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Detská chirurgia – najkrajšie umenie
Dieťa je najkrajším stvorením lásky muža a ženy. Prichádza na svet nabité energiou
pre život s dedičstvom svojich predchádzajúcich pokolení. Dieťa potrebuje láskavú starostlivosť rodiny, priateľov a niekedy i nás lekárov. Dieťa je dar a choré dieťa je vzácny
dar.
Chirurgia je remeslo. Veľmi dlho trvalo, kým v novodobej histórii prijali chirurgiu medzi lekárske vedy. Chirurgom sa človek stáva na operačnej sále. Operácia je vrcholným
umením, divadelným predstavením. A v hlavnej úlohe je vždy pacient. Detská chirurgia
je azda najkrajším umením. Hlavnú úlohu hrá choré dieťa. V týchto predstaveniach je
však šťastný koniec predurčený. A práve preto je detská chirurgia radostná.
Zažívame vzácne obdobie. Klasická chirurgia sa mení na miniinvazívnu, endoskopickú. Operačná technika sa zjemnila a je stále viac precíznejšia. Komplikácie sa minimalizujú. Pacient prichádza na operačnú sálu exaktne vyšetrený a explorácia v chirurgii
sa vytráca. V minulosti sme predpokladali, že existuje jediný spôsob liečby a iba ten je
správny. Dnes vieme, že rovnako dobrý výsledok vieme dosiahnuť viacerými postupmi
a je na nás, ktorý si v danom prípade zvolíme. Niektoré ochorenia sa vyskytujú zriedkavo a je na nás, aby sme odovzdali pacienta tam, kde sa na jeho problém špecializujú.
Obsiahnuť celú problematiku v detskej chirurgii je dnes takmer nemožné.
Skriptá vznikli spojením niektorých kapitol z knihy Detská chirurgia a niektoré sú
úplne nové. Je to naozaj iba vybraná časť detskej chirurgie.
Špecializácia v medicíne a teda i v detskej chirurgii je charakteristikou doby. Moderné technológie nás posúvajú stále vpred. Je zložité nepodľahnúť reklame a zvoliť optimálny prostriedok. A ako sa stať špecialistom? Pre tých, ktorí sú v tréningu odporúčam
zostaviť si mozaiku tých najlepších pracovísk alebo osobností, od ktorých sa chcú učiť
a tak získavať svoje skúsenosti. A znovu zopakujem, lekári hranice nepoznajú. No a pre
nás, ktorí už máme niečo za sebou použijem znova prirovnanie k divadlu. Každá operácia má svoju premiéru, reprízy, ale i derniéru. Aby mohla nastať znova premiéra. A nie
vždy je indikovaná operácia. Konzervatívna liečba má svoje miesto i v chirurgii a u detí
je to niekedy iba observácia. Práve dlhodobým sledovaním je detská chirurgia výnimočná. A dlhodobé sledovanie robí z nás špecialistov. Pomáha overiť, či ten náš postup bol
ten najsprávnejší.
František Horn

1.
Všeobecná časť
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Detská chirurgia

je medicínsky odbor, ktorý je špecifický vekom svojich pacientov. Cieľovou skupinou
sú deti:
yy fetus - v niektorých situáciách sa stretávame s pacientom ešte pred narodením
(spina bifida, hydrocefalus, diafragmatická hernia, omfalokéla, gastroschíza,
teratómy, pľúcne malformácie, srdcové a urogenitálne chyby)
yy dieťa od 0 do 19 rokov. Detský vek ďalej klasifikujeme na
yy novorodenecké obdobie (28dní),
yy dojčenecké (6 mesiacov)
yy obdobie batoliat (do 3 rokov),
yy predškolský vek (do 6 rokov),
yy mladší školský vek (do 12 rokov)
yy starší školský vek (do 16 rokov)
yy adolescent (do 19 rokov).
Každé spomenuté vekové obdobie má svoje špecifiká. Pri niektorých ochoreniach je
možná starostlivosť o adolescentov a mladýchľudí do 26. alebo až 27 rokov. Všetko závisí
od konkrétneho pacienta a ochorenia.
Detská chirurgia používa všetky spoločné postupy klinických odborov v diagnostike
a liečbe. I tu platí - počúvaj pacienta, vraví Ti diagnózu. Existujú určité rozdiely. Výhodou je, že okrem dieťaťa sme v rozhovore so sprievodcom. Vstupov je viac. A takisto
spôsob, ako sa k nim dopracujeme je hravý.
yy Anamnéza je rovnaká ako u dospelých:
yy Rodinná - súvisiace ochorenia, genetika a i.
yy Osobná - začína prenatálnym obdobím minimálne do predškolského veku,
detské choroby, špeciálne ochorenia alebo sledovania u iných detských
odborníkov (kardiológ, neurológ a i.), očkovania, strava (mlieko, diéta)
yy Alergie na potraviny a lieky
yy Lieky - ktoré dieťa užíva
yy Infekčná - kontakt s chorými a pobyt v exotických krajinách
yy Pediater - meno
yy Sprievodcovia - je dôležité vedieť, či dieťa je s rodičom, pestúnom, trénerom,
učiteľom alebo s náhodným doprovodom.
yy Terajšie ochorenie - v chirurgii azda to najdôležitejšie, ktorým môžeme začať.
Je dôležité odlíšiť, či budeme s dieťaťom iba na ambulancii alebo je potrebné
dieťa hospitalizovať.
Najzákladnejším princípom je uvedomiť si, že potrebujeme viac času na úkony. Najprv je nevyhnutné nadviazať priateľský kontakt a rozhovor začať zdanlivo nesúvisiacimi otázkami, ktoré majú za cieľ vymazať strach a vytvoriť priateľské prostredie. Vždy
v polohe, aby sme mali očný kontakt s dieťaťom, takže sa zväčša potrebujeme znížiť. Je
nevyhnutné, aby sme boli pri komunikácii s pacientom viacerí, avšak nemali by sme byť
v prevahe. Pýtame sa opakovane na to isté. A v terajšom ochorení uvádzame aj súvisiace
ochorenia z osobnej anamnéze. Ak dieťa zvracia a má Crohnovu chorobu, môže a nemusí to súvisieť.
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Fyzikálne vyšetrenie je takisto podobné ako v dospelej medicíne. Ruky musíme mať
teplé a čisté. Niekedy používame nesterilné rukavice na vlastnú ochranu, niekedy sú
nevyhnutné sterilné a nealergizujúce - chránia pacienta i nás.
Pohľadom vyšetrujeme dieťa a jeho doprovod od vstupu do ambulancie. Pohmat, posluch a poklop robíme až po získaní dôvery rozhovorom. Fyzikálne zisťujeme generálny
status a lokálne vyšetrenie robíme nakoniec. Vyšetrujeme od časti, ktorá nebolí a až nakoniec ten najbolestivejší úkon.
Pracovná diagnóza je záverom anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia. Niekedy nezačíname s pacientom.
Vyšetrovacie metodiky sú rovnaké ako v dospelej medicíne. Niektoré robíme v sedácii alebo až celkovej anestéze, pretože je potrebný kľud pacienta.
Laboratórne testy vyšetrujú časť pacienta a preto je nevyhnutná pracovná diagnóza, krátka anamnéza alebo osobná konzultácia s vyšetrujúcim lekárom. Všetky telesné
tekutiny dokážeme vyšetriť, najčastejšie krv a moč. Dbáme, aby bol odber nebolestivý.
V súčasnosti aj vpich dokáže byť nebolestivý.
Zobrazovacie vyšetrenia sú v chirurgii veľmi dôležité. Postupujeme od najmenej invazívnych po tie najviac zaťažujúce.
yy Ultrasonografia (USG) sa používa na zobrazenie takmer všetkých priestorov
alebo častí.
yy Natívna rtg snímka je tiež rutinná.
yy Nasleduje kontrastné vyšetrenie,
yy počítačová tomografia (CT) alebo
yy magnetická rezonancia (MRI).
yy ďalšie už viac špecifické sú vyšetrenie pozitrónová emisná tomografia (PET)
alebo rádioizotopové vyšetrenie. Sú rezervované pre vyššie špecializované
pracoviská pri podozreniach na závažnejšie ochorenia. Takisto vieme vykonať
fúziu zobrazení alebo robíme vyšetrenia opakovane na posúdenie dynamiky
ochorenia - opakované USG pri podozrení na akútnu appendicitídu, CT
mozgu pri epidurálnom hematóme a iné. Všetky zobrazenia v súčasnosti
vieme spracovať v špeciálnych programoch alebo aplikáciách. Takmer všetky
pracoviská komunikujú navzájom a zobrazovacie vyšetrenie vieme zdieľať.
Napríklad v systéme Tomocon cez T3 stanice komunikujú české a slovenské
nemocnice. Všetky zobrazenia hodnotí detský chirurg na obrazovke alebo
filme a následne číta popis zobrazenia od rádiodiagnostika. Pri nejasnostiach
je nevyhnutná osobná konzultácia alebo viac pohľadov, prípadne konzultácia
viacerých špecialistov.
Vyhýbame sa situáciám, aby sme konzultovali výsledky vyšetrení a nie pacienta. Dnes
po sieti vieme poslať zobrazenie kolegovi, ktorý dokáže posúdiť stav zobrazenia. Nie
pacienta. Snažme sa riešiť pacienta a nie jeho snímky. Bez vyšetrenia pacienta neindikujeme operáciu.
V súčasnosti existuje veľa náhodných zobrazení. Príklad: pri úraze hlavy robíme CT
a zistíme negatívny nález v súvislosti s traumou, avšak vedľajším nálezom môže byť mozgová cysta, ktorá nevyžaduje liečbu. Preto riešime vždy pacienta a nie jeho snímky.
Detská chirurgia používa manuálne, v súčasnosti skôr inštrumentálne úkony v liečbe
svojich pacientov. Tak ako vo všeobecnej chirurgii, i v detskej chirurgii platí subšpecializácia podľa jednotlivých anatomických a fyziologických systémov: detská urológia,
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ortopédia, kardiochirurgia, neurochirurgia a i. Prípadne ďalšia špecializácia v rámci systémov alebo veku: novorodenecká chirurgia, hrudná chirurgia, transplantačná chirurgia, fetálna chirurgia. Operácie v detskej chirurgii podobne ako v ostatných odboroch
klasifikujeme na:
yy krvavé – otvorené, s incíziou kože
yy nekrvavé – zatvorené (napr. zatvorená repozícia dislokovanej zlomeniny)
Ďalšia klasifikácia je na základe použitej operačnej techniky:
yy klasická operácia – s využitím klasických prístupov – incízií, zväčša niekoľko
centimetrov, prichádzame do styku s tkanivami a orgánmi
yy endoskopická alebo tiež miniinvazívna – s využitím kamery operujeme
pomocou špeciálneho inštrumentária a zákrok sledujeme na obrazovke. Veľkosť
incízie je závislá na veľkosti zavádzačov (portov), zväčša do 10-15 mm
yy robotická – najnovšia metodika s robotickým endoskopickým inštrumentáriom:
pracujeme pri osobnom počítači, ruku chirurga nahrádzajú mechanické časti
robota, ktoré zavádzajú pacientovi jeho asistenti a výkon sledujeme takisto na
obrazovke. V niektorých prípadoch môže byť operujúci chirurg na inom mieste,
ako je pacient.
Podľa nálezu a výkonu operácia môže byť:
yy radikálna – odstránime príčinu ochorenia a očakávame úplné vyzdravenie
pacienta (pri akútnej apendicitíde apendektómia je radikálny výkon)
yy paliatívna – zmierňujeme dôsledky nevyliečiteľnej choroby (ileostómia alebo
kolostómia pri ileóznom stave v dôsledku inoperabilného nádoru brušných
orgánov)
yy exploratívna – pátrame po príčine ťažkostí a podľa nálezu pristúpime k výkonu
radikálnemu, paliatívnemu alebo iba diagnostike (biopsia nádoru). V súčasnosti
pri širokých možnostiach exaktnej predoperačnej diagnostiky (hlavne USG, CT,
MRI, endoskopie a i.) počet exploratívnych výkonov je minimálny.
Detská chirurgia sa popri ochoreniach, ktoré sú typické i pre medicínu dospelých (zápaly, nádory, krvácania a úrazy) zaoberá špecifickou problematikou – vrodenými vývojovými chybami. Ich incidencia klesá s vekom pacientov a prejavia sa teda hlavne u novorodenca. Vzhľadom na závažnosť problematiky a početnosť pacientov sa v niektorých
regiónoch vyčlenila samostatná novorodenecká chirurgia. Niektoré vrodené chyby však
môžu zostať dlho (i niekoľko rokov) bez príznakov (malrotácia čreva, Hirschprungova
choroba a pod.) a niektoré naopak vekom a rastom pacienta sa zvýrazňujú (pectus excavatum). Preto platí zásada, že operácia detského pacienta patrí do rúk špecialistov pre
detský vek.
Operácie v detskej chirurgii vyžadujú špecifický prístup. Základné vybavenie na operačnej sále musí akceptovať rôznorodosť svojich pacientov – od 500g novorodenca po
telesnou konštitúciou dospelého pacienta. Od malého výhrevného lôžka po klasický
operačný stôl, od takmer miniinštrumentária po klasické vybavenie operačných setov.
V endoskopii je to obdobne – mini porty (od 3mm) až po 10, prípadne 15mm inštrumentárium. Vo všeobecnosti platí zásada, že detská chirurgia využíva jemnú operačnú
techniku.
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Udržiavanie telesnej teploty pacienta je veľmi dôležitou súčasťou operácie. Podchladenie pred výkonom môže mať za následok pooperačné komplikácie. Súčasťou operačného stola je preto výhrevná podložka. Operácia využíva viacvrstvové rúškovanie s vytvorením tepelného stanu pre pacienta, do ktorého prúdi filtrovaný vzduch s nastaviteľnou teplotou. Jedine týmto spôsobom dokážeme pacientovi zabezpečiť ustálenú telesnú
teplotu.
Operačný team je: detský anesteziológ + sestra, chirurg + 1-3.asistenti, operačná sestra+obsluha+sanitári.
Zároveň je nevyhnutná účasť ďalších špecialistov - technik pre endoskop, alebo mikroskop, navigáciu alebo počítač, ďalej špecialista pre neuromonitoring, ak ho používame.
Pri používaní zobrazovacieho zariadenia (mobilné rtg, CT, alebo USG a pod.) používame ochranné prostriedky (vesty a sterilné krytie) a obsluhu robí rádiodiagnostik
a laborant.
Operácia v detskej chirurgii je indikovná na dosiahnutie vyššej kvality života. V súčasnosti je viac optimálnych postupov na dosiahnutie rovnakého cieľa: appendectomia
laparoskopická alebo klasická, obe sú správne. Operačná miniosteosyntéza pri zlomenine kľúčnej kosti s uhlovou dislokáciou alebo iba fixačný vonkajší obväz - stella dorsi, oba
postupy sú správne. Laparoskopická cholecystectomia alebo iba konzervatívna liečba
pri cholecystitíde a žlníkových kameňoch. A takto môžeme pokračovať asi pri všetkých
diagnózach a postupoch.
Pre všetky pediatrické odbory a teda aj pre detskú chirurgiu platí zásada, že využívame mentálny i fyzický rast na dosiahnutie dobrých výsledkov našej liečby. Dlhodobé
sledovanie je nevyhnutné na overenie našich postupov.

Literatúra:
VOJTÍŠEK, V., POČTA, J., STRNAD, J.: Chirurgia I., Osveta, 1986, 231 s.
HORN, F. a kol: Detská chirurgia, 2014, SAP, 568 s.
PECHAN, J. a kol.: Princípy chirurgie III., Primaprint 2013, 1098 s.
ŠNAJDAUF, J., ŠKÁBA, R. a kol.: Detská chirurgie, Galén, 2005, 396 s.
KUDLEJOVÁ M., a kol.: Inštrumentovanie: Princípy, zásady techniky a postupy, Osveta, 2014, 431 s.
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2.1 Kraniotrauma u detí
Kraniocerebrálne poranenie u detí je jedným z najčastejších poranení a úrazy hlavy
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Počet kraniotráum u detí má stúpajúcu tendenciu,
hlavne u detí do veku 3 rokov. Úraz hlavy je u dieťaťa najčastejšou príčinou smrti alebo
celoživotného postihnutia.
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tálny obvod hlavy je v tomto veku približne 47 cm. Mozog, najvyššie centrum nervovej
sústavy, je uložený v dutine tvorenej lebkovými kosťami plávajúc v cerebrospinálnom
moku – likvore, ktorý sa spolupodieľa na jeho mechanickej ochrane. Mozgové obaly –
meningy: dura mater, arachnoidea a pia mater sa takisto podieľajú na jeho protekcii.
Najčastejšou príčinou kraniotraumy sú pády najmä v domácom prostredí a u detí do
troch rokov, ďalej vo všetkých vekových kategóriách dopravné nehody, rekreačné aktivity najmä neorganizované, násilné poranenia – týranie detí, prepady, šikana a u novorodencov pôrodný traumatizmus. Podľa časovej postupnosti rozdeľujeme kraniocerebrálne poranenia na primárne alebo sekundárne. Podľa priestorovej charakteristiky
na ložiskové alebo difúzne a podľa komunikácie s vonkajším prostredím na otvorené
alebo zatvorené.
Glasgowské kóma skóre (Glasgow Coma Scale – GCS) je návod, ktorý podľa závažnosti
rozdeľuje kraniocerebrálne poranenia na:
– ľahké: GCS 13 – 15,
– stredne ťažké: GCS 9 – 12,
– ťažké: GCS 3 – 8.
GCS hodnotí stav vedomia a reakcie pacienta, pričom pri ťažkých poraneniach je
prognóza nepriaznivá. GCS sa u dospelých používa na posúdenie mentálneho stavu
a môžeme ho použiť i u starších detí. Sústreďuje sa na reakciu očí, slovnú odpoveď
a motoriku. Najnižší počet bodov 3 zodpovedá hlbokej kóme alebo smrti pacienta. 15
bodov znamená, že je pacient bdelý, pri plnom vedomí. Modifikácia pre použitie u menších detí (Pediatric Glasgow Coma Scale – PGCS) prihliada na mentálny stav dojčiat.
Patogenéza poranenia mozgu závisí od mechanizmu úrazu. Môže byť kontaktný,
v mieste nárazu, alebo zotrvačný (inerciálny), ktorý vyvolá akceleráciu a deceleráciu.
Výsledkom môže byť poranenie: v mieste nárazu (coup injury) alebo na protiľahlej strane (contre coup) (obr. 2.1.1).
Základným príznakom poranenia mozgu je porucha vedomia, ktorá však na začiatku môže byť krátkodobá, a preto i prehliadnutá. Pri epidurálnom alebo subdurálnom
hematóme nasleduje po úvodnom bezvedomí lucidný interval, ktorý môže trvať rôzne
dlho (minúty, hodiny, ale i viac dní). Neskôr môže nastať znova porucha vedomia, ktorá znamená závažný stav. Ďalšie symptómy sú nauzea, vracanie, bolesti hlavy, nepokoj,
zmätenosť, podráždenosť, strata pamäti, spavosť, dezorientácia. Sú spoločné takmer pre
všetky typy kraniocerebrálneho poranenia. Pretože príčinou úrazu môže byť i násilie,
starostlivosť o deti s príznakmi poranenia mozgu sú hyperprotektívne.
Manažment dieťaťa s kraniotraumou je multidisciplinárny, čo znamená, že dieťa primárne vyšetrujú viacerí odborníci (detský chirurg, neurológ, rádiodiagnostik). V prípade, ak sa potvrdí, alebo iba vysloví podozrenie na niektorý typ kraniocerebrálneho poranenia, dieťa je hospitalizované v nemocnici. Dôvodom na prijatie dieťaťa sú i nedôveryhodní rodičia alebo sprievodcovia. Exaktné určenie diagnózy v niektorých prípadoch
vyžaduje opakované vyšetrenia špecialistami a opakované zobrazovacie vyšetrenia.
V prípade ťažkého poranenia je pacient umiestnený na oddelení intenzívnej starostlivosti. Tím špecialistov vedie intenzivista a tvoria ho okrem uvedených neurochirurg,
oftalmológ a ďalší podľa poranenia jednotlivých systémov. Terapia je konzervatívna
alebo operačná (epidurálny alebo subdurálny hematóm, kompresívna zlomenina lebky
alebo poranenie s významným zvýšením intrakraniálneho tlaku). Konzervatívna liečba
spočíva v observácii, monitorovaní intrakraniálneho tlaku (ICP), prípadne centrálneho
perfúzneho tlaku (CPP). Hyperosmolálna liečba (manitol, 3% roztok NaCl) môže mať
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benefit pri stredne ťažkom a ťažkom poranení. Kortikoidy sa používajú vzhľadom na
ich dobrý efekt u detí so zvýšeným ICP pri tumoroch. Predpokladá sa rovnaký účinok,
i keď nie je jednoznačne potvrdený a najnovšie odporúčania kortikoidy nefavorizujú.
Ani hyperventilácia a hypotermia sa v súčasnosti neodporúčajú. Barbituráty znižujú ICP
a súčasne navodzujú kardiálnu hypotenziu, preto ich podávanie treba prísne monitorovať s prípadnou kardiálnou podporou. Z chirurgických výkonov sa v súčasnosti uprednostňuje externá ventrikulárna drenáž (EVD) a dekompresívna kraniektómia s plastikou
dury, hlavne u tých pacientov, ktorí nereagujú na medikamentóznu liečbu.
Ku kraniocerebrálnym poraneniam patrí otras mozgu – najčastejšie poranenie, ktoré
vo väčšine prípadov nezanecháva následky a patrí do skupiny difúznych poranení. K závažným difúznym poraneniam patrí edém mozgu a difúzna axonálna lézia. Ložiskové
poranenia sú väčšinou hematómy – epidurálny, subdurálny, intracerebrálny, subarachnoidálna hemorágia a kontúzia mozgu. K zlomeninám kostí patria fisúry a fraktúry kalvy
a spodiny lebky.-

obr. 2.1.1 Poranenie: v mieste nárazu (coup injury) alebo na protiľahlej strane (contre coup).

