokladá sa však podiel vplyvu jednotlivých zložiek 
metabolického syndrómu, konkrétne inzulínovej rezis-
tencie, dyslipoproteinémie a subklinického zápalu reflek-
tovaného zvýšenou koncentráciou C-reaktívneho prote-
ínu (CRP) u obéznych (6). 

Cieľom predkladanej práce je porovnať parametre 
centrálnej artériovej tuhosti a c-IMT u klinicky zdravých 
adolescentov s nadváhou a obezitou oproti adolescen-
tom s fyziologickou hmotnosťou a následne analyzovať 
ich vzťahy s biochemickými parametrami reflektujúcimi 
prítomnosť metabolického syndrómu a subklinického 
zápalu (index inzulínovej rezistencie, lipidové spektrum, 
koncentrácia kyseliny močovej a CRP).

Materiál a metódy 
Do štúdie sme zahrnuli 133 zdravých adolescentov 

(priemerný vek 17,7 ± 1,1 roka, z nich bolo 65 chlap-
cov) náhodne vybraných a vyšetrených zo stredných 
škôl v Košiciach v období od novembra 2014 do mája 
2015, Sledovaní adolescenti mali negatívnu liekovú 
anamnézu a anamnézu kardiovaskulárneho ochorenia 
v minulosti. Jedinci so sekundárnou príčinou obezity, 
s rodinnou anamnézou hypercholesterolémie a fajčiari 
neboli do tejto štúdie zaradení. U všetkých probandov 
sme získali písomný informovaný súhlas. Zo zazname-
návaných antropometrických parametrov bola výška 
meraná s presnosťou na 0,5 cm. Telesnú hmotnosť 
(v spodnej bielizni a bez topánok) sme hodnotili pou-
žitím InBody 520 by Bio Space (USA) využívajúcou me-
tódu priamej analýzy segmentovej multifrekvenčnej bio-
elektrickej impedancie. Touto metódou sme stanovili aj 
množstvo viscerálneho tuku. Index telesnej hmotnosti 
(body mass index – BMI) sme vypočítali ako pomer 
hmotnosti (kg) a štvorca telesnej výšky (m2). BMI per-
centil, obvod pásu a bokov boli merané podľa odporú-
čaní Svetovej zdravotníckej organizácie (5). Nadváha 
alebo obezita (súhrnne) boli diagnostikované u adoles-
centov s hodnotou BMI vyššou alebo rovnou 85. per-
centilu pre príslušný vek a pohlavie. Štíhle kontroly boli 
zdraví adolescenti, u ktorých neboli prítomné znaky po-
rúch lipidového alebo glukózového metabolizmu (1). 

Biochemická analýza plazmy bola vyšetrovaná vo 
vzorkách krvi, ktorú sme odobrali po 12-hodinovom 
nočnom hladovaní. Plazmatické koncentrácie glykémie, 
sérových triacylglycerolov (TAG), celkový cholesterol 
a cholesterol v lipoproteínových časticiach s vysokou 
hustotou (HDL-C) sme stanovili enzýmovo použitím 
Siemens ADVIA autoanalyzéra (Siemens Healthcare 
Diagnostics, Slovensko). Cholesterol v lipoproteínových 
časticiach s nízkou hustotou (LDL-C) sme vypočítali 
podľa Friedewaldskej formuly. Sérovú kyselinu močovú 
sme stanovili fotometrickou kinetickou metódou a CRP 
sme stanovili imunoturbidimetricky vysokosenzitívnou 
metódou (hs-CRP). Sérovú koncentráciu inzulínu nalač-
no sme zmerali metódou ECLIA použitím Roche 
Modular Analytics E170 analyzéra. Index inzulínovej re-
zistencie v homeostatickom modeli (homeostasis model 
assessment of insulin resistance – HOMA index) sme 
vypočítali podľa vzorca: koncentrácia inzulínu nalačno x 
glykémia nalačno/22,5. Tlak krvi sme merali štandard-
ným ortuťovým tlakomerom a stetoskopom umiestne-
ným nad ľavou brachiálnou artériou, proximálne a me-
diálne 2 cm nad lakťovou jamou. Použitá manžeta bola 
vybraná podľa veľkosti ľavej hornej paže adolescenta. 
Systolický a diastolický tlak krvi sme merali trikrát po 
10-minútovom oddychu v ležiacej polohe pri konštant-
nej teplote prostredia, podľa odporúčania Európskej 
spoločnosti pre hypertenziu (9) a priemer meraní sme 
použili ako výslednú hodnotu tlaku krvi.

Na ultrasonografické hodnotenie artériovej tuhosti 
a intimo-mediovej hrúbky karotíd s vysokým rozlíšením 
sme použili ultrasonografický prístroj Aloka ProSound 
alpha 7 (Hitachi ALOKA, Tokyo, Japan) s 7,5 MHz line-
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árnou sondou a vysokorozlišovacím echo-tracking sys-
témom umožňujúcim presné meranie zmien karotic-
kých parametrov. Meranie bolo lokalizované na pravej 
spoločnej karotíde približne 10 – 15 mm proximálne od 
karotického bulbu u pacienta v ležiacej polohe s hlavou 
ľahko zaklonenou dozadu a otočenou doľava o 45 
stupňov, pri konštantnej teplote okolitého prostredia 22 
– 25 °C. Pravá spoločná karotída bola vybraná, pretože 
je centrálnou artériou odstupujúcou priamo z aorty. 
Ultrasonografická lineárna sonda bola umiestnená a na-
klonená tak, aby vyšetrovaná karotída bola vyšetrená 
longitudinálne s maximom zmien snímanej echogénnos-
ti z rozhrania médie a adventície. Toto rozhranie médie 
a adventície prednej aj zadnej steny spoločnej karotídy 
sme označili na monitore dvoma pozdĺžnymi značkami 
rovnobežne so smerom cievy. Tieto označovače oscilo-
vali s artériovou stenou, a tým zaznamenávali dočasnú 
vzdialenosť medzi sebou. Probandovi bolo kontinuálne 
počas vyšetrovania snímané ekg, aby systém detegoval 
začiatok pulzovej vlny. Minimálne 5 rovnakých, po sebe 
idúcich tlakových vĺn bolo spriemerovaných k získaniu 
reprezentatívnej tlakovej vlny. Použitím tejto techniky 
sme získali: a) grafický záznam pulzovej vlny; b) maxi-
málny alebo systolický priemer (Dmax) zodpovedajúci 
vrcholu každého pulzu a predstavujúci bod, v ktorom 
je cieva vystavená najvyššiemu tlaku (systolickému), c) 
minimálny alebo diastolický artériový priemer (Dmin) 
zodpovedajúci najnižšiemu bodu, keď tlak krvi, ktorému 
je cieva vystavená, je minimálny (diastolickému), (obrá-
zok 1). Všetky vyšetrenia boli vykonané tým istým vý-
skumníkom, zaslepeným voči výsledkom daného pa-
cienta. Priemerná hodnota systolického a diastolického 
tlaku krvi nameraná, ako bolo vyššie uvedené, bola na-
hraná do echotrackingového programu za predpokladu, 
že tlak krvi na brachiálnej artérii bol rovnaký ako karo-
tický. Potom, čo boli zaznamenané všetky údaje, prístroj 
realizoval sériu rovníc na výpočet piatich parametrov 
artériovej tuhosti:
• artériová poddajnosť (Arterial compliance, AC); jed-

notky: mm2/kPa,
• index elasticity (Pressure-strain elasticity modulus, 

Ep); jednotky: kPa,
• index tuhosti (Stiffness index, β),
• jednobodová rýchlosť pulzovej vlny (One-point 

pulse wave velocity, PWV); jednotky: m/s,
• augmentačný index (Augmentation index, AI); jed-

notky: %.

Intimo-mediová hrúbka spoločnej karotickej artérie 
bola meraná presne na tom istom mieste ako funkčné 
vyšetrenie artériovej tuhosti, stanovením cIMT podľa 
Mannheimských kritérií (16). Na vyšetrovanej pravej aj 
ľavej spoločnej karotickej artérii sme hodnotili cIMT na 
10 mm úseku zadnej steny, softvérovo sme získali prie-
merne 150 meraní na danom úseku z pravej aj ľavej 
spoločnej karotídy, následne sme spriemerovali maxi-
málnu a priemernú hodnotu oboch strán. 

Štatistická analýza. Vzťahy medzi klinickými (BMI, 
tlakom krvi) a biochemickými parametrami (celkovým 

cholesterolom, LDL-C, HDL-C, TAG a CRP) na jednej 
strane a parametrami artériovej tuhosti alebo cIMT na 
druhej strane boli hodnotené pomocou Pearsonovho 
korelačného koeficientu. Na testovanie rozdielov medzi 
porovnávanými skupinami sme použili nepárový 
Studentov t-test. Testovanie normality sa robilo prostred-
níctvom Kolmogorovho–Smirnovovho a Shapirovho–
Wilkovho testu. Zistené rozdiely na úrovni hodnoty pre 
p < 0,05 sme považovali za štatisticky významné. Všetky 
testy boli vykonané v štatistickom balíku SPSS verzia 14.

Výsledky 
V štúdii sme porovnávali 39 adolescentov s nadvá-

hou a obezitou (priemerný vek 17,6 ± 1,29 roka, z nich 
bolo 22 chlapcov) a 94 neobéznych adolescentov (prie-
merný vek 17,7 ± 0,91 roka, z ktorých bolo 43 chlap-
cov). 

Základné antropometrické a biochemické parametre 
v porovnávaných skupinách adolescentov sú uvedené 
v tabuľke 1 . 

tabuľka 1. Porovnanie antropometrických a biochemických para-
metrov u adolescentov s nadváhou a obezitou a štíhlych kontrol
table 1. Comparison of anthropometric and biochemical parame-
ters in overweight and obese adolescents and in lean controls

BMI ≥ 85. per-
centil 

(n = 39)

BMI < 85. per-
centil 

(n = 94)

p

Chlapci/dievčatá 22/17 43/51 NS

Vek 17,8±1,3 17,7±1,1 NS

Výška (cm) 173,5±9,4 173,1±9,8 NS

BMI (kg/m2) 27,1±3,2 20,6±1,7 < 0,001

Pomer pás/boky 0,9±0,1 0,8±0,1 < 0,001

Glykémia (mmol/l) 4,7±0,7 4,4±0,6 0,006

Inzulín (µIU/ml) 14,0±10,8 10,4±8,2 0,044

HOMA-IR 2,9±3,1 1,9±1,8 0,015

UA (µmol/l) 328,7±71,5 292,5±61,7 0,004

TC (mmol/l) 4,23±0,49 4,09±0,65 NS

TAG (mmol/l) 0,95±0,37 0,91±0,54 NS

LDL-C (mmol/l) 2,57±0,48 2,28±0,49 0,003

HDL-C (mmol/l) 1,43±0,27 1,57±0,32 0,015

hs-CRP (mg/l) 1,59±1,46 0,72±0,77 < 0,001

STK (mm Hg) 127,3±11,3 121,5±11,8 0,010

DTK (mm Hg) 73,8±7,0 71,7±7,4 NS

BMI: body mass index, DTK: diastolický tlak krvi, HDL-C: cholesterol 
s vysokou hustotou HOMA-IR: index inzulínovej rezistencie v home-
ostatickom modeli, hs-CRP: vysoko-senzitívny C-reaktívny proteín, 
LDL-C: cholesterol s nízkou hustotou, STK: systolický tlak krvi, TAG: 
triacylglyceroly, TC: celkový cholesterol, UA: kyselina močová 
BMI: body mass index, DTK: diastolic blood pressure, HDL-C: high 
density lipoprotein cholesterol, HOMA-IR: homeostasis model asses-
sment of insulin resistance, Hs-CRP: high-sensitivity C-reactive protein, 
LDL-C: low density lipoprotein cholesterol, STK: systolic blood pres-
sure, TAG: triglycerides, TC: total cholesterol, UA: uric acid

Adolescenti s nadváhou a obezitou mali definične vyš-
šiu hmotnosť, BMI a pomer pás/boky (p < 0,001 pre všet-
ky uvedené parametre). Porovnávané skupiny sa nelíšili 
v zastúpení pohlaví, veku a výške. Obézni adolescenti 
mali signifikantne vyšší systolický tlak krvi (p = 0,010), zvý-
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šenú koncentráciu hs-CRP (p < 0,001), kyseliny močovej 
(p = 0,004), nižší HDL-C (p = 0,015), vyšší LDL-C (p = 
0,003) a vyšší HOMA-IR (p = 0,015). V číselnom vyjadre-
ní boli u obéznych vyššie aj priemerné koncentrácie cel-
kového cholesterolu a triacylglycerolov, rozdiely však ne-
dosiahli štatistickú významnosť.

Vyšetrované vaskulárne parametre artériovej tuhosti 
a cIMT sú uvedené v tabuľke 2. U obéznych jedincov 
sme zaznamenali vyššiu jednobodovú PWV, index elas-
ticity Ep a AI karotíd v porovnaní so štíhlymi rovesníkmi 
(p < 0,05 pre všetky porovnania) a vyššiu maximálnu aj 
priemernú cIMT (p = 0,003; resp. p = 0,041). V celom 
sledovanom súbore jednobodová PWV karotíd korelo-
vala priamo s koncentráciou hs-CRP (r = 0,198;  
p = 0,023), systolickým tlakom krvi (r = 0,236;  
p = 0,007) a s BMI (r = 0,232; p = 0,008). Priemerná 
cIMT bola v štatisticky významnom priamom lineárnom 
vzťahu s koncentráciou celkového cholesterolu  
(r = 0,267; p = 0,002), TAG (r = 0,189; p = 0,03) 
a LDL-C (r = 0,228; p = 0,008).

tabuľka 2. Porovnanie cievnych parametrov u adolescentov s nad-
váhou a obezitou a štíhlych kontrol
table 2. Comparison of vascular parameters in overweight and 
obese adolescents and in lean controls

BMI 
≥ 85 percentil 

(n = 39)

BMI 
< 85 percentil 

(n = 92)
p

cIMT CCA max. (mm) 0,52±0,06 0,49±0,05 0,003

cIMT CCA avg. (mm) 0,43±0,05 0,42±0,05 0,041
β 4,24±0,91 3,93±1,15 NS

Ep (kPA) 55,31±12,13 49,07±13,93 0,016

AC (mm2/kPa) 1,15±0,28 1,11±0,30 NS

PWV beta (m/s) 4,42±0,48 4,17±0,55 0,016

AI (%) –2,66±6,31 –6,14±8,24 0,020

Dmax (mm) 6,83±0,82 6,31±0,70 < 0,001

Dmin (mm) 6,05±0,84 5,54±0,71 0,001

AC: artériová poddajnosť, AI: augmentačný index, β - index tuhosti, 
cIMT CCA: intimomediálna hrúbka spoločnej karotídy pravej a ľavej 
strany: max.– maximálna nameraná hodnota, avg – priemerná namera-
ná hodnota; Dmax: maximálny/systolický priemer meranej cievy, 
Dmin: minimálny/diastolický priemer meranej cievy, Ep – index elasti-
city, PWV beta: jednobodová rýchlosť pulznej vlny
AC: arterial compliance, AI: augmentation index, β – stiffness index, 
cIMT CCA: carotid intima–media thickness common carotid artery 
right and left sides: max – maximum measured value, avg – average 
measured value; Dmax: maximum/systolic diameter of measured ves-
sel, Dmin: minimum/diastolic diameter of measured vessel, Ep – pres-
sure-strain elastic modulus, PWV beta: one-point pulse wave velocity

diskusia
Ateroskleróza je chronické zápalové ochorenie tra-

dične chápané ako degeneratívne, ireverzibilné ochore-
nie postihujúce cievy najmä starších ľudí. V súčasnosti 
ju považujeme za dynamický proces, lipidmi podmiene-
né zápalové ochorenie, ktoré vzniká už v detstve a po-
maly progreduje do kardiovaskulárnych komplikácií 
v dospelosti. Ultrasonografická echo-trackingová metó-
da je neinvazívnou formou detekcie skorých ateroskle-
rotických zmien (20). V tejto štúdii sme použili echo-

-trackingovú metódu na zhodnotenie artériovej tuhosti 
a cIMT u mladých adolescentov s rozvinutou obezitou 
v porovnaní s ich rovesníkmi, štíhlymi kontrolami. Zistili 
sme, že viaceré parametre artériovej tuhosti karotíd, 
konkrétne Ep, jednobodová PWV a AI sú významne 
vyššie u obéznych adolescentov. Obézni adolescenti 
mali takisto významne vyššiu maximálnu a priemernú 
cIMT.

Porovnávané skupiny obéznych adolescentov a štíh-
lych kontrol pri vyšetrení známych kardiovaskulárnych 
rizikových faktorov mali zvýšený index inzulínovej rezis-
tencie, vyššie hodnoty systolického tlaku krvi a vyššie 
koncentrácie glykémie nalačno, LDL-cholesterolu, kyse-
liny močovej a hs-CRP, a zároveň nižší HDL-cholesterol. 
Z vyšetrovaných parametrov kardiometabolického rizika 
boli významnými prediktormi cIMT, ako markera subkli-
nickej aterosklerózy, parametre lipidového metabolizmu 
(LDL-cholesterol, TAG a celkový cholesterol), kým arté-
riová tuhosť, reflektovaná jednobodovou PWV mala od-
lišné prediktory, a to BMI, systolický tlak krvi a hs-CRP 
ako biomarker subklinického systémového zápalu. 

Klinické manifestácie aterosklerózy, ktorými sú in-
farkt myokardu, náhla srdcová smrť, angina pectoris, 
cievne mozgové príhody, aneuryzma aorty, renovasku-
lárna hypertenzia a klaudikácie, sa vyskytujú nielen u 
starších ľudí, ale aj u osôb v čoraz mladšom veku. 
Ateroskleróza teda ani zďaleka nie je len ochorením 
dospelého veku, ale celoživotným ochorením (15). Ide 
o pomalý a skrytý proces, ktorý sa až v polovici prípa-
dov prejaví prvýkrát závažnou, až fatálnou klinickou prí-
hodou. Subklinické formy aterosklerózy a jej rizikové 
faktory ako hypertenzia, obezita, diabetes mellitus, dys-
lipidémie, či rozvinutý metabolický syndróm a následne 
zvýšené kardiovaskulárne riziko, predstavujú aktuálny 
problém s narastajúcou prevalenciou už u detí a ado-
lescentov. Výskyt metabolického syndrómu v detskom 
veku priamoúmerne stúpa so zvyšujúcou sa telesnou 
hmotnosťou – v celej detskej populácii predstavuje pri-
bližne 5 %, u obéznych detí a adolescentov je to však 
až viac ako 13 % (8, 14). Aterosklerotické zmeny sa 
začínajú už v skorom detstve ukladaním tuku do intimy 
artérií formujúc tukové prúžky. Ako potvrdzujú rozsiahle 
štúdie tieto prúžky sú detegovateľné u väčšiny detí 
v treťom roku života, do ôsmeho roku sa zväčšujú 
a v adolescencii sa z nich formujú aterosklerotické pláty 
artérií (18). 

Aterosklerotický proces vyústi do morfologických 
a funkčných zmien artériovej časti cievneho systému. 
Väčšina prác realizovaných u detí a adolescentov hod-
notila cIMT ako ukazovateľ vaskulárneho poškodenia 
u pacientov s kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi, 
najmä u obéznych detí (7, 18). Patologické hodnoty 
cIMT však poukazujú na už prítomné štruktúrne poško-
denie artériovej steny. Meranie parametrov artériovej 
tuhosti odráža skoršie štádiá dysfunkcie artérií, ktoré 
ešte môžu byť potenciálne reverzibilné. Doteraz realizo-
vané štúdie ukázali, že PWV v pediatrickej populácii 
významne koreluje s kardiovaskulárnymi rizikovými fak-
tormi, ako sú obezita a diabetes 2. typu (17) a narastá 
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postupne s vekom u oboch pohlaví (3). U dospelých 
bol tento parameter vyhodnotený ako dobré meradlo 
artériovej tuhosti a dôležitý prediktor kardiovaskulár-
nych príhod (10). Ultrasonografické hodnotenie artério-
vej tuhosti je citlivým postupom, ktorý môže slúžiť ako 
ďalší včasný marker detekcie cievnych zmien u detí 
s kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi nezávisle od 
merania cIMT (17, 18). 

C-reaktívny proteín sa dlho považoval za reaktant 
akútnej fázy zápalovej odpovede a jeho úloha bola pre-
dovšetkým pri odpovedi organizmu na poranenie, či 
prebiehajúcu infekciu. Hlavnou charakteristickou črtou 
determinujúcou biologické účinky CRP je jeho schop-
nosť viazať fosfocholín, vďaka ktorej CRP dokáže roz-
poznávať cudzie patogény a fosfolipidové súčasti po-
škodených buniek. Používal sa ako marker 
prebiehajúceho zápalu, na monitorovanie jeho aktivity 
a odpoveď organizmu na antimikróbovú terapiu. Úloha 
CRP v patogenéze aterosklerózy začala byť diskutovaná 
s rozvojom diagnostických možností v 80. rokoch, keď 
sa datuje prvá zmienka o prítomnosti CRP v intime 
cievy v mieste aterosklerotickej lézie v humánnej aorte 
(19). Z imunologického hľadiska CRP pôsobí ako opso-

nín. Má prozápalové aj protizápalové účinky, je marke-
rom akútneho, ale aj chronického systémového zápalu. 
Okrem akútnej medicíny má nespochybniteľné miesto 
pri monitorovaní kardiovaskulárneho rizika v súvislosti 
s jeho veľmi úzkym vzťahom k „zápalovej“ teórii pato-
genézy aterosklerózy. Zvýšená koncentrácia CRP je 
spojená s endotelovou dysfunkciou, zvýšeným oxidač-
ným stresom, vazokonstrikciou ciev, zvýšenou schop-
nosťou priťahovať a viazať monocyty (v dôsledku zvýše-
nej expresie adhezívnych molekúl), zvýšenou 
agregabilnosťou trombocytov, mitogenézou, poruchou 
koagulácie a sklonom k trombotickým príhodám (2). Na 
hodnotenie uvedeného rizika sa používa vyšetrovanie 
vysokosenzitívneho CRP, teba koncentrácií pod 5 mg/L. 
Hs-CRP tak predstavuje nezávislý prediktor kardiovasku-
lárneho rizika (23) a v populačných štúdiách u mladých 
dospelých koreloval s centrálnou (karoticko-femorálnou, 
resp. aortálnou) PWV (21, 22). V našej štúdii prvýkrát 
dokumentujeme prediktívnu hodnotu hs-CRP aj vo vzťa-
hu k jednobodovej karotickej PWV v adolescentnej po-
pulácii.

Záver

Obrázok 1. Grafický záznam pulzovej vlny pri ultrasonografickom vyšetrení artériovej tuhosti a intimo-mediálnej hrúbky karotíd s vysokým 
rozlíšením
Figure 1. Graphic recording of a single pulse wave during ultrasonographic evaluation of arterial stiffness and intima-media thickness  
of carotid artery with high resolution
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Klinicky zdraví adolescenti, s obezitou a nadváhou 
zo vzorky populácie východného Slovenska, preukazujú 
prítomnosť subklinickej aterosklerózy a zvýšenej artério-
vej tuhosti, ktoré predstavujú prediktory kardiovaskulár-
neho rizika. Vyššia cIMT ako index subklinickej atero-
sklerózy na jednej strane a zvýšená artériová tuhosť 
reflektovaná PWV na strane druhej však boli v regres-
ných analýzach predikované rozdielnymi kardiovaskulár-
nymi rizikovými faktormi. Kým artériová tuhosť závisela 
od BMI, výšky systolického tlaku krvi a intenzity subkli-
nického systémového zápalu, dominantnými prediktor-
mi cIMT boli abnormality lipidového spektra. Uvedené 
rozdiely, aj vzhľadom na multifaktorový charakter závaž-
ných klinických manifestácií cievnej aterosklerózy zdô-
razňujú potrebu súčasného vyšetrovania viacerých pre-
javov subklinickej aterosklerózy (napríklad cIMT aj 
parametrov artériovej tuhosti), keďže zhoršenie každé-
ho z nich môže byť podmienené inou kombináciou prí-
tomných rizikových faktorov.

Grantová podpora: Práca bola podporená grantom 
MZ SR: Vznik a patogenéza obezity vo vzťahu k „ne-
tradičným“ rizikovým faktorom obezity
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Súhrn
Východisko: Raynaudov fenomén je prvým príznakom autoi-
munitnej choroby u jedného zo štyroch detí. Opakované epi-
zódy vazospazmov predchádzajú rozvoj ďalších príznakov 
choroby priemerne až 2 roky. Cieľom našej práce bola analýza 
súboru pacientov odoslaných na vyšetrenie do pediatrickej 
reumatologickej ambulancie pre opakované periférne vazo-
spazmy.
Súbor a metódy: V retrospektívnej analýze súboru 27 pacien-
tov (20 dievčat, 7 chlapcov) vo veku od 11 do 20 rokov (prie-
mer 16,8 roka) sme okrem analýzy vybraných demografic-
kých, klinických a laboratórnych parametrov vyhodnocovali 
riziko rozvoja autoimunitnej choroby spojiva. 
Výsledky: Kritériá pre diagnózu Raynaudovho fenoménu spĺ-
ňali 2 z 27 pacientov, kritériá pre diagnózu možný Raynaudov 
fenomén 4 pacienti. U 21 pacientov sme určili diagnózu pri-
márnej akrocyanózy. Priemerný vek objavenia sa opakova-
ných vazospazmov bol 14,8 roka. Medzi sprievodnými 
symptómami pacientov dominovala hyperhidróza (40,7 %), 
bolesť (29,6 %) a edémy akrálnych častí končatín (25,9 %). 
Parestézie udalo 14,8 % pacientov. Najčastejším vyvolávajú-
cim faktorom ťažkostí bol chlad (13 z 27 pacientov – 48,1 %). 
Napriek pozitívnej rodinnej anamnéze či pozitívnemu titru 
antinukleárnych protilátok nedošlo počas priemerne 2,5-roč-
nej doby sledovania k rozvoju klinických príznakov systémovej 
autoimunitnej choroby spojiva ani u jedného pacienta.
Záver: Na definitívne zodpovedanie otázky, či opakované pe-
riférne vazospazmy u adolescentov predikujú riziko rozvoja 
autoimunitnej choroby spojiva, potrebujeme ďalšie 
prospektívne štúdie s jednotnými diagnostickými kritériami.
Kľúčové slová: Raynaudov fenomén, akrocyanóza, deti. 
Lek Obzor (Med Horizon), 64, 2015, č. 12, s. 464 – 468.

Summary
Background: Raynaud´s phenomenon is the first symptom in 
one of four children with autoimmune disease. Recurrent epi-
sodes of vasospasms precede the development of the next 
symptoms of the disease on average to 2 years. The aim of 
our study was to analyse the group of patients, who were 
examined in paediatric rheumatology out-patient clinic becau-
se of recurrent peripheral vasospasms.
Patients and Methods: In the retrospective review of 27 pa-
tients (20 girls, 7 boys) at the age between 11 and 20 (mean 
16.8 years) we evaluated the risk of the development of the 
autoimmune connective tissue disease, in addition to the analy-
sis of selected demographic, clinical and laboratory parameters.
Results: Two of 27 patients fulfilled the criteria for the diagnosis 
of Raynaud´s phenomenon; the criteria for the diagnosis of po-
ssible Raynaud´s phenomenon were met in 4 cases. In 21 pa-
tients primary acrocyanosis was diagnosed. The mean age at the 
onset of recurrent peripheral vasospasms was 14.8 years. The 
most common accompanying symptom was the hyperhidrosis 
(40.7 %), followed by pain (29.6 %), oedemas of acral parts of 
limbs (25.9 %) and paraesthesia (14.8 %). The most frequent trig-
ger of difficulties was a cold (48.1 %). During the follow-up peri-
od (mean 2.5 years) no patient developed any clinical symptom 
of systemic autoimmune connective tissue diseases, in spite of 
positive family history or the presence of antinuclear antibodies.
Conclusion: The next prospective studies with unified diag-
nostic criteria are necessary to definitely answer the question 
whether the recurrent peripheral vasospasms in adolescents 
predict the risk of the development of systemic autoimmune 
connective tissue diseases.
Key words: Raynaud´s phenomenon, acrocyanosis, children.
Lek Obzor (Med Horizon), 2015, 64(12), p. 464-468.

PRIMÁRNY RAYNAUDOV fENOMÉN A AKROCYANóZA 
V AMBULANCII PEDIATRICKÉHO REUMATOLógA: 
RETROSPEKTÍVNA ANALÝZA SÚBORU 27 PACIENTOV
Primary raynaud´s phenomenon and acrocyanosis in the paediatric 
rheumatology out-patient clinic: A retrospective study of 27 
patients 

Veronika VARGOVÁ, Veronika FIALKOVÁ1

Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN, Košice, prednostka doc. MUDr. I. Schusterová, PhD., 1Lekárska fakulta UPJŠ a DFN, Košice

Úvod 
Raynaudov fenomén (RF) definujeme ako opakova-

né epizódy ischémie akrálnych častí končatín spôsobe-
né spazmom artérií a arteriol, ktoré sa prejavujú typic-
kými 2- až 3-farebnými kožnými zmenami. Prvýkrát ho 
opísal Maurice Raynaud roku 1862 a jeho základná cha-

rakteristika ostala dodnes nezmenená. Klinicky ho delí-
me na tzv. primárny a sekundárny. Primárny RF je ozna-
čenie pre akrálny vazospazmus spravidla symetrický, 
krátkotrvajúci, ktorý nevedie k štruktúrnym zmenám na 
cievach. Symptómy sú mierne, nedochádza k nekróze 
tkaniva – nevyvíjajú sa ulcerácie či gangréna. 
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Kapilaroskopické nálezy pacientov sú fyziologické a an-
tinukleárne protilátky v sére negatívne (4). Sekundárny 
RF predchádza alebo sprevádza predovšetkým autoimu-
nitné choroby spojiva či iné organické choroby ciev. 
Epizódy vazospazmov sú dlhšie, intenzívne a bolestivé. 
Postihnutie je spravidla asymetrické. Dochádza k rozvo-
ju vaskulopatie s ireverzibilnou prestavbou cievnej steny, 
fibrózou intimy a so zúžením cievneho lúmenu. 