2.1.1 Jednotlivé typy kraniocerebrálnych poranení
2.1.1.1 Commotio cerebri
Otras mozgu (CC) je najčastejší typ kraniocerebrálneho poranenia u detí a patrí medzi difúzne poranenia. Je to funkčné, plne reverzibilné postihnutie mozgu bez morfologického nálezu a klinických následkov. Niektorí autori udávajú bezvedomie ako klasifikačné kritérium, iní považujú za otras mozgu i stav bez poruchy vedomia.
Klinický obraz: bezvedomie, amnézia, nauzea a vracanie, bolesti hlavy, zmätenosť, závraty, spavosť, poruchy koncentrácie, dvojité videnie, nervozita, spomalené reakcie, po-
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ruchy stability, kŕče a iné. Kombinácia príznakov je častá, najzávažnejšie sú bezvedomie,
vracanie a amnézia. Amnézia býva častejšie retrográdna (výpadok pamäti na okolnosti
tesne pred úrazom) ako anterográdna (výpadok pamäti na okolnosti bezprostredne po
odznení bezvedomia).
Diagnostika: podrobná anamnéza, fyzikálne chirurgické a neurologické vyšetrenie.
Zobrazovacie vyšetrenia majú význam z diferenciálnodiagnostických príčin. Pri izolovanom otrase mozgu je nález na usg, rtg, CT a MRI negatívny. Observácia ambulantne alebo na oddelení má takisto za cieľ predísť alebo odhaliť závažnejší typ poranenia.
U malých detí s opakovaným vracaním je niekedy potrebná infúzna rehydratačná liečba.

2.1.1.2 Epidurálny hematóm
Epidurálny hematóm (EDH) je najčastejšou intrakraniálnou hemorágiou u detí s incidenciou 4 %. Vzniká zakrvácaním do epidurálneho priestoru – teda medzi lamina interna
kalvy a dura mater. Spôsobuje odlúčenie vonkajšieho listu dury od periostu kalvy. Až
v 90 % prípadov býva v oblasti epidurálneho hematómu súčasne dokázaná aj fraktúra kalvy. Príčinou krvácania býva u starších detí ruptúra arteria meningea media alebo
u malých detí krvácanie zo špongióznej kosti pod fisúrou kalvy.
Klinický obraz: bezvedomie, po ktorom môže nasledovať tzv. lucidný interval (najčastejšie do 24 hodín) – plné vedomie, po ktorom sa objaví porucha vedomia, anizokória
(fixná dilatácia pupily na strane hemorágie), hemiparéza a nešpecifické príznaky ako pri
CC.
Diagnostika: usg mozgu, rtg lebky a jednorazovo alebo opakovane vykonané CT vyšetrenie mozgu a lebky. Epidurálny hematóm má obyčajne typický šošovkovitý – bikonvexný tvar. Kontrolné CT indikujeme do 24 hodín podľa stavu pacienta.
Terapia – hematómy menšieho rozsahu, bez klinickej manifestácie liečime konzervatívne. Observácia, intenzívne monitorovanie vitálnych funkcií, podávanie hemostyptík
a kontrolné CT vyšetrenie mozgu sú základom konzervatívnej terapie. Pri rozsiahlych
epidurálnych hematómoch s deterioráciou klinického stavu je nevyhnutná urgentná
chirurgická intervencia – evakuácia z trepanácie alebo kraniotómie, prípadne kraniektómia s plastikou dury, podľa stavu pacienta. Pooperačne je optimálne monitorovanie intrakraniálneho tlaku (ICP). V pooperačnom období je potrebné aj kontrolné CT
mozgu. Pri indikácii intervencie je rozhodujúce PGCScale < 9, objem hematómu 30
cm3, presun stredočiarových štruktúr 5 mm je hranica na rozhodovanie o intervencii.
Anizokória, hemiparéza a porucha vedomia sú striktné indikačné kritériá na evakuáciu.
Kraniotómia je bezpečnejší spôsob na kompletnú evakuáciu ako trepanácia. Prognóza
je u detí s EDH lepšia ako u dospelých, dôležitá je správna a včasná diagnostika a výber
vhodného terapeutického postupu (obr. 2.1.2 a 2.1.3).
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obr. 2.1.2 Epidurálny hematóm
u pacienta na CT (archív KDCH
Bratislava).

obr. 2.1.3 Kontrolné CT tohto
pacienta po operačnej evakuácii
EDH (archív KDCH Bratislava).

2.2.1.3 Subdurálny hematóm
Subdurálny hematóm (SDH) vzniká krvácaním medzi duru mater a arachnoideu. Je
to krvácanie venózneho pôvodu v dôsledku ruptúry premosťujúcich vén, prípadne laceráciou steny žilových splavov. Najčastejšou lokalizáciou býva frontálna a temporálna
oblasť. Zriedkavý je výskyt SDH v oblasti zadnej jamy, kde sa vo zvýšenom počte vyskytuje len u novorodencov a je formou pôrodného traumatizmu. Incidencia SDH je
3 %. Jednou zo závažných príčin SDH je syndróm týraného dieťaťa, zriedkavou príčinou
SDH môže byť aj nepriama kraniotrauma vznikajúca mechanizmom švihnutia bičom
(„whiplash injury“) – pôsobením flexie a následne extenzie v oblasti krčnej chrbtice.
Diagnostika: CT vyšetrenie mozgu opakovane, eventuálne MRI mozgu.
Terapia – závisí od rozsahu a expanzivity procesu a od klinického stavu pacienta. Pri
menších neexpanzívne sa správajúcich subdurálnych hematómoch je terapia konzervatívna – intenzívne monitorovanie (najmä ICP) a kontrolné CT vyšetrenie mozgu. V prípade väčších expanzívne sa správajúcich subdurálnych hematómoch je terapia operačná
– trepanácia, rozšírená trepanácia, prípadne kraniotómia alebo kraniektómia, durotómia a evakuácia hematómu, plastika dury a ICP monitorovanie. Indikačné kritérium je
PGCS < 9, hrúbka nad 10 mm a stav pacienta: ak je v kóme, intervencia je nevyhnutná.
Takisto ICP nad 20 mm Hg je indikáciou na operáciu.
Prognóza je u väčšiny pacientov priaznivá.
Rozlišujeme 3 typy subdurálnych hematómov.
Akútny subdurálny hematóm – zo všetkých najzávažnejší, klinicky sa manifestuje ihneď
alebo do troch dní po úraze. Klinický obraz – najčastejší príznak u dojčiat je napätie veľkej fontanely, bezvedomie, vracanie, anizokória – mydriáza homolaterálnej pupily. Môže
byť prítomný lucidný interval, po ktorom nastúpi porucha vedomia.
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Subakútny subdurálny hematóm sa manifestuje medzi 3. až 12. dňom po úraze, častý je
undulujúci klinický obraz, s pomalou progresiou a príznakmi intrakraniálnej hypertenzie.
Chronický subdurálny hematóm sa prejaví po 2 a viacerých týždňoch od úrazu. Bezprostredná súvislosť s úrazom môže byť prehliadnutá. Postupne sa rozvíjajú príznaky
ICH a ložiskové symptómy: bolesti hlavy, kolísanie kvantitatívneho stavu vedomia, nauzea, vracanie, poruchy chôdze, hemiparéza, epilepsia, zmätenosť, dezorientácia, opozícia šije a poruchy dýchania. Chronický subdurálny hematóm vzniká opakovaným krvácaním mierneho stupňa z premosťujúcich emisárií. Objem hematómu narastá nielen
v dôsledku hemorágie, ale aj osmotickým nasávaním tekutiny z okolia, čo sa prejavuje
postupným zhoršovaním klinických symptómov. Dochádza k hemolýze a organizácii hematómu, pričom sa môže opuzdriť membránou a môžu sa v ňom vytvoriť septá. U dojčiat
býva často príčinou chronického subdurálneho hematómu týranie, najmä typu „shaken
baby syndrome“. Dieťa je nepokojné, plačlivé, s vyklenutou tenznou fontanelou, nízkym
prahom citlivosti a etiológia je primárne nejasná (obr. 2.1.4).

obr. 2.1.4 CT pacienta s chronickým subdurálnym hematómom
(archív KDCH Bratislava).

obr. 2.1.5 CT pacienta so subarachnoidálnou hemorágiou – konzervatívne liečeného (archív KDCH Bratislava).

2.1.1.4 Subarachnoidálna hemorágia
Subarachnoidálna hemorágia (SAH) vzniká krvácaním do subarachnoidálneho priestoru. Väčšinou je venózneho pôvodu a vzniká v dôsledku ruptúry kortikomeningeálnych
ciev, alebo sprevádza kontúziu mozgu. Vyskytuje sa prevažne v subarach noidálnych cisternách, najčastejšie v Sylviovej ryhe. Komplikáciou môže byť vznik vazospazmov spôsobujúcich ložiskovú ischémiu mozgu. Príčinou SAH môže byť týranie, najmä „shaken baby
syndrome“, u novorodencov je to jedna z foriem perinatálneho traumatizmu.
Klinický obraz – meningeálna iritácia v dôsledku vazospazmov, svetloplachosť, cefalea,
nauzea a vomitus, kvantitatívna porucha vedomia.
Diagnostika – CT/MR vyšetrenie mozgu.
Terapia – vo väčšine prípadov je indikovaný konzervatívny postup – pokojový režim,
analgetiká, blokátory kalciových kanálov na prevenciu vazospazmov a CT/ MRI kontrola
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dynamiky, resp. resorpcie hematómu. Prognóza závisí od intenzity a lokalizácie krvácania (obr. 2.1.5).-

2.1.1.5 Intracerebrálna hemorágia
Intracerebrálna hemorágia vzniká pri krvácaní priamo do mozgu, najčastejšie ako dôsledok poranenia mozgových artérií. Často býva združená s inými kraniocerebrálnymi
poraneniami – najmä s kontúziou mozgu. U detí sa intracerebrálny hematóm vyskytuje
zriedkavo – incidencia je 1 – 2 % všetkých závažných poranení mozgu. Intracerebrálny hematóm sa vyskytuje častejšie v hemisférach telencefala alebo cerebela, pričom jeho najčastejšou lokalizáciou je parietálny a okcipitálny lalok mozgu. Pri objemnejších hematómoch
s expanzívnym charakterom dochádza ku vzostupu ICP a k edému mozgu, čo sa prejavuje
deterioráciou klinického stavu. Rozlišujeme 2 typy intracerebrálnych hematómov – intraparenchymálny, ktorý vzniká zakrvácaním do parenchýmu mozgu, a intraventrikulárny, ktorý je spôsobený zakrvácaním do komorového systému mozgu, predovšetkým do
postranných mozgových komôr – tzv. hematocefalus. Intraventrikulárny hematóm vzniká
v dôsledku ruptúry subependymálnych ciev pôsobením rotačných síl pri úraze.
Klinický obraz: centrálna ložisková symptomatológia, porucha vedomia, cefalea, vomitus, homolaterálna fixná dilatácia pupily a kŕče.
Diagnostika – CT, opakované v pravidelných intervaloch, prípadne MRI mozgu, usg
mozgu pri otvorenej veľkej fontanele.
Terapia – pri menších neexpanzívne sa správajúcich hematómoch je preferovaný konzervatívny postup. V prípade objemnejších hematómov vyvolávajúcich progresívnu deterioráciu klinického stavu je indikované operačné riešenie – odstránenie hematómu
z kraniotómie. V prípade intraventrikulárnej hemorágie býva indikovaná externá komorová drenáž likvoru. Závisí od dynamiky stavu pacienta, či bude nevyhnutná ďalšia intervencia – ventrikulostómia alebo trvalý interný zvod likvoru. Opakované CT vyšetrenie je
súčasťou sledovania.
Prognóza je u detí pri všetkých typoch poranenia lepšia ako u dospelých (obr. 2.1.6 a 2.
1. 7).

2.1.1.6 Edém mozgu
Edém mozgu je charakterizovaný ako nahromadenie tekutín v mozgovom tkanive.
Spôsobuje zväčšenie extracelulárneho (postihuje viac bielu hmotu) alebo intracelulárneho objemu (postihuje viac sivú hmotu) a sekundárne poškodzuje nervový systém. Intracelulárny edém astrocytov a ich perivaskulárnych výbežkov uzatvára lúmen kapilár
a ďalej prehlbuje ischémiu a hypoxiu mozgu. Uzatvára sa circulus vitiosus, zóna edému
mozgu sa tak rozširuje až k jeho generalizácii. Edém mozgu zvýrazňuje poruchy vyvolané primárnym poškodením mozgu a prehlbuje ICH. Vedie k poruche vegetatívnych
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obr. 2.1.6 CT pacienta s intraparenchymatóznou hemorágiou
(archív KDCH Bratislava).

obr. 2.1.7 CT pacientky s intraventrikulárnou hemorágiou (archív
KDCH Bratislava).

a vitálnych funkcií, ktoré môžu byť pri neúčinnej liečbe príčinou exitu. Potrebné je monitorovanie ICP pomocou snímača, stredného artériového tlaku a kontrola CT. Terapia
mozgového edému je buď konzervatívna alebo operačná (dekompresívna kraniektómia),
pričom cielený terapeutický výkon musí byť urobený zavčasu, aby predišiel fatálnemu
generalizovanému edému mozgu (obr. 2.1.8 a 2.1.9).

obr. 2.1.8 CT pacienta po dekompresívnej
kraniektómii, so zavedeným ICP snímačom –
tenšia šípka (archív KDCH Bratislava).

obr. 2.1.9 Kontrolné CT pacienta po reimplantácii kosti po dekompresívnej kraniektómii (archív
KDCH Bratislava).

2.1.1.7 Difúzne axonálne poškodenie
Difúzne axonálne poškodenie predstavuje primárne poranenie mozgu, ktoré vzniká
ako následok rotačného zrýchlenia mozgu mechanizmom akcelerácie a decelerácie. Je
jedným z najzávažnejších kraniocerebrálnych poranení. Hoci patrí medzi difúzne mozgové poranenia, skôr ide o viacložiskové oblasti poškodenia axónov. Častými príčinami
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sú dopravné nehody a syndróm týraného dieťaťa. Mikroskopické vyšetrenie mozgového
parenchýmu poskytuje morfológiu axonálneho poškodenia.
Klinický obraz – je veľmi rozmanitý. Hlavným príznakom je bezvedomie. Postihnutím retikulokortikálnej dráhy dôjde k rozpojeniu mozgového kmeňa od mozgovej kôry,
a tým k strate vedomia. Hĺbka a dĺžka bezvedomia je daná rozsahom a intenzitou postihnutia axónov. Pokiaľ dôjde k pretrhnutiu veľkého množstva axónov, býva bezvedomie
dlhé a hlboké. Pacienti s ťažkým difúznym axonálnym poškodením často prežívajú vo
vegetatívnom stave (Coma vigile), pri menej závažných stavoch sú častým následkom
poruchy kognitívnych funkcií.
Diagnostika: CT je metódou voľby, v prípade diagnostiky difúzneho axonálneho poškodenia má však nezastupiteľné miesto MRI.
Terapia – konzervatívny postup, eliminácia sekundárneho poškodenia, hemostyptiká, antiedémová liečba. Pri rozsiahlych difúznych axonálnych poraneniach s výrazným
edémom mozgu je indikovaná dekompresívna kraniektómia. Prognóza je nepriaznivá,
vysoká mortalita, reziduálna symptomatológia, resp. porucha kognitívnych funkcií (obr.
2.1.10).

obr. 2.1.10 Edém pozdĺž axónov a retrakčné guličky – mikroskopický obraz pri difúznom axonálnom
poškodení (prevzaté zo Smith, D.H.: Diffuse Axonal Injury in Head Trauma, 2003).

2.1.1.8 Kontúzia mozgu (contusio cerebri)
Kontúzne ložisko môže vzniknúť pôsobením akceleračno-deceleračných síl v mieste
nárazu alebo na protiľahlej strane – mechanizmus contre-coup. Kontúzia mozgu vzniká
obyčajne na tých miestach, kde mozog tesnejšie prilieha k lebkovým kostiam, príp. k vyčnievajúcim výbežkom na vnútornej časti lebky. Najčastejšie je postihnuté tkanivo mozgovej kôry a priľahlej časti bielej hmoty. Účinkom nárazu mäkkého mozgového tkaniva
na rigidnú stenu lebky, bohato vaskularizovaná mozgová kôra reaguje na tento náraz
petechiálnym krvácaním z poškodených mozgových kapilár, edémom a nekrotickými
zmenami. V dôsledku týchto drobných hemorágií v ložisku kontúzie a rozvoja perifokálneho edému sa kontúzne ložisko môže o 24 – 48 hodín, ale aj neskôr, začať správať
expanzívne. Expanzívna kontúzia utláča okolité nepoškodené mozgové tkanivo a zvyšuje intrakraniálny tlak. Kontúzne ložiská sa vyskytujú často bilaterálne a mnohopočetne.
Kontúzia mozgu môže byť spojená s fraktúrou kalvy alebo bázy, často býva lacerácia
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obalov mozgu, prípadne mozgových ciev. Klinický obraz
– dominujú ložiskové neurologické symptómy, porucha
vedomia a príznaky ako pri otrase mozgu, hemiparézy,
lézie mozgových nervov.
Diagnostika – CT vyšetrenie mozgu, ev. MRI.
Terapia – prevláda konzervatívny postup zameraný na
elimináciu sekundárneho postihnutia. Dôležité je predovšetkým intenzívne úvodné monitorovanie, ktoré nás
informuje o klinickom stave pacienta. Pri rozsiahlych
a mnohopočetných kontúziách mozgu s výrazným okolitým edémom mozgu pri elevácii hodnôt ICP je pacient
ohrozený vznikom mozgovej herniácie, ktorá má fatálne
následky, preto je indikované chirurgické operačné riešenie – dekompresívna kraniektómia (obr. 2.1.11).

obr. 2.1.11 Kontúzia mozgu
u pacienta na CT (archív KDCH
Bratislava).

2.1.1.9 Fisúry a fraktúry lebky
Existuje viac typov zlomenín lebky, ktoré sa navzájom líšia svojím tvarom, lokalizáciou, klinickými prejavmi i spôsobom terapie.
Lineárne fisúry / fraktúry kalvy
Lineárna fisúra kalvy je najjednoduchším a u detí najčastejším typom zlomeniny bez
dislokácie. Je lokalizačným príznakom a ukazuje na veľkosť sily počas úrazu. Prejavuje
sa lokálnym edémom priľahlých mäkkých tkanív skalpu, s event. subkutánnym, subgaleálnym alebo subperiostálnym hematómom.
Klinický obraz je väčšinou málo výpovedný – časť lineárnych fisúr lebky je asymptomatických, alebo dieťa má príznaky otrasu mozgu.
Diagnostika – natívna rtg snímka lebky v predozadnej a bočnej projekcii, CT vyšetrenie hlavy (lebky a mozgu) s cieľom presnejšej diagnostiky so zameraním na intrakraniálnu patológiu. Epidurálny hematóm a fisúra kalvy sú v 80 – 90% koincidencii. Lineárna
fisúra kalvy sa lieči konzervatívne, špeciálnu starostlivosť a liečbu vyžadujú prípadné
sprievodné intrakraniálne poranenia, najčastejšie EDH. Zriedkavou komplikáciou lineárnej fraktúry kalvy môže byť aj rastúca fraktúra kalvy (growing fracture), ktorá sa lieči
operačne. Je charakterizovaná progresívnym diastatickým rozširovaním lomnej línie na
kalve. Väčšinou sa vyskytuje po ťažkom úraze hlavy počas prvých troch rokov života
(najmä v dojčenskom období). Tvorí 0,2 – 0,7 % všetkých fraktúr kalvy u detí a vyskytuje
sa prevažne v parietálnej oblasti. Defekt v oblasti kalvy sa vyvíja rýchlo, v niektorých
prípadoch už za 2 – 3 mesiace po úraze. V patogenéze rastúcej fraktúry lebky je dominujúcim faktorom pri jej rozvoji okrem lineárnej fraktúry lebky najmä súčasne prítomná
trhlina v dura mater a ťažké poškodenie mozgu pod nimi. Cez trhlinu v dure v dôsledku
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pulzácie následne dochádza k herniácii arachnoidey navonok. Vzniká buď leptomeningeálna cysta vyplnená likvorom, alebo herniácia mozgového tkaniva krytého arachnoideou alebo oboje. Diagnostika je kombináciou klinického obrazu a pomocných zobrazovacích vyšetrení, ktorými sú natívny rtg, CT, prípadne MRI. V liečbe je nevyhnutné
uzavrieť defekt v dure a následne kranioplastika (obr. 2.1.12 – 2.1.15).

obr. 2.1.12 Lineárna fisúra kalvy
na natívnej rtg snímke (archív
KDCH Bratislava)..

obr. 2.1.13 Lineárna fisúra kalvy na 3D
CT (archív KDCH Bratislava).

obr. 2.1.14 Rastúca fraktúra lebky
na CT (prevzaté zo Shivram Gopal
Iyer: Growing Skull Fractures, 2003).

obr. 2.1.15 Rastúca fraktúra lebky na CT
(prevzaté zo Shivram Gopal Iyer: Growing
Skull Fractures, 2003).

Diastatické fraktúry lebky
Sú to zlomeniny typické pre detský vek, keď sú ešte nezrastené lebkové švy. Diastatická zlomenina zasahuje do oblasti lebkového švu a rozširuje ho – ide teda o traumatický
rozostup lebkových kostí v oblasti švov. Podľa častosti postihnutia idú za sebou: šev koronárny, sagitálny a lambdoidový. Vo väčšine prípadov nie je potrebná špeciálna terapia,
len observácia a ďalšie vyšetrenia, ktorými vylúčime prítomnosť komplikácií.
Impresívne fraktúry lebky (kalvy)
Impresívna fraktúra kalvy väčšinou vzniká buď pôsobením veľkej sily alebo ostrého predmetu na malú plochu. Výsledkom je vpáčenie častí lebkovej kosti v mieste ná-
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razu smerom dovnútra. Vyskytuje sa častejšie u chlapcov a najčastejšou lokalizáciou býva
frontálna a parietálna oblasť. Najčastejšími príčinami sú cestné dopravné nehody a násilné
poranenia, medzi ktoré zaraďujeme aj týranie detí. Sú dva typy impresívnych fraktúr lebky –
zatvorené a otvorené. Pri otvorených fraktúrach je viditeľná tržne-zmliaždená rana v oblasti
kože a podkožia prechádzajúca do hĺbky – do kosti. Pri zatvorených poraneniach je typická
viditeľná a hmatná impresia s edémom okolitých tkanív. Diagnostika pozostáva z chirurgického fyzikálneho a neurologického vyšetrenia, rtg snímky lebky a CT vyšetrenia s 3D rekonštrukciou na lepšie zobrazenie polohy a dislokácie fragmentov, resp. hĺbky impresie. Terapia
sa líši v závislosti od typu impresívnej fraktúry, od hĺbky impresie a aj od klinického stavu
pacienta. Pri otvorených poraneniach je nevyhnutná akútna operácia – vo väčšine prípadov
do 24 hodín od úrazu z dôvodu prevencie infekčných komplikácií. Operačný výkon pozostáva z debridementu rany, kraniotómie, plastiky dury, sanácie kontúzno- -hemoragických
ložísk mozgu a rekonštrukcii skeletu kalvy – elevácia kostných fragmentov, event. ich vybratie. Terapia zatvorených impresívnych zlomenín je menej komplexná ako pri otvorených
zlomeninách z dôvodu len nepatrného rizika infekčných komplikácií. Indikáciou na intervenciu pri zatvorenej impresívnej zlomenine je rozsah vpáčenia a jeho lokalizácia. Operácia
je indikovaná, ak je rozsah vpáčenia väčší, ako je šírka kosti. Vpáčenia vo frontálnej oblasti
mimo vlasatej časti sú indikované na operačné riešenie aj z kozmetických dôvodov. Komplikácie impresívnej fraktúry sú lacerácia dura mater, intrakraniálny hematóm (epidurálny,
subdurálny, intracerebrálny), natrhnutie venózneho splavu, infekcie CNS, epilepsia a perzistujúci neurologický deficit (obr. 2.1.16 – 2.1.20).

obr. 2.1.16 Impresívna fraktúra kalvy po
údere baseballovou palicou po hlave
na CT 3D (archív KDCH Bratislava).

obr. 2.1.17 Hĺbka impresie u tohto pacienta na sagitálnych rezoch CT (archív KDCH Bratislava).
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obr. 2.1.18 Impresívna fraktúra kalvy na CT
3D po páde dreveného trámu na hlavu pacienta
(archív KDCH Bratislava).

obr. 2.1.19 Hĺbka impresie u tohto pacienta na koronárnych rezoch CT (archív KDCH Bratislava).

obr. 2.1.20 Výsledný efekt po operácii – po extrakcii fragmentov kosti a plastike kalvy (archív
KDCH Bratislava).

Fraktúry typu ping-pongovej loptičky
Fraktúra typu ping-pongovej loptičky je typ impresívnej zlomeniny kalvy tvaru priehlbiny na ping-pongovej loptičke, typická pre novorodencov v dôsledku vysokej elasticity ich kalvy. Jednou z príčin vzniku tejto fraktúry je pôrodný traumatizmus. Incidencia
pôrodníckych ping-pongových fraktúr je 3,7/100 000 pôrodov. Počas pôrodu je hlavička
novorodenca vystavená tlakom z viacerých materských panvových štruktúr a niekedy
aj tlaku z použitých pôrodníckych inštrumentov – najmä klieští a vákuového extraktora. V dôsledku pôsobenia týchto tlakov môže na mäkkej pružnej hlavičke novorodenca
vzniknúť priehlbina v kalve – ping-pongová zlomenina. Jednou z možností prevencie
týchto fraktúr je správne používanie pôrodníckych klieští s adekvátnym vyvíjaním tlaku
na detskú hlavičku, ako aj skrátenie 2. pôrodnej doby a obmedzenie manuálnej rotácie
hlavičky počas pôrodu.
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Diagnostika – klinický obraz vklesliny na hlavičke, CT na zobrazenie hĺbky impresie a prípadné intrakraniálne komplikácie.
Terapia je vo väčšine prípadov konzervatívna – len observácia, v prípade väčšej impresie,
kozmetickom defekte chirurgická – elevácia
vklesnutej kosti z malého návrtu na okraji impresie (obr. 2.1.21).
Zlomeniny bázy lebky
Zlomeniny bázy lebky sú u detí zriedkavejšie ako fraktúry lebkovej klenby. Najčastejšími
príčinami ich vzniku sú cestné dopravné nehody a pády. Môžu byť izolované, alebo združené
so zlomeninami kalvy. Vznikajú buď priamym
nárazom na oblasť čela, či bázy lebky s penetrá- obr. 2.1.21 Ping pong fracture (prevzaté
ciou do vnútra lebky, alebo nepriamo pôsobe- z www.pedsradiology. com/Uploading /
ním sily prenesenej z inej časti kalvy alebo tvá- ap0836298695872).
re. Dura mater tesne adheruje k báze lebky, preto pri fraktúrach bázy dochádza k jej
ruptúre a ku komunikácii vnútrolebkového priestoru s vonkajším prostredím, a to buď
priamo (cez lamina cribrosa) alebo nepriamo cez paranazálne dutiny, prípadne stredoušie (obr. 2.1.22 a 2.1.23).
Klinický obraz – príznaky fraktúry bázy lebky sa líšia v závislosti od lokalizácie zlomeniny:
a) fraktúry prednej lebkovej jamy – okuliarovitý hematóm, nazálna likvorea (rhinorrhea), epistaxis, postihnutie zraku a čuchu,
b) fraktúry strednej lebkovej jamy – poruchy mimiky, poruchy sluchu, rovnováhy, krvácanie alebo výtok likvoru z vonkajšieho zvukovodu alebo paradoxná nazálna likvorea
(pri zachovaní celistvosti bubienka cestou Eustachovej trubice),
c) fraktúry zadnej lebkovej jamy.
Najčastejším typom fraktúry bázy lebky je fraktúra temporálnej kosti. Likvorea je
u mladších detí menej častá z dôvodu vyššej pružnosti a menšej pneumatizácii PND
detskej lebky. Pneumocefalus vznikne pri vniknutí vzduchu z PND do dutiny lebky –
väčšinou sa spontánne zresorbuje.
Diagnostika – často sú diagnostikované už z príznakov klinických – podrobné fyzikálne
vyšetrenie, neurologické vyšetrenie a rtg snímky lebky, CT hlavy.
Terapia je vo väčšine prípadov konzervatívna. Nevyhnutný je prísny pokojový režim,
antibiotická terapia (prevencia poúrazovej meningitídy), elevácia polohy hlavy, eliminácia činností zvyšujúcich vnútrolebkový tlak (kašeľ, smrkanie, tlak na stolicu).
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obr. 2.1.22 CT s 3D rekonštrukciou u pacienta
s fraktúrou bázy lebky po páde z poschodovej
postele (archív KDCH Bratislava).

obr. 2.1.23 CT s 3D rekonštrukciou u pacienta
s fraktúrou bázy lebky po páde z poschodovej postele (archív KDCH Bratislava).

Výsledky
V rokoch 2006 – 2010 sme v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave hospitalizovali
2634 pacientov s kraniotraumou. Z uvedeného počtu bolo až 60 % chlapcov. Mechanizmom úrazu u 67,01 % detí bol pád, u 10,86 % dopravný úraz, 6 % bolo zbitých a 0,65 % detí
bolo týraných. U 0,80 % detí zostala príčina úrazu hlavy nejasná. Najvyšší počet hospitalizovaných pacientov bol do 1 roka života (13 %) a pacienti do 3 rokov tvorili až tretinu
všetkých hospitalizovaných pacientov s kraniotraumou. Otras mozgu sa vyskytol u 80 %
detí. Medzi príznakmi dominovala porucha vedomia (57,40 %), vracanie (39,10 %), bolesti
hlavy 33,00 %) a u 26 % detí bola prítomná amnézia. Časť pacientov nemala žiadne príznaky kraniotraumy, aj napriek tomu sme u nich zistili závažnejší typ kraniocerebrálneho poranenia. Najčastejšie to bola fraktúra lebky – až 40,24 % pacientov so zlomeninou
lebky bolo bez klinických príznakov. 23,58 % pacientov s epidurálnym hematómom bolo
asymptomatických, 19,51 % pacientov so subdurálnym hematómom nemalo žiadne príznaky a 13,04 % pacientov so subarachnoidálnym krvácaním bolo bez príznakov, 9,59 %
kontúzií mozgu bolo asymptomatických.
Zistili sme pozitívnu závislosť prítomnosti intrakraniálneho poranenia a súčasne fraktúry lebky pri všetkých typoch intrakraniálnych KCP, a to aj u asymptomatických pacientov. Najvýraznejšie bolo túto závislosť vidieť pri epidurálnom hematóme – až 89,62
% pacientov s EDH malo súčasne prítomnú fraktúru lebky potvrdenú CT vyšetrením.
Koincidencia fraktúry a SDH bola u 73,17% pacientov, SAH a fraktúry u 84,78 % pacientov, ICH a fraktúry u 74,32 % pacientov, kontúzie a fraktúry lebky u 75,34 % pacientov
a DAP a fraktúry u 71,43 % pacientov. Najmenšia závislosť prítomnosti intrakraniálneho
kraniocerebrálneho poranenia a fraktúry lebky bola pri edéme mozgu (60,81 %), ktorý sa
až v 39,19 % vyskytoval bez fraktúry
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Liečba pacientov vo väčšine prípadov (u 98,37 % detí) bola konzervatívna – monitorovanie, infúzna a medikamentózna terapia. Operovali sme 1,6 % pacientov s kraniotraumou. Najčastejší výkon u operovaných pacientov bola evakuácia epidurálneho hematómu z kraniotómie. Až tretina operovaných pacientov bola bez neurologického ložiskového nálezu. Zo všetkých 2634 pacientov sme zaznamenali 2 úmrtia a ďalších 5 úmrtí bolo
u pacientov s polytraumou, čo je viacnásobné postihnutie a kraniocerebrálne poranenie
sa mohlo spolupodieľať na príčine úmrtia.
Celkovo 97 % detí sme správne diagnostikovali primárne. 3 % detí sme riešili sekundárne, čo znamená, že pri prvej návšteve sa neurčila presná diagnóza. Z týchto sekundárne
riešených pacientov sa u 83,33 % nezistil závažnejší typ poranenia, ktorý sme potvrdili
u 16,67 % pacientov, čo je 13 detí. Z týchto 13 detí bolo 11 riešených konzervatívne a 2 deti
boli operované. Ďalej môžeme konštatovať, že z 2634 pacientov s úrazom hlavy sme u 13
detí (0,49 %) potvrdili správnu diagnózu až sekundárne. 2621 detí je 99,51 %. Môžeme v ich
prípade konštatovať, že sme postupovali exaktne, takmer ideálne.
Diskusia
Ak pátrame v medicínskej literatúre po problematike detskej kraniotraumy, nachádzame takmer nekonečné množstvo publikácií. Všetky svorne konštatujú, že kraniotrauma je najčastejšou príčinou smrti u detí. Niektoré publikácie uvádzajú uspokojivý manažment na úrovni 80 – 90 %, iné 95 %. Náš súbor pacientov dokazuje niečo iné – je
takmer ideálny. Náš prístup je hyperprotektívny. V iných krajinách nie je každý pacient
s ľahším úrazom hlavy hospitalizovaný tak ako u nás. Preto sú logicky i výsledky liečby
menej uspokojivé. Z odborného pohľadu je nevyhnutné konštatovať, že už iba pokoj na
posteli v nemocničnom zariadení prináša svoj benefit.
Azda najrozsiahlejšiu štúdiu týkajúcu sa kraniotraumy uverejnil Journal of Pediatric
Neurosurgery v Spojených štátoch roku 2012. Zo súboru 14 932 detí s ťažkým poranením
mozgu bola zaznamenaná úmrtnosť na úrovni 23,9 %. Je to paradoxne vysoké číslo, znova však treba pripomenúť skutočnosť: ich prístup k observácii dieťaťa s kraniotraumou
je iný. Ak by sme v našom súbore hodnotili pacientov podľa GCS s ťažkým poranením,
tak ich bolo spolu 232 (8,81 %) a z tohto súboru dvaja pacienti zomreli, čo je 0,86 % a ak
by sme teoreticky pripočítali 7 pacientov s polytraumou, tak je to spolu 3,88 %. Je to
podstatne menej, ako sa uvádza v USA.
Záver
Úraz hlavy je najčastejším poranením u dieťaťa. Najoptimálnejšia je jeho prevencia,
ktorá je v súčasnosti stále nedostatočná. Vzhľadom na rozdiely medzi dospelým mozgom a vyvíjajúcim sa nezrelým detským mozgom existujú určité rozdiely medzi kraniocerebrálnymi poraneniami u detí a u dospelých z hľadiska mechanizmu úrazu, klinického obrazu, priebehu i spôsobu terapie. Najčastejším mechanizmom úrazu sú pády
a najvyššie percento hospitalizovaných pacientov bolo do 3. roku života, pričom častejšie boli hospitalizovaní aj operovaní chlapci. Spôsob liečby pacientov s kraniotratumou
je prevažne konzervatívny. Hyperprotektívny spôsob starostlivosti o dieťa s poranením
hlavy je v našich podmienkach na prvý pohľad nadbytočný. Podľa našich výsledkov je
však opodstatnený, pretože okrem správnej diagnostiky (aj u asymptomatických pacientov) zodpovedá aj za prevenciu sekundárneho poškodenia mozgu.
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2.3.1 Chiariho malformácia
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Na doplnenie histórie – roku 1887 Cleland ako prvý opísal kazuistiku dieťaťa so spina bifida, hydrocefalom a anatomickou alteráciou cerebella a mozgového kmeňa (Schijman,
František Horn, Dana Dúbravová
2004).
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2.2 Chiariho malformácia

anatómie. Roku 1891 opísal protrúziu cerebella cez foramen magnum do spinálneho kanála.
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Roku 1907 študenti dr. Arnolda pomenovali nález Arnold– Chiariho malformácia.
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V tom období išlo pravdepodobne o protrúziu tonzíl mozočka a predĺženej miechy, ktorá
sa vyskytuje u detí s kaudálnym defektom neurálnej rúry (meningomyelokéla). Dnes je to
Chiari II (Horn, 2005, Sýkora, 2014).
V súčasnosti sa opisuje viac typov malformácie: Chiari I, II, III a IV (v súčasnosti doplnené
o Chiari 0 a 1,5). Podstata variácie je rovnaká: protrúzia (tonzíl) cerebella a/alebo predĺženej miechy do cervikálneho kanála (I). Prítomnosť myelokély (II), encefalokély (III) alebo
hypoplázia mozočka a mozgového kmeňa (IV) charakterizujú bližšie typ chyby (obr. 2.3.1).
Hydrocefalus sa vyskytuje takmer vždy pri variante II – IV. Pripútaná miecha môže koexistovať izolovane alebo ako dôsledok meningomyelokély, ďalej sa spoluvyskytuje syringomyélia,
skolióza, invaginácia arteria basilaris, Ehlers–Danlosov syndróm a Marfanov syndróm. Vý-
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hodou alebo nevýhodou súčasnosti je fakt, že dokážeme exaktne diagnostikovať aj tie najskrytejšie formy. A práve to bol záverečný konsenzus konferencie detských neurochirurgov
v Ríme (2013): operujeme iba symptomatických pacientov (Caldarelli, Di Rocco).
Klasifikácia
Chiari I znamená protrúziu tonzíl cerebella cez foramen magnum. Vyskytuje sa prevažne u dospelých. Hydrocefalus býva prítomný zriedkavo. Syringomyélia sa vyskytuje
takisto zriedkavo. U symptomatických pacientov je indikovaná plánovaná dekompresia
zadnej jamy s plastikou dury. Úspešnosť výkonu je v rozmedzí 50 – 80 %. Chiari I môže
byť získaným znakom u pacientov s Marfanovým a Ehlers–Danlosovým syndrómom,
ktorí majú instabilitu cervikokraniálnej junkcie. Chiari 1,5 znamená okrem protrúzie
tonzíl takisto elongáciu mozgového kmeňa a IV. komory.
Chiari II sprevádza pacientov s meningomyelokélou (obr. 2.3.2). Znamená protrúziu
tonzíl a niekedy i vermis cerebella, spolu s pretiahnutým ponsom, medullou oblongatou
a IV. komorou. Môže byť prítomná stenóza akvaduktu alebo bazilárna impresia (obr.
2.3.3) Syringomyélia sa spoluvyskytuje často (20 – 95 %) a je dôsledkom poruchy cirkulácie likvoru. Hydrocefalus sa vyskytuje takmer vždy. Chiari malformácia II. typu sa
považuje za príčinu vzniku hydrocefalu u detí s otvoreným NTD. Môže byť prítomný
neuzavretý oblúk stavca C1. 80 – 90 % pacientov je asymptomatických (pri zvládnutom
hydrocefale), niekedy je však riešenie urgentné.
Chiari III sa vyskytuje u detí s encefalokélou, okcipitálnou alebo cervikokraniálnou.
Znamená protrúziu všetkých častí – mozoček, kmeň, IV. komora. Ďalšie abnormality sú
rovnaké ako pri Chiari II, prítomný býva hlavne hydrocefalus.
Chiari IV znamená hypopláziu až apláziu cerebella, takisto tentória. Nie je prítomná
protrúzia cez foramen magnum. Chiari 0 znamená poruchu v rovnováhe likvoru v zadnej
jame v dôsledku arachnoidálnych adhézií, ktoré spôsobujú obštrukciu otvorov a zahustenie tkaniva v oblasti foramen magnum. Bez protrúzie. Hydrocefalus býva prítomný.