Výskyt Raynaudovho fenoménu nie je zriedkavý, po-
stihuje 3 – 5 % populácie. O to paradoxnejšie vyznieva 
fakt, že stále neexistujú štandardizované diagnostické 
kritériá RF u dospelých ani v adolescentnom či detskom 
veku (8). Je to jeden z faktorov, ktoré spôsobujú, že 
chýbajú reprezentatívne, porovnateľné štúdie o riziku 
rozvoja autoimunitného ochorenia u pacientov s RF 
v adolescentnom veku s fyziologickým kapilaroskopic-
kým nálezom a imunologickými laboratórnymi paramet-
rami v čase objavenia sa vazospazmov (3). Podľa Swarta 
je RF prvým príznakom autoimunitnej choroby u jedné-
ho zo štyroch detí, pričom epizódy vazospazmov môžu 
predchádzať rozvoj ďalších príznakov choroby priemerne 
až 2 roky (11). Od Raynaudovho fenoménu charakteri-
zovaného typickými 2 – 3-farebnými zmenami treba 
odlíšiť monofázickú farebnú zmenu – izolované zmod-
ranie prstov, často sprevádzané lokálnou hyperhidrózou, 
ktoré označujeme pojmom primárna akrocyanóza (5). 

Cieľom našej práce bola retrospektívna analýza 
súboru pacientov odoslaných na vyšetrenie do 
Pediatrickej reumatologickej ambulancie Kliniky detí a 
dorastu LF UPJŠ a DFN v Košiciach s pracovnou diag-
nózou Raynaudov fenomén. Okrem analýzy vybraných 
demografických, klinických príznakov a laboratórnych 
parametrov sme vyhodnocovali riziko rozvoja chorôb 
spojivového tkaniva.

Súbor a metódy
Analyzovali sme súbor 27 pacientov (20 dievčat, 7 

chlapcov) sledovaných v reumatologickej ambulancii 
KDD v Košiciach pre opakované periférne vazospazmy. 
Išlo o retrospektívnu analýzu údajov zo zdravotnej do-
kumentácie pacientov. Z demografických údajov sme 
hodnotili vek pacientov v čase prvého objavenia sa va-
zospazmov a priemernú dobu sledovania (priemer, me-
dián). Z anamnestických a klinických údajov sme sa 
zamerali na hodnotenie lokalizácie farebných zmien pri 
ataku vazospazmu, subjektívne hodnotenie farebnej 
zmeny pacientom a prítomnosť edémov či trofických 
zmien. Rovnako nás zaujímali sprievodné subjektívne 
ťažkosti adolescentov – bolesť, parestézie a hyperhidró-
za. Analyzovali sme spúšťače epizód, údaje z rodinnej 
anamnézy so zreteľom na výskyt reumatických chorôb 
a Raynaudovho fenoménu v rodine. 

Z laboratórnych parametrov sme okrem základných 
zápalových ukazovateľov (rýchlosť sedimentácie eytro-
cytov a C-reaktívny proteín) hodnotili autoprotilátkový 
profil (ANA – antinukleárne protilátky, ANCA – protilát-
ky proti cytoplazme neutrofilov, ENA – protilátky proti 
extrahovateľným nukleárnym antigénom, ACLA – anti-
kardiolipínové protilátky) a koncentráciu homocysteínu 

v sére. Jednou zo zásadných otázok, na ktoré sme hľa-
dali odpoveď, bolo, u akého percenta pacientov z nášho 
súboru a po akej dobe sledovania dôjde k rozvoju 
autoimunitného ochorenia. Pri hodnotení výsledkov sme 
používali metódy opisnej štatistiky.

Výsledky
Priemerný vek sledovaných pacientov bol 16,8 roka 

(medián 17 rokov). Najmladší sledovaný pacient mal 
v čase spracúvania údajov 11 rokov, najstarší 20 rokov. 
Priemerný vek objavenia sa opakovaných vazospazmov 
bol 14,8 roka (medián 15 rokov). Najmladší pacient mal 
v čase prvovyšetrenia 11 rokov, najstarší 19 rokov. U 10 
z 27 pacientov (37 %) sme mali v dobe spracovania 
výsledkov k dispozícii údaje len z jedného vstupného 
vyšetrenia. 17 pacientov bolo vyšetrovaných opakovane. 
Priemerná doba sledovania v tejto podskupine bola 2,5 
roka (min. 1 rok, max. 7 rokov).

Analýza anamnestických údajov. Najčastejšie opi-
sované farebné zmeny kože boli symetrické zmeny vy-
skytujúce sa súčasne na horných i dolných končatinách 
(17 pacientov, t. j. 63 %). Viac ako štvrtina pacientov (8 
z 27 pacientov – 29,6 %) udávala zmeny farby akrál-
nych častí len horných končatín, jeden pacient (3,7 %) 
len dolných končatín. U jednej pacientky sme zazname-
nali opakované farebné zmeny ušníc. Pri vyhodnocova-
ní charakteru farebných zmien sme konštatovali, že len 
u 2 z 27 detí (7,4 %) mali zmeny farby kože bifázový 
charakter. Typické trojfarebné kožné zmeny sa nevyskyt-
li ani u jedného sledovaného pacienta. U väčšiny pa-
cientov išlo o monofázovú farebnú zmenu, a to 17 detí 
(63 %) opisovalo rôzne odtiene modrej, 5 pacientov 
(18,5 %) interpretovalo farebné zmeny ako fialové 
a jeden udával červenanie prstov. Dve deti nedokázali 
opísať zmenu farby kože jednoznačne. 

Ďalej sme analyzovali výskyt najčastejších prízna-
kov sprevádzajúcich ataky vazoneurózy. Zaujímala nás 
bolesť, parestézie, zvýšená potivosť, opuchy či prítom-
nosť trofických zmien. Konštatovali sme, že najčastejšou 
bola hyperhidróza – prítomná u 11 pacientov (40,7 %). 
Bolesť udalo 8 (29,6 %) a opuchy prstov 7 sledovaných 
detí (25,9 %). Len 4 z 27 pacientov (14,8 %) sa sťažo-
vali na súčasné parestézie. Objektívnym vyšetrením sme 
trofické zmeny akrálnych časti v miestach vazospazmov 
nezistili ani u jedného pacienta. 

Podľa očakávania, najčastejším vyvolávajúcim fakto-
rom ťažkostí v našom súbore bol chlad. Za tzv. spúšťač 
ho označila takmer polovica detí (13/27, 48,1 %). Iné 
vplyvy, ako stres, námaha, či zmena počasia, sa vyskyt-
li celkovo 3-krát (11,1 %). U 10 pacientov (37 %) bol 
nástup epizódy idiopatický, bez známeho spúšťača.

Posledný z anamnestických údajov, ktorý sme spra-
cúvali, bola rodinná anamnéza. U 7 pacientov sme kon-
štatovali výskyt zápalovej reumatickej choroby u pr-
vostupňového príbuzného (3-krát reumatoidná artritída, 
raz Bechterevova choroba, juvenilná idiopatická artrití-
da, psoriáza a dna). V 4 rodinách sa vyskytovala akro-
cyanóza. U 16 pacientov (59,3 %) bola rodinná anam-
néza negatívna.
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Analýza laboratórnych ukazovateľov. Medzi labo-
ratórne ukazovatele, ktoré sú určujúce pre manažment 
detí s Raynaudovým fenoménom, patrí prítomnosť au-
toprotilátok v sére. Dôležitou súčasťou našej analýzy 
bolo preto zisťovanie prítomnosti autoprotilátok u jed-
notlivých pacientov. Z 24 pacientov, u ktorých sme mali 
k dispozícii výsledky analýzy autoprotilátkového profilu, 
sme v 7 prípadoch (29,2 %) konštatovali pozitivitu an-
tinukleárnych protilátok (ANA). V 2 prípadoch to boli 
anti-dsDNA, v 1 prípade anti-SSB, anti-PM-Scl, anti-
-Scl-70 protilátky a protilátky proti histónom. Jeden pa-
cient mal súčasne pozitívne ANCA a anti-ENA protilát-
ky. Skríningové vyšetrenie antikardiopilínových protilátok 
bolo u všetkých vyšetrených detí negatívne.

Vzhľadom na publikované práce o účasti homocys-
teínu v patogenéze Raynaudovho fenoménu sme medzi 
laboratórne vyšetrenia v našom súbore pacientov zara-
dili aj stanovenie koncentrácie homocysteínu v sére. 
V podskupine 14 vyšetrených detí sme namerali prie-
mernú koncentráciu homocysteínu 11,46 ± 4,6 µmol/l 
(priemer ± SD). Len 2 pacienti mali koncentráciu nad 
hornou hranicou referenčného rozmedzia.

V nami sledovanom súbore 17 pacientov s opako-
vanými vazospazmami akrálnych častí tela sa v priebe-
hu sledovania (priemer 2,5 roka, min. 1 rok, max. 7 
rokov) ani u jedného nerozvinuli klinické príznaky auto-
imunitnej choroby spojiva. 

diskusia
V analyzovanom súbore 27 detí s anamnézou opa-

kovaných vazospazmov akrálnych častí tela mala väčši-
na pacientov postihnuté súčasne horné i dolné konča-
tiny. Zaujímavé bolo hodnotenie farebných zmien 
pacientom. Typické trojfarebné zmeny charakterizujúce 
Raynaudov fenomén sa nevyskytli ani u jedného pacien-
ta. Bifázové zmeny udávali 2 deti. Väčšina, t. j. 25 vy-
šetrených, interpretovala zmeny farby kože počas ataku 
ako jednofarebné. Aká je teda vlastne správna diagnóza 
týchto pacientov? Nigrovic vo svojej práci o Raynau-
dovom fenoméne v detskom veku udáva, že „učebni-
cové“ diskolorácie sa u pacientov s primárnym RF vy-
skytujú približne len v 24 % (9). Britská Scleroderma 
Study Group charakterizuje RF ako dvojfarebnú zmenu 
farby kože provokovanú chladom. Definuje aj pojem 
možný RF – ako výskyt jednofarebnej zmeny pri súčas-
nej prítomnosti parestézií či zníženej citlivosti (1). 
Konštatujeme teda, že kritériá RF spĺňali len 2 z našich 
27 pacientov, u ktorých boli prítomné dvojfázové fareb-
né zmeny. U štyroch pacientov s monofázickou fareb-
nou zmenou provokovanou chladom a súčasnými pa-
restéziami sme stav interpretovali ako možný Raynaudov 
fenomén. Ostatných 21 pacientov sme vyhodnotili ako 
pacientov s akrocyanózou. Diferenciálna diagnóza akro-
cyanózy a Raynaudovho fenoménu, na ktorú v úvode 
upozorňujeme, je založená na vyhodnotení klinických 
príznakov. Vzhľadom na pravdepodobnú účasť rovna-
kých patofyziologických mechanizmov oboch syndró-
mov existujú však aj názory, že akrocyanóya je variant 
Raynaudovho fenoménu (5). Priemerný vek pacientov 

v čase objavenia sa prvých príznakov v našom súbore 
bol 14,8 roka. Je to porovnateľné s výsledkami 
Nigrovičovej štúdie, ktorá udáva ako hlavné vekové ob-
dobie výskytu RF vek 12,2 roka s toleranciou 4,3 roka 
(9). Duffyho práca z roku 1989 stanovila tento vek na 
11,7 roka (2). 

Ataky vazoneurózy sprevádzajú rôzne príznaky. 
Medzi našimi pacientmi dominovala hyperhidróza 
(40,7 %), nasledovaná bolesťou (29,6 %) a edémami 
akrálnych častí končatín (25,9 %). Parestézie udalo 14,8 
% pacientov. V publikovaných prácach o RF u detí sú 
ako najčastejší sprievodný symptóm RF opisované pa-
restézie a bolesť (u 67 % pacientov) (9).

Dôležité je spomenúť i spúšťače vazoneuróz. 
Najčastejším spúšťačom ťažkostí v našom súbore bolo, 
rovnako ako v literatúre, pôsobenie chladu. Kým u na-
šich detí ho udávalo 48 % opýtaných, v publikovaných 
prácach sa udáva až v 90 % (9). Zhodný 11,1% podiel 
pripadol telesnej námahe, stresu a zmenám počasia. 
37 % detí z nášho súboru nevedelo vyvolávajúcu príči-
nu pomenovať. Pri porovnaní s publikovanými údajmi 
(9), kde sa ako idiopatický označuje RF približne 
v 14 %, je to relatívne veľa.

Rovnako tak, ako významnejšiu v porovnaní s pub-
likovanými údajmi, môžeme označiť aj rodinnú záťaž 
v našom súbore vyšetrených pacientov. Kým napr. 
Widley vo svojej práci udáva pozitívnu rodinnú anam-
nézu u jednej štvrtiny pacientov s primárnym RF, 
v našom súbore to bolo približne v 40 % (v 7 rodinách 
výskyt zápalovej reumatickej choroby u prvostupňového 
príbuzného a v 4 akrocyanóza) (12). Predpokladáme, 
že práve výskyt reumatického ochorenia v rodine vedie 
rodičov k zvýšenej pozornosti a obavám a pri objavení 
sa podozrivých príznakov vyhľadajú reumatológa skôr 
ako rodiny bez pozitívnej anamnézy. 

Medzi laboratórne ukazovatele, ktoré sú určujúce 
pre manažment detí s Raynaudovým fenoménom, patrí 
okrem vyhodnotenia nešpecifických zápalových ukazo-
vateľov aj hodnotenie autoprotilátokového profilu 
v sére. Podľa navrhovaných diagnostických kritérií pri-
márneho Raynaudovho fenoménu u dospelých publiko-
vaných roku 2014 (8) je jedným z kritérií negativita 
ANA (ev. titre pod 1 : 40 pri vyšetrení nepriamou imu-
noflorescenciou) (tab. 1).

tabuľka 1. diagnostické kritériá primárneho Raynaudovho fenomé-
nu (8)
table 1. diagnostic criteria for primary Raynaud´s phenomenon (8)

Potvrdená diagnóza RF (splnené kritériá tzv. trojkrokového diagnos-
tického algoritmu)

Fyziologický kapilaroskopický nález

Neprítomnosť objektívnych nálezov upozorňujúcich na sekundárne 
príčiny (ulcerácie, nekróza tkanív alebo gangréna, sklerodaktýlia, kal-
cinóza, fibróza kože)

Neprítomnosť choroby spojivového tkaniva

Negatívne alebo nízke titre ANA (1 : 40) pri nepriamej imunoflores-
cencii)

RF – Raynaudov fenomén, ANA – antinukleárne protilátky
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Kým nešpecifické zápalové ukazovatele boli u na-
šich pacientov v referenčnom rozmedzí, autoprotilátko-
vú pozitivitu sme konštatovali takmer u 30 % detí (7/24) 
vrátane pacientky s typickými bifázovými farebnými 
zmenami kože. Z publikovaných prác o ANA pozitivite 
u detí s primárnym RF sa opäť odvoláme na opakovane 
citovanú štúdiu Nigrovica, ktorý udáva, že ANA 
protilátky môžu byť prítomné u signifikantného počtu 
pacientov s primárnym RF (9).

V súvislosti s opisovanou účasťou hyperhomocyste-
inémie v patogenéze poškodenia vaskulárnej morfoló-
gie, a tým aj RF nás zaujímalo, aká je koncentrácia ho-
mocysteínu u našich pacientov (7). Kutilek a spol. roku 
2011 publikovali štúdiu, v ktorej bolo zaradených 19 
pacientov (2 chlapci a 17 dievčat; priemerný vek 16,1 
roka) s primárnym RF a 51 detí a adolescentov (21 
chlapcov a 30 dievčat; priemerný vek 15,1 roka) ako 
kontrolná skupina (6). Koncentrácia s-homocysteínu 
bola v ich práci signifikantne vyššia v skupine s RF v po-
rovnaní s kontrolnou skupinou (11,2 ± 2,4 vs. 8,0 ± 2,0 
µmol/l). Priemerná koncentrácia s-homocysteínu v našej 
skupine 14 pacientov bola 11,46 ± 4,6 µmol/l, t. j. po-
dobná ako hodnota pacientov s primárnym RF v citova-
nej práci. Konštatujeme však, že pri referenčnom roz-
medzí 4,0 – 15,4 µmol/l bola nameraná hodnota nad 
hornú hranicu referenčného rozpätia len u 2 pacientov.

Podľa Swarta je Raynaudov fenomén prvým prízna-
kom autoimunitnej choroby u jedného zo štyroch detí, 
pričom epizódy vazospazmov môžu predchádzať rozvoj 
ďalších príznakov choroby priemerne až 2 roky (11). 
Jedným z cieľom našej analýzy bolo preto vyhodnotiť 
riziko rozvoja autoimunitnej choroby pacienta s opako-
vanými periférnymi vazospazmami prejavujúcimi sa 
zmenou farby kože. Fakt, že v nami sledovanom súbore 
17 pacientov s opakovanými vazospazmami akrálnych 
častí tela sa v priebehu priemerne 2,5-ročného sledova-
nia (min. 1 rok, max. 7 rokov) ani u jedného nerozvi-
nuli klinické príznaky autoimunitnej choroby spojiva vy-
svetľujeme predovšetkým nehomogénnosťou súboru 
a skutočnosťou, že diagnostické kritériá Raynaudovho 
fenoménu či možného Raynaudovho fenoménu spĺňalo 
len 6 pacientov. 

Od posúdenie rizika vývoja autoimunitnej choroby 
u pacienta s akrálnou vazoneurózou sa odvíja plán kon-
trolných vyšetrení rovnako ako opatrenia na obmedze-
nie či zmiernenie ťažkostí s „modrými rukami“. Spolu 
s vyhodnotením autoprotilátkového profilu je význam-
nou súčasťou vyšetrovacieho algoritmu kapilaroskopia 
nechtového lôžka. Jej zaradenie medzi rutinné vyšetro-
vacie postupy u pacienta s podozrením na ochorenie 
periférnych ciev urýchľuje a skvalitňuje diagnostický 
proces (10). Za obmedzujúci fakt našej štúdie preto po-
kladáme chýbanie analýzy kapilaroskopických nálezov 
našich pacientov. 

Záver
Priemerný vek objavenia sa opakovaných vazospaz-

mov v analyzovanom súbore 27 pacientov vyšetrených 
v pediatrickej reumatologickej ambulancii bol 14,8 roka. 

Kritériá pre diagnózu Raynaudovho fenoménu spĺňali 2 
z 27 pacientov, kritériá pre možný RF ďalší 4 pacienti. 
U 21 pacientov sme určili diagnózu primárnej akrocya-
nózy. Medzi sprievodnými symptómami dominovala hy-
perhidróza (40,7 %), bolesť (29,6 %) a edémy akrálnych 
častí končatín (25,9 %). Parestézie udalo 14,8 % pacien-
tov. Podľa očakávania bol najčastejším vyvolávajúcim 
faktorom ťažkostí chlad. Za tzv. spúšťač ho označila 
takmer polovica detí (13 z 27 pacientov – 48,1 %). 
Napriek významnej rodinnej anamnéze či pozitívnemu 
titru antinukleárnych protilátok nedošlo počas priemer-
ne 2,5-ročnej doby sledovania k rozvoju klinických prí-
znakov systémovej autoimunitnej choroby spojiva ani 
u jedného pacienta.

Na definitívne zodpovedanie otázky, či je primárny 
Raynaudov fenomén u adolescentov benígna vazospas-
tická porucha, alebo či predikuje riziko rozvoja autoi-
munitnej choroby spojiva, sú potrebné ďalšie prospek-
tívne štúdie s jednotnými diagnostickými kritériami. 
Návrh diagnostických kritérií pre Raynaudov fenomén 
a primárny Raynaudov fenomén publikovaných roku 
2014 uvádzame na obrázku 1 a v tabuľke 1 (8) .

Obrázok 1. tri kroky k diagnóze Raynaudovho fenoménu (8)
Figure 1. three-step approach to diagnosis of Raynaud´s 
Phenomenon (8)
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SÚHRn 
Východisko: Syndróm karpálneho tunela je najčastejšie sa vy-
skytujúci nervový úžinový syndróm na hornej končatine. V 
posledných dvoch dekádach dochádza k rozvoju menej inva-
zívnej chirurgie (miniincízie v dlani) a endoskopických metód. 
Cieľom práce je porovnanie techniky miniincizie s tradičnou 
operačnou technikou z hľadiska bezpečnosti, recidív 
a pooperačných bolestí pri liečbe. 
Súbor a metódy: Išlo o prospektívnu štúdiu porovnávajúcu 
miniincízie s tradičnou technikou. Do štúdie bolo zaradených 
120 pacientov, rozdelených na dve skupiny, všetci so stredne 
ťažkým syndrómom karpálneho tunela. Pacienti vypĺňali štan-
dardizovaný Bostonský dotazník pre syndróm karpálneho tu-
nela pred operáciou, 1 mesiac, 3, 6 a 12 mesiacov po operácii. 
Výsledky: Pacienti v skupine operovaných tradičnou techni-
kou majú signifikantne dlhšie pretrvávanie symptómov typicky 
spojených so syndrómom. Skupina operovaná miniincíziou 
udávala podstatne menšie problémy pri výkone aktivít. 
Rozdiely v kvalite jazvy boli tiež evidentné – po tradičnej ope-
rácii  vznikali častejšie hypertrofické jazvy. Počet recidív ako 
aj rozdiel v ostatných parametroch nebol medzi skupinami 
štatisticky významný. 
Záver: Miniincízia je z hľadiska operačného času, pooperač-
ných bolestí, kvality jazvy a návratu do zamestnania nadrade-
ná, avšak bezpečnosť v ohľade na možné iatrogénne poško-
denie, detekciu neštandardných anatomických 
variácii, znížené riziko recidív poskytuje lepšie tradičná tech-
nika. Miniincíziu odporúčame používať pri štandardnom pa-
cientovi. Tradičná technika je výbornou metódou pri akejkoľ-
vek suspekcii na možný tumorózny rast, inú anatomickú 
variáciu ako napr. stav po fraktúre distálneho radia alebo ge-
neralizovanej tendosynovitíde.         
Kľúčové slová: syndróm karpálneho tunela, operačný prístup, 
miniincízia, retinaculum flexorum, Bostonský dotazník.
Lek Obzor (Med Horizon), 64, 2012, č. 15, s. 469 – 476.

SuMMARy 
Backround: Carpal tunnel syndrome is the most frequently oc-
curring nerve compression syndrome in the upper limb. In the 
last two decades progress has been made in miniinvasive tech-
niques – short access in the palm as well as endoscopic 
methods. The aim of this study is a comparison between two 
methods – miniincision in the palm vs. traditional elongated 
incision in relation to their safety, efficacy and post-op pain in 
patients. 
Patients and methods: A prospective study comparing the two 
techniques. We enrolled 120 patients with electromyographi-
cally verified CTS and divided them in two homogenous groups.  
Patients filled out the Boston standardized questionnaire with 
12 months follow-up. The questionnaire is an aid to quantify the 
severity of symptoms and functional scale in patients. Two point 
discrimination and scar quality were assessed separately.  
Results: Both groups were comparable in demography, preo-
perative Boston questionnaire score and two point discrimina-
tion. In both groups patients experienced 30 days after surgery 
an alleviation of the symptoms and a better functional status of 
their hand. After statistical analysis of the questionnaire we 
found, that patients treated with the miniincision had significan-
tly better outcomes after 3, 6 and 12 months postoperatively. 
There was no difference 1 month postoperatively. The time 
away from work was significantly lower as well. The recurrence 
rate was not of statistical significance because of the low num-
ber of patients.  Difference of other parameters between the 
two groups has not reached the level of statistical significance. 
Conclusion: Miniincision is from the point of view of operative 
time, postoperative pain, scar tenderness, scar hypertrophy su-
perior. The safety of the traditional approach – avoidance of 
iatrogenic injury, detection of anatomical variations and a lower 
recurrence rate are important factors not to abandon it. We 
encourage the use of miniincision in the standard patient with 
typical clinical symptoms, but the traditional approach is a great 
tool for patients with a suspect tumorous growth, patient after 
fractures in the wrist region or a generalised tenosynovitis.
Key words:  carpal tunnel syndrome, short incision, Boston 
standardised CTS questionnaire, retinaculum flexorum. 
Lek Obzor (Med Horizon), 2015, 64(12), p. 469-476.

MODERNÁ LIEČBA SYNDRóMU KARPÁLNEHO TUNELA
Modern therapy of the carpal tunnel syndrome
Lukáš ŠIMKO, Radoslav ZAMBORSKÝ, Martin BOHÁČ, Palo MACHO, Zuzana GABRIELOVÁ:  

1Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice, 
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*Obrázky → MiniAtlas, s. 301-302

Úvod
Syndróm karpálneho tunela (CTS – carpal tunnel 

syndrome) je najčastejšie sa vyskytujúci úžinový syn-
dróm periférneho nervu. Spôsobuje pacientom nočné 
bolesti a tŕpnutie prstov hornej končatiny, ich kvalita 
života je významne obmedzená. Riešením je zväčša 

operačné uvoľnenie tlaku na nervus medianus v oblasti 
zápästia. Udáva sa incidencia 3,3 – 3,45 na 1000 oby-
vateľov na rok (5). Ženy sú postihnuté oveľa častejšie 
ako muži (72 % : 28 %), najviac je postihnutá veková 
kategória 40- až 70-ročných (14). Až u 80 % pacientov 
je postihnutie obojstranné, u polovice týchto pacientov 
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treba operovať obe končatiny (19). Medzi hlavné fakto-
ry vyvolávajúce symptómy syndrómu karpálneho tunela 
patria:
• fyzicky namáhavá práca príp. vykonávanie opakova-

nej činnosti
• obezita
• dialýza
• stavy opúchania šľachovej synovie u degeneratív-

nych, hormónových ochorení a ochorení podmiene-
ných látkovou výmenou (myxedém, akromegália, 
dna, mukopolysacharidóza a i.)  (4)

• tehotenstvo 
• traumy (zlomenina vretennej kosti, luxácia kostí zá-

pästia, posttraumatická artróza zápästia s osteofyt-
mi, krvácanie)  

• tumorózne a tumoru podobné útvary (lipómy, 
ganglióny, osteofyty) 

Karpálny kanál tvorí kostné dnom, prekrytý je reti-
nákulom. Prebiehajú v ňom flexory prstov a nervus me-
dianus (21). Ľahká kompresia nervu v karpálnom tuneli 
vedie najskôr k symptómom dráždenia. Brachialgia pa-
raesthetica nocturna alebo nočné „zaspanie rúk“ je ty-
pickým prvým symptómom a pre CTS takmer patogno-
mické. Často bolestivé svrbivé alebo bodavé parestézie 
sa týkajú predovšetkým prostredného prsta a prstenníka, 
neskôr aj palca a ukazováka s občasným vystreľovaním 
bolesti až do ramena. Parestézie a dysestézie sa vysky-
tujú najmä každú noc alebo nadránom, ale taktiež počas 
dňa pri výkone určitých činností (bicyklovanie a jazda 
na motocykli, čítanie novín, telefonovanie, štrikovanie 
atď.). Môžu sa zlepšiť alebo zmiznúť „vytriasavaním“ a 
trením, ako aj ohýbaním prstov, zmenou pozície ramena 
príp. ruky, chladením pod studenou vodou atď. Nočné 
bolestivé parestézie môže odstrániť, príp. zmierniť dlaho-
vanie zápästia do pokojovej pozície (15).

Prejavom pribúdajúceho poškodenia nervu je výskyt 
elektrizujúcich parestézii („elektrické výboje“) pri úcho-
povom pohybe alebo nepretržite trvajúce parestézie  
(„v prstoch cítiť neustále mravenčenie“). Pri progresii 
choroby dochádza k deficitným symptómom s pribúda-
júcou hypestéziou vrátane narušenia dvojbodového roz-
lišovania (tzv. „tupý prst“ – neschopnosť vykonávať 
jemné ručné práce).  V ešte neskoršom štádiu, väčšinou 
nepovšimnute zo strany pacientov, sa vyvinie atrofia 
svalov tenaru. Iba zriedka pozorujeme aj vegetatívne 
poruchy vo forme trofických kožných zmien a zmien na 
nechtoch. Priebeh môže teda byť veľmi rozdielny. 
Mnohí pacienti majú počas rokov iba relatívne malé 
ťažkosti s dlhšími intervalmi bez ťažkostí. 

Pre diagnostiku CTS je vo väčšine prípadov klinické 
vyšetrenie spolu s typickou anamnézou  postačujúce (3).
1. Palpácia tenarového svalstva predovšetkým k rozpo-

znaniu a k vylúčeniu svalovej atrofie.
2. Vyšetrenie citlivosti povrchu a dvojbodového rozlišo-

vania .
3. Pri kontrole motoriky treba dávať pozor na abdukčnú 

a opozičnú slabosť palca, ktorá predstavuje jeden 
z neskorších symptómov.

4. Doplňujúci Phalenov test a Tinnelov príznak.

Ku štandardu vykonávaných vyšetrení na verifikáciu 
diagnózy patrí elektromyografická diagnostika.  
Senzibilná a motorická neurografia sú citlivé a spoľahlivé 
metódy na preukázanie chronického CTS. Základný 
nález spomalenej nervovej prenosovej rýchlosti nervus 
medianus v karpálnom tuneli je následkom jeho demy-
elinizácie. Ak sa v pokročilom štádiu vyvinú aj neuró-
nové lézie, vedie to dodatočne k zníženým amplitúdam 
odpovedí na dráždenie. Pri podozrení na vznik tumoru 
sa v každom prípade odporúča magnetická rezonancia. 
V súčasnosti táto metóda ešte nie je veľmi vhodná pre 
diagnostiku CTS. Prínosom je ultrasonografické vyšetre-
nie. S vysoko rozlišujúcou ultrasonografiou sa môže zú-
ženie nervu medianus odmerať, výsledok však závisí od 
skúseností vyšetrujúceho.