Obr. 2.2.2. Protrúzia tonzíl mozočka cez
foramen magnum. Pacientka bola pre akútne
vzniknutý stridor riešená akútne – kostná dekompresia zadnej jamy.

Obr. 2.2.3. Pacientka po dekompresii zadnej
jamy. T.č. s vyvíjajúcou sa bazilárnou impresiou, je v observácii.
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Príznaky
Najčastejšie sú bolesti hlavy, zvýrazňujúce sa pri smiechu, kašli, plači, kýchnutí, zívaní – Valsalvovým manévrom. Veľmi častým príznakom u detí je stridor, ataxia a spasticita.
Ďalšie príznaky sú nauzea, dysfágia, tinnitus, dysartria, ďalej vertigo, svalová slabosť, bolesť
a porucha koordinácie, spánkové apnoe, tachykardia, synkopa, polydipsia, mydriáza. Syringomyélia môže spôsobiť výpadky citlivosti jednotlivých dermatómov i motorickej funkcie,
prevažne krčnej chrbtice i nižšie. A neskôr vedie ku skolióze – syringomyélia. Prejavy Chiariho malformácie u detí sú podobné ako pri hydrocefale, preto môžu byť niekedy prehliadané alebo nesprávne interpretované. Aj u detí môže nastať akútna dekompenzácia z dôvodu
Chiariho chyby, ktorá vyžaduje urgentnú dekompresiu zadnej jamy (Burina a spol., 2009).
Diagnostika
Prvý nález Chiariho malformácie môže byť prítomný už na prenatálnej usg alebo MRI.
Po narodení je metodikou voľby MRI. CT má úlohu doplňujúceho vyšetrenia, pričom sú potrebné multiplanárne rekonštrukcie v oblasti zadnej jamy (DiRocco, 2014). Pri syringomyélii
i pri pátraní po ďalších anomáliách chrbtice a miechy je nevyhnutné zobraziť celú chrbticu
a miechu. Vo väčšine prípadov nie je prvé vyšetrenie jediným zobrazením a podľa stavu pacienta je potrebné vyšetrenie zopakovať s odstupom času, minimálne tri mesiace, optimálne
i viac, podľa situácie. Náhodný nález Chiariho malformácie (90 % situácií) a jej komplikácií
na zobrazovacích vyšetreniach treba korelovať so stavom dieťaťa. Diagnostika a indikácia
chirurgickej liečby sa v prvom rade zakladá na zhodnotení klinických prejavov u pacienta.
Terapia
Primárnym prístupom v liečbe Chiariho malformácie u detí je observácia. V prípade
rozvoja klinických príznakov a progresie nálezu je indikovaná operácia. Vtedy treba zvážiť jej rozsah. Vždy je však potrebné posúdiť stav hydrocefalu a aj u tých pacientov, ktorý
majú zvod likvoru, treba preveriť jeho funkčnosť.
Chirurgická liečba Chiariho malformácie u detí je kostná dekompresia zadnej jamy s laminektómiou najčastejšie jedného alebo dvoch oblúkov krčných stavcov (obr. 2.3.4 a 2.3.5)
Je však publikovaná i kazuistika laminektómie až štyroch oblúkov krčných stavcov bez nevyhnutnosti fixácie. Plastika dury je vhodná v prípadoch, ak po laminektómii pretrváva absencia pulzácie likvoru pod usg kontrolou v úrovni tonzíl cerebela. V indikovaných prípadoch
je podľa rozsahu a závažnosti malformácie realizovaná buď incíziami, alebo aj s pomocou
náhrady. Resekcia tonzíl mozočka je indikovaná vo väčšine prípadov až v druhom sedení
a u detí je zriedkavá. Zlepšenie môžeme očakávať približne u 60 – 80 % detí. Dostaviť sa
môže hneď po operácii alebo častejšie neskôr, s odstupom času. Komplikácie bývajú hlavne
lokálne – likvorea, ktorá však vo väčšine prípadov spontánne ustúpi. Pri pretrvávaní likvorey
je indikovaná plastika dury. Aj pseudomeningokéla sa ojedinele opisuje. Instabilita krčnej
chrbtice po laminektómii nie je opísaná.
Diskusia
Vo svete existujú centrá, ktoré sa vo svojej starostlivosti špecializujú na Chiariho malformáciu, hlavne u dospelých. V detskej neurochirurgii bola posledná konsenzuálna konferencia organizovaná Európskou spoločnosťou detskej neurochirurgie roku 2013 venovaná práve Chiariho malformácii. V našich podmienkach neboli doteraz dostatočne dostupné zobrazovacie
vyšetrenia u detí, hlavne MRI. Výhodou je, že sme tým predišli diagnostike náhodných nálezov
a unáhleným indikáciám na operáciu. Nevýhodou však je, že detský pacient so svojou diag-
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Obr. 2.2.4. Obnažený cervikokraniálny prechod.

Obr. 2.2.5. Kostná dekompresia zadnej jamy
a dvoch oblúkov stavcov, dura dostatočne voľná,
plastika v tomto prípade nebola potrebná. Ten
istý pacient ako na obrázku 2.2.3.

nózou zatiaľ iba „hľadá“ svojho chirurga. Naše skúsenosti s Chiariho malformáciou sú limitované skôr kazuistikami (Hromádková, 2009), i keď v skupine Chiari II tvorí súbor operovaných
detí 6 % (n = 57). Údaje v literatúre sú 2 – 3-krát vyššie, i keď v súčasnosti je trend klesajúci (pod
10 %) upozorňujúc na fakt, že vo väčšine prípadov je príčinou klinických ťažkostí dekompenzovaný hydrocefalus a nie Chiariho malformácia. Skúsenosti s pripútanou miechou a zhoršením
prejavov Chiari II sa opisujú v literatúre, my sme ich nezaznamenali.
Záver
Chiariho malformácia u detí znamená protrúziu tonzíl mozočka, niekedy vermis cerebella a predĺženej miechy do cervikálneho kanála spolu so syringomyéliou a hydrocefalom. Vo väčšine prípadov je v našich podmienkach náhodným nálezom vo výsledkoch
zobrazovacích vyšetrení. Indikáciou na operáciu sú klinické symptómy spolu s nálezom
na zobrazení. U detí môže byť na rozdiel od dospelých ojedinele v urgentných situáciách
potrebná akútna dekompresia zadnej jamy.
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2.3 Defekty neurálnej rúry
Defekty neurálnej rúry je preklad anglického neural tube defects (NTD). Tento pojem
vznikol v dôsledku chaotickej terminológie s cieľom pomenovať všetky patologickoanatomické varianty vrodených vývojových chýb centrálneho nervového systému (CNS),
ktoré sú dôsledkom jeho narušenej fúzie. Pojem NTD spája najpoužívanejšie termíny –
spina bifida a encefalokéla. Vzhľadom na embryogenézu je logické, že NTD sa vyskytujú
prevažne na kaudálnom konci – 90 %, kraniálnom konci – 9 % alebo kombinované – 1 %.
Príčinou vzniku sú genetické faktory, nedostatok kyseliny listovej a environmentálne
faktory. Napriek tomu, že ide o vrodené chyby CNS, v súčasnosti viac ako 90 % ľudí
s NTD na Slovensku a v Európe nezaostáva v intelekte.
Kraniálne NTD sa vyskytujú na klenbe a báze lebky. Kaudálne NTD môžu byť otvorené
alebo zatvorené. Kombinované chyby sa vyskytujú čoraz častejšie. Kraniálny typ sa vyskytuje súčasne s kaudálnym, prípadne ten istý typ na viacerých miestach. Znakom závažnosti
NTD je prítomnosť ventrikulomegálie a hydrocefalu. Nezvládnutie liečby hydrocefalu má
za dôsledok zaostávanie vo vývoji a významne ovplyvňuje výsledok liečby NTD.
Patologickoanatomická charakteristika NTD ovplyvňuje klinický stav pacienta. NTD
sú chyby, pri ktorých nachádzame defekt v kosti – cranium bifidum alebo spina bifida.
Môže byť prítomný vak a jeho obsah. Vak tvorený obalmi s obsahom likvoru je nezávažná
chyba. Ak je vo vaku nervové tkanivo, neurologické postihnutie pacienta závisí od lokalizácie a typu tkaniva. Ak chýba vak, nervové tkanivo nebýva uzavreté a jeho poškodenie
je rozsiahlejšie. Intrauterinne nie je chránené pred agresiou amniovej tekutiny, po narodení chýba ochrana pred vysušením, infekciou a mechanickým poškodením.
Klasifikácia NTD je rozmanitá. Najpraktickejším sa javí Mc- Combovo nami modifikované rozdelenie na kraniálne a kaudálne NTD a tieto ďalej na otvorené a zatvorené.
Význam klasifikácie spočíva v načasovaní intervencie. Všetky otvorené NTD, väčšinu kraniálnych a niektoré zatvorené NTD je optimálne riešiť u novorodenca. Všetky

Obr. 2.3.1. Okcipitálna encefalokéla. Pre
pacienta predstavuje vo väčšine prípadov
kozmetický defekt. Foto: V. Cingel.

Obr. 2.3.2. Frontoorbitonazálna encefalokéla – presná klasifikácia bola možná až po exaktnom zobrazovacom vyšetrení. Pacient po dvojdobej korekcii defektu, po operácii hydrocefalu s dvoma reoperáciami
takisto bez neurologického deficitu alebo zaostávania
v psychmotorickom vývoji. Foto: V. Cingel.
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znovu zopakovať skutočnosť, že chirurg je na začiatku liečby
a najvýznamnejšie ovplyvňuje osud pacienta.

2.3.3.1 Kraniálne defekty neurálnej rúry
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2.3.1 Kraniálne defekty neurálnej rúry
Cranium bifidum, kraniálna meningokéla, encefalokéla, encefalocystokéla, encefalomeningokéla a iniencefália – to sú najčastejšie názvy používané pri kraniálnych defektoch neurálnej rúry (NTD). Snahou týchto termínov je exaktne pomenovať defekt a
prezentovať jeho patologickoanatomickú variáciu.
Epidemiológia
Kraniálne NTD sa vyskytujú v južnej a východnej Ázii s incidenciou 1 na 5000 živonarodených detí a tvoria približne 20 % všetkých kraniospinálnych malformácií. V Indii sa
vyskytujú častejšie frontálne lézie. V USA a v Európe je incidencia 1 na 10 000 živonarodených, tvoria približne 5 – 10 % všetkých kraniospinálnych malformácií a lokalizované
sú prevažne okcipitálne. Skúsenosti u našich pacientov sú obdobné.
Patologická anatómia
Cranium bifidum je defekt v kosti v dôsledku nedostatočnej osifikácie. Môže existovať
izolovane. Vo väčšine prípadov je sprevádzaný protrúziou mozgových obalov s likvorom
– kraniálna meningokéla. Encefalokéla okrem likvoru predpokladá protrúziu tkaniva.
V niektorých prípadoch s primitívnymi neorganizovanými gliovými elementmi alebo
s mozgovým tkanivom. Pre tento typ chyby sa používa aj termín encefalomeningokéla.
Encefalocystokéla je podľa Hectora a Jamesa vyklenutie, ktoré okrem obalov a likvoru
obsahuje chorioidový plexus, podľa Šullu komoru (obr. 2.3.5). Kély v niektorých prípadoch môžu byť septované, môžu komunikovať s intrakraniálnymi likvorovými priestormi alebo existujú izolovane, bez likvorovej komunikácie. Otvory v kosti i pri veľkých
meningokélach môžu byť malé a naopak. Malý defekt môže mať široko otvorenú kosť.
2.3 Vrodené
Okcipito-cervikálna encefalokéla vystupuje
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Obr. 2.3.6. Iniencefália, prevzaté od
Behúnovej 2008).

– frontálny typ,
– nazofaryngeálny typ,
– nazálny typ.
Roku 1972 Suwanwela a Suwanwela klasifikovali
chyby topograficky:
1. encefalokély klenby lebky:
a) okcipitálne,
b) interfrontálne,
c) parietálne,
d) veľká a malá fontanela,
e) temporálne,
2. frontoetmoidálne encefalokély:
a) nazofrontálne,
b) nazoetmoidálne,
c) nazoorbitálne,
3. bazálne encefalokély:
a) transetmoidálne,
b) sfenoetmoidálne,
c) transsfenoidálne,
d) frontosfenoidálne alebo sfenoorbitálne.

Kraniálne NTD sú sprevádzané rôznym stupňom malformácie CNS. Od migrácie neurónov, cez heterotopie až po presun mozgového kmeňa do okcipitálnych encefalokél
a zmeny v komisúrach bazálnych ganglií. Anomália Chiari III znamená zostup zadného
mozgu do cervikálneho kanála a herniáciu mozočka cez kostný defekt pri okcipitocervikálnej encefalokéle (Blackwood, Šteňo).
Klinické príznaky
Kraniálne NTD klenby lebky zahrňujú frontonazálne, frontoorbitálne, frontálne,
temporálne, parietálne okcipitálne a okcipitocervikálne anomálie. Kéla býva vo väčšine
prípadov krytá kožou, niekedy stenčenou membránou, hlavne pri veľkých rozmeroch.
Útvar môže byť stopkatý alebo so širokou bázou. Klinika závisí od veľkosti a hlavne obsahu – rozsahu, o čom nám podá exaktnú informáciu zobrazovacie vyšetrenie.
Neurologický nález u novorodenca býva normálny, prípadne s ľahko zvýšeným svalovým tonusom. Rozsahom závažné defekty s vplyvom na mozgový kmeň môžu u pacienta
spôsobovať apnoické pauzy, bradykardiu so všetkými dôsledkami.
Kraniálne NTD bázy lebky bývajú rozsahom malé a asymptomatické. Najčastejšími
príznakmi sú náhodné nálezy obštrukcie dýchacích ciest chybne považované napríklad
za nazálne polypy. Ďalšou možnosťou manifestácie je exoftalmus, hypertelorizmus, proboscis. Meningitída a jej rekurencia je síce zriedkavým, ale zároveň typickým príznakom
bazálnej encefalokély. Príčinou zápalu je existujúca komunikácia so subarachnoidálnym
priestorom.
Diagnostika
Diagnostika sa zameriava na detekciu obsahu, hydrocefalus a pridružené anomálie.
Pred narodením upozorní zvýšená hladina sérového AFP na prítomnosť NTD. Prena-
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Obr. 2.3.7. Malý kraniálny NTD, okcipitálny typ a nazálny typ. Pre pacienta predstavuje viac kozmetickú
chybu ako závažné postihnutie. Definitívny záver je možný až po exaktnom zobrazení (usg a MRI).

tálna usg odhalí väčšinu prípadov, malé defekty
môžu byť prehliadnuté. MRI dieťaťa pred narodením – in utero je najoptimálnejší spôsob zobrazenia tesne pred pôrodom. Po narodení usg
vyšetrenie cez VF spolu s Dopplerovým vyšetrením ciev nám podá dostatočnú informáciu o
náleze na mozgu a v komorách. Usg anomálie
je takisto dostatočnou primárnou odpoveďou
na otázku obsahu. CT vyšetrenie indikujeme so
zameraním na kostné anomálie, s využitím i 3D
rekonštrukcie. MRI je metodikou voľby na zobrazenie CNS, čo platí aj pri kraniálnych NTD.
Pri indikácii vyšetrení treba prihliadnuť na ich
dostupnosť (usg môžeme vykonať na posteli pacienta). Ďalším faktom je, že deti vyšetrujeme
v celkovej anestézii, a preto nám na doplnenie
usg v indikovaných prípadoch stačí natívna rtg Obr. 2.3.8. Pacientka s parietálnym typom
snímka, aj u novorodenca vykonateľná na po- chyby, s nedostatočným kožným krytom.
steli. MRI môžeme v indikovaných prípadoch Foto: V. Cingel.
odložiť na bezprostredné predoperačné zobrazenie a CT nebýva nevyhnutnosťou, skôr
ho využívame v diagnostike a observácii hydrocefalu.
Terapia
Cranium bifidum nevyžaduje korekciu. Pacient s meningokélou takisto nemusí byť riešený ako novorodenec. Včasná chirurgická intervencia však môže zabrániť vzniku infekcie,
najmä pri nedostatočnom kožnom kryte chyby. Veľké meningokély a všetky encefalokély
je optimálne riešiť hneď po narodení a aj v situácii, keď si to rodičia neželajú (obr. 2.3.8).
Odstránenie defektu zvyšuje kvalitu života dieťaťa a zároveň zlepšuje možnosti opatrovania a ošetrovania.
Frontálne lokalizované chyby odstraňujeme z bikoronárneho prístupu. Až na druhom
mieste je incízia v mieste defektu. Bikoronárny prístup má lepší kozmetický efekt (chýba
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jazva na tvári) a takisto prístup k štruktúram je jednoduchší na ich separáciu. Pri okcipitálnych encefalokélach je optimálna eliptická transverzálna incízia, prípadne incízia
zachovávajúca časť kože encefalokély. Cieľom intervencie je prezervovať nervové tkanivo, pokiaľ sa nachádza v lézii, a odstrániť defekt. Separácia dury je jednoduchšia z okrajov kély. Pri excízii dury treba pamätať na prezerváciu dostatočného množstva tkaniva
na likvorotesný uzáver dury. Odumreté neplnohodnotné tkanivo odstraňujeme. Pokiaľ
je v defekte prítomné vitálne nervové tkanivo, reponujeme ho intrakraniálne. Korekcia
kostného defektu nie je primárne potrebná. Pri nedostatku kože, čo nastáva zriedkavo,
možno použiť niektorý z klasických plastických postupov pri formovaní lalokov (napríklad rotačných) (pozri kapitolu Terapia kaudálnych NTD).
Pooperačne monitorujeme hydrocefalus klinicky – kažodenné meranie obvodu hlavičky najoptimálnejšie antropológom. Nadmerný rast neurokránia (viac ako 1 cm za
týždeň u novorodenca), odmietanie potravy, nauzea, vracanie, poruchy dýchania sú
klinické príznaky intrakraniálnej hypertenzie (ICH). Usg vyšetreniami mozgu môžeme
zachytiť rozvoj hydrocefalu ešte pred rozvojom príznakov ICH. Frekvencia usg kontrol
závisí od nálezu prípadnej ventrikulomegálie, klinického stavu a samozrejme dostupnosti. Od každodenného vyšetrovania až po raz týždenne alebo mesačne. V prípade rozvoja hydrocefalu je nasledujúcim chirurgickým krokom v liečbe VP zvod likvoru. Nebýva zriedkavým nálezom prítomnosť arachnoidálnych cýst. V takomto prípade, ak cysta
vyžaduje chirurgickú intervenciu, môžeme ju endoskopicky fenestrovať do komory. Ak
je izolovaná, môžeme použiť spoločný odvodný systém pre komory i cystu dvoma proximálnymi katétrami cez konektor Y alebo T. Z komplikácií, ktoré sa bezprostredne môžu
objaviť, je na prvom mieste infekcia. Jej príznaky závisia od závažnosti a lokalizácie – v
rane na koži, meningitída, ventrikulitída, absces, sepsa. Prísne aseptické podmienky pri
operácii, predoperačné a pooperačné ošetrovanie so všetkými zásadami antisepsy a profylakticky podávané antibiotiká znižujú podiel infekčných komplikácií.
Výsledky
Analyzovali sme súbor pacientov za roky 2000 – 2008. Je pomerne malý. Na KDCH
v Bratislave sme liečili 10 pacientov s kraniálnym NTD, presnejšie s meningokélou a encefalokélou klenby lebky. 7 pacientov malo okcipitálny typ, 2 pacienti parietálny a 1 pacient

Obr. 2.3.9. Pacient 1, novorodenec s frontálnou encefalokélou a 2 roky po operácii. Presnejšia anatomocká
klasifikácia je možná až po zobrazovacích vyšetreniach.
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frontoorbitálny typ. 7 pacientov malo súčasne hydrocefalus, 3 pacienti arachnoidálnu cystu. 6 pacientov bolo operovaných hneď po narodení, 2 pacientov s nezávažnou meningokélou sme operovali do 3 mesiacov, 3 pacienti boli poukázaní neskôr, z toho jeden ako
5-ročný. 6 pacientov má hydrocefalus riešený VP zvodom likvoru. U 2 pacientov sme počas
liečby zaznamenali infekčné komplikácie. 3 deti s hydrocefalom majú epilepsiu liečenú
medikamentózne. 2 pacienti majú agenézu corpus calosum. 1 pacientka výrazne zaostáva
vo vývoji, 1 pacientka má ľahkú poruchu svalového tonusu a ostatných 8 pacientov sa vyvíja normálne (tab. 2.3.2). Včasná chirurgická intervencia, najmä pri riešení hydrocefalu je
určujúca pre dobrú prognózu pacienta. Jediný pacient s rozsiahlou frontosfenoorbitálnou
encefalokélou v našom súbore (obr. 2.3.9 až 2.3.11) to potvrdzuje. Od narodenia je neurologický nález pacienta normálny. Aj po psychickej stránke nemá dieťa žiadne patologické
príznaky a jeho inteligencia je v norme. Odkladanie operácie po narodení naopak spôsobuje komplikácie a psychomotorickú retardáciu dieťaťa (obr. 2.3.12).

Obr. 2.3.10. Pacient 1, CT dokumentácia pred plánovaním rekonštrukcie kostného defektu. Na 3D rekonštrukcii frontálny defekt pokračuje defektom v strope orbity a chýbaním časti krídla nosovej kosti.
Rovinný rez dokumentuje takmer vyprázdnené komory a rezíduum po subarachnoidálnej cyste, katéter vo
frontálnom rohu vpravo je spoločným vyvedením pre oba likvorové priestory.

Obr. 2.3.11. Plánovanie rekonštrukcie tesne pred operáciou. Presnú predstavu o defekte sme získali až po
vyšetrení v celkovej anestézii pred operáciou. V strede zachytená rekonštrukcia s použitím priľahlých kostí
zafixovaných titánovými mikrodlahami a mikroskrutkami. Nakoniec úsmev pacienta pred prázdninami
mesiac po operácii.
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2.3 Vrodené chyby

Obr. 2.3.12. Pacientka s okcipitocervikálnou encefalokélou, CT-vyšetrenie. Vzhľadom na rozsiahly hydroceObr. 2.3.19.
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tované na menšom súbore sú obdobné. Osem detí
z celkového počtu desať pacientov s kraniálnym
NTD sa vyvíja normálne (tab. 2.3.3).
Neadekvátne odkladanie operácie hydrocefalu
vedie ku komplikáciám. Nadmerný rast neurokránia
spôsobuje u dieťaťa zaostávanie v psychomotorickom vývoji a lokálne môže dôjsť ku vzniku dekubitov.
Vznikajú v dôsledku sústavného tlaku, stratou vnímania bolesti a nemožnosťou samostatného pohybu
hlavou, čo spôsobuje vznik mikrotrombov v cievach
a ulcerácií. Následnou komplikáciou je infekcia. Bez
liečby hydrocefalu – odľahčenia hlavičky nemôžeme Obr. 2.3.13. Dekubity na hlave u pacienta
s neliečeným hydrocefalom. Ilustračný
očakávať riešenie dekubitov (obr. 2.3.13).
Cornette a Veerpoorten prezentujú rozsiahly obrázok, prevzaté z publikácie Strugar, J.,
súbor pacientov s NTD, kde poukazujú na skutoč- University Hospital Yale, USA, 2007.
nosť, že nie samotná chyba ale nezvládnutý hydrocefalus znamenajú pre dieťa poruchu intelektu a zaostávanie vo vývoji. Za prognosticky
významný faktor možno považovať aj infekciu, no až na druhom mieste. Naše skúsenosti
u detí s kraniálnym NTD sú obdobné, i keď limitované počtom pacientov.
Záver
Naše limitované skúsenosti podporené literárnymi faktami nás oprávňujú tvrdiť, že
väčšina pacientov s kraniálnym NTD sa vyvíja normálne, i deti s hydrocefalom. Podobne ako u detí s kaudálnym NTD sa na zaostávaní vo vývoji môže podieľať nezvládnutý hydrocefalus, komplikácie z hypoventiálcie a hypoxie, ktorých dôsledky sa objavia
v neskoršom veku dieťaťa. Heterotopie a dysgenéza mozgového tkaniva nepriaznivo
ovplyvňujú prognózu pacienta. Včasná chirurgická korekcia je indikovaná pri všetkých
kraniálnych NTD. Hydrocefalus riešime VP zvodom likvoru a jeho zvládnutie zásadne
ovplyvňuje prognózu pacienta. Primárne riešenie kostného defektu nie je potrebné. Pri
pretrvávaní defektu v neskoršom veku (3 roky) je potrebná jeho korekcia s použitím
vlastného kostného materiálu fixáciou titánovými alebo resorbovateľnými mikrodlahami a mikroskrutkami. Riešenie kostných defektov vyžaduje multidisciplinárnu skupinu
chirurgov podľa lokalizácie chyby (detský chirurg, neurochirurg, maxilofaciálny chirurg,
oftalmológ, otorinolaryngológ)
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2.3.2 Spina bifida
Pojem a klasifikácia
Spina bifida je najrozšírenejší termín používaný na pomenovanie všetkých vrodených
vývojových chýb, ktoré postihujú poruchou fúzie v strednej čiare centrálne nervové
štruktúry a ich obaly. Optimálnejšie je nahradiť termín pojmom defekty neurálnej rúry
(neural tube defects, NTD) a tieto ďalej klasifikovať. NTD sú chyby vo väčšine prípadov
združené a málokedy sa niektorý z defektov vyskytuje izolovane. Spina bifida sa spoluvyskytuje takmer pri všetkých, preto je akceptovateľné jej používanie pri označovaní
vrodených vývojových chýb chrbtice a miechy.
Najnovšiu a azda i najpraktickejšiu klasifikáciu chýb prezentoval McComb (14). Anomálie rozdelil na kraniálne, otvorené a zatvorené NTD. Vhodnejším sa javí chyby klasifikovať na kraniálne a kaudálne a tie následne na otvorené a zatvorené NTD.
Kaudálne NTD sú najpočetnejšou skupinou (96 %) všetkých NTD. Vyskytujú sa na dolnom konci neurálnej rúry, prevažne lumbosakrálne, ojedinele i vyššie.
Otvorené NTD – nervové tkanivo je viditeľné, nemá kožný kryt. Vždy je prítomný neurodeficit. Pacienti môžu mať hydrocefalus.
Zatvorené NTD – nervové tkanivo nie je viditeľné, defekt je krytý kožou. Neurodeficit
nemusí byť prítomný od narodenia, objaví sa však a zhoršuje. Pacienti nemajú hydrocefalus.
Všetky otvorené NTD chirurgickým výkonom meníme na zatvorené chyby. Preto
pre všetky typy NTD platí zákonitosť: kedykoľvek môže dôjsť k zhoršeniu neurologickej
funkcie. Stav nazývame syndróm pripútanej miechy (tethered cord syndrome, TCS). Môže
byť primárny alebo sekundárny, vrodený alebo získaný.
Pre orientáciu na úvod uvedieme iné vžité termíny, ktoré sa používajú pri NTD. Viacerí autori prezentujú chyby bez klasifikácie, terminológia jednotlivých chýb je tiež rozmanitá. Pokiaľ to bude možné, rozdelíme ich na otvorené a zatvorené NTD.
Otvorené NTD
Spina bifida – rázštep (resp. neuzatvorenie) oblúka stavca. Samostatne nepredstavuje
NTD, sprevádza však 100 % otvorených a 80 – 90 % zatvorených NTD. Termín sa v minulosti i dnes používa na pomenovanie rázštepových chýb.
Myelokéla – nervová rúra sa neuzavrela, je exponovaná na povrchu defektu, nemá vak
a je v úrovni kože.
Myelomeningokéla – neurálna rúra sa neuzavrela, je exponovaná na povrchu vaku, je
nad úrovňou kože.
Meningomyelokéla – vo vaku z obalov miechy je chaoticky vyvinuté nervové tkanivo.
Syringomeningomyelokéla – do vaku vstupuje iba zadná časť miechy. Pre tento zriedkavý typ chyby nájdeme viacero termínov: myelocystomeningokéla, syringomyelocystokéla,
hemimyelomeningokéla.
Zatvorené NTD
Spina bifida occulta – bezpríznakový rázštep oblúka stavca. Samostatne nepredstavuje
NTD. Napriek tomu sa termín nesprávne používa na pomenovanie zatvorených NTD.
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Podľa Pekaroviča (17) sa vyskytuje u 25 % ľudí, niekedy je náhodným nálezom (rtg), inokedy sa vôbec nezistí.
Meningokéla – cez rozštiepený oblúk stavca vystupuje vak, ktorého obsahom je likvor.
Spinálne lipómy – lipomatózne malformácie miechy. Podľa McLona (1989) ich ďalej
rozdeľujeme:
– spinálne lipómy s intaktnou durou – juxtamedulárne tumory, prevažne v cervikálnej, torakálnej, ale i lumbosakrálnej oblasti bývajú dorzolaterálne od miechy,
vychádzajú z nej a spôsobujú jej útlak,
– lipóm filum terminale – tumor nevodivého pokračovania miechového kónusu,
bez defektu v dure, niekedy cez defekt pokračuje extradurálne (vtedy patrí do
druhej skupiny lipómov),
– spinálne lipómy s defektom v dure,
– lipomeningokéla – vo vaku meningokély sa nachádza tukové tkanivo. Termín
neinterpretuje situáciu v spinálnom kanáli, napriek tomu sa často nepresne používa a nahrádza exaktnejšie termíny: lipomeningomyelokéla a lipomyelokéla,
– lipomeningomyelokéla – jeden pól lipómu súvisí s nervovými štruktúrami (vychádza z nich) a druhý vystupuje cez defekt v obaloch do podkožia,
– lipomyelokéla – okolo lipómu je otvorená nervová platnička.
Diastematomyélia – miecha je v určitom úseku rozdelená septom (kostným, chrupkovitým alebo väzivovým) na dva povrazce.
Diplomyélia – dve miechy s jednostranným odstupom koreňov. Niekedy sa priraďuje
pod pojem diastematomyélia.
Dermálny sínus – kanálik vytvárajúci komunikáciu medzi miechou a jej obalmi.
Zhrubnuté a pripútané filum terminale – miechový kónus siaha nižšie a dorzálnejšie, filum
terminale je zhrubnuté a fixované vyššie ako normálne. Je to prvá známa príčina TCS (8).
Iné termíny pre NTD
Niektoré iné termíny používané v súvislosti s NTD nie sú výstižné z praktického pohľadu, vyžadujú ďalšiu špecifikáciu a až potom môžeme anomálie zadeliť – niektoré medzi otvorené a niektoré medzi zatvorené chyby.
Rázštepové chyby:
– zadné rázštepy – pri všetkých sa vyskytuje spina bifida. Patria sem všetky otvorené NTD a niektoré zatvorené (meningokéla, spinálne lipómy s defektom v
dure). Ďalšie termíny používané pri zadných rázštepoch: spina bifida aperta, spina
bifida cystica, spinálna hernia, spinálny dysrafizmus, myelodysplázia,
– predné rázštepy – v panve, ojedinele v hrudníku, nájdeme útvar komunikujúci
cez otvor v tele stavca (vertebra bifida) so subarachnoidálnym priestorom. Patrí
do skupiny zatvorených NTD. Niekedy sa používa aj termín predná meningokéla.
Dorzálna enterická fistula – kompletná fistula z mezenteriálnej strany čreva, cez mezentérium, paravertebrálne tkanivo, cez otvor tela stavca, durálny vak, miechu, cez rázštep
v oblúku stavca do vaku meningokély alebo do kože. Zatvorený typ NTD.
Neurenterická cysta – nekompletná forma dorzálnej enterickej fistuly, výsledok ktorej
je cysta. Zatvorený NTD.

cez otvor tela stavca, durálny vak, miechu, cez rázštep v oblúku stavca do vaku meningokély alebo do kože. Zatvorený typ
NTD.
Neurenterická cysta – nekompletná forma dorzálnej enterickej
fistuly, výsledok ktorej je cysta. Zatvorený NTD.

embrya. Spolu s tým prebiehajú zmeny v ektoderme nad chordou – ektoderm zhrubne na neurálnu platničku, ktorá tvorí základ pre vývoj CNS. Medulárna, alebo nazývaná aj neurálna
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platnička, sa predlžovaním chorda dorsalis rozširuje a prebieha ako axiálny orgán od kraniálneho konca ku kaudálnemu. Na
19. deň sa neurálna platnička vnára pozdĺž strednej osi záro-

Obr. 2.3.22. Upravená McCombova klasifikácia vrodených vývojových chýb chrbtice a miechy = defektov neurálnej rúry, NTD. Klasifikácia je praktická – ter-

Obr.
2.3.14. Upravená McCombova klasifikácia vrodených vývojových chýb chrbtice a miechy = defektov
mínuje intervenciu.
neurálnej rúry, NTD. Klasifikácia je praktická – termínuje intervenciu.

Rachischisis – chyba, ktorá vzniká kompletnou poruchou uzáveru neurálnej rúry. Mozog i miecha, ak sa pri danej chybe tieto termíny môžu vôbec používať, sú exponované
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126 povrchu. Otvorený NTD. Stav je nezlučiteľný so životom.
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Syndróm kaudálnej supresie – zahŕňa parciálnu agenézu lumbosakrálnej chrbtice,
atrézie anu, malformáciu genitálií, bilaterálnu renálnu dyspláziu až apláziu, pľúcnu hypopláziu a extrémnu externú rotáciu a fúziu dolných končatín (sirenoméliu). Spolu s tým
sa vyskytuje niektorý z otvorených alebo zatvorených typov NTD (obr. 2.3.22).