V rámci vylúčenia iných ochorení spôsobujúcich 
podobné symptómy treba vylúčiť  
• radikulopatiu koreňov C6 a C7  
• polyneuropatiu. 

Zriedkavejšími diferenciálnymi diagnózami sú 
• poruchy alebo iné kompresie nervi mediani (proná-

torový syndróm, syndróm thoracic outlet, skalenový 
syndróm)  

• choroby miechy (krčná myelopatia, syringomyélia, 
spinálna svalová atrofia)  

• iné ako neurogénne ochorenia (kompartmentový 
syndróm predlaktia, polymyalgia, Raynaudov syn-
dróm, borelióza a i.)

Indikácia k operácii vzniká pri pretrvávajúcich sen-
zibilných alebo motorických deficitných príznakoch ako 
poškodenie dvojbodového rozlišovania a oslabenie ab-
dukčnej a opozičnej sily palca príp. pri atrofii tenarové-
ho svalstva ako aj pri relevantných, pacienta limitujúcich 
alebo pri nezlepšujúcich sa, najmä bolestivých paresté-
ziách pri konzervatívnej liečbe. Operačné riešenie vedie 
aj vo veľmi pokročilých prípadoch ešte k uspokojivému 
výsledku. Operácia nie je indikovaná pri patologickom 
elektrofyziologickom náleze, ale bez klinických symptó-
mov.

Cieľom operácie je dekompresia nervus medianus 
prostredníctvom úplného prerezania štruktúry – retina-
culum flexorum, aj časti proximálne od linea carpi pal-
maris distalis (ohybu zápästia) vrátane ligamentum carpi 
palmare bez poškodenia aj prípadných atypických mo-
torických vetiev ako aj rami palmaris nervi mediani 
a jeho bočných vetiev. Principiálne rozlišujeme dve me-
tódy operačnej liečby:  
a) otvorené uvoľnenie retinákula  

• použitie turniketu
• incízia musí byť dostatočne veľká, aby bol za-

bezpečený dobrý prehľad v operačnom poli. 
Početné varianty priebehu rami palmaris nervi 
mediani príp. jeho bočné vetvy a možné spoje-
nia s ulnárnym nervom neumožňujú úplne bez-
pečný rez (7)



471www.herba.sk

• „krátky rez“ (do 3 cm) distálne od linea carpi 
palmaris distalis aj distálne uložená miniincízia» 
(do 2 cm) by mali byť prenechané skúsenému 
operatérovi, pretože obmedzené incízie zvyšujú 
riziko neúplných prerezaní retinákula a po-
škodenie nervu medianus (6)

• rutinná epineurotómia nie je pri primárnych 
operáciách nevyhnutná 

• interfascikulárna neurolýza vedie k zhoršeniu 
výsledkov a nie je indikovaná

• synovektómia taktiež nie je pri normálnom ná-
leze potrebná, odporúča sa iba pri nápadných 
patologických zmenách 

b) endoskopické prerezanie retinákula
 Existuje viacero rovnocenných postupov:  

 • monoportálna technika podľa Agee (1)  
 • biportálna technika podľa Chow (11)
 • iné monoportálne techniky

Prerezanie retinákula sa robí len pod endoskopic-
kým dohľadom, pričom zavádzacie kanyly a rôzne nože 
(metóda Chow) alebo nástroj v tvare pištole (metóda 
Agee) sa využívajú ako pomôcky. Pri monoportálnej 
metóde je použitie turniketu nevyhnutné kvôli lepšiemu 
prehľadu, ale odporúča sa aj pri biportálnej technike. 
Endoskopické postupy nemajú v porovnaní s otvorený-
mi technikami jednoznačné výhody ani nevýhody, ope-
račné výsledky sú plne porovnateľné. Minimálne slabšia 
pooperačná bolesť po endoskopickom zásahu ale 
neodôvodňuje vyššie náklady, pretože trvanie 
práceneschopnosti sa tým neskráti. Miera komplikácií 
silne závisí od skúseností operatéra. U operatérov 
s menej ako 25 výkonmi metódou Chow predstavuje 
frekvencia výskytu komplikácií až do 5,6 %, po viac ako 
100 výkonoch klesá na menej ako 1 % (8). 
Práceneschopnosť pri nekomplikovanom priebehu v zá-
vislosti od miery manuálneho zaťaženia predstavuje 
3 – 6 týždňov, pri výkone ľahších prác (administratíva 
a pod.) aj menej.

Prognóza je pri včasnej indikácii a správnom vyko-
naní zásahu dobrá, aj u pacientov nad 70 rokov  
a u diabetikov. Prognózu zhoršuje dlhší interval (> 3 
roky) medzi počiatkom symptómov a operáciou. 
Okamžite po operácii sa zlepší nočná bolesť, porucha 
citlivosti väčšinou v priebehu niekoľkých dní až týždňov. 
V ťažkých prípadoch môže zlepšenie trvať až šesť me-
siacov. Ťažkosti spôsobené bolesťou vonkajšej a vnútor-
nej jazvy zmiznú najneskôr do šiestich mesiacov.

Recidíva je možná najmä pri reumatických choro-
bách, silnom zjazvení a u dialyzovaných pacientov. 
Pacienta je potrebné upozorniť na to, že v pokročilých 
prípadoch, po operácii často nedôjde k úprave distálnej 
motorickej latencie nervu medianus a obnoveniu 
senzibility. Literatúra udáva mieru komplikácií 5,6 % pre 
endoskopické a 2,8 % pre otvorené zákroky. Medzi 
komplikácie zaraďujeme (2):
• neúplné prerezanie retinákula, čo je najčastejšou 

príčinou pre perzistujúci/recidivujúci CTS,

• poškodenia nervu je u skúseného operatéra extrém-
ne zriedkavé (< 0,3 %). dochádza k nemu skôr pri 
endoskopických postupoch, pri obmedzenom prí-
stupe a neadekvátnom vedení rezu

• ranové infekcie sa udávajú asi v 1 %
• zranenia šliach sú veľmi zriedkavé < 0,1%

Syndróm karpálneho tunela v dnešnej dobe patrí do 
rúk skúseného operatéra, ktorý je schopný pacientovi 
krátkym operačným zákrokom s malou mierou záťaže 
podstatne zlepšiť kvalitu života a funkciu hornej 
končatiny.

Súbor a metódy
Cieľom tejto práce je porovnať tradičné otvorené 

uvoľnenie karpálneho tunela (TOT) s minimálne 
invazívnou technikou uvoľnenia karpálneho tunela 
(MIT). Od októbra 2013 do októbra 2015 bolo celkovo 
ošetrených 120 pacientov so syndrómom karpálneho 
tunela, ktorí boli v prospektívnej štúdii operovaní dvomi 
metódami – TOT (skupina A) a MIT (skupina B) na 
uvoľnenie tlaku na n. medianus. V skupine A bolo 60 
pacientov, vek 53 – 76 rokov s priemerom 61 rokov. 
Skupina B pozostávala z pacientov s priemerným vekom 
60 rokov (55 – 77 rokov). V skupine A bolo 10 pacien-
tov s diabetes mellitus typ 2 v skupine B 11. Reumatoidná 
artritída bola v oboch skupinách diagnostikovaná u 3 
pacientov. EMG vyšetrenia vykazovali veľmi homogén-
ne rozdelenie v oboch kohortách. Operácie vykonával 
jeden chirurg. 

Náhodnou metódou bol zo vzorky pacientov vybra-
tý rovnaký počet mužov a žien. Protokol štúdie bol 
v zhode s pokynmi etickej komisie, od každého pacien-
ta bol informovaný súhlas. Kritérium pre zaradenie bola 
diagnóza CTS so stredne závažným stupňom útlaku na 
základe anamnézy – dysestézie, parestézie, necitlivosť 
v areáli n. medianus, pozitívny nález Phalenovho  
a/alebo pozitívneho Tinelovho znaku. Všetci pacienti 
podstúpili tiež EMG vyšetrenie.

tradičná operačná technika (TOT). Pacienti opero-
vaní v lokálnej anestézii s ručným turniketom, palmár-
nym rezom, ktorý sa predĺži až na antebráchium. 
Následne sa po znázornení pretne retinaculum flexo-
rum, pod vizuálnou kontrolou v celej jeho dĺžke. 
Vizualizuje sa nervus medianus, ak sú prítomné adhézie 
s retinakulom urobí sa jemnými preparačnými nožnica-
mi uvoľnenie nervu od retinákula, po ktorej je často 
jasne vidieť uvoľnenie tlaku a rozvinutie nervu do 
takmer pôvodnej hrúbky. Pokračuje sa oddelením ner-
vus medianus od šľachových obalov na ulnárnej strane, 
aby nedochádzalo ku stálemu pohybu nervu a jeho 
dráždeniu pri každej flexii prstov. Po dôkladnej hemo-
stáze sa vykoná sutúra kože Prolene 5-0 s ponechanými 
kapilárnymi drénmi. Dĺžka výkonu cca 12 – 15 minút. 

Minimálne invazívna technika uvoľnenia karpál-
neho tunela (MIT). Pacienti operovaní v lokálnej anes-
tézii s ručným turniketom, palmárnym rezom do dĺžky 
3 cm. Následne sa po znázornení pretne retinaculum 
flexorum, vizuálna kontrola nie je možná v celej dĺžke 
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– vložením elevátora Freer medzi n. medianus a retina-
culum sa oddelia štruktúry a relatívne bezpečne sa po-
zdĺž elevátora pretne retinaculum proximálne aj distál-
ne. Po dôkladnej hemostáze sa vykoná sutúra kože 
s ponechanými kapilárnymi drénmi. Dĺžka výkonu cca 
10 – 12 minút.

Nezávisle od operačnej metódy je pooperačný po-
stup rovnaký. Vatový obväz sa ponecháva až do vybra-
tia stehov cca 12 – 14 dní po operácii. Pacienti sú po-
učení cvičiť s prstami počnúc 24 hodín po operácii, 
nepoužívať ruku na žiadne aktivity so záťažou väčšou 
ako cca 1 kg, nenamočiť ranu a polohovať ruku v zá-
vese resp. vyvýšene. Po vybratí stehov nasleduje reha-
bilitácia v domácom prostredí – masáž rany, postupné 
zvyšovanie záťaže na ruku. 

Sledovali sme pacientov 30 dní po operácii, ná-
sledne po 3, 6 a 12 mesiacoch. Používali sme 
Bostonský štandardizovaný dotazník (BSD) na hod-
notenie syndrómu karpálneho tunela, Dotazník vypl-
ňuje samotný pacient, je rozdelený do dvoch sekcii, 
prvá sa zaoberá jednotlivými symptómami typickými 
pre pacientov so syndrómom karpálneho tunela. 
Pacient ich môže ohodnotiť v piatich stupňoch. Druhá 
časť dotazníka pozostáva zo zoznamu typických akti-
vít (písanie, zapnutie si gombíku...), pri ktorých môže 
pacient zaznačiť ako je obmedzený v ich vykonávaní. 
Každej otázke sú prideľované body od 1 po 5, ná-
sledne sa spočítajú dosiahnuté body na ohodnotenie 
závažnosti obmedzenia pacienta. Minimálne dosiah-
nutý počet bodov v prvej časti dotazníka je 11, 
v druhej časti 8 (pacient bez ťažkostí). Maximum do-
siahnuteľných bodov v prvej časti je 55, v druhej 40 
bodov. Čím je počet dosiahnutých bodov vyšší, tým 
pacient viac trpí príznakmi syndrómu karpálneho tu-
nela. Dotazníky boli preložené do slovenského jazy-
ka. Operatér vyplnil pred aj po operačnom výkone 
dotazník, ktorý mal zachytiť dodatočné aspekty ako 
napríklad atrofiu tenarového svalstva, zúženie nervu 
na menej ako 50 % jeho hrúbky. Rozdelenie skupín 
bolo po štatistickom spracovaní  bez signifikantných 
rozdielov. Po 12 mesiacoch po operácii sme taktiež 
hodnotili kvalitu jazvy na škále od 1 do 4 (1 – jazva 
takmer nebadateľná, 2 – viditeľná, mäkká jazva, 3 – 
uspokojivý vzhľad jazvy, 4 – neuspokojivý vzhľad 
jazvy). 

Z týchto nazbieraných dát sme následne vytvorili 
tabuľku, ktorej štatistická analýza prebiehala v progra-
me Excel, na vyhodnotenie komplikácii v jednotlivých 
skupinách bol použitý χ2-test dobrej zhody a t-test na 
vyhodnotenie BSD. Pri porovnaní výsledkov kvality jazvy 
sme použili analýzu rozptylu (ANOVA). Pri dosiahnutí 
p < 0,05 sú rozdiely medzi skupinami štatisticky signifi-
kantné.  

 
Výsledky 

V tabuľke 1 uvádzame rozdelenie pacientov do 
skupín. Nevyskytli sa žiadne peroperačné ani poope-
račné komplikácie – poranenie nervu, nadmerné krvá-
canie, infekcia rany. Dlhodobo sme sledovali funkciu 

ruky, kvalitu jazvy, opakovaný výskyt, recidívu ochore-
nia . 

tabuľka 1.  Rozdelenie pacientov do skupín
table 1. Patient distribution 

Skupina Vek Pohlavie 
M/Ž

Pravá 
ruka

Ľavá 
ruka recidívy Manuálne 

pracujúci

A 61 30/30 33 27 2 22

B 60 30/30 35 25 1 26

Hodnotenie jazvy (tabuľka 2). V skupine A sa vy-
skytlo 6 hypertofických jaziev (10 %), hlavne časti jazvy, 
ktorá sa nachádza na antebrachiu. V skupine B neprišlo 
ku tvorbe hypertrofických jaziev. Výhodou MIT je incí-
zia, ktorá nezasahuje na antebrachium, lebo koža 
v dlani sa hojí len zriedkavo hypertroficky. Zvýšená cit-
livosť jazvy a doba jej pretrvávania boli identické 
v oboch skupinách. Citlivosť jazvy sa zakladá na boles-
ti hlbších štruktúr, ktoré boli narušené v oboch skupi-
nách, preto tento výsledok neprekvapuje. Po 12 mesia-
coch sme podľa škály od 1 do 4 hodnotili kvalitu jazvy, 
jej pigmentáciu, jej vystúpenie od okolitej kože a elas-
ticitu. V skupine A zasahuje jazva na antebrachium, kde 
je riziko výskytu hypertrofickej jazvy vyššia. Štatisticky 
signifikantne (p < 0,005) boli jazvy v skupine B mäkšie, 
menej vystúpené a bledšie ako v skupine A. 

tabuľka 2. Hodnotenie kvality jazvy
table 2. Scar quality

Skupina

1 
- j

az
va

 
ta

km
er

 
ne

ba
da

te
ľ-

ná 2 
– 

vi
di

te
ľ-

ná
, m

äk
ká

 
ja

zv
a

3 
– 

us
po

ko
-

jiv
ý 

vz
hľ

ad
 

ja
zv

y

4 
– 

ne
us

po
-

ko
jiv

ý 
vz

hľ
ad

 ja
zv

y

A 5 17 23 15

B 25 28 5 2

Tzv. „pillar pain“ – citlivosť na oboch stranách jazvy bola prítomná po 
3 mesiacoch u 21 pacientov v skupine A a u 29 v skupine B. Tento 
rozdiel bol na hranici signifikantnosti (p < 0,05). Po 6 mesiacoch sa 
bolesť vymizla u všetkých pacientov

Bostonský štandardizovaný dotazník. Vyhodnotenie 
BSD sme rozdelili do dvoch častí – prvá (tabuľka 3) sa 
zaoberá jednotlivými symptómami typickými pre pa-
cientov so syndrómom karpálneho tunela. Jedenásť otá-
zok sa zameriava na symptómy, ktoré pacient pociťuje 
v súvislosti so syndrómom karpálneho tunela. Pacient 
ich môže ohodnotiť v piatich stupňoch. 

Spracovaním výsledkov 1. časti BSD sme dospeli 
k záveru, že pacienti v skupine A majú signifikantne 
dlhšie pretrvávajúce symptómy typicky spojené so syn-
drómom karpálneho tunela. Hodnotenie pacientov po 
30 dňoch po operácii je bez rozdielu v oboch skupi-
nách, avšak po 3 mesiacoch po operácii je už rozdiel 
medzi skupinami výrazný. Druhá časť dotazníka (tabuľ-
ka 4). pozostáva z ôsmich otázok pozostávajúcich zo 
zoznamu typických aktivít (písanie, zapnutie si gombí-
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ku...), a kvantifikuje pacientovu neschopnosť vykonávať 
dané aktivity v každodennom živote. 

tabuľka 3. Štatistické vyhodnotenie prvej časti Bostonského 
štandardizovaného dotazníku
table 3.  Statistical analysis of the Boston standard questionnaire 
– first part

BSD 1. časť
(max 55 bodov)

tOt
skupina A 
(body)

MIt
skupina B 
(body)

p

predoperačne 40,5 41,4 nesignifikantné

po 1. mesiaci 27,6 26,3 nesignifikantné

po 3. mesiacoch 21,4 15,2 < 0,001

po 6. mesiacoch 19,3 14,5 < 0,001

po 12. mesiacoch 17,2 13,3 < 0,005

tabuľka 4. Štatistické vyhodnotenie druhej časti Bostonského 
štandardizovaného dotazníku
table 4. Statistical analysis of the Boston standard questionnaire – 
second part

BSD 2. časť 
(max 40 bodov)

tOt
Skupina A 

(body)

MIt
Skupina B 

(body)

p

predoperačne 25,5 27,1 nesignifikantné

po 1 mesiaci 14,9 15,0 nesignifikantné

po 3 mesiacoch 13,3 10,8 < 0,001

po 6 mesiacoch 12,8 8,7 < 0,001

po 12 mesiacoch 10,2 9,0 < 0,03

Pacienti udávali už po 30. dňoch výrazné zlepšenie pri vykonávaní 
každodenných aktivít v oboch skupinách. Signifikantné rozdiely sme 
pozorovali po 3, 6 a 12 mesiacoch, kedy skupina B udávala podstatne 
menšie problémy pri výkone aktivít.

tabuľka 5. návrat do práce (dni)
table 5. days away from work

Skupina Dĺžka práceneschopnosti dni (priemer)

A 16 – 35 (24,5)

B 15 – 39 (17,8)

Štatistické vyhodnotenie poukazuje na signifikantne rýchlejší nástup 
do práce u skupiny B (p < 0,001)

Návrat pacientov do práce. Práceneschopnosť (PN) 
pacientov po operácii mala veľký rozptyl v oboch sku-
pinách (tabuľka 5). Rozdiely sú na základe rôznych 
druhov povolaní. Manuálne pracujúci pacienti musia 
počkať dlhšie pred opätovným nástupom do práce, aby 
nepreťažili operovanú ruku. 

Komplikácie. V priebehu 12 mesiacov sme sledova-
li spolu 3 recidívy, z toho 2 v skupine A (3,6 %) a 1 
v skupine B (1,8 %) (p < 0,01). Po reoperácii v celkovej 
anestézii bolo evidentné, že sa jednalo vo všetkých prí-
padoch o nadmernú tvorbu jazvového tkaniva, ktoré 
nanovo utláčalo nerv. Nejednalo sa o bodový útlak, ale 
skôr o plošný tlak na dlhší segment nervu. Retinaculum 
flexorum bolo kompletne prerušené vo všetkých troch 
prípadoch. Reziduálne parestézie na aspoň jednom 
prste po 6 mesiacoch sme zaznamenali v skupine 
A u 12 pacientov, v skupine B u 13 pacientov. 

diskusia
Operačné uvoľnenie tlaku na stredový nerv ruky 

discíziou retinákula je uznávanou metódou na liečbu 
syndrómu karpálneho tunela.  V priebehu desaťročí do-
chádzalo k vývoju operačnej techniky s cieľom redukcie 
komplikácii. Do popredia sa dostávajú miniinvazívne 
techniky, s ktorými je zväčša spojený horší prehľad ope-
račného poľa a zvýšené riziko poranenia štruktúr. V li-
teratúre bolo opísaných veľa rôznych metód pre uvoľ-
ňovanie karpálneho tunela, vrátane klasického 
otvoreného prístupu, endoskopického prístupu a v po-
slednej dobe často používaného krátkeho rezu (12). 
Všetky uvedené postupy vedú k úspešnému uvoľneniu 
tlaku na nerv, avšak každý z nich je spojený s rôznymi 
komplikáciami a vedľajšími účinkami. Dodnes je pova-
žovaný mierne zahnutý rez v dlani s pokračovaním na 
predlaktie mnohými chirurgmi za optimálny na uvoľne-
nie tlaku na nerv. Hlavnou výhodou tohto rezu je kom-
pletná vizualizácia štruktúr v karpálnom tuneli, ale môže 
byť spojená s určitými komplikáciami. Skoré kompliká-
cie, ako je neúplné uvoľnenie retinákula, poranenie pal-
márneho kožného alebo motorického nervu,  alebo zra-
nenia palmárneho oblúku a ulnárnej artérie sú veľmi 
zriedkavé, pretože operácia sa vykonáva pod priamou 
zrakovou kontrolou (9). Namiesto toho, relatívne vysoký 
výskyt majú neskoré komplikácie. Sú to hypertrofické 
jazvy, hypersenzitívne jazvy, bolestivosť pilierov, strata 
úchopovej sily až po Sudeckovu dystrofiu. Výsledkom 
týchto komplikácii je oneskorenie návratu do každoden-
nej činnosti, či práce a emocionálna záťaž pre pacienta 
(10). 

Porovnávanie rôznych operačných metód je veľmi 
zložité podujatie. Je to evidentné aj na základe prehľa-
dovej práce, ktorá zahrnula 2 prehľadové články a 25 
originálnych prác  bez jasného odporúčania, ktorá ope-
račná technika je najlepšia (10). Endoskopické postupy 
sa počas posledných dvoch desaťročí stali populárne a 
boli široko používané chirurgmi. Medicína dôkazov po-
ukazuje na takmer rovnocennú metódu s otvorenými 
technikami v kontexte komplikácií, avšak podstatne lep-
šie výsledky s ohľadom na pooperačnú bolesť a čas 
návratu do zamestnania. Napriek mnohým výhodám, 
ktoré endoskopické techniky ponúkajú, existujú veľké 
nevýhody, ako sú napr. komplikácie pri zavádzaní rela-
tívne veľkého inštrumentária cez úzky tunel alebo ner-
vové ischémie v dôsledku použitia turniketu na dlhú 
dobu. Na prístup sa používa priečny rez v dlani, ktorý 
by mohol poškodiť povrchný palmárny oblúk. Ďalej sa 
uvádza, že najčastejšie komplikácie týchto techník sú 
parestézie mediánu a ulnárneho nervu, poranenia šliach 
a artérií (12, 18, 20). Niektorým autorom prekáža aj 
zvýšené riziko recidív a parciálnej alebo kompletnej 
lézie n. medianus, čo však nie je úplne štatisticky po-
tvrdené. Prehľad literatúry so zahrnutými 22 327 pa-
cientmi udáva riziko poranenia štruktúr karpálneho tu-
nela nižšie pri endoskopii ako pri otvorenej technike 
(0,19 % vs. 0,49 %) (8).

Dôvodov nevyužívania endoskopie je však viacero. 
Kvalitatívne rovnocennou metódou sa stáva v rukách 
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skúseného chirurga s minimálne 100 výkonmi. Relatívne 
dlhá „learning-curve“ a taktiež vyššie náklady spojené 
s inštrumentáriom odrádza mnoho operatérov. V nepo-
slednom bode je dĺžka operačného výkonu, takmer 
dvojnásobná, v porovnaní s MIT. V očiach mnohých au-
torov nie sú výhody endoskopie až natoľko výrazné, 
aby stáli za zvýšené riziko a väčšiu námahu (22). 

V tejto práci sme porovnávali výsledky u pacientov 
po operácii tradične dlhým rezom na discíziu retinákula 
s minimálne invazívnou technikou  uvoľnenia cez veľmi 
obmedzený rez. MIT technika je bezpečná a účinná, 
pretože ponúka dostatočnú vizualizáciu štruktúr v rámci 
karpálneho tunela. To znamená, že riziko pre potenciál-
ne komplikácie – poranenia nervov, artérií alebo šliach 
sa výrazne znižuje v porovnaní s inými miniinvazívnymi 
metódami (endoskopia, distálna palmárna miniincízia). 
Discízia retinaculum flexorum je metódou MIT možná 
pod vizuálnou kontrolou v takmer celej dĺžke.

Po operácii ostáva veľmi malá jazva, ktorá je zried-
ka hypertrofická. Senzitívnosť jazvy a bolesti bočných 
pilierov sú miernejšie ako pri TOT. V našom kolektíve 
sa nevyskytli zranenia nervových, cievnych alebo iných 
štruktúr. Naši pacienti nepotrebovali rehabilitáciu ani 
žiadnu inú dodatočnú liečbu. Návrat do práce 
v porovnaní s TOT je rýchlejší takmer o týždeň, čo 
predstavuje skrátenie o cca 1/3 (28 %). Mesiac po 
operácii sú symptómy podľa BSD takmer identické 
v oboch skupinách, avšak bolesť rany je obmedzujúcim 
faktorom návratu do práce u TOT. Tieto zistenia majú 
aj socioekonomické následky, keďže pacienti operovaní 
MIT môžu skôr nastúpiť do práce. Podľa BSD po 6 me-
siacoch už sledujeme signifikantný (p < 0,001) rozdiel 
výskytu symptómov pri MIT ako pri TOT. Tento trend 
je potvrdený aj pri kontrole po 1 roku. Naše výsledky 
sa prekrývajú s tými, ktoré uvádza kolektív Cellocco 
a spol. v roku 2005 (9). Podľa ich výsledkov, má MIT 
lepšie výsledky BSD už krátko po operácii na základe 
kratšej doby liečenia menšej rany a v dlhodobom hori-
zonte v dôsledku nižšieho počtu recidív. 

Výsledky získané v našej štúdii sú podobné tým z 
diela Aslani a spol. s ohľadom na skoré pooperačné 
výsledky, ale líšia sa, pokiaľ ide o 6-mesačné sledovanie. 
Podľa Aslani a spol. sú skoré výsledky lepšie pri MIT 
vďaka kratšej dobe hojenia a jeho výsledky po 4 
mesiacoch sú porovnateľné v oboch skupinách. U 
našich pacientov sme po prvom mesiaci nezistili 
signifikantné rozdiely vo vyhodnotení BSD medzi skupi-
nami (2). Murthy a spol. porovnávali rozdiely zistené pri 
operácii MIT alebo TOT pri ťažkom stupni syndrómu 
karpálneho tunela (podľa EMG). Zaznamenali 1 recidí-
vu zo 70 pacientov pri MIT, ale neudávajú žiadne roz-
diely pri dlhodobých výsledkoch BSD (17). Využívanie 
MIT je rozšírené aj v USA. Počas ankety 50 % zo 716 
chirurgov ruky udáva, že používajú MIT na uvoľnenie 
retinákula (16). 

V slovenskej literatúre sa tematikou zaoberalo via-
cero autorov, extenzívny prehľad literatúry spracoval 
v roku 2009 Kurča, ktorý v závere práce uviedol, že 
neexistuje jasne určený najlepší operačný prístup, zák-

lad je, aby došlo ku kompletnému prerušeniu retinákula 
a nedošlo ku poškodeniu iných štruktúr. Taktiež načrtol 
diskutovanú tému instilácie kortikoidov do karpálneho 
tunela. Vo svetovej literatúre je početné množstvo prí-
vržencov ale aj odporcov (13). Momentálny trend je ale 
evidentne v smere odmietania aplikácie látok do karpál-
neho tunela. Z nášho pohľadu je instilácia užitočná iba 
na preklenutie určitého obdobia, kedy pacient pociťuje 
zlepšenie, nikdy však nerieši situáciu. Preto sme názoru, 
že sa jedná o zbytočné riziko poranenia nervu alebo 
šľachy v karpálnom tuneli.

Záver
Krátky palmárny rez na uvoľnenie retinaculum fle-

xorum predstavuje dostatočne veľký prístup na bezpeč-
ný priebeh operácie. V rukách skúseného chirurga je 
vynikajúcim nástrojom na liečbu syndrómu karpálneho 
tunela – umožňuje pacientom skorý návrat do práce 
a poskytuje vo väčšine prípadov takmer neviditeľnú 
jazvu. Riziko iatrogénneho poškodenia je mierne zvýše-
né, keďže prehľad nie je dokonalý, avšak vyskytuje sa 
iba vo výnimočných prípadoch, hlavne na základe ana-
tomických variácií. 

Výhodou TOT je výborná prehľadnosť operačného 
poľa. Karpálny tunel je domovom mnohých anatomic-
kých variácií preto z nášho pohľadu je TOT indikovaný 
hlavne u pacientov s netypickým vekom (príliš mladí) 
alebo inou anamnézou, ktorá nesvedčí pre typický syn-
dróm karpálneho tunela. V týchto prípadoch je prehľad 
veľkou výhodou a môže odhaliť menej časté dôvody 
kompresie (lipóm na antebrachiálnej časti, stav po frak-
túre distálneho radia – útlak pod antebrachiálnou fas-
ciou a pod.)

Využitie endoskopickej techniky je vhodné pre skú-
sených operatérov, v ekonomicky vyspelejšom prostre-
dí.

Podľa našej štúdie je možné bezpečne operovať 
pacientov MIT, v prípade akýchkoľvek odchýlok od 
štandardného priebehu operácie je možné konvertovať 
na TOT a vizualizovať si celý priebeh karpálneho tune-
la .
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ANATOMICKÉ MÚZEUM

Ústav anatómie
Slovenská zdravotnícka univerzita

v Bratislave
nícka univerzita

v Bratislave

Pre výuku anatómie v odbore všeobecné 
lekárstvo bola na Slovenskej zdravotníckej 

univerzite v Bratislave vybudovaná moderná 
pitevňa a zhromaždené rôzne 

anatomické preparáty. 