Embryológia
Vznik najzávažnejších foriem defektov neurálnej rúry (meningomyelokéla, myelokéla) môžeme termínovať medzi 3. a 4. týždeň embryonálneho vývoja. Na vplyv teratogénov je vo vývoji CNS obzvlášť vnímavé obdobie od 3. až po začiatok 6. týždňa embryonálneho života. Ako menej vnímavé obdobie sa uvádza interval od začiatku 6. týždňa až
do konca gravidity.
Normálny vývoj
Pri normálnom vývoji po ukončení diferenciácie buniek v trojlaminárny zárodočný
terčík v treťom týždni embryonálneho života sa vyvíja chorda dorsalis predstavujúca primitívnu os embrya. Spolu s tým prebiehajú zmeny v ektoderme nad chordou – ektoderm
zhrubne na neurálnu platničku, ktorá tvorí základ pre vývoj CNS. Medulárna, alebo nazývaná aj neurálna platnička, sa predlžovaním chorda dorsalis rozširuje a prebieha ako
axiálny orgán od kraniálneho konca ku kaudálnemu. Na 19. deň sa neurálna platnička
vnára pozdĺž strednej osi zárodočného terčíka a vytvára neurálny žliabok s neurálnymi
valmi (obr. 2.3.15). Koncom 3. týždňa sa valy k sebe prikladajú, splývajú a vzniká sčasti
uzavretá neurálna trubica. Pritom sa bunky ektodermu od neurálnej platničky oddelia
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a spoja nad ňou, takže je krytá
povrchovým ektodermom.
Uzatváranie neurálnej platničky sa deje od neurálnych
valov v budúcej krčnej oblasti
smerom ku kraniálnemu a kauObr. 2.3.15. Vývoj neurálnej rúry. a) 18. deň vývoja, b) 19. deň
dálnemu koncu 21. dňa vývoja
vývoja. 1 – neurálny žliabok, 2 – neurálna lišta (crista neuralis),
(obr. 2.3.16). Neurálna trubi3 – povrchová ektoderma (prevzaté od Kapellera a Pospíšilovej).
ca na svojich koncoch ostáva
otvorená a komunikuje s amniovou dutinou. Kraniálny koniec sa uzatvára približne 25.
deň a kaudálny 27. deň vývoja.
Pri uzatváraní neuroektodermu sa časť buniek oddeľuje od tohto základu a vytvára
crista neuralis, čo je zase záObr. 2.3.16. Vývoj neurálnej rúry a neurálnej lišty. a) 21. deň vývoklad pre budúce senzitívne a
ja, b) 22. deň vývoja. 1b – neurálna rúra, 2 – neurálna lišta,
vegetatívne nervové gangliá a
3 – povrchová ektoderma (prevzaté od Kapellera a Pospíšilovej).
nervy z nich odstupujúce.
Začiatkom 4. týždňa sa časť buniek mezodermálneho pôvodu diferencuje na mezenchým, koncentruje a kondenzuje okolo chorda dorsalis a je základom axiálneho skeletu,
z ktorého sa v neskoršom období formujú kosti, chrupky, cievy, meningy a tuk okolo
medulárnej rúry.
V priebehu 2. mesiaca tehotnosti najkaudálnejšie segmenty chrbtice splývajú a im
zodpovedajúce nervové elementy zakrpatejú. V 3. mesiaci fetálneho života má chrbtica
a miecha rovnakú dĺžku. Po 3. mesiaci chrbtica rastie omnoho rýchlejšie ako miechový
povrazec. U novorodenca je miecha vo výške druhého lumbálneho stavca, u dospelého
človeka je vo výške medzistavcového priestoru prvého a druhého lumbálneho stavca,
niekedy ešte vyššie. Veľmi dôležité je uvedomiť si tento rozdielny rast.
Patogenéza
Presný patogenetický mechanizmus vzniku defektov neurálnej rúry nie je preskúmaný. Bázou všetkých výskumov sú dve základné, do určitej miery kontroverzné, teórie
vzniku. Neuzavretie medulárnej rúry alebo znovuotvorenie – prasknutie po predchádzajúcom spojení.
Von Recklinghausen (1886) prezentoval teóriu neuzavretia neurálnej rúry. Je viac ako
storočná, no zdá sa nevyvrátiteľná. Pri prihliadnutí na normálnu embryogenézu otvorené NTD môžu vzniknúť neuzavretím neurálnej rúry, poruchou separácie superficiálneho ektodermu a poruchou migrácie mezodermu oddeľujúceho ektoderm a neuroektoderm. Tak môže vzniknúť myelokéla a myelomeningokéla, Reigel (1989) ich nazval
defekty neurulácie a vznikajú do 30. dňa embryonálneho života. V neskoršom období
môže dôjsť k vzniku zatvorených NTD – postneurulačné defekty.
Gardner (1971) prezentoval teóriu distenzie s následným znovuotvorením neurálnej
rúry po jej uzavretí zvýšeným tlakom likvoru.
Experimentálna aplikácia hemaglutinínu kuracím embryám podporila teóriu, že narušenie adhezívnych a percepčných mechanizmov pri fúzii neurálnej platničky môže byť
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hlavným patogenetickým faktorom NTD u zvierat a hádam aj u človeka (Janzer, 1986).
Štúdiom ľudských embryí s myelokélou sa našiel nadbytočný rast nervového tkaniva,
čo svedčí o možnosti rovnakých príčin ako pri neoplázii (McLone, 1989).
Výsledky aplikácie cytostatík kuracím embryám po uzavretí neurálnej rúry podporili
teóriu o sekundárnej „neuroschíze“ a neoplázii (Koyanagi, 1997).
Súčasné výskumy sa sústreďujú na jednotlivé chyby, genetiku metabolizmu kyseliny listovej, vitamínu B12 a homocysteínu. Skúmajú sa vzťahy gén – gén, gén – výživový
prvok a gén – životné prostredie (Padbanabhan, 2006). Existujú hypotézy, že okrem primárneho poškodenia nervovej platničky na výslednom neurologickom poškodení jednotlivca participuje takisto sekundárne poškodenie exponovaného nervového tkaniva
počas vnútromaternicového vývoja (Stiefel, 2007).
Prínos všetkých doterajších výskumov na objasnenie patogenetického mechanizmu
vzniku defektov neurálnej rúry je nepopierateľný. Na jeho úplné objasnenie však budeme musieť ešte počkať.

Anatómia miechy a patologickoanatomická charakteristika chýb
Všeobecná charakteristika miechy, obalov a miechových nervov
Miecha, medulla spinalis je časť CNS uložená v spinálnom kanáli, ktorý tvoria nad sebou uložené stavce – 7 krčných, 12 rudných, 5 driekových, 5 zrastených vytvárajúcich
krížovú kosť a na jej dolnom konci kostrč. Miecha je z vnútra smerom k povrchu obklopená tromi obalmi – cievnatkou (pia mater), pavúčnicou (arachnoidea spinalis) a tvrdou
plenou (dura mater), ktorá vytvára vak (saccus durae matris spinalis); v ňom je tiež obsiahnutý mozgovomiechový mok (liquor cerebrospinalis). Na svojom kaudálnom konci
sa miecha kužeľovite zužuje (conus medullaris) a u dospelého človeka siaha približne na
rozhranie 1. a 2. lumbálneho stavca. Nižšie v spinálnom kanáli sa nachádzajú len miechové korene nazývané cauda equina a filum terminale. Filum terminale je pokračovaním
najvnútornejšieho obalu miechy (pia mater) pod jej koncom, v kraniálnom úseku je tiež
tvorené gliou, jeho hrúbka je do 2 mm, vedie po kostnej chrbtici, je voľné, bez napätia
a upevňuje sa do ligamenta na zadnej strane kostrčovej kosti. Ostatné 2 obaly miechy
siahajú na úroveň 2. stavca krížovej kosti, kde splývajú s filum terminale.
Na priereze miechy je v strede uzučký canalis centralis, okolo neho šedá hmota v
tvare písmena H, zložená z nervových buniek. Biela hmota tvorí plášť okolo šedej a je
tvorená nervovými vláknami. Na prednej a zadnej strane miechy sú v strednej rovine
pozdĺžne ryhy: hlboká fissura mediana ventralis a plytký sulcus medianus dorsalis.
Susediace stavce po bokoch vytvárajú medzistavcové priestory, cez ktoré symetricky
vystupuje, resp. vstupuje 31 párov zmiešaných miechových nervov deliacich sa v spinálnom kanáli na viac vlákien predných a zadných miechových koreňov.
Predné, ventrálne miechové korene obsahujú motorické axóny, ktoré patria určitému
segmentu. Zadné miechové korene priberajú pred miestom vstupu do miechy miechové
ganglion (ganglion spinale) a ich vlákna senzitívne zásobujú povrch tela, ktorý sa označuje ako dermatóm (obr. 2.3.17). Myslená čiara medzi vstupmi, resp. výstupmi koreňov
pre jednotlivý miechový nerv rozdeľuje miechu na segmenty. Hoci sa v neuroanatómii
termín „miechový segment“ používa, miecha je v zásade bezsegmentová štruktúra.
Miechové nervy sa označujú zhora nadol skratkami. Symbol C1 – C8 zahŕňa 8 párov
krčných nervov, Th1 – Th12 12 párov hrudných nervov, L1 – L5 5 párov driekových nervov,
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Meningokéla (obr. 2.3.19) – cez defekt v oblúku stavca (spina bifida) vystupuje
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častejšie z arachnoidey a dura mater sa končí pri jeho krčku, zriedkavo je vak tvorený aj
tvrdou plenou. Obsahuje likvor. Vak býva kompletne krytý kožou.
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Obr. 2.3.18. Spina bifida.

Obr. 2.3.19. Meningokéla.

Obr. 2.3.21. Meningomyelokéla. Vo vaku je patologicky vyvinutá miecha.

Obr. 2.3.22. Myelokéla. V úrovni kože okolia bez
vaku je otvorená nervová platnička.

Meningomyelokéla (obr. 2.3.20) je chyba, pri ktorej do vaku dury vstupuje nervové tkanivo.
Miecha v takomto prípade väčšinou siaha nižšie, ako je jej normálna poloha. Podľa toho, v akej
výške sa defekt vyskytuje, existuje niekoľko typov malformácií. Buď do vaku vstupuje miecha s
koreňmi a vracia sa späť do kanála, alebo miechový kónus sa končí vo vaku a späť vstupujú iba
korene. Ďalší typ chyby je, keď do vaku vstupujú a vystupujú iba miechové korene.
Pri meningomyelokéle sa väčšinou neurálna trubica uzavrela úplne. Aj keď sú nervové
elementy voľné, nie sú na svojom mieste, nie sú normálne vyvinuté, môžu byť v priebehu
stočené, spletené, niektoré korene vo vaku sa končia slepo. Vak býva krytý sčasti kožou
a v strede tenkou presvitajúcou membránou. Koža však nebýva normálne formovaná.
Býva prítomný deficit v neurologickej funkcii.
Myelokéla je najťažší stupeň rázštepu. Má viac stupňov, miecha môže byť v dorzolaterálnom smere postihnutá do rôznej hĺbky. Prakticky to znamená, že miecha môže byť
postihnutá od najťažších foriem rázštepu – v celej hrúbke (obr. 2.3.21), po najľahší rázštep (iba časť miechy alebo koreňov) (obr. 2.3.22). Závisí od stupňa rázštepu, či je v lézii
aj otvorený centrálny kanál s odtekajúcim likvorom. Pri myelokélach uložených kaudálnejšie sú defektom postihnuté korene kaudy. Pri ľahších formách sa korene platničky iba
dotýkajú, alebo iba niektoré do nej vstupujú. Pri ťažkých stupňoch rázštepu do platničky vstupujú všetky korene, zanikajú v nej a kaudálnejšie vystupujú. Po bokoch lézie pri
všetkých stupňoch myelokély smerom ku koži je tenká arachnoidálna membrána.
Klinicky rozlišujeme dve formy: myelokéla nemá vak, teda sa vyskytuje v úrovni kože
okolia, alebo je súčasťou defektu rôzne veľký vak nad úrovňou kože – vtedy môžeme
použiť termín myelomeningokéla (obr. 2.3.23). Obe formy môže sprevádzať u 5–10 % pacientov kyfoskolióza, prípadne iná anatomická malformácia stavcov (hemivertebra, motýlovitý stavec a pod.)
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Naproti tomu 30 % intradurálnych dermoidov sa manifestuje spolu s dermálnym sínusom.
Spinálne lipómy (SL) môžeme rozdeliť na
spinálne lipómy s intaktnou durou a spinálne lipómy s defektom v dure (lipomyelomeningokéla, lipomyelokéla). SL s intaktnou
durou predstavujú juxtamedulárne tumory
prevažne v cervikálnej alebo torakálnej oblasti, tiež v lumbosakrálnej. Spôsobujú stenózu miechy alebo blokádu a z toho vyplývajúci deficit v neurologickej funkcii.
Spinálne lipómy sa môžu vyskytovať na
Obr. 2.3.25. Schematické znázornenie nižšie uloženého
konci
filum terminale. Vtedy nemusia spômiechového kónusu. a) normálna miecha, b) pripútané
filum terminale, trakčný syndróm, c) kompresia miech- sobovať žiaden neurodeficit, pretože sú
ového kónusu, kompresívny syndróm, d) kombinácia väčšinou malé a, aj keď pomaly rastú, v ich
oboch predchádzajúcich prípadov, stav po operácii my- okolí sa už nevyskytujú miechové korene, a
elokély (prevzaté od Yamadu).
teda nemôžu spôsobovať ich útlak. Situácia
je iná, ak sa lipóm filum terminale vyskytuje
vyššie a zúčastňuje sa na pripútaní miechy. Vo všetkých prípadoch lipómu filum terminale je však potrebná observácia pacienta.
Spinálne lipómy s defektom dury cez defekt prestupujú do podkožného tkaniva. Vyskytujú sa prevažne lumbosakrálne. V lokálnom klinickom náleze sa vyskytuje tumor
dokonale krytý kožou, niekedy i s kožnými zmenami. Súčasne sa vyskytuje rázštep oblúku stavca a myeloschíza – rázštep miechy v dorzálnej časti. Miecha je uložená dorzálnejšie. Okolo lipómu môže byť otvorená neurálna platnička. Tento typ chyby zodpovedá
lipomyelokéle. Ak dochádza k herniácii miechy cez defekt v dure, tento typ zodpovedá
lipomeningomyelokéle. Tukový nádor svojím kónusom môže zasahovať i vyššie do centrálneho kanála. Vekom, spolu s rastom dieťaťa (telesnej hmotnosti), dochádza k expandujúcemu rastu tumoru do veľkosti, čo má za následok útlak nervových štruktúr a rozvoj
neurologických symptómov – kompresívneho syndrómu pripútanej miechy, TCS.
Zhrubnuté pripútané filum terminale sa klinicky manifestuje pod obrazom trakčného
syndrómu pripútanej miechy. Musia byť prítomné morfologické znaky pripútania miechy: Filum terminale má viac ako 2 mm v priemere, kónus miechy siaha pod úroveň L2.
V prevažnej väčšine je otvorený oblúk stavca L4, L5, S1 alebo všetkých troch. Neprítomnosť rázštepu oblúka v sporných prípadoch svedčí proti pripútaniu miechy. Miechové
korene neodstupujú kaudálnym smerom, ale môžu smerovať rovnobežne k otvorom, v
extrémnych prípadoch i nahor. Klinické symptómy vyplýva z poškodenia ktoréhokoľvek
z ťahaných koreňov, teda i vyšších lumbálnych miechových segmentov. To je najdôležitejšia skutočnosť vyplývajúca z trakčného syndrómu pripútanej miechy, ktorú je potrebné si uvedomiť pri posudzovaní klinických symptómov.
Syndróm pripútanej miechy (tethered cord syndrome – TCS) je charakterizovaný fixáciou
miechy, ktorá býva uložená nižšie. Príčinou môže byť vrodená anomália alebo stav po úraze, zápale, operácii a pod. Preto môžeme TCS rozdeliť na primárny alebo sekundárny.
Syndróm pripútanej miechy sa manifestuje v troch formách, ktoré vyplývajú z patologickoanatomickej charakteristiky. Prvú predstavuje trakčný syndróm (obr. 2.3.32b).
Typický je pre pacientov so zhrubnutým a pripútaným filum terminale, s lipómom ale-
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bo fibrolipómom filum terminale, ktoré spôsobuje nižšiu polohu miechového kónusu.
Deficit v neurologickej funkcii sa objavuje na základe trakcie miechy a deviácie odstupu
miechových koreňov. V tomto prípade môže byť postihnutý ktorýkoľvek z miechových
segmentov. 80 % pacientov má spina bifida – otvorený oblúk stavca L4, L5 alebo S1 alebo
všetkých troch. Klinické symptómy sa však nevzťahuje iba k týmto miechovým segmentom, ale vďaka trakcii i k vyšším koreňom a segmentom.
Kompresívny syndróm je druhou formou TCS. Z morfologického pohľadu sa symptómy rozvíjajú vďaka útlaku nervových štruktúr, ktorý spôsobuje niektorá z nasledujúcich
expanzií – intraspinálny lipóm (lipomeningomyelokéla, lipomyelokéla), dermoidálny tumor, neurenterická cysta (obr. 2.3.32c). Postihnutie pacienta je izolované na tie miechové korene a segmenty, ktoré sú traumatizované expandujúcim sa útvarom.
Tretiu formu TCS predstavuje kombinácia trakčného a kompresívneho syndrómu. Do
tejto skupiny radíme na prvé miesto pacientov s tzv. sekundárnym TCS – pacientov po
operácii otvorenej NTD, s amyotrofickým syndrómom (obr. 2.3.32d). Vďaka adhéziám sa
u nich rozvíjajú symptómy z trakcie. Zároveň však môže byť miecha komprimovaná pritesno uzavretým durálnym vakom, čo spôsobuje jej útlak. Útlak však môže spôsobovať i
hydromyélia, ktorá sa vyskytuje v 50 – 80 % pacientov po operácii otvorenej NTD.
Hydrocefalus sa vyskytuje takmer u všetkých pacientov s otvoreným NTD. Etiológia
sa dávala v minulosti viac do súvislosti s infekciou CNS, v súčasnosti s Arnold–Chiariho
malformáciou.
Hydrocefalus nie je choroba. Je to patologický stav s veľa variáciami charakterizovaný
nadmerným množstvom likvoru, ktorý je, alebo bol pod zvýšeným tlakom. Môže sa vyskytnúť v ktorejkoľvek etape života (Matson, 1969). V čase, keď vznikla, to bola presná a výstižná
charakteristika hydrocefalu. U nás v tom istom období prezentoval definíciu Kunc (1968):
Hydrocefalus je patologické rozšírenie komorového systému mozgu. Hydrocefalus je klinickou jednotkou iba v útlom detskom veku, keď s rozširovaním komorového systému dochádza k enormnému rastu lebky. V snahe nájsť najvhodnejšiu definíciu, uvedené dva názory je
potrebné doplniť dodatkom McCollougha (1989): Hydrocefalus je stav, keď je diskrepancia
medzi produkciou a likvoru, čo má za následok dilatáciu mozgových komôr. Všetky uvedené skutočnosti sú definíciou hydrocefalu u detí, ktorú v Bratislave formuloval Vloeberghs
(2004): symptomatická progresívna dilatácia komorového systému, absencia gyrifikácie,
plná a vypuklá fontanela a narastajúci okcipito-frontálny obvod hlavičky.
Likvor je číra a bezfarebná tekutina makroskopicky podobná vode. Prvou poznanou
a súčasne základnou funkciou likvoru je mechanická ochrana mozgu a miechy. Likvor
tvorí chorioidálny plexus na dne bočných komôr a strope 3. a 4. mozgovej komory. Z
miesta, kde sa tvorí, preteká systémom otvorov všetkými štyrmi mozgovými komorami
a dostáva sa na povrch mozgu a miechy. V subarachnoidálnych priestoroch v strednej
čiare mozgu sa vstrebáva do ciev. U dospelého človeka sa vytvorí 400 – 600 ml likvoru,
jeho množstvo sa za deň 2 – 3-krát vymení. Znamená to, že normálny objem je približne
200 ml (Bartko,1985). U novorodenca na externej drenáži sme pozorovali odpad 30 – 50
ml likvoru, to znamená, že môžeme predpokladať jeho normálny objem približne 15 ml
likvoru. Likvor má svoju presnú biochemickú charakteristiku. Posun hodnôt niektorým
smerom sa odrazí nielen na jeho makroskopickom vzhľade, ale aj na jeho hustote. Následkom toho môže dôjsť k poruche jeho cirkulácie.
Zmenou normálnej anatomickej konfigurácie mozgu, ba dokonca iba zmenou polohy
jeho jednotlivých štruktúr môže takisto dôjsť k poruche cirkulácie likvoru. U pacientov
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s otvoreným NTD sa vyskytuje Arnold–Chiariho malformácia druhého typu. Je charakterizovaná presunom mozočka a predĺženej miechy smerom do cervikálneho kanála, čo
je príčina vzniku hydrocefalu u detí s otvoreným NTD.
Etiológia a epidemiológia
Príčina ochorenia je multifaktorová, zahrňuje genetické i environmentálne faktory.
K environmentálnym faktorom, pôsobením ktorých je podstatne zvýšená incidencia
defektov neurálnej rúry, patrí nedostatok kyseliny listovej. Potvrdili to viacerí autori
v intervenčných randomizovaných štúdiách veľkých súborov pacientov. Deficit kyseliny listovej však má i genetickú príčinu. Súčasné výskumy potvrdili význam polymorfizmu 677CT génu MTHFR (metyléntetrahydrofolátreduktáza), chýbajú však údaje
o úlohe ostaných génových polymorfizmov metabolizmu kyseliny listovej. Medzi ďalšie
environmentálne faktory patrí nutričný deficit matky, diabetes, alkohol, hypertermia.
Ženy užívajúce valproát pri epilepsii majú až 5% pravdepodobnosť porodiť dieťa s myelodyspláziou závažného stupňa.
Familiárny výskyt je neustále predmetom štúdia. V súčasnosti môžeme konštatovať,
že ak aspoň jeden z rodičov už má dieťa s NTD, riziko postihnutia ďalšieho dieťaťa je 10
– 20- -násobne vyššie. Ak sa v rodine vyskytol pacient s NTD, incidencia ochorenia je
5 – 10-násobne vyššia. Pozoruhodné je, že podľa niektorých autorov rodič s NTD nemá
vyšší výskyt detí s NTD ako zdraví ľudia. Napriek tomu v prevencii NTD patria k najrizikovejšej skupine.
Za priemerný výskyt NTD považujeme v súčasnosti incidenciu do 5/10 000 živonarodených detí. Historicky najvyšší výskyt NTD sa zaznamenal vo Veľkej Británii roku
1972 21/ 10 000 živonarodených detí, z toho v Škótsku 40/10 000. Postupne incidencia
celosvetovo klesá. Na Slovensku je vývoj rovnaký, najvyššia incidencia v 70. rokoch 20.
storočia klesá k ustálenému stavu, aký je dnes – 2/10 000 živonarodených detí.
Defekty neurálnej rúry vo väčšine prípadov existujú izolovane. Napriek tomu sa môže
NTD vyskytovať spolu s trizómiou 13, trizómiou 18, Meckelovým syndrómom, spolu s vrodenými chybami srdca, anu a rekta, omfalokélou, tracheoezofágovou fistulou,
diafragmatickou herniou, extrofiou močového mechúra. Najvyššia koincidencia je u pacientov s anorektálnou malformáciou – až 25 % (Levitt, 1997, Golonka, 2002). Pozoruhodný je súbor 25 pacientov s extrofiou kloaky, ktorý prezentuje Weaver (1997). U všetkých sa vyskytli anomálie stavcov a niektorá z myelodysplázií.
Zaujímavé sú výsledky Swainovej štúdie (2001) kongenitálnych malformácií u novorodencov z hľadiska počtu gravidít. Štatisticky významný nárast incidencie vrodených
chýb (z toho 40 % postihujúcich CNS) zaznamenal u detí zo 4. a vyššej gravidity – o viac
ako 5 %. Štúdia bola vykonaná v Indii.
Klinická manifestácia
NTD môžeme podľa ich prejavov zaradiť medzi ťažké vrodené vývojové chyby. Závažnosť anomálie sa prejavuje v tom, že postihnutie CNS môže byť ireverzibilné a má za
následok porušenú funkciu ďalších systémov. Klinický obraz kaudálnych defektov neurálnej rúry závisí jednak od typu chyby a jednak od výšky lokalizácie. Hlavne podľa
príznakov klasifikujeme NTD na otvorené a zatvorené. Klinická manifestácia chýb nie
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je stacionárna, ale progreduje. To je charakteristické pre syndróm pripútanej miechy
(tethered cord syndrome – TCS), primárny alebo sekundárny.
Kaudálne otvorené defekty neurálnej rúry
Pri otvorených NTD nervové tkanivo vidíme a pacient má neurodeficit. Väčšina pacientov má ventrikulomegáliu a u detí s príznakmi intrakraniálnej hypertenzie je potrebná chirurgická intervencia pri riešení hydrocefalu. Všetky následky malformácie sú
prítomné už pri narodení. Prevažne v lumbosakrálnej lokalizácii, ojedinele i vyššie, nájdeme kožnú malformáciu. Myelokéla (obr. 2.3.25) nemá vak, je na povrchu tela. V úrovni
kože okolia nájdeme otvorenú nervovú platničku, ktorá je mimo spinálneho kanála cez
rozštiepené oblúky stavcov (spina bifida). Niekedy môže vytekať likvor z centrálneho
kanálika, ktorý väčšinou pokračuje centrálnou brázdou. To je u pacientov, u ktorých je
miecha postihnutá v celom priereze. Ak je postihnutá iba jej časť alebo iba korene, likvor
neodteká. Myelokéla je blanou, ktorá môže byť cysticky septovaná, spojená
s okolitou kožou.
Myelomeningokéla (obr. 2.3.26) prominuje nad úroveň okolia. Má rôzne veľký vak. Po
okraji tvorí jeho kryt koža, smerom ku stredu blana, ktorá splýva s meningami (alebo ich
časťou) a pokračuje v nervovej platničke, ktorá je na vrchole. Stupeň poškodenia nervového tkaniva je rôzny.
V inej situácii chaoticky formované nervové tkanivo nepripomína otvorenú nervovú
platničku a je uložené vo vaku – meningomyelokéla (obr. 2.3.27). Nervové tkanivo však
nebýva normálne vyvinuté. Kosti – stavcové oblúky sú doširoka otvorené. Najťažšie formy rázštepu bývajú sprevádzané kyfoskoliózou.
Exaktná kvantifikácia chyby je často možná až pri operácii. Po narodení je nevyhnutné určiť, že dieťa má otvorený defekt neurálnej rúry, a preto je potrebná včasná chirurgická korekcia.

Obr. 2.3.25. Myelokéla. V úrovni kože okolia
bez vaku je otvorená nervová platnička spojená
s cystami a následne s kožou.

Obr. 2.3.26. Myelomeningokéla. Vak je veľkých
rozmerov a na povrchu je neuzavretá nervová platnička.
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V klinickom obraze u pacientov okrem
opísanej anomálie nájdeme vždy deficit
nervovej funkcie, ktorý súvisí s patologickoanatomickou formou abnormality. Pri
postihnutí sakrálnych koreňov je ochabnutý sfinkter konečníka, anus široko otvorený (obr. 2.3.25), stolica odchádza neregulovane (obr. 2.3.26). Podobný stav je aj
pri sfinkteri močového mechúra. Moč odkvapkáva, čo sa zvýrazňuje pri plači dieťaťa alebo pri zatlačení na močový mechúr.
Postihnutie lumbálnych koreňov aleObr. 2.3.27. Meningomyelokéla. Vak nemá kompletný bo segmentov má za následok paraplégiu
kožný kryt. V strede je blana, cez ktorú presvitá nerdolných končatín, ktoré často už pri narovové tkanivo mimo svojej normálnej polohy.
dení bývajú deformované. Najčastejšie sú
prítomné varózne nohy, hypoplastické predkolenia, napriamené končatiny v kolennom
kĺbe (obr. 2.3.28 a 2.3.29). Môže byť prítomná dysplázia koxy a sekundárna luxácia. Niekedy u novorodencov tesne po narodení vidíme plantárny alebo dokonca análny reflex,
preto s definitívnym stanovením funkčného deficitu radšej počkáme.
Niektorý novorodenec s rozsiahlym otvoreným NTD má prekvapujúco pomerne dobrý neurologický stav dolných končatín, takže môže nimi hýbať. Až o niekoľko hodín po
pôrode sa prudko vyvinie úplná plégia dolných končatín a zvieračov. Tento stav je spôsobený vysušením nervových elementov a hlavne obnaženej miechy.
V podobnej súvislosti Epstein (1972) predkladá ďalší názor. Ihneď po pôrode je lézia
viac–menej sploštená. Medulárna platnička prilieha tesne k zadnej ploche stavcových
tiel. Keď sa začne likvor hromadiť, nadvihuje medulárnu platničku, dislokuje ju dozadu,

Obr. 2.3.28. Deformity dolných končatín v
dôsledku otvoreného NTD.

Obr. 2.3.29. Deformity končaťín sú korigované cirkulárkou sadrou. Pacient je po operácii otvoreného NTD.
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čo spôsobuje ťah koreňov a následne trvalé zhoršenie neurologickej funkcie.
Funkčný deficit pri lézii môže spôsobiť aj infekcia, ktorá sa na otvorenom, alebo iba
nedostatočne krytom defekte môže usídliť. Infekcia sa považuje tiež za jednu z najvýznamnejších príčin vzniku hydrocefalu.
U mnohých detí s otvoreným NTD sa vyskytuje hydrocefalus. V literatúre nájdeme
údaje o 60 – 90% výskyte. Incidencia je priamoúmerná rozvoju diagnostických metodík
a ich dostupnosti. Ventrikulomegália – dilatácia komorového systému býva prítomná už
pri narodení, alebo sa objavuje neskôr. Jej príčinou je Arnold–Chiariho malformácia II.
typu. Dekompenzovanou ventrikulomegáliou, alebo aj hydrocefalom „závislým od zvodu likvoru“, sa stáva hlavne po uzávere defektu. Na jeho vzniku sa môže zúčastňovať aj
infekcia, nie prudká, ale mitigovaná, ktorá vnikla do likvorovej sústavy z otvoreného
rázštepu, pri operácii a podobne.
Ďalší osud detí závisí od typu poskytnutej liečby a následnej starostlivosti. Inteligencia detí s otvoreným NTD býva u viac ako 80 % normálna. Závisí od včasnej intervencie
u novorodenca. Poruchy intelektu sa objavujú u detí so zle zvládnutým hydrocefalom a
infekčnými komplikáciami (Verpooten, 2005).
Ku klinickému obrazu ochorenia sa pridávajú príznaky z postihnutia ostatných systémov v dôsledku neurologického poškodenia. Inkontinencia moča, neurogénny mechúr
môžu spôsobovať recidivujúce infekty močových ciest, vezikoureterálny reflux, poškodenie obličky a ureteru. Akékoľvek i drobné afekcie (odierky, malé alebo väčšie ranky a
pod.) na dolných končatinách sa môžu komplikovať zápalom, ktorý sa môže komplikovať
lokálne (od nezávažných flegmón až po chronickú osteomyelitídu), ale aj celkovo (metastázy infekcie, sepsa). Psychické poruchy u detí nebývajú konštantné. Sú skôr dôsledkom vplyvu prostredia (nezvládnutie situácie v rodine, deti sú niekedy umiestnené v
ústavoch) a nedostatočnej starostlivosti.
Kaudálne zatvorené defekty neurálnej rúry
Zatvorené NTD majú kryt – nervové tkanivo nevidíme, neurodeficit môže, ale nemusí
byť prítomný. Lokálne nad miestom defektu býva u väčšiny pacientov patologicky zmenená koža (tumor, angiektázie, vlasy, výrastok, fistula a pod.) (obr. 2.3.30). Zatvorené
NTD sú často chyby združené a môžu sa u jedného pacienta vyskytovať viaceré formy
súčasne. Z toho vyplýva i manifestácia chýb. Pacienti nemávajú hydrocefalus.
Meningokéla predstavuje iba kozmetický defekt. Nad miestom defektu nájdeme vyklenutie (tumor), ktoré je takmer vždy kryté kožou (obr. 2.3.31). Neurodeficit nebýva
prítomný, ani sa neobjavuje. Ak sa u pacienta objaví neurologické poškodenie, vždy to
znamená, že okrem menigokély má pacient ďalšiu pridruženú chybu, ktorá sa stáva dominantnou.
Diastematomyélia má takmer vždy klinické prejavy už u novorodenca. V mieste anomálie sa na koži vyskytujú vlasy alebo pigmentácie (obr. 2.3.38). Býva prítomná skolióza. Výpadok neurologickej funkcie je spôsobený rozdelením miechy a ďalej sa zhoršuje.
Progresia symptómov vyplýva z niekoľkých príčin: z útlaku kostného mostíka na nervové štruktúry, zároveň však i z trakcie relatívne pomalšie rastúcej miechy. Pri diastematomyélii sa môže vyskytovať i hydromyélia, lipóm aj pripútané filum terminale. Z uvedeného vyplýva, že pri diastematomyélii sú symptómy skutočne rozmanité a zhodné s
manifestáciou TCS.
Spinálne lipómy majú rôznorodé symptómy. Závisia od veľkosti a lokality tumoru. Lipómy filum terminale bývajú klinicky nemé. Lipómy súvisiace s miechou a s defektom v
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Obr. 2.3.30. Vlasy nad miestom zatvořeného
NTD, typické pre diastematomyéliu.

Obr. 2.3.32. Tumor svedčiaci o zatvorenom NTD môže
byť malých rozmerov. Je lokalizovaný v L-S prechode,
záber tesne pred operáciou..

dure sú väčšinou sprevádzané neurodeficitom, ktorý je prítomný už u novorodenca a
ďalej sa zhoršuje pod obrazom TCS. Aj lipómy majú kožné príznaky – tumor, angiektázie
a podobne (obr. 2.3.32).
Dermálny sínus sa prejaví maličkým otvorom približne v strednej čiare v oblasti L – S.
Ak súvisí s intradurálnym priestorom, môže cez jeho vyústenie secernovať likvor. Dôsledkom toho je však porušená ochranná bariéra CNS a z kože môže prestúpiť infekcia,
ktorá má za následok arachnoiditídu, meningitídu alebo absces. Neurologické symptómy vyplývajú z toho, ako je sínus ukončený v durálnom kanáli (dermoid, lipóm) a rozvíja
sa pod obrazom TCS.
Zhrubnuté a pripútané filum terminale nemáva kožné príznaky. Klinická manifestácia je
častejšia v období akcelerácie rastu. Zvýšená motorická aktivita pacienta môže prispieť
k zvýrazneniu symptómov. Zhrubnuté a pripútané filum terminale býva často združené
s inými chybami (lipóm, diastematomyélia).
U pacientov so syndrómom pripútanej miechy subjektívne a objektívne ťažkosti bývajú
chudobné a prejavia sa niektorým zo symptómov – hypotrofia svalstva dolných končatín
alebo spasticita, deformity nôh, dyssynergia močenia, zmeny citlivosti, bolesti chrbta, skolióza. Spočiatku môže byť anomália klinicky nemá a objavuje sa a zhoršuje spolu s rastom
dieťaťa, najmä v období akcelerácie rastu. TCS sa však manifestuje aj u dospelých. Kožné
zmeny v oblasti L – S môžu, ale nemusia byť prítomné. Bolesti chrbta sa vyskytujú skôr
u dospelých ako u detí. U detí sú častejšie bolesti genitálií a na perineu. Strata citlivosti býva
asymetrická a nezodpovedá presne dermatómom. Urologické abnormality sú prehliadané
vďaka ťažšej objektivizácii u malých detí a zistíme ich až po objavení sa iných, vyššie uvedených
príznakov vyplývajúcich z komplikácií. Alarmujúce sú časté infekcie dolných močových ciest,
enuréza, stresová inkontinencia.
U pacientov so sekundárnym TCS klinické
symptómy vyplývajú z primárneho poškodenia
Obr. 2.3.31. Vlasy nad miestom zatvořeného
a jeho zhoršovania. Yamada (1990) považuje za
NTD, typické pre diastematomyéliu.
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hlavné symptómy zhoršovanie deformity nôh, ascendentnú stratu motorickej funkcie dolných končatín, bolesti a skoliózu.
Zákernosť klinických prejavov TCS je v tom, že príznaky sú nevýrazné a objavujú sa
postupne, nie zo dňa na deň, preto bývajú prehliadnuté, alebo sa nepovažujú za také
dôležité. Zmeny v neurologickej funkcii sú väčšinou ireverzibilné a svojimi dôsledkami
sa zúčastňujú na vzniku ďalších komplikácií. Určité zlepšenie neurologickej funkcie môžeme očakávať u pacientov do jedného roka trvania symptómov (Hajnovič, 2007).
U pacientov s otvoreným NTD aj u pacientov so zatvoreným NTD sa vyskytujú tie
isté komplikácie (z poruchy inervácie DK, neurogénny mechúr so všetkými dôsledkami
atď.). Podrobnejšie sú uvedené pri otvorených NTD.
Diagnostika NTD
Prenatálna diagnostika
Diagnostika NTD sa začína prenatálne. Cieľom je exaktne kvantifikovať chybu. Rozhodnutie o ďalšom priebehu je úlohou rodičov. Úlohou lekára je minimalizovať možnosť
omylov a objektivizovať nález. Prenatálna diagnostika NTD sa opiera o biochemické a
zobrazovacue metodiky. Podstatné je, kedy počas embryogenézy defekt vzniká. Prenatálne sú detegovateľné najzávažnejšie typy – všetky otvorené NTD, zo zatvorených NTD
hlavne meningokéla a spinálne lipómy s defektom v dure.
Na možnosť výskytu vrodenej chyby upozorňuje zvýšená hladina sérového alfafétoproteínu (AFP), ktorá sa u tehotných žien zisťuje v 16. – 19. týždni gravidity. Zvýšená
hladina AFP bola v minulosti indikáciou amniocentézy, dnes jej predchádzajú menej
invazívne metodiky. Pri vyšetrovaní amniovej tekutiny je potrebné určiť hladinu AFP a
acetylcholínesterázy (AchE). S vyššou pravdepodobnosťou sa tak dá touto metodikou
diagnostikovať prenatálne otvorený NTD.
Zo zobrazovacích metodík má dominantnú úlohu ultrasonografia (usg). Doteraz najvčasnejšie zachytenie chyby v dostupnej literatúre bolo roku 2007 v 8. týždni gravidity.
Usg je limitovaná dvoma faktormi: typom prístroja a erudovanosťou vyšetrujúceho. Ďalšou možnosťou prenatálneho zobrazenia je vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MR).
MRI dieťaťa tesne pred narodením (in utero) je v súčasnosti najoptimálnejší postup a
nahrádza akékoľvek ďalšie zobrazovacie vyšetrenia u novorodenca, ktoré ho podstatne
viac zaťažujú, a preto sú často nedostupné.
Postnatálna diagnostika
Otvorené NTD
Multidisciplinárny prístup je u detí s NTD nevyhnutnosťou. U novorodenca s otvoreným NTD je diagnostika ľahká už pri bežnom fyzikálnom vyšetrení. Úlohou fyzikálneho
vyšetrenia nie je exaktne kvantifikovať chybu. Dostatočným je uviesť fakt, že pacient má
kaudálny NTD. Niekedy už z prvého vyšetrenia môžeme oddiferencovať otvorený alebo
zatvorený NTD. Tu je rozhodujúci kompletný alebo nekompletný kožný kryt. Neonatológ by sa mal zamerať i na prítomnosť iných vrodených chýb, najmä tých, ktoré sa môžu
vyskytovať spolu s NTD. Neurologické vyšetrenie určí rozsah funkčnej poruchy (postihnutie miechového segmentu). Presná identifikácia výšky segmentálnej poruchy je u novorodenca ťažká. Detský chirurg alebo detský neurochirurg má rozhodujúci význam v
indikácii ďalších diagnostických a terapeutických postupov.