Po vymenovaní 
doc. MUDr. Jozefa Mentela, CSc., 

ktorý 50 rokov života venoval anatómii, 
za vedúceho Ústavu anatómie a po začatí 

pitevných cvičení, boli anatomické preparáty 
postupne doplňované a upravované.

Anatomické preparáty sú rozmiestnené 
v dvoch výukových miestnostiach v moderných 

sklenených skrinkách a doplnené početnými 
anatomickými maľbami a kresbami.

V súčasnosti anatomické múzeum 
v plnom rozsahu slúži k výuke anatómie 

v pregraduálnom aj postgraduálnom štúdiu 
rôznych odborov medicíny.
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Lek Obz, 64, 2015, č. 12, s. 477 – 480

Súhrn
Úvod: Obezita v detskom veku sa stáva celosvetovým epide-
mickým problémom 21. storočia. Obezita u detí má tendenciu 
pretrvávať aj v dospelosti, čo vedie k vzniku kardiovaskulár-
nych zmien v dôsledku obezity a diabetes mellitus.
Cieľ: Zistiť výskyt inzulínovej rezistencie u študentov 
stredných škôl v Košiciach.
Metódy: Údaje sme získali od adolescentov zo 7 stredných 
škôl so sídlom v Košiciach. Súbor tvorilo 224 žiakov s priemer-
ným vekom 18 rokov. U každého respondenta sme hodnotili 
antropometrické parametre a vyšetrili sme vybrané bioche-
mické parametre séra. Inzulínovú rezistenciu sme hodnotili 
pomocou indexu inzulínovej rezistencie.
Výsledky: Výskyt obezity a nadváhy v skúmanom súbore 
zdravých adolescentov košických stredných škôl bol 23,66 % 
a prevalencia inzulínovej rezistencie bola 13,94 %. Výskyt in-
zulínovej rezistencie v skupine adolescentov s nadhmotnos-
ťou a obezitou bol 30 %, kým v skupine stredoškolákov s fy-
ziologickou hmotnosťou bol 8,9 %. 
Záver: Súčasný stav neustále sa zvyšujúceho počtu adoles-
centov s nadváhou a obezitou aj na východnom Slovensku, 
predstavuje pomerne závažný zdravotný problém, ktorý má 
tendenciu gradovať. V súčasnosti takmer každý tretí stredo-
školák trpí obezitou alebo nadváhou. 
Kľúčové slová: detská obezita, kardiovaskulárne rizikové fak-
tory, stredné školy, Košice, prevalencia inzulínovej rezistencie. 

Lek Obzor (Med Horizon), 64, 2015, č. 12, s. 477 – 480.

Summary 
Introduction: Childhood obesity is one of the most serious 
public health challenges of the 21st century. Overweight and 
obese children are likely to stay obese into adulthood and 
more likely to develop noncommunicable diseases like diabe-
tes and cardiovascular diseases. 
the aim of our study was to determine the prevalence of in-
sulin resistance in high-school students in Kosice. 
Methods: The data we obtained from adolescents from 7 
high-schools in Kosice. In prospective studies, in 224 healthy 
students (mean age of 18 years), anthropometric and bioche-
mical parameters were measured. The homeostasis model 
assessment of insulin resistance was calculated according to 
the standard formula. 
Results: The prevalence of obesity and overweight in health 
high-school students in Kosice was 23.66 % and the prevalen-
ce of insulin resistance in the same group of adolescents was 
13.94 %. The prevalence of insulin resistance in a group of 
obese and overweight adolescents was 30 %; while the pre-
valence of insulin resistance in the group of high-school stu-
dents with normal weight was 8.9 %. 
Conclusion: The prevalence of obesity in adolescents in eas-
tern Slovakia has increased at an alarming rate. Obesity is 
a growing health problem, almost every third high-school 
students are considered to be overweight or obese. 
Key words: childhood obesity, cardiovascular risk factors, 
high-schools, Kosice, prevalence of insulin resistance
Lek Obzor (Med Horizon), 2015, 64 (12), p. 477-480.

PREVALENCIA INZULÍNOVEJ REZISTENCIE 
U ADOLESCENTOV KOŠICKÝCH STREDNÝCH ŠKÔL 
S OBEZITOU A NADVÁHOU
Prevalence of insulin resistance in obese and overweight high-
school students in kosice 
Alžbeta TÓHÁTYOVÁ1, Monika JARČUŠKOVÁ1, Milan KUCHTA1, Jana HOLUBČÍKOVÁ4, Eva JOPPOVÁ1, Denisa KOČIŠOVÁ1, 
Jozef GONSORČIK2, Peter GÁŠPÁR2, Panagiotis ARTEMIOU3, Ingrid SCHUSTEROVÁ1,3

1Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN, Košice, prednostka doc. MUDr. I. Schusterová, PhD., 2Klinika kardiológie UPJŠ LF a 
VÚSCH, a.s., Košice, prednosta MUDr. S. Juhás, CSc., 3Klinika srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s., prednosta doc. MUDr. F. 
Sabol, PhD., MPH, 4Ústav psychológie zdravia LF UPJŠ, prednostka prof. Mgr. A. Madarasová Gecková, PhD. 

Úvod
Mnohé rizikové faktory, vrátane obezity, dyslipidé-

mie a artériovej hypertenzie v detskom a v adolescent-
nom veku signifikantne zvyšujú riziko inzulínovej rezis-
tencie (IR) (25). Obezita v detskom veku sa stáva 
celosvetovým epidemiologickým problémom 21. storo-
čia. Detská obezita má tendenciu pretrvávať aj v dospe-

losti, čo vedie k vzniku kardiovaskulárnych (KVS) zmien 
v dôsledku obezity a k diabetes mellitus 2. typu, prípad-
ne k poruchám glukózového metabolizmu, ktoré sa zis-
tia už u mladých dospelých (23). Pribudlo veľa priere-
zových štúdií, ktoré opisujú vysokú prevalenciu poruchy 
glukózovej tolerancie u obéznych detí a adolescentov, 
poukazujú na to, že obezita v detstve a adolescencii je 
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signifikantne spätá s inzulínovou rezistenciou, poruchou 
glukózovej tolerancie, dysfunkciou β-buniek pankreasu 
a zmenenou abdominálnou distribúciou tuku (22). Na 
rozdiel od starších názorov, podľa ktorých telo dospe-
lých ľudí neobsahuje hnedý tuk, nové štúdie zistili, že 
dospelí ľudia majú funkčný hnedý tuk, ktorý vďaka špe-
cifickej bielkovine termogenínu urýchľuje katabolizmus 
triacylglycerolov tým, že odpája tvorbu adenozíntrifos-
fátu (ATP) a transformuje energiu tukov priamo na teplo 
a jeho uvoľňovanie z tela. Touto cestou výrazne ovplyv-
ňuje energetickú rovnováhu a znižuje riziko vzniku 
obezity (12). Vzhľadom na zvyšujúci sa výskyt obezity 
a jej komplikácií v detskom a adolescentnom veku bolo 
cieľom predkladanej štúdie detegovať prevalenciu IR 
u adolescentov s obezitou a nadváhou, ako aj 
u adolescentov s fyziologickou hmotnosťou z košických 
stredných škôl. 

Cieľ 
Zistiť výskyt IR u adolescentov s obezitou 

a nadváhou, ako aj u adolescentov s fyziologickou 
hmotnosťou študentov stredných škôl v Košiciach.

Súbor a metodika 
Skúmaný súbor pozostával z adolescentov študujú-

cich na 7 stredných školách so sídlom v Košiciach. 
Štatutári jednotlivých škôl boli telefonicky kontaktovaní 
a požiadaní o súhlas s účasťou na prospektívnej štúdii 
podporovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky. Následne so školami, 
ktoré súhlasili s účasťou, sa získal súhlas vedenia škôl 
a náhodným výberom konkrétnych tried, v ktorých 
prebiehal zber údajov. Zákonní zástupcovia respondentov 
boli oboznámení s vykonaním prieskumu, aby mali 
možnosť vyjadriť svoj súhlas, či nesúhlas s účasťou. Po 
písomnom súhlase zákonného zástupcu vznikol súbor 
224 žiakov (120 dievčat a 104 chlapcov) s priemerným 
vekom 18 rokov. U každého respondenta sme následne 
hodnotili vybrané antropometrické parametre a vyšetrili 
sme vybrané biochemické parametre séra. Zber údajov 
prebiehal v období od novembra 2014 do apríla 2015. 
Výsledky sme následne analyzovali pomocou nomogra-
mov a vyhodnotili príslušnými štatistickými metódami. 
Zo štúdie sme vylúčili adolescentov so sekundárnou 
obezitou a ochorením kardiovaskulárneho systému 
v osobnej anamnéze. 

U každého respondenta sme stanovili percentil po-
meru hmotnosti a výšky, s prihliadnutím na vek a pohla-
vie, a vypočítali sme body mass index (BMI), s násled-
ným stanovením percentilu v závislosti od pohlavia 
a veku (14). Na základe klinických odporúčaní expert-
ných skupín pre nadváhu a obezitu v rámci prevencie 
v adolescencii boli za účelom definície obezity u detí 
a adolescentov použité percentily BMI, vzhľadom 
na pohlavie a telesnú výšku. Podľa týchto parametrov, 
hodnoty ≥ 95 percentil určujú obezitu u dieťaťa. 
Hodnoty ≥ 85 a < 95 percentil určujú nadhmotnosť (18).

U každého probanda sme robili odber venóznej 
krvi po nočnom hladovaní, s vyšetrením aminotransfe-

ráz, lipidového statusu, kyseliny močovej, a to konvenč-
nými klinicko-biochemickými metódami. Inzulínovú re-
zistenciu u probandov sme hodnotili pomocou indexu 
inzulínovej rezistencie (HOMA-index, homeostasis 
model assessment of insulin resistance). Za medznú 
hodnotu HOMA-indexu, svedčiacu o IR u detí, sme 
považovali 3,16 (15). Výsledky sme štatisticky testovali 
príslušnými testami. Na testovanie zhody veličín sme 
použili Anova. Výsledky sme testovali aj c2 testom 
a Kolmogorovovým–Smirnovovým testom. Všetky vý-
počty a testy sme realizovali pomocou softvéru IBM 
SPSS Statistics, verzia 21.

Výsledky
Výsledky predkladanej štúdie poukazujú na 13,94 % 

prevalenciu IR v skúmanom súbore zdravých adolescen-
tov. Výskyt IR v skupine adolescentov s nadhmotnosťou 
a obezitou bol 30 %, kým v skupine stredoškolákov 
s fyziologickou hmotnosťou to bolo 8,9 % (graf 1 a 2) . 
Vzájomné porovnanie skupín adolescentov s obezitou 
a nadváhou s IR versus adolescentov s obezitou a nad-
hmotnosťou ale bez IR potvrdilo rozdiely v antropomet-
rických aj biochemickým parametroch. Probandi 
s obezitou a nadhmotnosťou s IR mali signifikantne 
vyššiu koncentráciu sérovej glukózy po nočnom hlado-
vaní (p < 0,0001) a signifikantne vyššiu koncentráciu 
vysokosenzitívneho CRP (hsCRP) (p < 0,0001) . 
Koncentrácia LDL cholesterolu bola signifikantne vyššia 
(p < 0,01) v skupine adolescentov s obezitou a nadvá-
hou bez IR. To platilo aj pre koncentráciu celkového 
cholesterolu, ktorá bola signifikantne vyššia (p < 0,05) 
v skupine adolescentov s obezitou a nadváhou bez IR. 
Koncentrácia kyseliny močovej bola vyššia u stredoško-
lákov s obezitou a nadváhou s IR, tento rozdiel však 
nebol štatisticky významný. Uvedené výsledky sú v pre-
hľade znázornené v tabuľke 1.

Graf 1 Prevalencia IR u adolescentov na košických stredných ško-
lách je 13,94 % 
Graph 1. Prevalence of IR in high-school adolescents in Kosice is 
13,94% 

Graf 1 Prevalencia IR u adolescentov na košických stredných školách je 13,94% - Prevalence 
of IR in high-school adolescents in Kosice is 13,94% (Microsoft Excel)  
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86,06

Prevalencia IR na košických stredných školách 
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Stredoškoláci s obezitou a nadváhou s IR mali aj 
signifikantne vyššiu (p < 0,05) koncentráciu glukózy 
v porovnaní s adolescentmi s fyziologickou hmotnosťou 
a s IR, nepotvrdili sme však signifikantný rozdiel  
(p = 0,2) v koncentrácii inzulínu medzi porovnávanými 
skupinami (uvedené výsledky nie sú znázornené v pre-
hľade). 
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Graf 2  Prevalencia IR u adolescentov s normálnou váhou je 8,9 % 
a u adolescentov s nadváhou a obezitou je 30 %
Graph 2. Prevalence of IR in normal weight adolescent is 8,9% and 
prevalence of IR in obese and overweight adolescent is 30%  

Graf 2  Prevalencia IR u adolescentov s normálnou váhou je 8,9% a u adolescentov 
s nadváhou a obezitou je 30%- Prevalence of IR in normal weight adolescent is 8,9% and 
prevalence of IR in obese and overweight adolescent is 30% (Microsoft Excel) 
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tabuľka 1. Charakteristika súboru 
table 1. Characteristics of study groups

Antropometrické a 
biochemické paramet-
re

Obezita a 
nadváha s IR 

(n = 15)

Obezita a nad-
váha bez IR 

(n = 35) p 

Mean ± SD Mean ± SD

Vek (roky) 17,53 1,55 17,66 1,25 ns

BMI 29,54 6,01 27,571 3,22 < 0,05

BMI percentil 94,93 5,52 94,771 4,22 ns

Glukóza (mmol.l–1) 5,26 1,03 4,60 0,45 < 0,0001

AST (mkat.l–1) 0,45 0,23 0,42 0,17 ns

ALT (mkat.l–1) 0,51 0,35 0,39 0,21 ns

Celkový cholesterol 
(mmol.l–1) 3,76 0,54 4,30 0,73 < 0,05

Triacylglyceroly  
(mmol.l–1) 1,10 0,46 1,06 0,77 ns

HDL cholesterol  
(mmol.l–1) 1,27 0,26 1,35 0,28 ns

LDL cholesterol  
(mmol.l–1) 2,19 0,57 2,62 0,56  < 

0,01

hsCRP (mg.l–1) 2,48 2,30 1.26 1,09 < 0,0001

Kyselina močová  
(mmol.l–1) 355,26 76,40 340,86 68,09 ns

BMI – body mass index, hsCRP – vysokosenzitívny C-reaktívny prote-
ín, HOMA – index homeostasis model assessment of insulin resistance

diskusia
Costa a spol . potvrdili vzťah medzi nadhmotnosťou 

a nepriaznivým kardiometabolickým (proaterosklerotic-
kým) profilom – artériovou hypertenziou, zvýšenou kon-
centráciou triacylglycerolov, HOMA indexom, poklesom 
koncentrácie HDL cholesterolu, a to už u detí a adoles-
centov (8). Pozitívnu koreláciu medzi HOMA indexom 
a hmotnosťou (p < 0,05), BMI (p < 0,0001), percentilom 
BMI (p < 0,0001) a pomerom obvodov pasu a bokov 
(p < 0,01) a biochemickými parametrami zahŕňajúcimi 
triacylglyceroly (p < 0,0001) i hsCRP (p < 0,05) sme 
potvrdili aj v nami skúmanom súbore zdravých adoles-
centov. Serrano a spol . opísali 4 – 5-násobne zvýšené 
riziko alterácie HOMA indexu u adolescentov 
s nadváhou, ďalej pozitívny vzťah medzi HOMA in-
dexom a percentom telesného tuku (19). 

Študenti košických stredných škôl, ktorí boli obézni, 
alebo mali nadváhu s prítomnou IR, mali okrem priro-
dzene signifikantne vyššej hodnoty BMI (p < 0,05), aj 
vyššiu koncentráciu glukózy (p < 0,0001) a hsCRP (p < 
0,0001). Mali aj vyššiu koncentráciu kyseliny močovej 
v sére, tento rozdiel však nebol signifikantne významný 
v porovnaní s hodnotami u probandov s obezitou 
a nadhmotnosťou, ale bez IR. Stredoškoláci s obezitou 
a nadváhou a s IR mali signifikantne vyššiu plazmatickú 
koncentráciu glukózy, koncentráciou inzulínu sa však 
signifikantne nelíšili od skupiny adolescentov s referenč-
nou telesnou hmotnosťou a s IR. 

Podľa štúdie publikovanej roku 2013 prevalencia IR 
u obéznych detí (6 – 18 rokov) v Číne dosahuje až 
44,3 %, kým výskyt IR u detí s metabolickým syndró-
mom je až 61,6 % (24). V Iráne roku 2010 zistili 31,8% 
prevaleniu IR a 14,8% výskyt poruchy glukózovej tole-
rancie u obéznych detí (11). Podobné hodnoty dosiah-
la prevalencia IR aj v Španielsku, výskyt IR u detí 
(11,59 ± 2,73 rokov) podľa HOMA index bola 29 %, 
pri používaní oGTT testu (orálneho glukózového tole-
rančného testu) to bolo až 50 % (3). 

Výskyt IR v reprezentatívnom súbore študentov ko-
šických stredných škôl, nezávisle od BMI percentilu, bol 
13,94 %. Prítomnosť IR u košických stredoškolákov 
s obezitou a nadváhou je však 30 % a u adolescentov 
s fyziologickou telesnou hmotnosťou je iba 8,9 %. 

Maximálny rozdiel v prevalencii IR podľa hmotnosti 
bol opísaný v Austrálii, keď výskyt IR u chlapcov s fy-
ziologickou hmotnosťou bola 7,1 % a u obéznych 
chlapcov až 68,4 % (9). 

Najvyšší výskyt IR u adolescentov (15 – 18 rokov) 
bol opísaná na Novom Zélande, kde presahuje 40 % 
(13). Prehľad prevalencie IR u detí podľa posledných 
dostupných údajov je znázornený na grafe 3, porovna-
nie výsledkov jednotlivých štúdií má svoje limitácie, pre-
tože nie sú medzinárodne štandardizované medzné 
hodnoty HOMA index svedčiace o IR (21). 

Graf 3 Prevalencia IR u deti vo svete podľa najnovších dostupných 
údajov  
Graph 3. Globally prevalence of IR in children (1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
13, 16,17, 20)

Graf 3 Prevalencia IR u deti vo svete podľa najnovších dostupných údajov  - Globally 
prevalence of IR in children (1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16,17, 20) 
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Záver 
Súčasný stav neustále sa zvyšujúceho počtu adoles-

centov s nadváhou a obezitou na východnom Slovensku 
predstavuje významný zdravotný problém. Obezita 
a nadváha úzko súvisia s inzulínovou rezistenciou 
a nepriaznivým kardiometabolickým profilom. V našej 
práci sme potvrdili vysokú prevalenciu IR u zdravých 
adolescentov košických stredných škôl, ako aj signifi-
kantný rozdiel v prevalencii IR u stredoškolákov s obez-
itou a nadváhou v porovnaní s ich spolužiakmi, ktorí 
mali fyziologickú hmotnosť. Preto treba na túto proble-
matiku upozorňovať a prijímať preventívne opatrenia na 
celospoločenskej úrovni, nielen v rezorte zdravotníctva.

Táto práca bola podporovaná projektom MŠVVaŠ 
SR – Vznik a patogenéza obezity vo vzťahu k „netra-
dičným“ rizikovým faktorom obezity.
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Súhrn 
Východisko: Obezita u detí a adolescentov je všeobecne zná-
mym a závažným zdravotným problémom a jej prevalencia 
v posledných rokoch dramaticky stúpa predovšetkým 
v Severnej Amerike a Európe. V bežnej detskej populácii je 
výskyt steatózy pečene 2,6 %, u obéznych detí však dosahuje 
alarmujúce hodnoty 23 – 53 %. Steatóza je pečeňovým pre-
javom metabolického syndrómu a u pacientov zvyšuje riziko 
vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Navyše pri rozvoji stea-
tohepatitídy dochádza k proporcionálnemu zvýšeniu stupňa 
a závažnosti kardiovaskulárneho rizika vzhľadom na prítom-
nosť zápalu pečene dokázaného pečeňovou biopsiou.
Súbor a metódy: Na Klinike detí a dorastu UPJŠ a DFN 
v Košiciach sme od novembra 2014 do mája 2015 vyšetrili 135 
adolescentov vo veku od 15 do 21 rokov, z toho 65 chlapcov 
a 70 dievčat. V súbore sme sa zamerali na zisťovanie výskytu 
obezity, steatózy pečene, prítomnosti kardiovaskulárnych rizi-
kových faktorov a porovnávali sme ich vzájomné vzťahy.
Výsledky: Celkovo bolo v našom súbore 40 obéznych a 95 
neobéznych adolescentov. Z 19, ktorí mali potvrdenú steató-
zu pečene, bolo 10 obéznych a 9 neobéznych. U všetkých 
adolescentov a obzvlášť aj v skupine s potvrdenou steatózou 
pečene sme zisťovali výskyt kardiovaskulárnych rizikových 
faktorov – prítomnosť zvýšenej koncentrácie cholesterolu, 
zvýšenej glykémie nalačno a zvýšeného krvného tlaku. 
Záver: Cieľom publikácie bolo poukázať na fakt, že je dôleži-
té nebrať steatózu pečene u detí na ľahkú váhu a je nevyhnut-
né poukázať na potrebu zamerať pozornosť na včasnú diag-
nostiku steatózy predovšetkým u obéznych detí a zamerať sa 
aj na prevenciu možných kardiometabolických komplikácií.
Kľúčové slová: stukovatenie pečene, obezita, srdcovocievne 
riziko, vysoký krvný tlak, dyslipidémia.
Lek Obzor (Med Horizon), 64, 2015, č. 12, s. 481 – 485.

Summary 
Background: Obesity of children and adolescents is a well-
-known and serious health problem and its prevalence has in-
creased dramatically in the past decades, particularly in North 
America and Europe. In the pediatric population, hepatic ste-
atosis has a global prevalence of 2.6 %, but may reach alarming 
indexes among obese children – from 23 % to 53 %. Steatosis 
is a hepatic manifestation of metabolic syndrome and it incre-
ases the risk of development of cardiovascular diseases. 
Furthermore, with the development of steatohepatitis, the de-
gree and severity of cardiovascular risk becomes directly pro-
portional to the amount of inflammation on liver biopsy. 
Patients and methods: We examined 135 adolescents since 
November 2014 to May 2015 on Children’s Department of 
University of Pavol Jozef Šafárik and Children’s Hospital in 
Košice, there were 65 boys and 70 girls. In the group of pa-
tients we focused on the prevalence of obesity, liver steatosis, 
presence of cardiovascular risk factors and we compared re-
lationship among it.
Results: There were 40 obese adolescents and 95 non-obese 
adolescents in the group of patients, from 19 adolescents with 
liver steatosis there were 10 obese and 9 non-obese adoles-
cents. In all of them and separately in the group with liver 
steatosis we detected prevalence of cardiovascular risc factors 
– presence of high level of cholesterol in blood, hyperglycae-
mia and high blood pressure.
Conclusion: The purpose of this publication was to point on 
the importance of early detection of liver steatosis mainly in 
obese children and the focus on the prevention of possible 
cardiometabolic complications.
Key words: liver steatosis, obesity, cardiovascular risk, high 
blood pressure, dyslipidaemia.
Lek Obzor (Med Horizon), 2015, 64(12), p. 481-485.

STEATóZA PEČENE A SÚČASNÝ VÝSKYT 
KARDIOVASKULÁRNYCH RIZIKOVÝCH fAKTOROV 
v POPuLÁCII ADOLESCENTOv
Liver steatosis and co-incidence of cardiovascular risc factors  
in adolescent population
Denisa KOČIŠOVÁ, Eva JOPPOVÁ, Nina FATULOVÁ, Alžbeta TÓHÁTYOVÁ, Milan KUCHTA, Ingrid SCHUSTEROVÁ

Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice, prednostka doc. MUDr. I. Schusterová, PhD.

Úvod
Obezita u detí a adolescentov je všeobecne známy 

a závažný zdravotný problém a jej prevalencia v posled-
ných rokoch dramaticky stúpa predovšetkým v Severnej 
Amerike a Európe (6, 16, 18). V bežnej detskej populácii 
je výskyt steatózy pečene 2,6 %, u obéznych detí však 
dosahuje alarmujúce hodnoty 23 – 53 % (1). Obezita 

nespôsobuje len estetické a psychologické problémy, 
zvyšuje aj riziko vzniku kardiovaskulárnych, metabolic-
kých, respiračných a pečeňových ochorení (16). 

Steatóza je pečeňovým prejavom metabolického 
syndrómu a predstavuje zvýšené kardiovaskulárne riziko 
(11). Je asymptomatickým ochorením, ktoré môže prog-
redovať a aj u detí môže vyústiť do rozvoja steatohepa-
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titídy a cirhózy pečene. „Zlatým štandardom“ v diag-
nostike steatózy je biopsia pečene, táto metóda je však 
invazívna, bolestivá a pre pacienta predstavuje určité 
riziko (21). U detí je vhodnejšie využitie ultrasonogra-
fického vyšetrenia brucha s výpočtom hepatorenálneho 
indexu, čo sme použili v diagnostike pečeňovej steató-
zy aj v našom súbore.

Hepatorenálny index a vyšetrenie pečeňových 
ciev v diagnostike nealkoholového stukovatenia 

pečene
Hepatorenálny index sa získa vypočítaním pomeru 

priemerných echogénností určitých oblastí parenchýmu 
pečene a obličky. Pre získanie relevantného výsledku sa 
echogénnosť zaznamenáva z reprezentatívnej časti pe-
čeňového a renálneho parenchýmu bez akejkoľvek vidi-
teľnej vény, renálneho sínusu alebo drene obličky (10). 
Vplyv obezity na parenchým obličkovej kôry je minimál-
ny, na rozdiel od jej vplyvu na parenchým pečene, 
ktorá podlieha tukovej infiltrácii. Vzhľadom na to je kôra 
obličky spoľahlivý a konštantný parameter vhodný na 
výpočet hepatorenálneho indexu (24).

Štúdia u dospelých pacientov roku 2011 porovná-
vala hodnotu hepatorenálneho indexu u pacientov 
s histologicky potvrdenou steatózou s hepatorenálnym 
indexom u zdravých jedincov bez akýchkoľvek riziko-
vých faktorov pre vznik steatózy. Potvrdila sa signifikant-
ná korelácia medzi HRR a prítomnosťou steatózy. 
Histologicky bola steatóza klasifikovaná ako mierna (5 
– 33 % tuková infiltrácia), pokročilá (33 – 66 %) a zá-
važná steatóza (viac ako 66 % tuková infiltrácia). 
Priemerná hodnota HRR v skupine zdravých osôb bola 
1,09 ± 0,13 a v skupine pacientov so steatózou 1,55 ± 
0,33. Pre diagnostiku steatózy bola optimálna hodnota 
HRR ≥ 1,24. V podskupine pacientov s miernym stup-
ňom pečeňového stukovatenia bola hodnota HRR 1,46 
± 0,24, u pacientov s pokročilou steatózou 1,52 ± 0,27 
a v podskupine so závažným stupňom steatózy bol 
HRR 2,04 ± 0,3 (10). Konkrétne príklady ultrasonogra-
fického vyšetrenia brucha a výpočtu hepatorenálneho 
indexu u pacientov zaradených do nášho výskumu sú 
znázornené na obrázkoch 1, 2 a 3 .

Dopplerovským vyšetrením je u 43 % pacientov so 
steatózou možné zaznamenať abnormálny prietok v he-
patálnych žilách (bifázický alebo monofázický prietok), 
čo zvyčajne možno pozorovať len u 2 % zdravých je-
dincov. Možno to vysvetliť kompresiou, ktorú spôsobujú 
zväčšené hepatocyty (vzhľadom na depozity tukov) na 
hepatálne žily. Rozdiel v žilovom prietoku u pacientov 
so steatózou v porovnaní s prietokom u zdravých jedin-
cov je štatisticky signifikantný. Nedokázala sa žiadna 
korelácia medzi stupňom tukovej infiltrácie a prietoko-
vým vzorom, rovnako ani medzi etiológiou steatózy 
a prietokom v pečeňových žilách, u pacientov s hyper-
lipidémiou je však zvýšená tendencia k týmto zmenám 
(19). Zmeny v hepatálnom žilovom prietoku sa môžu 
vyskytnúť aj u 50 – 73 % pacientov s cirhózou (2), a to 
vzhľadom na prítomnosť vysokého podielu fibrotického 
tkaniva a zníženie poddajnosti parenchýmu pečene. Pri 

vyšetrení hepatálnych artérií dochádza u ľudí so závaž-
ným stupňom steatózy k poklesu hepatálneho artério-
vého rezistenčného indexu (17).

Obrázok 1. usg brucha u zdravého štíhleho pacienta (Daniel – 20 
rokov, výška 179 cm, hmotnosť 63 kg, BMI 19,7/16. percentil,  
HRR = 0,991, bez steatózy pečene)
Figure 1. ultrasound of abdomen in healthy non-obese patient 
(Daniel – 20 years, height 179 cm, weight 63 kg, BMI 19,7/16. per-
centile, HRR = 0,991, without liver steatosis)

Obrázok 2. usg brucha u obéznej pacientky (19 rokov, výška 162 
cm, hmotnosť 85,4 kg, BMI 32,5/100. percentil, HRR = 1,317, mierny 
stupeň pečeňového stukovatenia)
Figure 2. ultrasound of abdomen in obese patient (19 years, height 
162 cm, weight 85,4 kg, BMI 32,5/100. percentile, HRR = 1,317, mild 
liver steatosis)

Súbor a metódy
Na Klinike detí a dorastu UPJŠ a DFN v Košiciach 

sme od novembra 2014 do mája 2015 vyšetrili 135 ado-
lescentov vo veku od 15 do 21 rokov, z toho 65 chlap-
cov a 70 dievčat. U všetkých sa urobilo ultrasonogra-
fické vyšetrenie brucha, pri ktorom sme na základe 
výpočtu hepatorenálneho indexu zisťovali prítomnosť 
pečeňového stukovatenia. Za kľúčovú hodnotu pre 
diagnózu steatózy sme považovali hodnotu HRR ≥ 1,24. 
Zo 135 adolescentov bola steatóza diagnostikovaná 
u 19 (u 12 dievčat a 7 chlapcov).
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Obrázok 3. usg brucha u štíhlej pacientky s familiárnou hypercholes-
terolémiou (19 rokov, výška 178 cm, hmotnosť 65 kg, BMI 20,5/39. per-
centil, cholesterol 5,15, HRR = 1,573, pokročilá steatóza)
Figure 3. ultrasound of abdomen in non-obese patient with fami-
liar hypercholesterolaemia (19 years, height 178 cm, weight 65 kg, 
BMI 20,5/39. percentile, total cholesterol 5,15, HRR = 1,573, moderate 
setatosis)

Okrem toho boli u adolescentov merané antropo-
metrické parametre – výška a hmotnosť, na základe kto-
rých sme vypočítali hodnotu BMI podľa vzorca BMI = 
hmotnosť (kg) / výška (m)2. Podľa hodnoty BMI sme 
adolescentov rozdelili na obéznych a neobéznych, za 
obéznych sme považovali jedincov s BMI ≥ 85. percentil 
pre daný vek, za neobéznych s BMI < 85. percentil pre 
daný vek. Celkovo bolo v našom súbore 40 obéznych 
a 95 neobéznych adolescentov, z 19, ktorí mali potvrde-
nú steatózu pečene, bolo 10 obéznych a 9 neobéznych.

V súbore všetkých adolescentov a obzvlášť aj v sku-
pine s potvrdenou steatózou pečene sme zisťovali výskyt 
kardiovaskulárnych rizikových faktorov (RF) – prítomnosť 
zvýšeného cholesterolu, zvýšenej glykémie nalačno 
a zvýšeného krvného tlaku. Adolescentov sme vzhľadom 
na každý z uvedených parametrov rozdelili do troch ka-
tegórií podľa kritérií znázornených v tabuľke 1 .

tabuľka 1. Kritériá pre hodnotenie zdravotného rizika podľa kon-
centrácie celkového cholesterolu, glykémie a hodnoty krvného 
tlaku vzhľadom na vek
table 1. Criteria for evaluation of health risk based on the choleste-
rol level, glycaemia and blood pressure according to the age

Parametre RF Vysoké riziko Stredné riziko nízke riziko

Celkový cholesterol  
(mmol/l)
Vek ≥ 20 rokov
Deti (do 19 rokov)

≥ 6,2
≥ 5,17

5 – 6,18
4,39 – 5,16

< 5,17
< 4,39

Krvný tlak (mm Hg)
Vek ≥ 20 rokov

Deti (do 19 rokov)

sTK ≥ 140 
alebo  

dTK ≥ 90

> 95. percen-
til

sTK 120 – 139 
alebo dTK 80 – 

89

90. – 95. per-
centil

< 120/< 80

< 90. per-
centil

Glykémia nalačno
Vek ≥ 20 rokov
Deti (do 19 rokov)

≥ 7
≥ 7

5,55 – 6,94
5,55 – 6,94

< 5,55
< 5,55

Výsledky
Koncentrácia cholesterolu bola vyšetrená u 128 je-

dincov, 82 adolescentov bolo zaradených do skupiny 
s nízkym zdravotným rizikom, 38 do skupiny s interme-
diárnym a 8 do skupiny s vysokým zdravotným rizikom 
na základe zistenej koncentrácie celkového cholestero-
lu. Z 19 jedincov so zistenou steatózou malo 18 vyšet-
renú koncentráciu cholesterolu, z nich 12 malo nízke 
a 6 stredné zdravotné riziko. Kritériá pre zaradenie do 
kategórie s vysokým zdravotným rizikom na základe 
koncentrácie celkového cholesterolu nespĺňal ani jeden 
z vyšetrených jedincov so steatózou pečene.

Krvný tlak bol meraný u 98 adolescentov. 54 bolo 
zaradených do kategórie s nízkym, 32 do kategórie 
so stredným a 12 do kategórie s vysokým zdravotným 
rizikom na základe nameranej hodnoty krvného tlaku. 
V skupine adolscentov so steatózou bol tlak krvi vyšet-
rený u 14 jedincov, z nich 8 boli zaradení do kategórie 
s nízkym, 6 do kategórie so stredným zdravotným rizi-
kom a ani jeden adolescent nespĺňal kritériá pre zara-
denie do kategórie s vysokým zdravotným rizikom.

Glykémia nalačno bola vyšetrená u 128 adolescen-
tov. 122 z nich bolo zaradených do kategórie s nízkym, 
4 do kategórie so stredným a 2 do kategórie s vysokým 
zdravotným rizikom na základe nameranej hodnoty gly-
kémie nalačno. V skupine adolescentov s diagnostiko-
vanou steatózou malo 18 vyšetrenú glykémiu, všetci 
adolescenti boli zaradení do kategórie s nízkym zdra-
votným rizikom.

V skupine 18 adolescentov s diagnostikovanou ste-
atózou pečene, ktorí mali urobené aj biochemické vy-
šetrenie krvi, sme zistili, že zvýšená koncentrácia cho-
lesterolu bola zaznamenaná u 3 obéznych a 3 
neobéznych jedincov, 6 bolo obéznych bez zvýšenej 
koncentrácie cholesterolu a 6 neboli ani obézni, ani ne-
mali zvýšenú hladinu celkového cholesterolu. Spomínané 
výsledky získané v našom súbore uvádzame v grafoch 
1 až 6.

Graf 1. Zdravotné riziko v celom súbore adolescentov na základe 
vyšetrenej koncentrácie celkového cholesterolu
Graph 1. Health risk in the group of adolescents based on cho-
lestrol level in blood
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diskusia
Tukové tkanivo sa v súčasnosti považuje za endo-

krinný orgán vylučujúci veľký počet adipocytokínov. 
Secernuje viac ako 50 účinných látok. Niektoré z tých-
to cytokínov sú vylučované exkluzívne tukovým tkani-
vom (leptín, adiponektín a rezistín), iné aj ostatnými 
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orgánmi alebo systémami (TNF-α – tumor necrosis fac-
tor-α, IL-6 – interleukín 6, PAI-1 – inhibítor aktivátora 
plazminogénu-1, MCP-1 – monocyty chemoaktívny pro-
teín-1). Z nich najdôležitejšie sú leptín a adiponektín. 
Pri obezite zisťujeme u pacientov zvýšenú koncentráciu 
leptínu a zníženú koncentráciu kontraproduktívneho 
adiponektínu (9). Poznanie, že sekrécia adipokínov je 
dynamická vlastnosť‘ tukového tkaniva, ovplyvniteľná 
rôznymi fyziologickými aj patologickými stavmi, viedlo 
k nastoleniu hypotézy, že zmena spektra adipokínov, 
ktorá vedie k nerovnováhe medzi adipokínmi s protizá-
palovými a antidiabetickými vlastnosťami, podmieňuje 
zvýšené riziko vzniku DM (diabetes mellitus) či kardio-
vaskulárnych chorôb (7, 23).

Graf 2. Zdravotné riziko v súbore adolescentov s diagnostikovanou 
steatózou pečene na základe vyšetrenej koncentrácie celkového 
cholesterolu
Graph 2. Health risk in group of adolescents with liver steatosis 
based on cholesterol level in blood
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Graf 3. Zdravotné riziko v súbore všetkých adolescentov na zákla-
de hodnoty tlaku krvi
Graph 3. Health risk in group of adolescents based on blood pres-
sure
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Graf 4. Zdravotné riziko v súbore adolescentov s diagnostikovanou 
steatózou pečene na základe hodnoty tlaku krvi
Graph 4. Health risk in group of adolescents with liver steatosis 
based on blood pressure
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NAFLD (nealkoholové stukovatenie pečene, nonal-
coholic fatty liver disease) zvyšuje riziko kardiovaskulár-
nych ochorení a okrem toho, že má spojitosť so všet-
kými metabolickými rizikovými faktormi, ktoré sú 
prejavmi metabolického syndrómu, aj samotná NAFLD 

sa v súčasnosti považuje za integrálnu súčasť metabo-
lického syndrómu. Okrem toho NAFLD napomáha 
urýchleniu progresie dyslipidémie, inzulínovej rezisten-
cie, aterosklerózy, endotelovej dysfunkcie, zápalu a oxi-
dačného stresu. U pacientov s NAFLD bez ďalších zlo-
žiek metabolického syndrómu je nevyhnutné po týchto 
jednotkách aktívne pátrať (8).

Graf 5. Zdravotné riziko v súbore všetkých adolescentov na zákla-
de hodnoty vyšetrenej glykémie nalačno
Graph 5. Health risk in group of adolescents based on glycaemia 
examined on an empty stomach
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Graf 6. Rozdelenie adolescentov s diagnostikovanou steatózou 
pečene podľa zistenej koncentrácie celkového cholesterolu a hod-
noty BMI
Graph 6. division of the group of adolescents based on cholesterol 
level and BMI
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 U určitého percenta pacientov s NAFLD je prítom-
né zvýšenie koncentrácie hypersenzitívneho CRP 
(C-reaktívny proteín), o ktorom je známe, že predstavu-
je zvýšené kardiovaskulárne riziko. Aj meranie hrúbky 
intimy a médie karotických artérií používané ako marker 
rozsahu aterosklerózy preukazuje pozitivitu u pacientov 
s NAFLD (20). Protrombotický stav podmienený NAFLD 
je ďalším pravdepodobným príčinným faktorom zvýše-
ného kardiovaskulárneho rizika (12). Najčastejšími príči-
nami úmrtí pacientov s NAFLD sú kardiovaskulárne 
komplikácie, malignity a pečeňové ochorenia. Mortalita 
je najvyššia v skupine pacientov vo veku 45 – 54 rokov 
(14) .

Využitie hepatorenálneho indexu v diagnostike pe-
čeňovej steatózy je obmedzené prítomnosťou renálne-
ho ochorenia. Pri niektorých závažných obličkových 
chorobách dochádza k zvýšeniu echogénnosti renálne-
ho parenchýmu, a teda ho nemožno adekvátne porov-
nať s parenchýmom pečene (10). Navyše aj prítomnosť 
pečeňovej fibrózy u niektorých jedincov znemožňuje 
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spoľahlivo zhodnotiť koreláciu tukovej infiltrácie a hepa-
tálnej echogénnosti (15). Štúdiami realizovanými u detí 
sa zistili vyššie koncentrácie inzulínu, glukózy, kyseliny 
močovej a cholesterolu u obéznych detí s vyšším HRR. 
U niektorých detí s vyšším HRR však boli výsledky vy-
šetrenia krvi v referenčných rozmedziach, čo môže byť 
indikátorom toho, že zmeny HRR u obéznych detí 
možno detegovať skôr použitím ultrazvuku, ako dôjde 
k zmenám jednotlivých laboratórnych parametrov v 
krvi. Toto zistenie je v súlade s výsledkami predchádza-
júcich štúdií a potvrdzuje, že infiltrácia tuku v pečeni je 
prejavom metabolického syndrómu, súvisí s inzulínovou 
rezistenciou a je úzko spojená s obezitou, DM, dyslipi-
démiou a artériovou hypertenziou (4, 5). Zvýšenie 
echogénnosti pečeňového parenchýmu zaznamenané 
výpočtom HRR možno považovať za prediktor metabo-
lického syndrómu, ak dôjde k jeho zisteniu u detí bez 
chronického hepatálneho ochorenia alebo inej poruchy, 
ktorá môže zapríčiniť pečeňovú echogénnosť (22).

Výsledky nášho výskumu potvrdili závery doterajších 
prác – silnú spojitosť steatózy pečene s obezitou. 
Potvrdila sa aj prítomnosť kardiovaskulárnych rizikových 
faktorov v skupine adolescentov s potvrdenou steató-
zou, nedokázala sa však ich súvislosť vzhľadom na fakt, 
že spomínané rizikové faktory sa vyskytovali aj u ne-
obéznych a aj u adolescentov bez nálezu steatózy pe-
čene. 

Záver
V detskom veku je prítomnosť pečeňovej steatózy 

zapríčinená nielen obezitou a nesprávnou životosprá-
vou, ale príčinou môže byť široké spektrum predisponu-
júcich ochorení. Často ide o náhodný nález a pretože 
steatóza sa nemusí vždy klinicky manifestovať, bez cie-
lených vyšetrení môže dôjsť k jej nezachyteniu. NAFLD 
je ochorenie, súčasťou ktorého je možnosť postupného 
prechodu do fibrózy alebo až cirhózy, čo sú zmeny ire-
verzibilné. Preto je dôležité nebrať toto ochorenie u detí 
na ľahkú váhu a treba poukázať na potrebu zamerať 
pozornosť na včasnú diagnostiku steatózy predovšet-
kým u obéznych detí a zamerať sa aj na prevenciu mož-
ných kardiometabolických komplikácií.

Práca bola podporená grantom MZ SR: Vznik a pa-
togenéza obezity vo vzťahu k „netradičným“ rizikovým 
faktorom obezity.
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Súhrn
Východisko: Autori opisujú možnosti modernej liečby varixov 
dolných končatín a prvotné vlastné skúsenosti s hybridnými 
výkonmi v liečbe varikozity dolných končatín. V liečbe varikóz-
neho ochorenia dolných končatín zaviedli na svojom praco-
visku do praxe kombináciu termoablačných techník so sklero-
terapiou a lokálnou exstirpáciou varixov. 
Súbor a metóda: Autori v práci rozobrali prvotný súbor pa-
cientov riešených týmto spôsobom. Hybridný spôsob liečby 
pri termoablácii hlavného venózneho kmeňa urobili u 97 
pacientov. Najprv kombinovali termoabláciu hlavného venóz-
neho kmeňa so skleroterapiou kolaterálnych varixov u 47 
pacientov. V druhej skupine bola termoablácia kombinovaná 
s lokálnou exstirpáciou kolaterálnych varixov. 
Výsledky: Pri porovnaní termoablačných metód v riešení insu-
ficiencie hlavného venózneho kmeňa sa nezistili rozdiely 
z hľadiska časovej náročnosti, bolesti a množstva hematómov. 
V skupine pacientov so skleroterapiou bola výrazná bolesti-
vosť – najmä po sklerotizácii výrazných kolaterálnych varixov. 
V skupine pacientov po exstirpácii kolaterálnych varixov sa 
pozorovalo vyššie percento hematómov.
Záver: Termoablačné techniky v liečbe venóznej insuficiencie 
predstavujú nový spôsob v riešení kmeňovej venóznej insufi-
ciencie. Ich výhodou, aj pri kombinácii s inými spôsobmi 
liečby, je hlavne absencia celkovej, alebo zvodovej anestézie, 
ako aj rýchly návrat pacienta do bežného života.
Kľúčové slova: VNUS closure fast – rádiofrekvencia, ELVES 
1470 nm – endovenózny laser, varixy dolných končatín, chro-
nická venózna insuficiencia, termoablačné endovenózne 
techniky varixov dolných končatín.
Lek Obzor (Med Horizon), 64, 2015, č. 12, s. 486 – 489.

Summary 
Background: Authors describes possibilities of modern tre-
atment procedures in the lower extremities varices disease 
and theirs own pivotal experiences with hybrid procedures in 
lower extremity varicose vein treatment. They introduced in 
practice at their work place combination of termablation tech-
niques with sclerotherapy and local vein extirpation.
Patients and methods: Authors describes group of the pa-
tients with this therapy modalities. Hybrid procedure combi-
ned with thermal ablation of truncal veins was performed in 
97 patients. From beginning they performed sclerotherapy of 
collateral veins in addition to the thermal ablation of a main 
truncal vein, which was performed in 47 patients. In the se-
cond group was thermal ablation combined with local extir-
pation of collateral veins.
Results: In comparison of both thermal ablation techniques in 
a insufficiency treatment of main venous trunk, they didn´t 
find out difference from the point of view of time consumption, 
pain scale and a number of hematomas. In the group of pa-
tients with sclerotherapy was higher pain score, mainly in 
sclerotherapy of great varicocele. In group of patients with 
local varices extirpation was higher number of hematomas.
Conclusion: Thermal ablation techniques in the treatment of 
vein insufficiency represents a new truncal vein insufficiency 
treatment modality. Theirs advantage, in combination with 
other treatment modality too, is mainly absence of anesthesia 
and rapid recovery of a patient to everyday life.
Key words: VNUS closure fast, ELVES 1470 nm, varices of 
lower extremities, chronic venous insuficiency, endovenous 
lower extremities varices vein termablation.
Lek Obzor (Med Horizon), 2015, 64(12), p. 486-489.

HYBRIDNÁ LIEČBA KŔČOVÝCH ŽÍL DOLNÝCH KONČATÍN
Hybrid therapy of lower extremities varices insufficiency
Norbert TORMA1, Mária FRANKOVIČOVÁ2, Viera LACKOVÁ1, Galina KOPOLOVETS1

1IMEA CC – angiochirurgická ambulancia, Košice, vedúci MUDr. N. Torma, PhD., 2Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a.s., 
Košice, prednosta prof. MUDr. M. Frankovičová PhD.

Úvod 
Chronické venózne ochorenie predstavuje širokú 

škálu morfologických a funkčných abnormalít venózne-
ho systému počnúc telangiektáziami až po venózne ul-
cerácie. Všetky tieto formy venózneho ochorenia majú 
významný vplyv na kvalitu života pacientov a výrazný 
sociálny aj ekonomický dopad. Chronické venózne 
ochorenie sa môže začínať nenápadne, alebo sa hneď 
v úvode objavujú varikózne žily. Dlhotrvajúce neliečené 
ochorenie vedie k zmenám v oblasti dolných končatín, 
ako sú opuchy, hyperpigmentácie, lipodermatosklerózy, 
a až v konečnom dôsledku k vzniku vredov. 

Súbor a výsledky
Na našej ambulancii a operačnej sále sme v obdo-

bí prvého polroka 2015 realizovali 107 výkonov na ve-

nóznom systéme dolných končatín. Išlo o 53 žien a 54 
mužov s priemerným vekom 43,6 roka (M: 43,2,  
Ž: 39,5). Z toho sme u 97 (47 mužov a 50 žien, prie-
merný vek M : Ž 44,1 : 42,4) chorých realizovali termo-
ablácie hlavných venóznych kmeňov. V 10 prípadoch (6 
mužov a 4 ženy) sme riešili varikozitu dolných končatín 
len chirurgicky. Pacienti sa rozhodli pre chirurgický 
výkon sami a ponúkli sme im aj možnosť termoablácie. 
V 6 prípadoch šlo o reoperácie po predchádzajúcich 
chirurgických výkonoch. V 4 prípadoch sme realizovali 
chirurgickú liečbu ako primárny výkon. Z toho v 3 
prípadoch v oblasti malej safény (VSP) v jednom prípade 
v oblasti veľkej safény (VSM). Z nám dostupných 
možnosti termoablácie sme realizovali rádiofrekvenciu 
hlavného venózneho kmeňa (VNUS closure fast) v 50 
prípadoch a laserovú abláciu (ELVES – 1470 nm) hlav-
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ného venózneho kmeňa v 47 prípadoch. V skupine pa-
cientov riešených rádiofrekvenciou prevažovali ženy (28 
pacientov) s priemerným vekom 39,7 roka nad mužmi 
(22 pacientov) s priemerným vekom 46,9 roka. 
V skupine pacientov riešených laserovou abláciou pre-
važovali muži v počte 25 nad ženami v 22 prípadoch 
(priemerný vek 49,9 : 43,2). Dominovali pacienti s in-
suficienciou veľkej safény v 91 prípadoch (48 žien a 43 
mužov), v 2 prípadoch sme realizovali termoabláciu 
vena saphena accesoria anterior a v 4 prípadoch sme 
realizovali abláciu malej safény. Najčastejšie šlo o pa-
cientov s refluxom Hach III a najčastejším punkčným 
miesto pre vstup do safénového systému bola oblasť 
pod kolenom (proximálna polovica predkolenia) v 67 
prípadoch. V ostatných prípadoch sme realizovali punk-
ciu z oblasti nad kolenom, podľa najdistálnejšieho mies-
ta safénového refluxu, pri refluxe Hach II. V prípade 
insuficiencie vena saphena accesoria anterior sme 
v oboch prípadoch realizovali punkciu na stehne (pri-
bližne 15 cm od junkcie) a následne sme laserom ab-
lovali túto vénu. Pri ablácii VSP bol punkčný otvor vo 
všetkých prípadoch v distálnej časti lýtka. Katétrom sme 
prenikli k junkcii suprafasciovo a tu sme začali s abláciou 
v potrebnej dĺžke. 

Po termoablačných výkonoch sme najprv realizovali 
sklerotizáciu penou kolaterálnych varixov (skupina pa-
cientov bez incízie, M: 13 – Ž: 27). Skleroterapiu sme 
realizovali hneď na operačnej sále a podľa potreby boli 
pacienti pri kontrole dosklerotizovaní. Počas tohto ob-
dobia (sklerotizácia hneď na sále) bolo termoablačne 
riešených 40 pacientov. Tento postup bol u 30 pacien-
tov (10 nemali skleroterapiu), z toho boli 3 pacienti 
s výraznými prominujúcimi varixami. V jednom prípade 
šlo o pacientku s insuficienciou vena saphena accesoria 
anterior a rozsiahlym varikóznym komplexom na stehne. 
V ďalších dvoch prípadoch bola riešená termoablačne 
VSM a následne v jednom prípade boli sklerotizované 
výrazné kolaterálne varixy pri kolene a v druhom prípa-
de krížom cez tíbiu smerom laterálne (obaja Hach II). 
Tieto výrazné varixy potrebovali na „zmiznutie“ priemer-
ne 2 mesiace a proces hojenia, hlavne v počiatku, bol 
výrazne bolestivý.

 Z 30 pacientov sklerotizovaných na operačnej sále 
sme boli nútení v 3 prípadoch pri nasledujúcej kontrole 
dosklerotizovať varixy, pre ich nekompletnú obštrukciu 
– na druhý deň pri kontrole po termoablácii u 1 
pacienta, u ďalších 2 pacientov mesiac po termoablácii. 
V tejto skupine pacientov nebola pri ďalšej kontrole po-
trebná ďalšia skleroterapia. 

U ostatných 57 pacientov (skupina pacientov s in-
cíziou, priemerný vek 44,5 roka, M : Ž 34 : 23) sme 
realizovali skleroterapiu u 12 pacientov až ako doplnok 
k primárnemu výkonu s odstupom času. V tejto skupine 
pacientov sme začali realizovať pri prominujúcich vari-
xoch v lokálnej anestézii flebektómie prominujúcich žíl 
namiesto skleroterapie vzhľadom na výraznú bolestivosť 
sklerotizovaných „vakov“ v prvej skupine pacientov.

V intumescencii a z jednotlivých drobných rezov 
sme exstirpovali najviac prominujúce varikózne žily. 

Snažili sme sa realizovať tento výkon z čo najmenšieho 
množstva incízií (priemerne 4 incízie) a odstrániť len 
prominujúce varixy, ktoré by po sklerotizácii mohli byť 
príčinou výrazných bolestíi. Tento postup sme použili 
u 35 pacientov. Následne pri kontrole, po mesiaci, sme 
realizovali u 3 pacientov skleroterapiu „skrytých vari-
xov“. U týchto pacientov s flebektómiami sú 
v pooperačnom období prítomné hematómy (nerealizu-
jeme podväz žíl) ako po klasickej operáciií. Ich regresia 
je však omnoho rýchlejšia ako u pacientov po strippin-
gu hlavných venóznych kmeňov.

Z komplikácií sme mali v prvej skupine v 3 prípa-
doch začervenanie a výraznú bolestivosť sklerotizova-
ných dilatovaných žíl (a to bolo impulzom na zmenu 
postupu). Táto sa objavila priemerne 3. deň po sklero-
tizácii. Maximum bolesti a citlivosti po sklerotizácii bolo 
v oblasti nad kolenom mediálne (kolaterálne varixy), 
a to aj u pacientky s termoablačne riešenou insuficien-
ciou vena saphena accesoria anterior. U tejto pacientky 
bolo aj samo hojenie sklerotizovaných žíl 
najkomplikovanejšie. Bolestivosť a začervenanie kože tr-
valo mesiac a celkové zhojenie, zmiznutie dilatovaných 
varixov, trvalo 3 mesiace a v súčasnosti nie je prítomná 
ani hyperpigmentácia kože. Pacientka je už plánovaná 
na druhostranný termoablačný výkon (tu budeme pro-
minujúce varixy exstirpovať). Bolesť v mieste samotnej 
ablovanej žily bola prítomná v dvoch prípadoch s po-
trebou analgetika (užité doma večer po výkone).

V skupine pacientov s incíziou sme už veľké varikóz-
ne žily extrahovali a samotná skleroterapia bola rezervo-
vaná pre „skryté“ a nie príliš prominujúce varixy (výkon 
s odstupom času), so snahou o čo najmenej bolestivý 
výkon. V tejto skupine pacientov sme mali bolesť po vý-
kone v 3 prípadoch, ale s maximom bolesti nie 
v miestach extrahovaných varixov, ale v miestach po ter-
moablácii hlavných venóznych kmeňov. Z toho sa javí 
intumescencia aj ako výborná v prevencii bolesti.

V prípade dosklerotizovania realizujeme kontrolu do 
7 dní po výkone a ani v jednom prípade ambulantne 
dosklerotizovaných varixov neboli nevyhnutné ďalšie 
sklerotizácie. Pri sklerotizácii používame na menšie žily 
penu aethoxysklerolu 1% a na veľké žily až 2% penu. 
V prípade, že sklerotizované žily nie sú výrazne promi-
nujúce nad kožu, je posklerotizačný priebeh takmer 
bezbolestný. Takisto samotné flebektómie v intumescen-
cii boli nebolestivé a bez potreby užitia analgetík.

Nepozoroval sa štatistický signifikantný rozdiel 
medzi oboma spôsobmi termoablácie hlavných venóz-
nych kmeňov (VNUS closure fast – ELVES 1470 nm) 
vzhľadom na dĺžku výkonu (laser 4,15 min, rádiofrek-
vencia 4,30 min), bolestivosť (zisťované jednodimenzio-
nálnou škálou bolesti) a množstvu hematómov v prie-
behu venózneho kmeňa. Dĺžka samotnej termoablácie 
závisela od dĺžky a priemeru deštruovanej vény.

diskusia
Endovenózne spôsoby liečby varixov DK zahrňujú ši-

roké spektrum výkonov, ktorých spoločnou črtou je uza-
tvorenie žily a hlavných žilových kmeňov z minimálne 
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invazívneho perkutánneho prístupu (5). Tieto metódy sa 
dajú rozdeliť na termálne, chemické a mechanické. 
Všetky metódy sa v liečbe varikóznych žíl DK začali 
používať v 90. rokoch minulého storočia a všetky vyža-
dujú znalosť práce vyšetrovania s ultrazvukom a znalosť 
samotného liečebného postupu. Na rozdiel od termál-
nych ablačných technik, ktoré vyžadujú intumescenciu, 
v súčasnosti využívané mechanické a chemické metódy 
sa realizujú bez nej (11). Viditeľné varixy sa zvyčajne ne-
dajú riešiť endotermálnymi technikami a sú väčšinou 
riešené flebektómiou cez mikroincíziu, alebo sklerotera-
piou. Oba tieto spôsoby sa dajú a realizujú takisto bez 
celkovej, alebo zvodovej anestézie. Endovenózne inter-
vencie majú niektoré nesporné výhody oproti chirurgic-
kej liečbe, a to hlavne, že nevyžadujú anestéziu a sú 
realizovateľné bez potreby hospitalizácie (7). Navyše po 
endovenóznych výkonoch je menšia pooperačná bolesť, 
kratšia doba práceneschopnosti, náklady na výkon sú 
redukované oproti nákladom na výkon v nemocničných 
zariadeniach a samotní pacienti preferujú menej invazív-
ne výkony (4). Nevýhodou endovenóznych techník je 
nevyhnutnosť technického vybavenia – generátor a usg 
prístroj. Jeden katéter je použiteľný len u jedného pa-
cienta a lekár musí prejsť „tréningom“ na uvedený výkon. 
V našom zariadení sme využívali oba spôsoby termoablá-
cie (rádiofrekvenčnú metódu – VNUS closure fast 
a laserovú radiálnu deštrukciu s vlnovou dĺžkou 1470 nm 
– ELVES) na deštrukciu hlavných venóznych kmeňov– 
VSM, VSP, ale aj na deštrukciu akcesórnych safén 
v prípade, že ich priebeh umožňoval takúto terapiu. Táto 
metóda sa vyžívala aj u pacientov po operáciách na ve-
nóznom systéme, ak sme pri usg vyšetrení našli pone-
chanú VSM, rozšírenú žilu imitujúcu VSM, alebo druhú 
VSM pri predpokladanej zdvojenej a pri operácii pone-
chanej VSM (3). Vlnová dĺžka 1470 nm je v súčasnosti 
najvhodnejšou v liečbe venóznej insuficiencie.

Skleroterapia, pri ktorej sa aplikuje aethoxysklerol 
do povrchového žilového systému pacienta, má svoje 
počiatky roku 1944. Tekutá klasická skleroterapia fungu-
je na podstate priameho kontaktu sklerotizačnej látky 
so žilovou stenou, a tým spôsobuje obliteráciu cievy 
(2). Priamy kontakt sklerotizačnej látky s endotelom žily 
spôsobuje poškodenie endotelu, ako aj samotnej steny 
cievy na podklade iritácie. Výsledkom je nástenný trom-
bus a v konečnom dôsledku transformácia cievy na fib-
rózny pruh. Úspech penovej skleroterapie, ktorá je účin-
ná aj v liečbe trunkálnych insuficiencií, spočíva v jej 
množstve a objeme. Pena vytlačí krv zo žily a dochá-
dza k tesnému kontaktu peny s endotelom žily a s jej 
následným spazmom. Samotná pena vzniká zmixovaním 
sklerotizačnej látky so vzduchom, kyslíkom, alebo 
oxidom uhličitým. Úspech penovej skleroterapie závisí 
od rozsahu varikóznych zmien a od samotnej anatómie 
venózneho systému. Hlavnou výhodou penovej sklero-
terapie je, že sa dá využiť u každého pacienta 
s pokročilým venóznym ochorením, ako aj u pacientov 
s morbídnou obezitou a s pokročilým vekom. 
Najvýznamnejšiu kontraindikáciou výkonu je alergia na 
sklerotizačnú látku a obliterácia hĺbkového venózneho 

systému (10). U nás používame penovú skleroterapiu 
okrem iných postupov ako dodatočnú metódu k termo-
ablačným technikám a uplatňovali sme ju na kolaterál-
nom riečisku v rôznych koncentráciách podľa priemeru 
vény. Spočiatku sme skleroterapiu realizovali hneď na 
operačnej sále ako dodatok k termoablácii, neskôr sme 
ju realizovali až následne s odstupom času do „nestih-
nutých“ žíl. V súčasnosti postupujeme individuálne 
a aplikujeme sklerotizačnú látku oboma spôsobmi (8).

Ambulantná flebektómia je jedným zo spôsobov 
odstraňovania dilatovaných kolaterálnych žíl. Až dodnes 
máme len jednu randomizovanú štúdiu porovnávajúcu 
skleroterapiu kolaterálnych varixov s ich ambulantnou 
flebektómiou. V lokálnej anestézii sú cez malé incízie 
odstraňované dilatované a insuficientné kolaterálne žily 
za použitia háčika. Samotná procedúra je veľmi dobre 
tolerovaná s minimom komplikácií (1).

U našich pacientov sme uvedené flebektómie zača-
li robiť po 3 mesiacoch od zavedenia termoablačných 
techník. Realizujeme ich v prípade rozsiahlych povrcho-
vých varikozít, pri ktorých je pri aplikácii skleroterapie 
viac hyperpigmentácií a bolestivých pocitov udávaných 
pacientmi. 

V súčasnosti u každého pacienta postupujeme indi-
viduálne. Pri insuficiencii v oblasti veľkej a malej safény 
sa snažíme o ich termoabláciu. V prípade jej nemož-
nosti pre kinking vény, pozápalové obliteračné zmeny, 
recidívy po predchádzajúcich operáciách realizujeme aj 
klasické operácie. Ak je možná a úspešne zrealizovaná 
termoablácia trunkálnej žily, ďalej postupujeme podľa 
stavu varikozity na dolných končatinách. V prípade roz-
siahlych a prominujúcich varikozít tieto na operačnej 
sále exstirpujeme v lokálnej anestézii (intumescencii). 
Ostatné neprominujúce varixy následne dosklerotizuje-
me. V prípade, že tributáry neprominujú, tak sú iba ob-
literované skleroterapiou a nerealizujeme už žiadne fle-
bektómie. Výhodou skleroterapie je absencia incízií 
a nie je potrebná anestézia (6). Nevýhodou hlavne 
pri dilatovaných varikozitách je začervenanie kože nad 
varixom a bolestivosť (hlavne prvý deň po výkone, ale 
pri tlaku naň aj neskôr) takto obliterovaného varixu. 
Výhodou flebektómie je rýchle odstránenie varixov, jej 
nevýhodou potreba lokálnej anestézie (intumescencie) 
a pooperačné hematómy, ktoré však zmiznú v krátkom 
čase (1). Samotná intumescencia v oblasti kolaterálnych 
varixov je u niektorých pacientov nepríjemná, ale v po-
operačnom období pacienti nepociťujú žiadnu bolesť 
v miestach týchto extrahovaných žíl a incízií, čo je ob-
rovská výhoda oproti klasickej chirurgii varixov a sklero-
terapii.

Záver
V liečbe varikozity dolných končatín dominujú tri 

hlavné indikácie. Po prvé je liečba zameraná na preven-
ciu vzniku možných komplikácií, ako sú trombózy, krvá-
cania, a v konečnom štádiu ako prevencia vzniku ulcerá-
cií dolných končatín. Ako druhá indikácia je snaha uľaviť 
pacientovi od pocitu ťažkých nôh, opuchov, kŕčov. Tretia 
a nemenej dôležitá je indikácia na výkon z kozmetických 
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dôvodov. Všetky tieto indikácie spĺňajú endovenózne mo-
derné spôsoby liečby varikóznych žíl a ich kombinácia 
s miniflebektómiami a sklerotizáciami žíl.

Obrázok 1. Pacient prvý deň po hybridnom výkone (šípka – vpich 
na termoabláciu VSM, elipsa – exstirpované varixy)
Figure 1. Patient first day after hybrid procedure (arrow – punction 
site for great saphenous vein termoablation, elipse – surgicaly remo-
ved varices)

Obrázok 2. Pacientka tesne po hybridnom výkone v povodí VSP 
(šípka – vpich na termoabláciu VSP)
Figure 2. Patient shortly after hybrid procedure in short saphenous 
vein region (arrow – punction site for short saphenous vein termo-
ablation)
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Súhrn
Multidetektorová počítačová tomografia je atraktívna diag-
nostická metóda so širokým spektrom využitia vo všetkých 
odvetviach medicíny. Vysokým výskytom kardiovaskulárnych 
ochorení sa táto neinvazívna zobrazovacia technika v kardio-
lógii dostáva stále viac do popredia záujmov. Od stanovenia 
koronárneho kalcia, ktoré sa považuje za silný prediktor kar-
diovaskulárnych príhod, sa neustálymi pokrokmi prepracovala 
k precíznemu zobrazeniu koronárnych artérií. Okrem rizikovej 
stratifikácie a prítomnosti koronárnych stenóz umožňuje spo-
jením stanovenia frakčnej prietokovej rezervy určiť aj hemo-
dynamickú závažnosť stenóz. Obohatenie klinickej praxe pri-
nieslo prepojenie metodík počítačovej tomografie s prístrojmi 
nukleárnej medicíny – hybridné techniky, čím sa podarilo 
získať informácie o funkcii, ischémii a metabolizme myokardu. 
Kľúčové slová: koronárna choroba srdca, kardiovaskulárne 
príhody, počítačová tomografia, zobrazovacie metódy, kalcio-
vé skóre.
Lek Obzor (Med Horizon), 64, 2015, č. 2, s. 490 – 495.

Summary
Multidetector computed tomography is an attractive diagnostic 
method with wide spectrum of application in all fields of medi-
cine. With high prevalence of cardiovascular diseases in popula-
tion, this noninvasive imaging technique in cardiology is getting 
more to the fore of interest. From determination of coronary 
calcium, which is considered a strong predictor of future cardio-
vascular events, it has evolved up to precise visualization of co-
ronary arteries. In adition to risk stratification and visualization of 
coronary stenoses, it enables in combination with fractional flow 
reserve evaluation of hemodynamic significance of stenoses. 
Enrichment of clinical practice was achieved by connection of 
computer tomography with nuclear medicine devices – hybrid 
techniques, whose combination it was able to achieve informa-
tion of myocardial function, ischemia and metabolism. 
Key words: coronary artery disease, cardiovascular events, 
computed tomography, imaging methods, coronary calcium 
score.
Lek Obzor (Med Horizon), 2015, 64(12), p. 490-495.

NEINVAZÍVNA DIAgNOSTIKA KORONÁRNEJ 
ATEROSKLERóZY KOMPUTEROVOU TOMOgRAfIOU – 
SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY
Non-invasive diagnosis of coronary atherosclerosis using 
computed tomography – present and perspectives

Peter GÁŠPÁR1, Claudia GIBARTI3, Jozef GONSORČÍK1, Ingrid SCHUSTEROVÁ2, Alžbeta TOHATYOVÁ2, Mikuláš HUŇAVÝ1

1Klinika kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s., Košice, prednosta MUDr. S. Juhás, CSc., 2Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN, Košice, 
prednosta doc. MUDr. I. Schusterová, PhD., 3I. Klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód UPJŠ LF a UNLP, Košice, prednosta 
MUDr. P. Mach, CSc.

Aterogenéza je celoživotný proces a často sa prvý-
krát manifestuje koronárnou príhodou bez predchádza-
júcich varovných signálov. Snahou prevencie je včas 
predikovať riziko ochorení, preto vznikali rôzne stratifi-
kačné schémy asociované s rizikovými faktormi 
(v Európe najpoužívanejší SCORE: Systematic COronary 
Risk Evaluation) na predpovedanie kardiovaskulárnych 
príhod v určitom časovom horizonte. Vďaka zdokonaľo-
vaniu vyšetrovacích techník sa darí identifikovať i pred-
klinické štádiá aterosklerózy (19). 

Zobrazovacie metódy patria medzi dynamicky sa 
rozvíjajúce medicínske odbory. Najstaršou a zároveň 
najvhodnejšou metódou na neinvazívnu vizualizáciu ko-
ronárnych ciev je počítačová tomografia (CT). Zavedenie 
počítačovej tomografie do medicíny sa datuje od roku 

1972 Godfrey N . Hounsfieldom a Alanom Cormackom, 
ktorým bola udelená Nobelova cena za medicínu a fy-
ziku (5, 22). Pred érou multidetektorových CT v 80. ro-
koch 20. storočia sa v rádiodiagnostike srdca používala 
počítačová tomografia „elektrónovým lúčom“, tzv. EBCT 
(electron beam computed tomography), nazývaná aj 
„rapid CT“. V tomto prípade je zdrojom žiarenia urých-
ľovač. Vysielaný prúd elektrónov je vychýlený magnetic-
kou cievkou a smerovaný na sériu štyroch wolfrámových 
štítov uložených pod pacientom, ktorým prechádza. 
Žiarenie je oslabované a zaznamenané dvoma sadami 
nepohyblivých detektorov. Keďže sa tu nenachádzajú 
pohyblivé časti, čas potrebný na získanie jedného skenu 
je veľmi krátky, približne 50 ms. Radiačná záťaž pri kal-
ciovom skene bola približne 0,6 mSv (miliSievert) 
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a koronárnej angiografii 1 – 1,5 mSv. Aj napriek vysokej 
rýchlosti a pomerne dobrej rozlišovacej schopnosti sa 
už v súčasnosti EBCT v klinickej praxi nahrádza stále 
novšími a cenovo dostupnejšími generáciami multide-
tektorových tomografov (5, 20). Skenery multidetektoro-
vej počítačovej tomografie (MDCT) produkujú obrázky 
rotáciou oproti „röntgenke“ okolo cirkulárneho vstupu, 
ktorým sa pacient posúva na ležadle, a tým röntgenové 
žiarenie opisuje špirálu. Zvyšovaním počtu detektorov 
dochádza k znižovaniu času potrebného na zobrazenie 
celej anatómie srdca. V začiatkoch rozvoja bola využi-
teľnosť MDCT pri vyšetrení srdca značne obmedzená. 
Hodnotiť bolo možné 4-detektorovým CT maximálne 
tvar a veľkosť srdcových oddielov, šírku steny myokardu 
alebo prítomnosť kalcifikátov na chlopniach a proximál-
nych segmentoch tepien. So zvyšujúcim sa počtom dá-
tových stôp za jednu otáčku a významným skrátením 
periódy rotácie gantry dochádzalo postupne ku skraco-
vaniu doby akvizície, čo bolo pre precízne zobrazenie 
koronárnych tepien nevyhnutné. Rozmach CT vyšetrení 
srdca nastal vyvinutím 16-detektorových prístrojov roku 
2002 so schopnosťou získať hrúbku rezu na submilimet-
rovej úrovni vhodných predovšetkým na zobrazenie ko-
ronárnych bypasov. Kvalita na hodnotenie koronárnych 
tepien stále nebola dostatočná. Pre zobrazenie srdco-
vých artérií sa neodporúčajú prístroje s počtom detek-
torov menej ako 64. Rozdiel v čase žiarenia 4-detekto-
rového CT oproti 64-detektorovému je približne 25 
sekúnd, čo je nezanedbateľné z hľadiska radiačnej zá-
ťaže (22). Od roku 2005 postupne vstupovali do medi-
cíny prístroje s vyšším počtom detektorov (128 – 640) 
so schopnosťou zachytiť celé srdce jednou rotáciou 
gantry (od 320-detektorového CT). Ďalší pokrok v kva-
lite zobrazenia koronárnych tepien znížením artefaktov 
nastal zavedením do praxe CT prístrojov s dvoma zdroj-
mi žiarenia (dual source CT). Perspektívnou je metodika 
neinvazívneho zhodnotenia perfúzie myokardu pomo-
cou frakčnej prietokovej rezervy. Tým pri jednom vyšet-
rení možno určiť koronárne riziko, prítomnosť koronár-
nych stenóz a ich hemodynamickú závažnosť (7). 
Súčasnými možnosťami sa dospelo k prepojeniu 
anatomického zobrazenia s metabolickým pomocou 
hybridných zariadení – PET/CT (pozitrónová emisná to-
mografia/komputerová tomografia) a SPECT/CT (jedno-
fotónová emisná tomografia/komputerová tomografia) 
(2).

Pre zvolenie vhodného diagnostického postupu ko-
ronárnej choroby srdca (KCHS) je dôležité určenie 
predtestovej pravdepodobnosti (PTP). U chorých so 
strednou PTP sa odporúča pokračovať neinvazívnym 
testovaním s preferovaním neinvazívnych zobrazovacích 
metód, ak sú dostupné pred ergometriou, pretože po-
skytujú lepšie diagnostické závery. Na zváženie zostáva 
radiačná záťaž v určitej skupine jedincov. Chorí s typic-
kými symptómami, ktorí majú vyššiu až vysokú PTP, sú 
indikovaní na včasnú invazívnu koronárnu angiografiu 
s adekvátnym vyšetrením významnosti stenózy. 
Neinvazívne postupy sa neodporúčajú u jedincov 
s nízkou PTP < 15 % (považujúc všetkých pacientov za 

zdravých) a vysokou PTP > 85 % (považujúc všetkých 
pacientov za chorých). Týchto pacientov je bezpečné 
diagnosticky uzavrieť ako bez prítomnosti obštrukčnej 
alebo neobštrukčnej KCHS (17).

Kalciové skóre
Hodnotenie kalciového skóre (CaS) je prognosticky 

významnou, najstaršou klinickou aplikáciou CT zobraze-
nia koronárnej aterosklerózy (2). Zvýšenie CaS sa 
v mnohých štúdiách považuje za nezávislý rizikový fak-
tor a na základe stupňa závažnosti postihnutia ním 
možno predpokladať riziko kardiovaskulárnej príhody 
v ďalších piatich rokoch života jedinca. Podľa niektorých 
autorov má táto metóda vyššiu výpovednú hodnotu ako 
skórovacie systémy a markery aterogenézy (9, 14) (ob-
rázok 1) . Počítačová tomografia je veľmi senzitívna me-
tóda pre detekciu aj kvantifikáciu kalcifikátov v koronár-
nych tepnách. Epikardovéditeľné pre nízku denzitu 
periartériového tuku, ktorý markantne kontrastuje s 
krvou naplnenými koronárnymi artériami a stenové kal-
cifikáty sú identifikovateľné pre ich vysokú denzitu (22).

Obrázok 1. Porovnanie významnosti predpovede KVS príhody na 
základe porovnania 2 skórovacích schém, vysokosenzitívneho CRP 
a kalciového skóre (CaC score) počas 5-ročného pozorovania (9)
Figure 1. Comparison of significance for prediction of cardiovascu-
lar events based on comparison of 2 scoring systems – high sensi-
tive CRP and coronary artery calcium score during 5 years follow 
up (9)

Figure 3. Methods of reconstruction for multidetector computed tomography scan (VRT 

on the left – normal finding, MIP on the right – significant stenosis of proximal left anterior 

descending coronary artery caused by a soft plaque) 

 

Obrázok 4. A) Jednocievne koronárne postihnutie ramus interventricularis anterior. B) 

Dvojcievne koronárne postihnutie ramus interventricularis anterior a ramus circumflexus 

Figure 4. A) 1-vessel disease of left anterior descending coronary artery. B) 2-vessel disease 

of left anterior descending and left circumflex coronary artery 

 

Obrázok 5. A. Neinvazívna frakčná prietoková rezerva (FFR-CT) s dokumentovaním 

ischemickej lézie ramus interventricularis anterior (RIA). B. FFR-CT 

s dokumentovaním neischemickej lézie RIA (16) 

Figure 5. A. Non-invasive fractional flow reserve (FFR-CT) with evidence of ischemic 

lession of left anterior descending coronary artery (LAD). B. FFR-CT with evidence of 

non-ischemic lesion of LAD (16) 

 

Obrázok 6. Trojrozmerný SPECT-CT obraz: na ľavom obrázku je ischemická plocha 

označená čiernymi šípkami; na strednom obrázku je lézia v pravej koronárnej artérii (ACD) 

označená bielou šípkou; invazívna koronárna angiografia na pravom obrázku potvrdzuje 

významnú obštrukciu ACD (biela šípka) (24) 

Figure 6. 3-dimensional SPECT-CT scan: on the left figure there is arrowed ischemic 

lesion; on the middle figure there is lesion in the right coronary artery (RCA) marked with 

a white arrow; significant stenosis of RCA confirmed by invasive coronary angiography 

(arrowed on right figure) (24) 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázok 1. 
 

Obrázok 2. 

Vyšetrenie je technicky nenáročné a môže sa vyko-
návať aj na starších typoch CT prístrojov. Podmienkou 
je synchronizované skenovanie s kontinuálnou elektro-
kardiografiou (12). Skenovanie prebieha bez aplikácie 
kontrastnej látky, pri zadržanom nádychu na niekoľko 
sekúnd, radiačná záťaž je zanedbateľná (1 – 2 mSv). 
Vhodný softvér následne zachytí a vyhodnotí lézie na 
základe ich denzity. Denzné rozhranie sa v tomto 
prípade pohybuje od 130 Hounsfieldových jednotiek 
vyššie. Kalcifikácie sú zobrazované v celom rozsahu 
vyšetrenia, teda nielen v koronárnom riečisku, ale aj na 
srdcových chlopniach alebo v stene aorty. Ak softvérové 
možnosti neposkytujú automatické rozlišovanie, je nevy-
hnutné manuálne označiť kalcifikáty nachádzajúce sa 
v jednotlivých vetvách koronárneho stromu (19) (obrá-
zok 2) . 
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Obrázok 2. natívny Ct sken. A) kalciové skóre 0; B) kalciové skóre 
1029 – extenzívne aterosklerotické postihnutie
Figure 2. native Ct scan. A) Calcium score 0; B) Calcium score 
1029 – extensive atherosclerotic plaques

Figure 3. Methods of reconstruction for multidetector computed tomography scan (VRT 

on the left – normal finding, MIP on the right – significant stenosis of proximal left anterior 

descending coronary artery caused by a soft plaque) 
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Figure 4. A) 1-vessel disease of left anterior descending coronary artery. B) 2-vessel disease 

of left anterior descending and left circumflex coronary artery 
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Obrázok 1. 
 

Obrázok 2. 

Na kvantifikáciu koronárneho kalcia bolo stanovené 
skórovanie podľa Agatstona (20) . 
0: veľmi nízke kardiovaskulárne riziko, bez prítomnosti 

kalcifikovaného plátu, pravdepodobnosť signifikant-
ného postihnutia koronárnych tepien je pod 5 %.

1 – 10: nízke kardiovaskulárne riziko, minimálna 
identifikovateľná úroveň plátu, pravdepodobnosť 
postihnutia koronárnych tepien do 10 %.

11 – 100: predpokladá stredne vysoké kardiovaskulárne 
riziko, stredná pravdepodobnosť koronárnej stenó-
zy.

101 – 400: stredne vysoké až vysoké kardiovaskulárne 
riziko, priemerná úroveň aterosklerotického plátu, 
vysoká pravdepodobnosť neobštrukčnej koronárnej 
choroby srdca, aj keď možnosť obštrukčného po-
stihnutia nie je vylúčená.

> 400: vysoké až veľmi vysoké kardiovaskulárne riziko, 
extenzívne aterosklerotické postihnutie, pravdepo-
dobnosť prítomnosti stenotizujúceho postihnutia 
aspoň jednej tepny je viac ako 90 % (1, 3, 6).

Kalciové skóre súvisí s vekom, fajčením, artériovou 
hypertenziou, diabetom, renálnou insuficienciou, psy-
chosociálnymi faktormi. Predikcia koronárnych (ne)fatál-
nych komplikácií CaS nad 100, respektíve nad 400 bola 
dokázaná u oboch pohlaví v prospektívnych klinických 
štúdiách. Korelácia CaS so závažnosťou stenóz a isché-
miou myokardu dokumentovanou záťažovými testami 
alebo hybridnými technikami sa nepotvrdila (13). 
Viaceré štúdie sa zaoberajú prínosom stanovenia CaS 
u chorých s diabetes mellitus vzhľadom na ich vysoké 
riziko. Diabetici 2. typu bez anamnézy ischemickej cho-
roby srdca majú približne rovnaké riziko vzniku akútne-
ho infarktu myokardu ako nediabetici s anamnézou in-
farktu v minulosti. Štúdia PREDICT (Patients with Renal 
impairment and Diabetes undergoing Computed 
Tomography) preukázala, že chorí s diabetes mellitus 
majú pri skóre nad 400 viac než 8-krát vyššie kardio-
vaskulárne riziko a pri skóre nad 1000 takmer 14-krát 
vyššie riziko kardiovaskulárnej príhody (19). Významnosť 
kalciového skóre v predikcii kardiovaskulárneho ochore-
nia potvrdila aj štúdia MESA (Multiethnic Study of 
Atherosclerosis) (4). Neprítomnosť kalcifikácií v koro-
nárnych tepnách má vysokú negatívnu prediktívnu hod-
notu pre vylúčenie významného zúženia koronárnych 

artérií. Významné koronárne postihnutie môže byť prí-
tomné aj bez prítomnosti kalcifikácií (10). Vo všeobec-
nej asymptomatickej populácii stenotizácia lúmenu 
mäkkým plátom pri nulovom CaS je zriedkavá a odha-
duje sa na menej ako 1 % (7). Rizikoví na prítomnosť 
nekalcifikovaných plátov sú predovšetkým diabetici ev. 
chorí s familiárnymi hyperlipidémiami, preto je rozumné 
pokračovať v koronarografii. Vyšetrenie kalciového 
skóre sa považuje za obzvlášť výhodné u chorých s níz-
kym až stredným kardiovaskulárnym rizikom (2, 19). 
Podľa odporúčaní by sa v kontrastnom vyšetrení koro-
nárnych tepien nemalo pokračovať pri CaS nad 400 pre 
absenciu možnosti kvantifikovať koronárnu stenózu 
(23). Detekcia obsahu kalcia v plátoch koronárnych ar-
térií je realizovateľná aj u pacientov s ekg abnormalita-
mi (1).

Multidetektorová Ct koronárna angiografia
Multidetektorová CT koronarografia umožňuje pria-

mu anatomickú vizualizáciu koronárnych artérií vo všet-
kých segmentoch podobne ako invazívna koronarogra-
fia, ale bez komplikácií spojených s katetrizáciou. 
Disponuje takmer 100% negatívnou prediktívnou hod-
notou, vysokou senzitívnosťou 94 – 99 % a špecifickos-
ťou 88 – 92 % (13). Vyšetrenie predstavuje benefit 
u pacientov s nízkou až strednou predtestovou pravde-
podobnosťou prítomnosti stabilnej angíny pektoris alebo 
suspektnými kongenitálnymi anomáliami koronárnych 
artérií (17, 24).

V úvode vyšetrenia sa určuje presná oblasť záujmu, 
čím sa predchádza zbytočnej akvizícii nežiadaných 
štruktúr, a tým aj zvyšovaniu radiačnej záťaže. Smer vy-
šetrenia je obvykle kraniokaudálny. Po natívnom skene 
sa aplikuje približne 100 ml kontrastnej látky pretlako-
vým 2-cestným injektorom. Pri CT vyšetrení sa zobrazu-
jú transverzálne rezy srdcom. Konštrukcia obrazov vy-
chádza z absorpcie röntgenového žiarenia v základnej 
objemovej jednotke „voxel“. Na jej vyjadrenie sa pou-
žíva jednotka 1 Hounsfield (HU). Škála denzity sa po-
hybuje od –1000 HU (vzduch) po +1000 HU (kom-
paktná kosť). Stred tejto škály 0 HU zodpovedá denzite 
vody. Základným princípom pre zobrazenie srdca je 
synchronizácia akvizície dát s kontinuálnym elektrokar-
diografickým (ekg) záznamom. Rozlišujú sa dva princípy 
– „retrospektívny gating“ a „prospektívny trigering“, čo 
umožňuje rekonštrukciu CT skenov kontinuálne alebo 
vo vybraných fázach R–R intervalu. Vyhotovené skeny 
sú interpretovateľné vo viacerých modalitách: multipla-
nárne MPR, MIP (maximal intensity projection) a VRT 
(volume rendering technique) (obrázok 3). Základné 
roviny sú odvodené od štandardného echokardiografic-
kého obrazu (2). Pri hodnotení koronárnych tepien sa 
vychádza zo 17-segmentového anatomického modelu 
koronárnych artérií podľa American Heart Association 
z roku 1975 (20).

Nálezy sa kvantifikujú podľa závažnosti – bez po-
stihnutia koronárnych tepien, bez signifikantného po-
stihnutia pod 50 % a so signifikantným postihnutím ko-
ronárnych tepien nad 50 %. Najčastejšie miesta 
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aterosklerotického postihnutia sú proximálny segment 
ramus interventricularis anterior (RIA) a pri postihnutí 
viacerých ciev sú to: proximálna RIA, stredný segment 
ramus circumflexus (RCX) a proximálny až stredný seg-
ment arteria coronaria dextra (ACD) (22) (obrázok 4) . 

Obrázok 3. Rekonštrukčné modality multidetektorovej počítačovej 
tomografie (VRT vľavo – normálny nález, MIP vpravo – signifikantná 
stenóza proximálneho úseku ramus interventricularis anterior na pod-
klade mäkkého plátu)
Figure 3. Methods of reconstruction for multidetector computed 
tomography scan (VRT on the left – normal finding, MIP on the right 
– significant stenosis of proximal left anterior descending coronary 
artery caused by a soft plaque)
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Obrázok 4. A) Jednocievne koronárne postihnutie ramus interven-
tricularis anterior. B) dvojcievne koronárne postihnutie ramus 
interventricularis anterior a ramus circumflexus
Figure 4. A) 1-vessel disease of left anterior descending coronary 
artery. B) 2-vessel disease of left anterior descending and left cir-
cumflex coronary artery
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Pri hodnotení je dôležité využiť všetky projekcie 2D 
zobrazenia v rekonštrukčnom móde MIP. Hodnotenie 
implantovaných stentov je problematické, ak jeho lúmen 
dosahuje menej ako 3 mm vzhľadom na vysokodenzný 
materiál a atypický pohyb stentovanej artérie. Dostatočné 
zobrazenie artériových a venóznych bypasov si vyžadu-
je rozšírenie oblasti záujmu kraniálnym smerom (24).

Indikácie:
• atypické hrudníkové bolesti/dyspnoe po vylúčení 

nekardiálnej príčiny,

• akútne stenokardie bez ekg zmien a pozitivity kar-
diošpecifických enzýmov,

• funkčnosť aortokoronárnych bypasov,
• pri podozrení na anomálie koronárnych artérií.

Ďalšie možné indikácie:
• novodiagnostikované srdcové zlyhávanie za účelom 

vylúčenia, respektíve potvrdenia ischemickej etioló-
gie,

• blokáda ľavého Tawarovho ramienka, (supra)ventri-
kulárne dysrytmie,

• pred náročnejšou nekardiálnou operáciou bez pred-
chádzajúceho dokumentovania ischemickej choro-
by srdca,

• nekonkluzívne záťažové testy, kontraindikované zá-
ťažové testy (podľa súčasných európskych odporú-
čaní pre diagnostiku a liečbu stabilnej KCHS upred-
nostniť neinvazívne zobrazovacie metódy) (13, 17, 
22).

Kritériá:
• CT prístroje s minimálne 64 detektormi.

Chorí:
• ktorých riziko nesmie prevýšiť benefit,
• s pravidelnou akciou a frekvenciou akcie srdca opti-

málne < 60/min,
• s hodnotou sérového kreatinínu < 160 µmol/l,
• s BMI < 35 kg/m2,
• spolupracujúci, schopní zadržať dýchanie na potreb-

ný čas,
• tolerujúci betablokátory,
• bez ťažkostí s polohovaním.

Kontraindikácie aplikácie kontrastnej látky:
• alergia na jódovú kontrastnú látku,
• manifestná hypertyreóza,
• renálna insuficiencia so sérovým kreatinínom presa-

hujúcim 160 µmol/l,
• diabetici liečení metformínom (nevyhnutné vysadiť 

48 hodín pred a po vyšetrení v prevencii vzniku lak-
tátovej acidózy),

• gravidita – absolútna kontraindikácia (2, 13, 23).

Obmedzenia vyšetrenia:
• poruchy srdcového rytmu (najmä fibrilácia predsiení 

a frekventná extrasystólia), 
• vyššia frekvencia akcie srdca ako 65/min aj napriek 

bradykardizujúcim liekom,
• extenzívne koronárne kalcifikácie, alebo predchá-

dzajúca implantácia stentu,
• nízka negatívna prediktívna hodnota u pacientov 

s vysokou PTP.

Radiácia pri súčasných CT prístrojoch sa už nepo-
važuje za limitujúci faktor a aj „dual source“ prístroje 
dokážu významne redukovať výskyt artefaktov pri aryt-
miách a vyššej frekvencii akcie srdca vrátane detí (2, 
17). Rýchlejšia frekvencia akcie srdca je jednoducho 
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a relatívne bezpečne zvládnuteľná tesne pred vyšetre-
ním intravenóznou aplikáciou krátko pôsobiaceho beta 
1-selektívneho betablokátora (najčastejšie metoprolol 
tartrát 2 – 5 mg, alebo esmolol podľa hmotnosti). 
K vyššej kvalite výsledného obrazu môže prispieť apli-
kácia nitrátu sprejom pod jazyk, pre vyšetrenie však nie 
sú nevyhnutné. V prípade pozitívnej alergickej anamné-
zy a bronchiálnej astmy musí byť pacient adekvátne 
farmakologicky pripravený. Používa sa prvogeneračné 
antihistaminikum – bisulepin a kortikoidy – prednizón 
orálne, prípadne sa pred koronarografiou podá  
100 – 200 mg hydrokortizónu intravenózne. 

Prevencia koronárnych príhod nespočíva len v hod-
notení zúženia koronárnych artérií, ale aj v možnosti 
posúdenia charakteru a zloženia aterosklerotických 
plátov. Možnosti a kvalita CT sú v danej problematike 
porovnateľné s intravaskulárnym ultrazvukom. Najvyššie 
riziko pre vznik akútneho koronárneho syndrómu pred-
stavujú pláty s lipidovým jadrom, môžu sa nájsť 
u asymptomatických chorých s vysokou koncentráciou 
cholesterolu. Denzitometrickou analýzou pri virtuálnej 
histológii dosahujú 49 ± 26 HU. Ďalším vývojom môže 
vzniknúť nielen akútna ruptúra plátu, ale aj lézia fibróz-
na alebo fibrózne kalcifikovaná (2). Fibrózne pláty sú 
lézie s homogénnou denzitou 91 ± 21 HU. Progresiou 
k stenotizujúcemu postihnutiu tepien vedú konvexné 
lézie asociované s pozitívnou remodeláciou ciev, čo 
vedie k najčastejšej príčine rozdielneho hodnotenia 
stupňa stenózy medzi CT koronárnou angiografiou a in-
vazívnou koronarografiou. Kalcifikované aterosklerotické 
pláty sú ploché až hrudkovité kalcifikácie, ktoré môžu 
byť prekryté úzkou vrstvou mäkkých tkanivových 
štruktúr. Kalcifikované lézie koronárnych tepien dosahu-
jú denzitu 391 ± 156 HU. Pri hodnotení skenov treba 
vedieť rozlišovať pravé kalcifikované aterosklerotické 
pláty od kalcifikovaných nodulov a aj od kalcifikácií me-
tabolického pôvodu v médii cievy, ako je napríklad me-
diokalcinóza u diabetikov (2, 11, 20), alebo chorých 
s chronickou obličkovou nedostatočnosťou (7). 
Ukladanie vápnika sa považuje za znak „stability“ plátu, 
čím sú častejšie zodpovedné za chronický priebeh 
ischemickej choroby srdca (19). Medzi nálezy napodob-
ňujúce aterosklerotické postihnutie patria myokardové 
mostíky a disekcia steny koronárnej tepny 
s intramurálnym prúdením krvi, alebo intramurálnym 
hematómom (2).

neinvazívne hodnotenie hemodynamickej 
závažnosti koronárnych lézií

Prepojenie štandardnej CT koronárnej angiografie 
so stanovením frakčnej prietokovej rezervy (FFR-CT) 
umožňuje rozšíriť diagnostickú oblasť na ďalšie rizikové 
skupiny chorých posúdením anatomického a fyziologic-
kého nálezu súčasne (obrázok 5). Vývoj v tejto oblasti 
pôvodne odvodený z leteckého priemyslu je založený 
na 3-D objemovej analýze koronárneho stromu pomo-
cou superpočítača zložitým princípom merania dynami-
ky kvapalín. Štúdie ukazujú, že FFR-CT nielen dobre 
koreluje s invazívnou frakčnou prietokovou rezervou, 

ale má potenciál podstatne zvýšiť pozitívnu prediktívnu 
hodnotu a celkovú presnosť koronárnej CT angiografie. 
Zdá sa aj oveľa vyššia validita pri hodnotení stentov 
a bypasov. Dostatočnú senzitívnosť a špecifickosť vyšet-
renia potvrdila štúdia DeFacto (Determination of 
Fractional Flow Reserve by Anatomic Computed 
Tomographic AngiOgraphy). Obmedzujúcim faktorom 
vyšetrenia je zatiaľ čas (4 – 6 hodín) potrebný na spra-
covanie, analýzu údajov a ekonomické aspekty (13, 18).

Obrázok 5. A. neinvazívna frakčná prietoková rezerva (FFR-CT) 
s dokumentovaním ischemickej lézie ramus interventricularis ante-
rior (RIA). B. FFR-Ct s dokumentovaním neischemickej lézie RIA 
(16)
Figure 5. A. non-invasive fractional flow reserve (FFR-CT) with evi-
dence of ischemic lession of left anterior descending coronary 
artery (LAD). B. FFR-Ct with evidence of non-ischemic lesion of 
LAd (16)
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Hybridné techniky
Zobrazovacie metódy používané už v minulosti 

opäť patria medzi najinovatívnejšie spôsoby zobrazenia 
srdca prepojením technických schopností MDCT s prí-
strojmi nukleárnej medicíny (SPECT alebo PET). Tieto 
„combo“ prístroje pracujú na princípe kombinácie me-
tabolického zobrazenia s morfologicko-anatomickým 
(obrázok 6). Počítačovým tomografom sa získava pres-
ná morfologická mapa, do ktorej sa prenesie aktivita 
tkaniva získaná SPECT alebo PET skenerom. Z hybridných 
zobrazení srdca je najrozšírenejšie PET/CT s aplikáciou 
18F-fluorodeoxyglukózy. Pre zobrazenie viability myokar-
du je nutná špeciálna príprava chorého podaním inzu-
línu a glukózy za kontroly glykémie. Rádiofarmakum sa 
aplikuje až po stabilizácii glykémie. Najčastejšie indiká-
cie sú: posúdenie makro- a mikroštruktúry myokardu 
z hľadiska perfúzie, viability a nádory srdca (2). Okrem 
kardiológie sa fúzia týchto zobrazovacích techník 
využíva v rôznych klinických odvetviach, narastajúce 
úspechy získava aj v diagnostike onkologických ochore-
ní (21). Výsledky anatomického verzus funkčného hod-
notenia koronárneho postihnutia priniesla prospektívna 
klinická štúdia PROMISE (PROspective Multicenter 
Imaging Study for Evaluation of chest pain) realizovaná 
v 193 centrách USA u 10 003 symptomatických 
chorých. CT angiografia nezlepšila predikciu klinických 
príhod počas priemerného sledovaného obdobia 2 
rokov v porovnaní s funkčným testovaním pomocou zá-
ťažovej elektrokardiografie/echokardiografie alebo per-
fúzie myokardu (8).
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Obrázok 6. trojrozmerný SPeCt-Ct obraz: na ľavom obrázku je 
ischemická plocha označená čiernymi šípkami; na strednom obráz-
ku je lézia v pravej koronárnej artérii (ACD) označená bielou šíp-
kou; invazívna koronárna angiografia na pravom obrázku potvrdzu-
je významnú obštrukciu ACd (biela šípka) (24)
Figure 6. 3-dimensional SPeCt-Ct scan: on the left figure there is 
arrowed ischemic lesion; on the middle figure there is lesion in the 
right coronary artery (RCA) marked with a white arrow; significant 
stenosis of RCA confirmed by invasive coronary angiography 
(arrowed on right figure) (24)
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Záver
Včasná identifikácia rôznych štádií koronárnej atero-

sklerózy u rizikových osôb je principiálna v personalizo-
vanom manažmente diagnosticko–liečebného procesu 
s cieľom maximálneho zníženia morbidity/mortality. 
MDCT angiografia („gatekeeper – vrátnik“ invazívnych 
koronarografií) je v súčasnosti rešpektovanou metodi-
kou s výzvou jej širokého klinického uplatnenia v pre-
ventívnej a neinvazívnej kardiológii. Kombináciou s ur-
čením hemodynamickej závažnosti stenóz – FFR alebo 
hybridnými technikami získame komplexné údaje koro-
nárnej morfológie a perfúzie myokardu. Perspektívami 
sú ďalšie technické zdokonaľovanie prístrojovej techniky 
s minimalizáciou radiácie i času potrebného na expert-
né hodnotenie a redukcia aktuálnej ceny týchto vyšet-
rení umožňujúca ich širšie využitie v klinickej praxi.

Literatúra
 1. ALMOUDI, M., SUN, Z.: Coronary artery calcium score: 

Re-evaluation of its predictive value for coronary artery disease. 
World J Cardiol, 10, 2012, č. 4, s. 284 – 287.

 2. BAXA, J., FERDA, J.: Multidetektorová výpočetní tomografie srdce . 
Praha: Galén, 2012, 213 s.

 3. BLAHA, M., BUDOFF, M.J.: Absence of coronary artery calcification 
and all-cause mortality. Am Coll Cardiol Img, 1, 2009, č. 2, s. 692 – 
700.

 4. BUDOFF, M.J., NASIR, K ., McCLELLAND, R.L.: Coronary cal-
cium predicts events better with absolute calcium scores than 
age-sex-race/ethnicity percentiles: MESA (Multi-Ethnic Study of 
Atherosclerosis). J Am Coll Cardiol, 53, 2009, č. 4, s. 345 – 352. 

 5. CIERNIAK, R.: X-Ray Computed Tomography in Biomedical 
Engineering . London: Springer, 2011, s. 7 – 19.

 6. DEKKER, M.A., SMET, K., BOCK, G.H.: Diagnostic performance of 
coronary CT angiography for stenosis detection according to cal-
cium score: Systematic review and meta-analysis. Eur Radiol, 12, 
2012, č. 22, s. 2688 – 2698. 

 7. DOBROVIČOVÁ, A., GONSORČÍK, J.: Koronárne riziko a multi-
detektorová počítačová tomografia u nediabetických pacientov 
s miernou renálnou insuficienciou. Cardiology Lett, 20, 2011, č. 5,  
s. 390 – 395.

 8. DOUGLAS, S., HOFFMANN, U., PATEL, M.R.: Outcomes of anato-
mical versus functional testing for coronary artery disease. N Engl J 
Med, 372, 2015, č. 14, s. 1291 – 1300.

 9. ERBEL, R., BUDOFF, M.: Improvement of cardiovascular risk predic-
tion using coronary imaging: Subclinical atherosclerosis: the memo-
ry of lifetime risk factor exposure. Eur Heart J, 33, 2012, č. 10, s. 1201 
– 1217.

10. ERGUN, E.: Prevalence and extent of coronary artery disease deter-
mined by 64-slice CTA in patients with zero coronary calcium score. 
Int J Cardiovasc Imaging, 27, 2011, č. 3, s. 451 – 458. 

11. GAO, D., NING, N ., GUO, Y .: Computed tomography for detecting 
coronary artery plaques: a meta-analysis. Atherosclerosis, 219, 2011, 
č. 2, s. 603 – 609.

12. GONSORČÍK, J., DOBROVIČOVÁ, A., GIBARTI, C.: Multidetector 
computed tomography and coronary risk stratification – From rese-
arch to clinical practice. Interv Med App Sci, 3, 2011, č. 3, s. 100 – 
103.

13. GONSORČÍK, J., GIBARTI, C.: Počítačová tomografia. In: Srdcové 
zlyhávanie. Bratislava: ProLitera, 2015, s. 104 – 111.

14. JAVADRASHID, R.: Diagnostic efficacy of coronary calcium score 
in the assessment of significant coronary artery stenosis. Kardiologia 
Pol, 14, 2010, č. 68, s. 285 – 291.

15. MENDOZAR, V.: Volume of coronary calcified plaques by compu-
ted tomography and presence of significant stenosis by coronary 
angiography. Arch Cardiol Mex, 80, 2010, č. 3, s. 181 – 186. 

16. MIN, J.K., KOO, B.K., ERGIS, A.: Usefulness of noninvasive fractio-
nal flow reserve computed from coronary computed tomographic 
angiograms for intermediate stenoses confirmed by quantitative 
coronary angiography. Am J Cardiol, 110, 2012, č. 7, s. 971 – 976.

17. MONTALESCOT, G., et al.: 2013 ESC guidelines on the manage-
ment of stable coronary artery disease: The Task Force on the mana-
gement of stable coronary artery disease of the European Society of 
Cardiology. Eur Heart J, 34, 2013, č. 38, s. 2949 – 3003.

18. RAJANI, R ., WANG, Y ., USS, A.: Virtual fractional flow reserve by 
coronary computed tomography – hope or hype? Eurointervention, 
9, 2013, č. 2, s. 277 – 284.

19. ROSOLOVÁ, H.: Preventivní kardiologie. Praha: Axonite, 2013, 248 s.
20. SAREMI, F.: Revisiting Cardiac Anatomy A Computed-Tomography-

Based Atlas and Reference. Blackwell Publishing Ltd., 2011, 320 s.
21. TAKÁCSOVÁ, E., PROČKA, V.: Prínos novších zobrazovacích metód 

nukleárnej medicíny pri manažmente pacientov s karcinómom štít-
nej žľazy. Lek Obzor, 63, 2014, č. 6, s. 230 – 233. 

22. TAYLOR, A.J.: Atlas of Cardiovascular Computed Tomography. USA: 
Saunders Elsevier, 2010, 278 s.

23. TAYLOR, A.J.: ACCF/SCCT/ACR/AHA/ASE/ASNC/NASCI/SCAI/
SCMR 2010 appropriate use criteria or cardiac computed tomogra-
phy. J Am Col Cardiol, 56 2010, č. 22, s. 1865 – 1893.

24. ZAMORANO, JL.: The ESC Textbook of Cardiovascular Imaging . 
London: Springer, 2010, 659 s.

do redakcie došlo: 9. 11. 2015.

Adresa autora:
MUDr. Peter Gášpár
Klinika kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.
Ondavská 8
040 11 Košice
e-mail: petergsp@gmail .com



496

www.herba.sk 616.24.331.1-053.2

Lek Obz, 64, 2015, č. 12, s. 495 – 500

Súhrn 
Pľúcna hypertenzia u detí je zriedkavé ochorenie novoroden-
cov, dojčiat a detí, ktoré sa spája s významnou morbiditou 
a mortalitou. Väčšina detských pacientov s pľúcnou hyperten-
ziou má idiopatickú alebo asociovanú pľúcnu hypertenziu 
s vrodenými chybami srdca, ale len ojedinele s inými ochore-
niami ako napr. systémové choroby spojiva. Incidencia idiopa-
tickej pľúcnej hypertenzie podľa registra v Holandsku je 0,7 
na milión detí a prevalencia 4,4 na milión detí. Pacienti môžu 
neprospievať, byť unavení alebo mávať synkopy. Zaznamenali 
sme významné pokroky v liečbe tejto choroby počas posled-
ných pár rokov. Bez liečby je prognóza zlá. Dlhodobá liečba 
spočíva v používaní inhibítorov fosfodiesterázy (sildenafil), 
antagonistov endotelínového receptorov a prostanoidov, 
najmä epoprostenolu. Článok je venovaný súčasným poznat-
kom o etiológii, diagnostike a liečbe detských pacientov 
s pľúcnou hypertenziou.
Kľúčové slová: pľúcna hypertenzia, echokardiografia, pravé 
srdce, sildenafil, epoprostenol.

Lek Obzor (Med Horizon), 64, 2015, č. 12, s. 496 – 500.

Summary 
Pulmonary hypertension (PA) is a rare disease in newborns, 
infants, and children. It is associated with significant morbidity 
and mortality. In the majority of pediatric patients, PH is idio-
pathic or associated with congenital heart disease and rarely is 
associated with other conditions such as connective tissue di-
sease. Incidence data from the Netherlands has revealed an 
annual incidence and prevalence of 0.7 and 4.4 for idiopathic 
pulmonary arterial hypertension per million children. Patients 
with pulmonary hypertension can present with failure to thrive, 
fatigue or syncope. Major advances have been made in the 
understanding and treatment of pulmonary hypertension in the 
last decade. Without treatment for idiopathic pulmonary arte-
rial hypertension, the prognosis is poor. The longterm therapy 
consists in the use of oral phosphodiesterase inhibitors, such as 
sildenafil. More potent are the endothelin receptor antagonists 
and the most potent are the prostanoids, especially epoproste-
nol, which is given by constant intravenous infusion. This article 
reviews the current knowledge about the etiology, investiga-
tion, and treatment of children with pulmonary hypertension. 
Key words: pediatric pulmonary hypertension, echocardio-
graphy, right heart, sildenafil, epoprostenol. 
Lek Obzor (Med Horizon), 2015, 64(12), p. 496-500.
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PĽÚCNA HYPERTENZIA U DETÍ 
Pediatric pulmonary hypertension 
Juraj HEDVIG

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Detská fakultná nemocnica v Košiciach, prednosta:  
Doc. MUDr. I. Schusterová, PhD.

Pľúcna hypertenzia (PH) zahŕňa široké spektrum 
rôznych klinických stavov s chronickým postihnutím 
pľúcnych artérií, pre ktoré je charakteristické postupné 
zvyšovanie pľúcnej cievnej rezistencie (PVR). PH môže 
komplikovať väčšinu kardiovaskulárnych a respiračných 
ochorení a jej progresia spôsobuje v pokročilom štádiu 
preťaženie a zlyhanie pravej komory (PK). PH sa defi-
nuje ako zvýšenie stredného tlaku v arteria pulmonalis 
(PAPm) nad 25 mm Hg stanoveného pravostrannou srd-
covou katetrizáciou v pokoji (5). U zdravého človeka je 
normálny stredný tlak v arteria pulmonalis v rozmedzí 
14 ± 3 mm Hg s hornou hranicou približne 20 mm Hg 
(7). Pacienti s PAPm v rozmedzí 21 – 24 mm Hg by 
mali byť sledovaní, nakoľko význam tejto „šedej zóny“ 
nie je jasný a pacienti majú riziko vývoja PH (napr. pa-
cienti so systémovými ochoreniami spojivového tkaniva 
alebo členovia rodín s dedičnou PH).

Kombináciou rôznych hemodynamických paramet-
rov ako tlak v arteria pulmonalis, tlak v zaklinení, kardi-
álny výdaj, diastolický tlakový gradient a pľúcna vasku-
lárna rezistencia môžeme zadefinovať rôzne 

hemodynamické typy PH (prekapilárna, postkapilárna či 
kombinácia oboch, tabuľka 1) .

Na rozdiel od pľúcnej hypertenzie dospelých pľúc-
na hypertenzia u detí má špecifické črty, ktoré zahŕňajú 
prenatálne etiologické faktory a postnatálne parenchý-
mové a vaskulárne abnormality vo vývoji pľúc (1). Pred 
érou epoprostenolu, prognóza pľúcnej hypertenzie bola 
u detí v porovnaní s dospelými horšia, s mediánom pre-
žívania 10 mesiacov v protiklade 2,8 roka prežívania 
dospelých (6). V Holandsku, incidencia a prevalencia 
idiopatickej pľúcnej artériovej hypertenzie (IPAH) je 0,7 
a 4,4 na milión detí (11). Podobné údaje boli zazname-
nané v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie, s každoroč-
ným počtom IPAH 0,48 na milión detí a prevalencia 2,1 
na milión detí (8).

V súčasnosti platia odporúčania Európskej kardiolo-
gickej spoločnosti z roku 2015, ktoré aktualizujú poznat-
ky predchádzajúcich odporúčaní z rokov 2004 a 2009. 
Na rozdiel od nich pojem pľúcnej vaskulárnej rezisten-
cie sa prvýkrát objavuje v samotnej definícii. Na ilustrá-
ciu, definícia prvej skupiny aktuálnej klasifikácie, ktorou 



497www.herba.sk

je pľúcna artériová hypertenzia, znie: je to skupina pa-
cientov s PH charakterizovaných prekapilárnou PH 
a pľúcnou vaskulárnou rezistenciou viac ako 3 Woodove 
jednotky, pri súčasnej neprítomnosti iných príčin preka-
pilárnej PH napr. PH pri pľúcnych ochoreniach, chro-
nickej trombembolickej choroby či iných zriedkavých 
foriem PH. 

tabuľka 1. Hemodynamické definície pľúcnej hypertenzie
table 1. Haemodynamic definition of pulmonary hypertension

definícia Charakteristika Klinická skupina

PH PAPm ≥ 25 mm Hg všetky

Prekapilárna PH PAPm ≥ 25 mm Hg
PAWP ≤ 15 mm Hg 

1. pľúcna artériová hyper-
tenzia
3. PH pri ochoreniach 
pľúc
4. chronická trombembo-
lická choroba
5. PH s nejasnými a/alebo 
multifaktoriálnymi príčina-
mi

Postkapilárna PH

Izolovaná postka-
pilárna 
PH

Kombinovaná 
postkapilárna a 
prekapilárna PH

PAPm ≥ 25 mm Hg
PAWP ≥ 15 mm Hg

DPG ≤ 7 mm Hg
PVR ≤ 3 WU

DPG ≥ 7 mm Hg
PVR ≥ 3 WU

2. PH pri ochoreniach 
ľavého srdca
5. PH s nejasnými a/alebo 
mutlifaktoriálnymi príčina-
mi

DPG – diastolický tlakový gradient, PAPm – stredný pľúcny artériový 
tlak, PAWP – pľúcny artériový tlak v zaklinení, PH – pľúcna hyperten-
zia, PVR – pľúcna vaskulárna rezistencia, WU – Woodove jednotky

Z aktuálnej klasifikácie, ktorá obsahuje 5 hlavných 
skupín (pľúcna artériová hypertenzia, PH pri ochore-
niach ľavého srdca, PH pri pľúcnych ochoreniach  
a/alebo pri hypoxii, chronická trombembolická pľúcna 
hypertenzia a iné obštrukcie pľúcnych artérií, PH s ne-
jasnými a/alebo multifaktoriálnymi mechanizmami) vy-
plýva, že pre detský vek budeme zvažovať o PH: idio-
patickej pľúcnej artériovej hypertenzii, asociovanej so 
systémovými ochoreniami spojiva, vrodenými chybami 
srdca, perzistujúcej pľúcnej hypertenzie novorodencov 
(PPHN), o PH pri ochoreniach ľavého srdca, PH s vý-
vojovými ochoreniami pľúc, PH pri vrodených stenó-
zach pľúcnej artérie, PH asociovanej s nejasnými alebo 
multifaktorálnymi ochoreniami, napr. segmentová PH pri 
atrézii pľúcnice s defektom komorového septa a iných 
príčinách PH. 

Z uvedenej klasifikácie u detí je najčastejšia idiopa-
tická PH (IPAH), hereditárna PAH (HPAH) a PH asocio-
vaná s vrodenými chybami srdca (CHD-PAH). Avšak aj 
PH asociovaná s respiračnými ochoreniami je dôležitá, 
a pravdepodobne je jej výskyt podhodnotený, pričom 
najčastejšou príčinou z respiračných ochorení je bron-
chopulmonálna dysplázia. 

Klasifikácia Nice z roku 2013 zahŕňala už nové sku-
piny PH špecifické pre deti, ako vrodené alebo získané 
obštrukčné chyby výtokového traktu ľavej komory, seg-
mentová PH. Perzistujúca pľúcna hypertenzia novoro-

dencov (PPHN patrí do podskupiny pľúcnej artériovej 
hypertenzie, pretože sa považuje za špecifickú entitu, 
vo väčšine prípadov s jej prechodným trvaním. 
Chronická trombembolická choroba ako príčina PH 
u detí je veľmi zriedkavá. 

etiológia pľúcnej hypertenzie
Je multifaktoriálna. Genetickým podkladom približ-

ne 75 % familiárnej PAH sú mutácie génov kódujúcich 
rôzne proteíny (napr. BMPR2, CAV1, KCNK3, T-box 4) (4) 
infekčným podkladom najmä v krajinách Afriky je  
schistozomiáza, dokázaný je vzťah anorektík a PH, uva-
žuje sa o vzťahu PH a liekov používaných na liečbu 
porúch pozornosti spojených s hyperaktivitou (ADHD). 
Inými príčinami môže byť hyperkinetická cirkulácia, sys-
témové ochorenia spojiva, chronická hemolytická ané-
mia, chronická obličková choroba a iné. 

Patogenéza pľúcnej hypertenzie
Faktormi zvyšovania pľúcnej vaskulárnej rezistencie 

v patogenéze PH sú vazokonstrikcia, zápal, trombóza 
a remodelácia pľúcnych artérii s ich obštrukciou. 
Patologicko-anatomický podklad vykazuje známky hy-
pertrofie, proliferácie a fibrózy. Rozhodujúcim momen-
tom v patogenéze je endotelová dysfunkcia. Jej dôsled-
kom je následná nerovnováha humorálnych regulačných 
činiteľov v prospech vazokonstrikčných, prokoagulač-
ných a mitogénne pôsobiacich mediátorov (endotelín, 
sérotonín, tromboxán). Opačne pôsobiace látky (prosta-
cyklín, bradykinín, NO), teda pôsobiacich látok na en-
dotel priaznivo, sú významne znížené. Výsledkom je 
vazokonstrikcia, na ktorú nadväzujú procesy remodelá-
cie pod obrazom hypertrofie médie, proliferácie a fib-
rózy intimy a tvorby trombóz v arteriolách. Konečný 
výsledok môže vyústiť do obrazu nekrotizujúcej arterití-
dy, či plexiformných lézií. Je to ireverzibilný proces kon-
čiaci obštrukciou a reštrikciou pľúcneho artériového rie-
čiska.

Klinický obraz a diagnostika
Bežnými príznakmi PH u detí je dyspnoe, únava 

a zaostávanie v raste, ojedinele synkopa. Oproti tomu 
srdcové zlyhávanie je neskorým príznakom a nezriedka 
mu môže predchádzať náhle úmrtie dieťaťa. Schéma 
diagnostického algoritmu u detí môže byť prispôsobe-
nou schémou platnou pre dospelého pacienta, s určitý-
mi modifikáciami vo vzťahu k rozličnej epidemiológii, 
obrázok 1. Nevyhnutnou súčasťou je podrobná rodinná 
aj osobná anamnéza vrátane priebehu tehotenstva, pô-
rodu a postnatálneho obdobia. Spomedzi vyšetrovacích 
postupov sa za kľúčovú diagnostiku považuje echokar-
diografia, ktorá určí a kvantifikuje PH a jej dôsledky na 
pravé srdce. Súčasne spoľahlivo odhalí vrodené chyby 
srdca, zároveň prináša prognostické informácie. 
Diagnóza musí byť potvrdená katetrizáciou srdca s ná-
sledným testom na vazoreaktivitu pľúcnych ciev. 
Použitím Barstovho kritéria, ktoré sa definuje ako 20% 
pokles v PAPm s fyziologickým kardiálnym výdajom 
a žiadnou zmenou alebo poklesom pomeru pľúcnej 
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k systémovej cievnej rezistencii, môžeme odhadnúť aká 
bude odpoveď na liečbu kalciovými blokátormi (12). 
Ďalšie diagnostické metódy identifikujú druh a príčinu 
PH: pľúcna scintigrafia, špirálová CT, pľúcna angiogra-
fia, polysomnografia, funkčné vyšetrenie pľúc, 6-minúto-
vy test chôdzou.

Podobne ako u dospelých, klinické známky pra-
vostranného srdcového zlyhávania, progresia symptó-
mov, funkčná trieda NYHA III/IV a zvýšené koncentrá-
cie BNP sa považujú za rizikové faktory spojené 
s vyššou mortalitou (tabuľka 2) (6). Podobne vyššie 
riziko smrti je pri zaostávaní v raste, zhoršených hemo-
dynamických parametroch. 

tabuľka 2. Stratifikácia detského pacienta s pľúcnou hypertenziou
table 2.  Stratification of pediatric patients with pulmonary hyper-
tension

nízke riziko Rizikové faktory Vysoké riziko

nie prítomnosť zlyhania 
pravej komory

áno

nie progresia symptó-
mov

áno

nie synkopa áno

rast neprospievanie

I, II SZO funkčná trieda III, IV

minimálne zvýšenie NTproBNP významne zvýšené

echokardiografia výrazná dilatácia pravej 
komory/dysfunkcia 
perikardový výpotok

systémový CI  3,0 
L/min/m2

mPAP/mSAP < 0,75
akútna vazoreaktivi-
ta

hemodynamika systémový CI  
< 2,5  L/min/m2

mPAP/mSAP > 0,75
RAP > 10 mm Hg
PVRI > 20 WU.m2

PAPm – stredný pľúcny arteriový tlak, mSAP – stredný systémový arte-
riový tlak, CI – kardiálny index, PH- – pľúcna hypertenzia,  PVRI – 
index pľúcnej vaskulárnej rezistencie,  WU – Woodove jednotky, 
NTproBNP – N-terminálny koniec mozgového natriuretického peptidu, 
PK – pravá komora, RAP – tlak v pravej predsieni

Liečba
Nedostatok randomizovaných štúdií u detských pa-

cientov vysvetľuje absenciu jednoznačných odporúčaní 
liečby pľúcnej hypertenzie u detí. Na liečbu sa odporú-
ča špecifický liečebný algoritmus podobný aký sa pou-
žíva u dospelých. 

Starostlivosť o detského pacienta zahŕňa aj režimo-
vé opatrenia: pacientom odporúčame vyhýbať sa nad-
mernému fyzickému cvičeniu, ale na druhej strane majú 
aktívne rehabilitovať za aktívneho medicínskeho dohľa-
du. Rehabilitačný program má byť vedený centrom, 
ktoré sa liečbou a manažmentom pacientov s PH zao-
berá. Tehotenstvo adolescentnej pacientke s PH neod-
porúčame. Pacienti s PH lepšie toleruje nevyhnutné chi-
rurgické výkony pri realizácii epidurálnej anestézie 
v porovnaní s celkovou anestéziou. Pacienti s PH má 
výraznú sociálnu a emočnú záťaž, preto nevyhnutnou 
súčasťou starostlivosti je ich psychologická podpora vrá-
tane rodinných príslušníkov. Neodporúčame pobyt 
v nadmorským výškach 1500 – 2000 m n.m. bez prí-

davného kyslíka. V súčasnosti neexistujú štúdie simulu-
júce pobyt pacientov s PH pri dlhotrvajúcich letoch na 
určenie nutnosti podporného kyslíka u týchto pacientov. 

Liečbu rozdeľujeme na konvenčnú a nekonvenčnú . 
Konvenčná liečba predstavuje vazodilatačnú liečbu blo-
kátormi kalciových kanálikov, antikoagulanciami, kyslí-
kom, diuretikami či pozitívnymi inotropnými liekmi. 
U detských pacientov s PH nie sú dostatočné údaje 
o konvenčnej liečbe, ich použitie je podložené len údaj-
mi dospelých pacientov. Blokátory kalciových kanálikov 
sa používajú u pacientov s pozitívnou odpoveďou na va-
zodilatačný test. Podáva sa nifedipín s predĺženým účin-
kom, diltiazem a amlodipín. Nie sú vhodné pri zlyháva-
júcej pravej komore. Nešpecifické zvýšené riziko 
trombózy u pacientov s PH, známky pravostranného zly-
hávania a vyššia prevalencia trombóz ciev v nekroptic-
kých materiáloch pacientov s IPAH tvoria podklad pre 
zdôvodnenie podávania perorálnych antikoagulancií . 
Neexistujú randomizované štúdie o použití diuretík u pa-
cientov s PAH, ale klinická prax ukazuje pozitívnu odpo-
veď pri ich použití. Podávanie kyslíka znižuje pľúcnu 
vaskulárnu rezistenciu, ale opätovne neexistujú randomi-
zované štúdie o úžitku dlhodobého podávania kyslíka 
u pacientov s PAH. Digoxín zlepší kardiálny výdaj 
pri akútnom zhoršení komorovej funkcie, v prípade pred-
sieňovej tachykardie zníži frekvenciu srdca. Pacient 
s PAH má mať sledovaný aj metabolizmus železa a v prí-
pade nálezu sideropenickej anémie preferenčnou voľbou 
je podávanie i.v. preparátov železa. Nie sú dostatočné 
informácie o použití a bezpečnosti podávania ACE inhi-
bítorov, antagonistov receptora angiotenzínu II, betablo-
kátorov či ivabradínu u pacientov s PAH. Inhalovaný NO 
je selektívny pľúcny vazodilatátor, používaný pri perzistu-
júcej pľúcnej hypertenzii novorodencov, u deti s vrode-
nými srdcovými chybami, pri pooperačnej pľúcnej hyper-
tenzii, pľúcnej transplantácii, pri ARDS. NO využívame aj  
pri teste akútnej pľúcnej vazoreaktivity. 

Prostacyklín je mohutný vazodilatátor produkovaný 
najmä endotelovými bunkami. Využívame syntetické ná-
hrady prostacyklínu. Jedným z nich je epoprostenol . Je 
to vysoko účinný vazodilatátor, pôsobiaci v pľúcnom aj 
systémovom riečisku, s antiagregačným, cytoprotektív-
nym a antiproliferatívnym účinkom. Roztok je po roz-
pustení nestabilný, musí sa chrániť pred svetlom, pri 
izbovej teplote ostáva stabilný 8 hodín. Vzhľadom na 
jeho termolabilitu a krátky biologicky polčas (2 – 5 min) 
sa musí podávať chladený v kontinuálnej infúzii po ce-
lých 24 hodín prostredníctvom centrálneho žilového ka-
tétra (nekonvenčná liečba je termín pre označenie kon-
tinuálnej infúznej liečby epoprostenolom pomocou 
pumpy). Dlhodobá liečba je indikovaná u chorých s ne-
gatívnym testom vazoreaktivity, ktorí sú vo funkčnej 
triede III–IV. podľa NYHA, alebo u tých pacientov, kde 
liečba blokátormi kalciových kanálikov zlyhala. Optimálna 
dávka sa individuálne mení, titruje sa zvyšovaním v zá-
vislosti od tolerancie a vedľajších účinkov (flush, bolesti 
hlavy a nôh, hnačka). Epoprostenol zlepšuje výkonnosť, 
hemodynamické parametre, kvalitu života a zlepšuje 
prognózu. 
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Treprostinil, tricyklicky benzidínový analóg prosta-
cyklínu, ma výhodu v termostabilite. Aplikuje sa pum-
pou, buď subkutánne alebo intravenózne. Treprostinil 
má polčas 58 – 83 minút. Riziko vyplývajúce z náhleho 
prerušenia infúzie je eliminované. Dávka i.v trepostinilu 
je 2 – 3-krát vyššia ako i.v. dávka epoprostenolu., úči-
nok treprostinilu je porovnateľný s epoprostenolom. 
Indikačné kritéria oboch preparátov sú prakticky totož-
né (9). 

Iloprost, chemicky stabilný analóg prostacyklínu ma 
sérový polčas 20 – 25 minút, podáva sa v aerosole, 

príp. intravenózne. Účinok inhalovaného iloprostu trvá 
1 – 2 hodiny, takže inhalácie treba opakovať 5-, 9- až 
12-krát za deň. Inhalačný iloprost je podľa niektorých 
štúdií efektívny, najmä v kombinácii s inou terapiou. 

Beraprost je prvý chemicky stabilný perorálne aktív-
ny analóg prostacyklínu. Vrcholovú koncentráciu do-
siahne za 30 minút. Orálny beraprost sa používa v nie-
ktorých krajinách, ale chýba dôkaz jeho efektívnosti.

Antagonisty endotelínových receptorov. Endotelín 
je mohutný vazokonstrikčný a mitogénny faktor. Napriek 
faktu, že nevieme či zvýšené plazmatické koncentrácie 

Obrázok 1.  diagnostický algoritmus u detí s pľúcnou hypertenziou
Pigure 1. diagnostic algorithm in children with pulmonary hypertension

Obrázok 1. Diagnostický algoritmus u detí s pľúcnou hypertenziou 
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zváž iné príčiny systémové ochorenia spojiva, HIV, 
VVCH srdca, portopulmonálne 
ochorenie, lieky/toxíny, pľúcne veno-
okluzívne ochorenie, pľúcny kapilárny 
hemangióm, genetické testovanie ak 
susp. HPAH 
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endotelínu-1 sú príčinou alebo následkom PH, endote-
lín samotný zohráva dôležitú úlohu v patogenéze PH 
(10). Bosentán je neselektívny, duálny antagonista re-
ceptorov (ETA aj ETB) pre endotelín-1 s vyššou afinitou 
k receptoru A, ktorý sprostredkováva vazokonstrikciu a 
proliferáciu hladkých svalových buniek. Dlhodobá liečba 
bosentanom významne zlepšuje prognózu chorých. 
Vzhľadom na možnú od dávky závislú hepatotoxicitu 
(10 %) je nevyhnutné aspoň raz mesačne monitorovať 
pečeňové testy. Po redukcii dávky alebo po vysadení 
dochádza k úprave testov. Bosentan sa v súčasnosti in-
dikuje ako úvodná liečba u pacientov s negatívnym 
akútnym vazodilatačným testom, resp. po zlyhaní liečby 
blokátormi kalciových kanálov vo funkčnej triede III. 
podľa NYHA. 

Macitentán (duálny anatagonista) a ambrisentán 
(antagonista pre receptor A) sú selektívne antagonisty 
endotelínovych receptorov. V klinických štúdiách signi-
fikantne zlepšujú fyzickú výkonnosť a hemodynamické 
parametre. Incidencia hepatopatie je u chronicky lieče-
ných pacientov minimálna. 

Inhibítory fosfodiesterázy sprostredkujú zvyšova-
nie koncentrácie cGMP a pôsobia vazodilatačne a an-
tiproliferačne. Génová expresia a aktivita fosfodiesterázy 
typu 5 je pri PAH výrazne zvýšená. Sildenafil je pero-
rálny, prakticky selektívny inhibítor fosfodiesterázy 5. 
Spôsobuje mohutnú pľúcnu vazodilatáciu s maximál-
nym účinkom 60 – 90 minút po aplikácii. Sildenafil je 
schválený pre použitie v Európe pre deti vo veku 1 až 
17 rokov. Zvýšená mortalita pri užívaní vysokých dávok 
sildenafilu spôsobila, že vysoké dávky sa neodporúčajú 
(u detí s hmotnosťou 8 – 20 kg: 10 mg/dávka, u detí 
nad 20 kg/20 mg dávku a u dojčiat a malých detí 
l mg/kg/dávku (2). najčastejšie nežiaduce účinky sú bo-
lesti hlavy, palpitácie, flush či poruchy trávenia a hnač-
ka. Údaje o tadalafile predpokladajú jeho účinnosť, ak-
tuálne prebieha štúdia určujúca dávku u detí.  Skúsenosti 
s vardenafilom a riociguatom (stimulátor guanylát 
cyklázy), selexipagom (selektívny prostacyklínový ago-
nista) u detí nie sú k dispozícii.

Kombinovaná liečba. Narastá počet pediatrických 
pacientov na kombinovanej liečbe napriek tomu, že 
chýbajú jasné dôkazy u detí o účinnosti tejto liečby. 
Dôvodom je atraktívna myšlienka ovplyvnenia troch 
rôznych ciest patogenézy PH (prostacyklínová, endote-
línová a NO cesta). 

Ďalšou nefarmakologickou možnosťou terapie PH 
pri neúspechu farmakologickej terapie je dekompresia 
pravej komory zahrňujúca atrioseptostómiu, stent PDA 
a Pottsov shunt (anastomóza ľavej vetvy arteria pulmo-
nalis a descendentnej aorty). Dochádza tak nielen 
k zníženiu tlaku v pravej komore, ale zvýši sa preload 
ľavej komory a kardiálny výdaj. Okrem toho, zlepší 
transport kyslíka a zníži hyperaktivitu sympatika. 

Použitie veno-artériového eCMO (veno-venózne 
ECMO zlepší oxygenáciu organizmu, ale neodľahčí 
pravú komoru) je najčastejšie v indikácii „premostenia“ 
k transplantácii.  

Dôležitou možnosťou liečby PH aj u detí ostáva na-
ďalej transplantácia pľúc. Funkčná trieda, TAPSE 
a NtproBNP sa považujú za významné činitele. 
Transplantačná liečba má svoje miesto v terminálnom 
štádiu klinicky stabilizovaného ochorenia, pri ktorom sa 
vyčerpali všetky možnosti dostupnej liečby.  Komplexná 
starostlivosť o pacientov s pľúcnou hypertenziou je ná-
ročná, vyžaduje interdisciplinárny prístup.

 
Záver

Pľúcna hypertenzia u detí je vzácne ochorenie, 
ktoré sa spája s významnou morbiditou a mortalitou. Vo 
väčšine prípadov je idiopatická alebo sa spája s vrode-
nými chybami srdca. Manažment a prognóza závisí 
totiž od typu PH, veku dieťaťa, trvania symptomatológie 
a jej závažnosti, od hemodynamickych parametrov. 
Detský pacient s PH si vyžaduje komplexnú diagnostiku 
a liečbu v špecializovanom centre. V poslednej dekáde 
sa jeho prognóza čiastočne zlepšila vplyvom novej far-
makoterapie a dúfame, že pozorovaný trend bude po-
kračovať. 
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MInIAtLAS MedICíny – traumatológia 

OPERAČNÉ POSTUPY V LIEČBE SYNDRóMU KARPÁLNEHO 
TuNELA
Operations methods in carpal tunel syndrome therapy 
1Lukáš ŠIMKO, 2Piotr ZAGORSKI, 1Palo MACHO, 1Zuzana GABRIELOVÁ 
1Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice, 
Bratislava, prednosta Doc. MUDr. Jozef Fedeleš CSc., 2 Oddzial Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Klinika Chirurgii 
Endoskopowej, Żory, Poľsko

Syndróm karpálneho tunela (SKT) patrí medzi ocho-
renia, ktoré významne znižuje kvalitu života. Pri SKT ho-
voríme tiež o útlakovej neuropatii, čiže nervovom pora-
není, lebo dochádza k poškodeniu nervus medianus 
v neznámom rozsahu. V symptomatológii dominuje tŕp-
nutie 1. – 3. prsta a radiálnej strany 4. prsta hornej kon-
čatiny a nočné bolesti, ktoré rušia spánok, neskôr hypes-
tézia až anestézia, atrofia tenarového svalstva. 
V pokročilom štádiu je riziko, že sa stratená citlivosť na-
priek operačnej intervencii neobnoví. Kľúčové patofyzio-
logické momenty vzniku SKT sú viac-menej objasnené. 
Ak sa zvýši tlak v zúženom karpálnom tuneli, začne sa 
postupne zhoršovať venózny odtok, neskôr dôjde aj ku 
kompresii drobných artérii a kapilár epi- a perineuria 
s následnou ischémiou nervus medianus a vytvorením 
intraneurálneho edému. Lokálny edém je príčinou fokál-
nej demyelinizácie a léziam nervových fascikulov. Pri 
dlhšom trvaní, začne proliferácia fibroblastov, jazvovate-
nie vo vnútri nervu, zhoršenie hypoxie nervu. 
Fibroblastová bariéra vie spomaliť alebo až zastaviť axó-
nový transport a k axónovú degeneráciu. Peroperačne 
pozorujeme nerv v tvare presýpacích hodín (obrázok 1) . 

Diagnostika SKT je relatívne rýchla, konzervatívna 
lieščba málokedy symptómy trvalo rieši, preto väčšina 
pacientov podstúpi operačné uvoľnenie útlaku nervus 
medianus. V literatúre sa opisujú viuaceré operačné me-
tódy, z ktorých každá má svoje výhody aj nevýhody: 
miniinvazívny palmárny rez, predĺžený tradičný rez, en-
doskopické metódy (monoportálna, biportálna). Dĺžka 
incízie má vplyv na potenciálne poranenie vetiev n. me-
dianus, na bezpečnosť kompletnej discízie retinaculum 
flexorum, aj na prehľad počas operácie. 

Miniinvazívny palmárny rez. Pacienti sa operujú 
v lokálnej anestézii s rukovým turniketom, palmárnym 
rezom do 3 cm dĺžky (obrázok 2). Následne sa po 
znázornení pretne retinaculum flexorum, vizuálna kon-
trola nie je možná v celej dĺžke – vložením Freer ele-
vátora medzi n. medianus a retinákulum sa oddelia 
štruktúry a relatívne bezpečne sa pozdĺž elevátora pret-
ne retinákulum proximálne aj distálne. Po dôkladnej he-
mostáze sa vykoná sutúra kože s ponechanými kapilár-
nymi drénmi. Dĺžka výkonu cca 10 – 12 minút.

Predĺžený tradičný rez. Pacienti sa operujú v lokál-
nej anestézii s rukovým turniketom, palmárnym rezom, 
ktorý sa predĺži až na antebráchium (obrázok 3) . 
Následne sa po znázornení pretne retinaculum flexo-
rum, pod vizuálnou kontrolou v celej jeho dĺžke. 
Vizualizuje sa n. medianus (obrázok 4). Ak sú prítomné 
adhézie s retinakulom, jemnými preparačnými nožnica-
mi sa uvoľní nerv od retinakula. Následne je často vidieť 
evidentné uvoľnenie tlaku a rozvinutie nervu do takmer 
pôvodnej hrúbky. Pokračuje sa oddeľovaním n. media-
nus od šľachových obalov na ulnárnej strane tak, aby 
nedochádzalo ku stálemu pohybu nervu a jeho drážde-
niu pri každej flexii prstov. Po dôkladnej hemostáze sa 
vykoná sutúra kože s ponechanými kapilárnymi drénmi. 
Dĺžka výkonu cca 12 – 15 minút.

Endoskopické metódy. V roku 1989 predstavil Okuzu 
monoportálnu techniku preťatia retinakula, Chow biportál-
nu endoskopickú metódu. V roku 1994 Agee opísal mo-
noportálnu techniku s prerezaním retinakula z proximálne-
ho do distálneho konca. V rukách skúseného chirurga 
vedie k dobrým výsledkom, ale sú ťažko replikovateľné 
neskúseným chirurgom. Ekonomické náklady sú podstatne 
vyššie ako pri otvorených metódach. Monoportálna tech-
nika sa vykonáva z prístupu v proximálnej časti retinakula. 
(obrázok 5, 6). Zavedením endoskopu so žliabkom sa zná-
zorní retinakulum a súčasne sa odtlačia ostatné štruktúry 
od miesta, kde sa následne prerušuje retinakulum (obrá-
zok 7). Po vizuálnej kontrole sa vykoná sutúra kože. 
Obmedzenie endoskopickej metódy je v menšom prehľa-
de a neschopnosti revízie priebehu nervu. 

Komplikácie. Stretávame sa hlavne s citlivosťou 
jazvy spojenou so šetrením ruky; adhéziami jazvy k pe-
rineurálnym tkanivám (môžu vyvolávať krátke symptómy 
elektrického výboja do ruky počas pohybu ruky, adhé-
zie môžu vzniknúť nezávisle od operačnej techniky); 
bolesťami bočných pilierov, tzv. „pillar pain“ – zvýšená 
citlivosť v oblasti prominencie os trapezium a os hama-
tum do podkožia. Retinaculum flexorum sa upína na 
tieto štruktúry a zápalová reakcia počas hojenia rany je 
najviac citeľná hlavne na týchto dvoch bodoch. Často 
bolí okolie rany viac ako rana samotná; reinervačná hy-
persenzitívnosť; pretrvávanie parestézií; m. Sudeck; sú-
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časná iná neuralgia: cervikálna radikulopatia, pronátor 
syndróm, diabetická alebo iná polyneuropatia; preruše-
nie palmárneho kutánneho nervu s bolesťou pri dotyku 
v oblasti dlane; prerušenie motorickej vetvy pre tena-
rové svalstvo, jeho atrofia;  prerušenie palmárneho ob-
lúka pri inzercii endoskopického inštrumentária

Záver
Krátky palmárny rez na uvoľnenie retinaculum fle-

xorum predstavuje dostatočne veľký prístup na bezpeč-
ný priebeh operácie. V rukách skúseného chirurga je 
vynikajúcim nástrojom na liečbu SKT – umožňuje skorý 
návrat do práce a väčšinou takmer neviditeľnú jazvu. 
Pri odchýlkách od štandardného priebehu operácie je 
možné konvertovať na predĺžený rez a vizualizovať si 
celý priebeh karpálneho tunela.

Výhodou predĺženého rezu je výborná prehľadnosť 
operačného poľa. Keďže je karpálny tunel domovom mno-
hých anatomických variácií je z nášho pohľadu indikovaný 
hlavne u pacientov s netypickým vekom (príliš mladí) alebo 
inou anamnézou, ktorá nesvedčí pre typický syndróm kar-
pálneho tunela. V týchto prípadoch je prehľad veľkou vý-
hodou a môže odhaliť menej časté dôvody kompresie 
(lipóm na antebrachiálnej časti, stav po fraktúre distálneho 
radia – útlak pod antebrachiálnou fasciou a pod.)

Využitie endoskopickej techniky je vhodné pre skú-
sených operatérov, v ekonomicky vyspelejšom prostredí.
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Obrázok 1. Útlak nervu 
v tvaru presýpacích 
hodín
Figure 1. narrowing of 
the median nerve due  
to pressure

Obrázok 2. Limitovaná 
vizualizácia n. medianus 
z kratšieho prístupu
Figure 2. Limited visibili-
ty of the median nerve

Obrázok 3. Predĺžená 
incízia
Figure 3. elongated  
incision

Obrázok 4. dôkladný 
prehľad priebehu n. 
medianus a kompletnej 
discízie retinaculum fle-
xorum
Figure 4. Perfect visibili-
ty of the median nerve

Obrázok 5. 
Monoportálny prístup 
pre endoskop
Figure 5. Monoportal 
endoscopic access

Obrázok 6. Zavedený 
endoskop
Figure 6. Inserted endo-
scope

Obrázok 7. 
Anterográdne 
prerezanie 
retinakula 
pod endosko-
pickou kon-
trolou podľa 
Ageeho
Figure 7. 
endoscopic 
division of the 
retinaculum  
(sec. Agee)
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Autodidaktický test Lekárskeho obzoru č. 12/2015

Autodidaktický test Lekárskeho obzoru č. 12/2015
20 správnych odpovedí

K práci: CRP a IL-6 pri aneuryzme aorty
1. Aké sú priemerné hodnoty CRP a IL-6 v sére u pacien-

tov s aneuryzmou aorty?
a) v referenčnom rozmedzí fyziologických hodnôt
b) mierne zvýšené v porovnaní s fyziologickými hodnotami 
c) vysoké hodnoty ako počas akútnej fázy zápalového pro-

cesu
d) žiadne tvrdenie nie je správne

2. Aká je korelácia medzi rozmerom aneuryzmy a koncen-
tráciami CRP a IL-6 v sére?

a) lineárna korelácia medzi vzostupnou aortou a koncentrá-
ciou CRL a IL-6 v sére

b) nelineárna korelácia medzi vzostupnou aortou a koncen-
tráciou CRL a IL-6 v sére

c) lineárna korelácia medzi zostupnou aortou a koncentrá-
ciou CRL a IL-6 v sére 

d) nelineárna korelácia medzi zostupnou aortou a koncentrá-
ciou CRL a IL-6 v sére

3. Aký je význam štúdie v klinickej praxi?
a) v rámci diagnostiky a liečby aneuryziem
b) v rámci dispenzarizácie pacientov
c) v rámci liečby aneuryziem
d) v rámci dispenzarizácie pacientov, diagnostiky aneury-

ziem a správnej indikácie na operačnú liečbu 

K práci: Karotídy u adolescentov
4. Mortalita na choroby obehovej sústavy na Slovensku 

v poslednom období podľa údajov, zverejnených slo-
venským národným centrom zdravotníckych informá-
cií,  dosahuje 

a) 500 – 800/100 tisíc obyvateľov ročne
b) 200 – 400/100 tisíc obyvateľov ročne 
c) 100 – 300/100 tisíc obyvateľov ročne
d) 400 – 500/100 tisíc obyvateľov ročne

5. neinvazívne echo-trackingové uSG hodnotenie artériovej 
tuhosti sa využíva pri:

a) hodnotení skorých aterosklerotických zmien ciev 
b) v diagnostike morfológie aterosklerotických plátov
c) na určovanie intimo-mediovej hrúbky spoločnej karotídy
d) na určovanie intimo-mediovej hrúbky internej karotídy

1. a b c d

2. a b c d

3. a b c d

4. a b c d

5. a b c d

6. a b c d

7. a b c d

8. a b c d

9. a b c d

10. a b c d

11. a b c d

12. a b c d

13. a b c d

14. a b c d

15. a b c d

16. a b c d

17. a b c d

18. a b c d

19. a b c d

20. a b c d

Priezvisko, meno, tituly  .........................................................................................................................................................

Adresa .......................................................................................................................................................................................

Registračné číslo v SLK ........................................................ e-mail .........................................................................................

dátum, podpis, lekárska pečiatka ...........................................................................................................................................

VÁŽENÍ ČITATELIA,
SACCMe (Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie) udelila našej redakcii právo publikovať v kaž-

dom čísle Lek. obzoru autodidaktický test na získanie kreditov CME. Test spočíva v správnych odpovediach na 20 otázok 
z článkov uverejnených v tomto čísle Lek. obzoru. Úspešnosť riešenia 80 – 100 % znamená získať 2 kredity, 60 – 80 % 1 kre-
dit, t. j. každý rok možno takto získať až 24 kreditov (= 24 hodín čistého času na kongresoch, sympóziách, kurzoch a pod.). 
Naši čitatelia tak získavajú možnosť využiť poznatky z našich článkov na prístupnú cestu k zvyšovaniu svojej kvalifikácie.

Test sa skladá z 20 otázok, uverejňuje sa spolu s návratkou, na ktorej sú číslicami a písmenami vyznačené všetky otázky 
a možné odpovede. Je zameraný na články publikované v tomto čísle. Účastník testu môže použiť originálnu návratku z časo-
pisu alebo jej kópiu. Účastník testu musí na návratke uviesť: svoje registračné číslo v SLK, meno, adresu, lekársku pečiatku, dátum 
, podpis. Ku každej otázke je výber štyroch odpovedí, z nich môžu byť viaceré správne. Test sa rieši tak, že sa krúžkujú správ-
ne odpovede. Riešenia na návratke nemožno opravovať . Návratky treba zaslať na adresu redakcie do 30 dní od vyjdenia čísla. 
Správne odpovede uverejníme v nasledujúcom čísle Lek. obzoru. Návratky, ktoré budú zaslané po uvedenom dátume, nebudú 
mať všetky nevyhnutné náležitosti, alebo na nich budú opravované riešenia, sa nemôžu prijať na vyhodnotenie.
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K práci: Steatóza pečene
6. Vysokosenzitívny C-reaktívny proteín (hs-CRP) je
a) proteín s molekulovou hmotnosťou 105 000 Daltonov
b) CRP v rozmedzí 0 – 5 mg/l realizované pomocou špeciál-

neho vysokocitlivého testu 
c) hlavný indikátor vírusového zápalu prebiehajúceho v orga-

nizme
d) všetky odpovede sú správne

7. V bežnej detskej populácii je výskyt steatózy pečene :
a) 2,6 %   
b) 3 %
c) 5,2 %
d) 8,04 %

8. „Zlatým štandardom“ v diagnostike steatózy je:
a) USG brucha
b) vyšetrenie pečeňových ciev
c) laparotómia
d) biopsia pečene

9. Infiltrácia tuku v pečeni je prejavom metabolického 
syndrómu, súvisí s inzulínovou rezistenciou a nie je 
úzko spojená s: 

a) obezitou
b) DM
c) dyslipidémiou a hypertenziou
d) artériovou hypotenziou

K práci Vargová: Raynaudov fenomén
10. Ktoré z tvrdení o primárnom Raynaudovom fenoméne 

nie je pravdivé?
a) spôsobuje ireverzibilnú prestavbu cievnej steny, fibrózu 

intimy a zúženie cievneho  lúmena
b) typickým spúšťačom cievnych spazmov je chlad 
c) zmeny farby kože sú zvyčajne symetrické 
d) kapilaroskopický nález je fyziologický

11. Ktorá z charakteristík farebných zmien kože distálnych 
častí tela pri akrocyanóze nie je pravdivá? 

a) farebné zmeny kože sú symetrické
b) farebné zmeny sú bifázické – biela, modrá
c) sprevádza ich  lokálna hyperhidróza
d) všetky odpovede sú správne

12. Pre posúdenie rizika vývoja autoimunitnej choroby 
u pacienta s akrálnou vazoneurózou je podstatné

a) kapilaroskopické vyšetrenie nechtového lôžka
b) vyhodnotenie autoprotilátkového profilu
c) vyhodnotenie  nešpecifických zápalových ukazovateľov
d) všetky odpovede sú správne

13. V patogenéze vaskulárnej morfológie pri Raynaudovom 
fenoméne zohráva úlohu

a) hyperfosfatémia
b) hyperhomocysteinémia
c) eozinofília
d) hypokaliémia

K práci: Inzulínová rezistencia (IR)
14. Vyberte správne tvrdenie:
a) Dospelí ľudia nemajú funkčný hnedý tuk.
b) Dospelí ľudia majú funkčný hnedý tuk, ktorý vďaka špeci-

fickej bielkovine termogeninu spomaľuje katabolizmus 
triacylglycerolov.

c) Dospelí ľudia majú funkčný hnedý tuk, ktorý vďaka špeci-
fickej bielkovine termogeninu urýchľuje katabolizmus tria-
cylglycerolov.

d) Funkčný hnedý tuk výrazne ovplyvňuje energetickú rovno-
váhu a zvyšuje riziko vzniku obezity.

15. Vyberte nesprávne tvrdenie: 
a) Najvyšší výskyt IR u adolescentov (15-18 rokov) bol opísa-

ný na Novom Zélande, kde nepresahuje 20% 
b) Výskyt IR v  súbore študentov košických stredných škôl, 

nezávisle od BMI percentilu, bol 13.94%. 
c) Prítomnosť IR u košických stredoškolákov s obezitou 

a nadváhou je 30%.  
d) Výskyt IR u detí (11.59 ± 2.73 rokov) v Španielsku podľa 

HOMA index v roku 2012 bol 29 %. 

16. Vyberte nesprávne tvrdenie: 
a) Costa a spol . potvrdili vzťah medzi nadhmotnosťou 

a nepriaznivým kardiometabolickým (proaterosklerotic-
kým) profilom – artériovou hypertenziou, zvýšenou kon-
centráciou triacylglycerolov, HOMA indexom, poklesom 
koncentrácie HDL cholesterolu a to už u detí a adolescen-
tov.

b) Serrano a spol . opísali 4-5 násobne zvýšené riziko alterácie 
HOMA index u adolescentov s nadváhou, ďalej  pozitívny 
vzťah medzi HOMA index a percentom telesného tuku.

c) Detská obezita má tendenciu pretrvávať aj v dospelosti, 
čo vedie k vzniku kardiovaskulárnych (KVS) zmien v 
dôsledku obezity a k diabetes mellitus 2. typu, prípadne 
k alterácii glukózového metabolizmu, ktoré sú  pozoro-
vané už u mladých dospelých.

d) Podvýživa v detskom veku sa stáva celosvetovým epide-
miologickým problémom 21. storočia.

K práci: Kŕčové žily – termoablácia 
17. Po endovenóznych termoabláciách vén
a) je nutný pokoj na posteli a infúzna terapia
b) pacient je plne mobilný a odchádza sám z operačného 

sálu
c) pacient nesmie piť a jesť
d) pacient vyžaduje  hospitalizáciu a sledovanie

18. endovenózne termoablácie vén sa vykonávajú
a) v intumescencii
b) v zvodovej  anestézii
c) pri obliterácií hlbokého venózneho systému
d) mimo operačného sálu

K práci: Koronarografia 
19. Podľa ktorej indikácie by ste poukázali pacienta na Ct 

koronarografiu?:
a) angína pectoris po perkutánnej koronárnej intervencii
b) pozitívna rodinná anamnéza na KVS ochorenia u asymp-

tomatických jedincov
c) typické stenokardie s EKG zmenami a pozitivitou 

kardiošpecifických markerov
d) atypické hrudníkové bolesti 

20. Multidetektorová Ct koronárna angiografia sa vyzna-
čuje:

a) vysokou negatívnou prediktívnou hodnotou 
b) nízkou negatívnou prediktívnou hodnotou
c) nízkou senzitívnosťou
d) vysokou pozitívnou prediktívnou hodnotou