61

Predoperačne za rutinné zobrazovacie metodiky môžeme považovať dve. Natívna rtg snímka v predozadnej a bočnej projekcii identifikuje rozštiepené stavcové oblúky a eventuálne ďalšie
prítomné anomálie chrbtice (obr. 2.3.33). Pri rázštepoch s vyklenutím (meningokéla, meningomyelokéla) s obsahom vaku dostatočne presne informuje ultrasonografia. Pri nespojených oblúkoch viacerých stavcov ultrasonografia informuje aj o situácii
v spinálnom kanáli. Presná anatomická interpretácia nálezu je
však zložitá.
Počítačová tomografia (CT) a magnetická rezonancia (MRI)
nachádza miesto v predoperačnom i pooperačnom období.
Rutinne je potrebné zamerať sa na prítomnosť Arnold–Chiariho malformácie, hydrocefalus, otvorený NTD a prípadné ďalšie
anomálie chrbtice a miechy. Diagnostika hydrocefalu sa začína
ultrasonografiou, pokračuje na CT a MRI. U novorodencov a malých detí je CT a hlavne MRI viazané na celkovú anestéziu.
V dlhodobom aspekte je pooperačné sledovanie pacientov
prospektívne. Prispieva to k lepšej orientácii v zmenenom statuse Obr. 2.3.33. Na bočnej
rtg snímke chrbtice je
spinálneho kanála. MRI je metódou voľby.
Funkčné vyšetrovacie metodiky elektromyografia a urodyna- zachytená kyfoskolióza
mika majú pri otvorených NTD nenahraditeľný význam v poo- pri otvorenom NTD.
peračnom sledovaní. Ich úloha spočíva v objektivizácii subjektívnych ťažkostí pacienta a jeho fyzikálneho nálezu. Porovnávanie výsledkov vyšetrení
(vykonaných v pravidelných intervaloch, napr. raz za rok) zavčasu upozorní na progresiu
funkčného poškodenia pacienta – výskyt sekundárne pripútanej miechy.
Postnatálna diagnostika pri zatvorených NTD
Zatvorené NTD majú kožný kryt. Fyzikálnym vyšetrením zistíme u pacienta patológiu
kože nad NTD približne u 90 % pacientov (vlasy, névy, pigmentácie, angiektázie, angiómy, fistuly, vyklenutie, tumor). Zo subjektívnych príznakov sa objavujú bolesti chrbta,
poruchy perineálnej citlivosti, zmeny v motorike a citlivosti dolných končatín, čo sa
môže prejaviť až hypotrofiou svalstva. Ťažkosti s močením od dyssynergie až po inkontinenciu sú prvými alarmujúcimi znakmi ochorenia.
Neurologické vyšetrenie podáva obraz o funkčnej poruche. Objektivizáciou klinického neurologického nálezu je elektromyografické vyšetrenie (EMG) a urodynamika. Často nevystačíme s jedným vyšetrením a pre exaktné posúdenie stavu pacienta má rozhodujúci význam
opakované vyšetrenie – správnym hodnotením nálezov môžeme posúdiť progresiu zmien. To
je u niektorých pacientov rozhodujúcim faktom pri indikácii chirurgickej intervencie.
Zobrazovacie vyšetrovacie metodiky (rtg, usg, CT, MRI) pri zatvorených NTD nachádzajú
jednoznačné uplatnenie a plne sa využívajú. Azda je potrebné upozorniť na následnosť jednotlivých metodík. Základnou je natívna rtg snímka chrbtice (obr. 2.3.34). Druhou v poradí
je MRI (obr. 2.3.35). Napriek tomu, že zatvorené NTD sa vyskytujú prevažne lumbosakrálne,
môžu postihovať i vyššie segmenty, sú to často chyby združené, a preto pri prvom vyšetrení je
potrebné zamerať sa na celú miechu a chrbticu. Normálna poloha miechového kónusu ešte
neznamená neprítomnosť chyby, aj keď častejšie je miechový kónus uložený nižšie. CT-vyšetrenie indikujeme, ak nie je možné vykonať MRI, alebo na MRI vznikli určité pochybnosti,
ktoré sa dajú doplniť špeciálnym CT-vyšetrením (CT-angiografia, CT-perimyelografia). MRI
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a CT u detí vo veku do 3–4 rokov robíme v
celkovej anestézii. Usg má svoj význam iba pri
tých chybách, pri ktorých je dostatočne veľký
defekt – otvor spinálneho kanála alebo pri
chybách s vakom alebo tumorom.
Aj pri zatvorených NTD je potrebné pátrať
po prítomnosti hydrocefalu a iných malformácií kraniálnej časti CNS. Za týmto účelom
využívame všetky metodiky – usg skríning
Obr. 2.3.35. Na MRI je
cez otvorenú fontanelu, CT, MRI.
zachytená diastematomyélia:
U pacientov s otvoreným i zatvoreným
miecha je rozdelená septom
NTD sa veľmi často objavujú urologické na dve polovice.
abnormality. V ich diagnostike využívame viacero vyšetrení. Biochemické a kultivačné vyšetrenie moču
pri infekciách. Nezastupiteľnú úlohu má ultrasonografia obličiek a
močového traktu. Takisto rádiodiagnostické aj iné metodiky (cystouretrogram, vylučovacia urografia, endoskopie) majú význam pri
Obr. 2.3.34. Na rtg
akomkoľvek type neurogénneho mechúra a pri komplikáciách z
snímke je zachytená
toho vyplývajúcich. Z novších metodík čoraz širšie uplatnenie natypická spina bifida,
dobúda rádioizotopové vyšetrenie, MRI urografia. Urodynamické
aká býva prítomná pri
vyšetrenie podáva objektívnu informáciu o pacientovi pri ťažkoszatvorenom NTD.
tiach s močením a detekuje typ neurogénneho mechúra. Objektivizuje aj nevýraznú klinickú manifestáciu. Určuje úroveň poruchy
močenia. Z hľadiska indikácie chirurgickej intervencie má nenahraditeľný význam opakované vyšetrenie s cieľom posúdiť progresiu zmien. Zároveň urodynamika poskytuje
možnosť pooperačného sledovania.

Terapia
Chirurgická liečba otvorených NTD
Prvé zmienky o chirurgickom liečení myelomeningokély pochádzajú z Amsterdamu
od Tulpa, sú viac ako 300 rokov staré (141). Perspektíva dieťaťa s otvoreným NTD závisí
od poskytnutej konzervatívnej liečby (ošetrovanie defektu) ihneď po narodení a správne
indikovanej operácie. Cieľom týchto postupov, žiaľ, nemôže byť zlepšiť funkčné postihnutie dieťaťa, ale zachovať aktuálny stav a predísť ďalšiemu zhoršovaniu.
Indikácia
Operácia bola v minulosti indikovaná pri ľahších formách rázštepov. Konzervatívny
postup, v pravom slova zmysle iba ošetrovanie, bol rezervovaný pre pacientov s vysoko
lokalizovanou (torakolumbálnou) myelokélou a ťažkými funkčnými poruchami. Vo Veľkej Británii a Škandinávii bol a stále je najvyšší výskyt pacientov s NTD, preto v snahe o
spoluprácu bola odborníkmi založená Spoločnosť pre spina bifida a hydrocefalus – Association for Spina Bifida and Hydrocephalus (ASBAH). Roku 1972 na zasadnutí ASBAH
boli prijaté Lorberove kritériá pre rozhodnutie o poskytnutí konzervatívnej alebo operačnej liečby otvorených NTD:
1. kongenitálny hydrocefalus,
2. torakolumbálna lokalizácia,
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3. paraplégia,
4. iná závažná vrodená chyba,
5. kyfoskolióza
Konzervatívne sa postupovalo u pacientov, ktorí mali spolu s otvoreným NTD ešte
jedno a viac vyššie uvedených postihnutí. Roku 1991 znova na stretnutí ASBAH bola
platnosť týchto kritérií zrušená. V súčasnosti sú všetci pacienti operovaní. Agresívny
spôsob je podmienený širšími možnosťami v ďalšej starostlivosti o pacientov aj skúsenosťami s ošetrovaním. Výsledky pri dlhodobom sledovaní boli horšie u pacientov, ktorým bola najprv poskytnutá konzervatívna liečba. Niektorí pacienti boli operovaní po
týždni alebo dvoch, niektorí aj niekoľko mesiacov po narodení.
V minulosti – do roku 2000 nebola na Slovensku indikovaná operácia takmer u štvrtiny novorodencov. V súčasnosti sú deti s NTD centralizované v DFNsP v Bratislave. Všetci
pacienti po narodení sú operovaní plánovane v prvých dňoch života špecializovaným
teamom. V rokoch 2001 – 2013 sme zaznamenali jediného pacienta, u ktorého sme pre
multiorgánové postihnutie operáciu neindikovali. V súčasnosti sa stáva pravidlom, že sa
so svojím pacientom stretávame ešte pred narodením. Fetálnu intervenciu nevykonávame, naplánujeme pôrod v centre a deň pred narodením indikujeme MRI vyšetrenie plodu. Existujú vo svete centrá, kde sa vykonáva fetálna chirurgia – MOMS trial. Roku 2005
bol odbornej verejnosti prezentovaný Groningenský protokol, podľa ktorého je možná
aktívna eutanázia novorodenca s vrodenou chybou. V našich podmienkach považujeme
tento postup za nevedecký, neetický, a preto nepotrebný.
Myelokéla
U pacienta s myelokélou je hneď po narodení potrebné léziu zvlhčovať antiseptickým
roztokom a sterilne kryť. Po nevyhnutnej diagnostike a stabilizácii novorodenca je najlepšie indikovať chirurgickú plastiku v prvý deň života.
Pri lokálnom ošetrovaní defektu môže dôjsť ku komplikáciám. Pri dlhodobom lokálnom ošetrovaní defektu jódovým antiseptikom sa opisuje hypotyreoidizmus. Pri tomto
spôsobe ošetrovania je vhodné monitorovanie tyreoidovej funkcie a vysadenie jódového
antiseptika pri prejavoch hypotyreoidizmu.
Operačný postup je na obrázkoch 2.3.36 až 2.3.39. Poloha pacienta je na brušku, maximálne vyvýšeným je miesto lézie. Incízia je vedená po okrajoch patologicky formovanej
kože, prechádzajúcej v arachnoidálnu mebránu. Po uvoľnení medulárnej platničky je excidovaná arachnoidálna membrána a koža, platnička sa uzatvára atraumatickým materiálom jednotlivými alebo pokračujúcim stehom. Pritom je dôležité dbať na to, aby bol uzáver vodotesný („likvorotesný“). Po uzavretí platničky sa táto ukladá do spinálneho kanála
tak, aby mala dostatok miesta. Filum terminale sa disciduje. Ruší sa tým fixácia miechy, čo
má preventívny účinok. Pri preparácii a eventuálnej excízii dury je potrebné zachovať jej
dostatočnú časť. Pri nedostatku je potrebné použiť náhradu: fasciu alebo goretex. Dostatočný priestor v spinálnom kanáli je predpokladom prevencie zrastov a je spolu s uvoľnením prevenciou sekundárneho syndrómu pripútanej miechy. Po uzavretí dury sa robí plastika z fascie, pri nedostatku môžeme použiť fasciálny kryt okolitých svalov preklopením
po predchádzajúcej incízii. Spinálny kanál zatvárme bez tlaku na v ňom uložené štruktúry.
Niekedy je uzáver fascie nemožný. Nakoniec uzatvárame kožu. Ak je defekt priveľký
a je nedostatok kože, v minulosti sme robili po stranách incízie, ktoré boli bez sutúry
ponechané na epitelizáciu. V súčasnosti sa i u nás využíva niektorá z plastík, napríklad
rotačné laloky (obr. 2.3.40).
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Obr. 2.3.36. Incízia na okraji neurálnej platničky, ktorá
sa následne zatvára. Dbáme pri tom, aby sme zachovali dostatočnú časť dury, ktorú zatvárame v druhej
vrstve ponad platničku (voľne podľa McCoullougha
upravil Hanus (1999)).

Obr. 2.3.37. Neurálna platnička je uzavretá.
Dura pripravená k uzáveru ponad platničku tak,
aby bol dostatočný priestor (voľne podľa McCoullougha upravil Hanus (1999)).

Obr. 2.3.38. Stav po uzávere platničky a dury. Intradurálne je dostatočný priestor – prevencia zrastov. Ak
je to možné, v tretej vrstve zatvárame fasciu ponad
duru. Šípky označujú miesto incízie (voľne podľa McCoullougha upravil Hanus (1999)).

Obr. 2.3.39. Situácia po uzávere všetkých vrstiev,
teda i kože s podkožím (voľne podľa McCoullougha
upravil Hanus (1999)).

Meningomyelokéla
Vak, v ktorom sa nachádza miecha a korene, môže mať rôzne rozmery. Od malej lézie kompletne krytej kožou, až po bizarné tvary, laločnaté, veľkých rozmerov, kryté iba
membránou. Pri všetkých postupujeme operačne, v prvých dňoch života. Akútnosť výkonu je daná charakterom lézie.
Operačná taktika je takmer identická s postupom pri operácii myelokély s tým rozdielom, že resekujeme vak. Incízia sa začína na rozhraní kože a blany. Ak je prítomná otvorená platnička, obdobne ako pri myelokéle, zatvoríme ju jednotlivým alebo pokračujúcim
stehom. Ak vo vaku nie je prítomná otvorená nervová platnička, iba chaoticky formované nervové tkanivo, ukladáme ho späť do spinálneho kanála tak, aby v ňom bol dostatoč-

65

ný priestor a predišli sme
komplikáciám z prirastenia. Fixovanú miechu je
potrebné uvoľniť – discidovať filum terminale. Ďalšie
vrstvy zatvárame rovnako
ako pri myelokéle.
U niektorých novorodencov sa spoluvyskytuje kyfoskolióza, najvyšší
výskyt sa udáva do 10 %.
Resekciu
nadbytočných
stavcov prípadne iba deformovaných oblúkov s
následnou modifikovanou
Obr. 2.3.40. Plastika kože s použitím rotačných lalokov (voľne podľa Bairova
fixáciou môžeme vykonať u
upravil Hanus (1999)).
novorodenca pri prvej operácii. V inom prípade možno resekovať stavce v neskoršom veku. Určité limitácie sú však
podmienené dostupnosťou vhodného fixačného materiálu.
Cieľom chirurgickej intervencie je zabrániť zhoršovaniu neurofunkcie v dôsledku vysušovania a exponovania nervovej platničky na povrchu vaku. Ďalším nemenej dôležitým cieľom je zvýšiť kvalitu života dieťaťa. Bez operácie nemožno uložiť dieťa na chrbát,
čo má za následok jeho celkové neprospievanie. Bez operácie sú takisto limitované možnosti ošetrovania a ďalšej diagnostiky, čo má za následok jeho celkovo zlú prognózu. Práve neoperovaní pacienti sú príčinou nesprávneho náhľadu odbornej i laickej verejnosti
na deti so spina bifida. Včasná intervencia u novorodenca dáva predpoklad normálnemu
psychickému vývinu inak spôsobilého dieťaťa.
Hydrocefalus
Súčasťou liečby otvorených NTD je terapia hydrocefalu. V súčasnosti je najpoužívanejší ventrikuloperitoneálny zvod likvoru. Ventrikulárny katéter sa zavádza za a nad
pravým uchom cez trepanačný návrt do okcipitálneho (Nixon, Spitz) alebo až frontálneho rohu (škola Barrowovho Neurologického inštitútu). Druhým miestom na hlave, kde
volíme trepanačný návrt, je frontoparietálna oblasť. Do peritoneálnej dutiny sa ukladá
distálny koniec cez minilaparotómiu. Ukladáme ho buď do Douglasovho priestoru, alebo nad pečeň, iní autori ho nechávajú voľne. Do dutiny brušnej ukladáme takú dĺžku
katétra, akú dokáže pacient tolerovať, aby sme čo najviac oddialili reoperáciu – predlžovanie katétra. U novorodencov a dojčiat je to približne 40 – 50 cm, u starších i viac.
Z hlavy na krk alebo na brucho vedieme katéter v podkoží. Zavádzame ho pomocou
trokára, ktorý má rôznu dĺžku. Snažíme sa vyhnúť pomocným incíziám, aby sme minimalizovali infekčné komplikácie.
Súčasťou drenážneho systému je jednosmerný ventil. Jeho úlohou je udržiavať tlak v komorách, a teda v celom intrakraniálnom priestore, zabrániť nadmernému odvedeniu likvoru.
Normálny intrakraniálny tlak sa mení: u novorodenca a dojčaťa je podľa Bartka 20 mm
H2O, u detí 40 – 80 mm H2O, u dospelých 60 – 400 mm H2O stĺpca. Preto hodnoty, na ktoré sú ventily prednastavené výrobcom, sú rôzne: nízkotlakové ventily sú 50–70 mmH2O,
strednetlakové 70 – 100 mm H2O, niekedy do 120 mm H2O. Nad týmito hodnotami sú ven-

66

tily vysokotlakové. Niektorí výrobcovia ponúkajú ventily programovateľné. U nich možno
prídavným zariadením meniť odpor ventilu, teda jeho priepustnosť pri určitom tlaku, aj po
implantácii. Najvhodnejšími pre použitie programovateľného ventilu sú práve deti.
Neuroendoskopické metodiky sa takisto u detí s hydrocefalom pri otvorenom NTD
používajú. Ventrikulostómia na spodine tretej mozgovej komory je v prvom rade limitovaná priestorom v samotnej komore i pod ňou. Preto iba v určitých indikáciách je použitie neuroendoskopie sľubné.
Chirurgická liečba zatvorených foriem
Meningokéla
Meningokéla nie je iba kozmetickým defektom, ale predstavuje aj najzraniteľnejšie
miesto CNS. Pri kompletnom kožnom kryte a bez poškodenia neurofunkcie môžeme
operáciu naplánovať o niekoľko dní až týždňov po narodení. Operácia sa stáva akútnou
vtedy, ak sa objavuje deficit v nervovej funkcii, alebo nevieme oddiferencovať závažnejší
typ NTD. Najurgentnejšia je situácia, ak je kožný kryt nedostatočný. Vtedy sa operuje
novorodenec podľa zásad, aké platia pri otvorených rázštepoch.
Koža je incidovaná ako pri meningomyelokéle. Vak treba dôkladne zrevidovať, pri
stopke ústiacej do durálneho vaku je potrebné sa presvedčiť, či predsa len nejaká štruktúra nie je v ňom fixovaná. Ak áno, treba ju uvoľniť a uložiť do kanála. Táto situácia však
nastáva zriedkavo. Vak sa resekuje a likvorotesne uzatvára na báze. Obaly (fascia, podkožie a koža) sa zatvárajú po anatomických vrstvách podľa zásad ako pri otvorených NTD.
Spinálne lipómy
Lipomeningokéla. Pri operácii lipomeningokély sa robí laminektómia alebo laminotómia jedného alebo dvoch priľahlých oblúkov stavcov prevažne kraniálnym smerom tak,
aby bolo možné bezpečne odstrániť lipóm jednak s vakom, ale hlavne z kanála. Ak nasadá na korene, resekcia je parciálna, bez traumatizácie nervových štruktúr. Ak nasadá na
filum terminale, treba po resekcii lipómu filum prerušiť.
Lipomeningomyelokéla, lipomyelokéla. Lipóm súvisí s miechou, ktorá môže byť rozštiepená. V polohe na bruchu sa laminotómiou jedného alebo dvoch oblúkov stavcov nad léziou
sprístupní durálny vak. Incízia dury je vedená takisto v nepostihnutom mieste. Lipóm sa
resekuje subtotálne, bez poškodenia normálnej miechy. Plné využitie má v tomto prípade
laser, ale i bez neho je možná resekcia, no s väčším rezíduom. Peroperačné monitorovanie
nervovej funkcie znižuje možnosť iatrogénneho poškodenia. Ak je miecha rozštiepená, uzavrie sa jednotlivými alebo pokračujúcim stehom. Pri zatváraní dury sa ponecháva mieche
dostatočný priestor vo vaku. Ak to nie je možné, je vhodné použiť náhradu (fasciu, goretex).
Diastematomyélia
Súčasné vyšetrovacie možnosti diagnostikujú i tie formy ochorenia, ktoré pri klasických vyšetreniach zostávali nepoznanými (väzivové septá). Pri neurčitých a minimálnych klinických symptómoch odporúča súčasná literatúra pri vysoko uložených chybách (hrudná chrbtica) iba observáciu. Až pri progresii funkčných zmien je indikovaná
operácia. Nie sú ojedinelé zmienky o manifestácii ochorenia až v dospelosti.
Miechový kónus môže byť pri akejkoľvek forme diastematomyélie fixovaný zhrubnutým filum terminale alebo lipómom. Jeho prerušenie je indikované primárne, z toho is-
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tého alebo dokonca iného prístupu. Druhý prístup volíme vtedy, ak nevystačíme s laminotómiou najviac 4 oblúkov stavcov. Napríklad: ak je diastematomyélia v hrudnej oblasti, najprv discidujeme filum terminale a následne operujeme diastematomyéliu. Odstup
medzi výkonmi je určený rozsahom laminotómie. Niekedy operujeme v jednom sedení,
niekedy s odstupom času (napr. pol roka). Zhrubnuté a pripútané filum terminale, eventuálne spinálny lipóm koexistujú u 40 % pacientov.
Pri klasickej forme diastematomyélie, keď je miecha s obalmi rozštiepená kostnou
priehradkou, je volený radikálny chirurgický prístup. Robíme laminektómiu alebo laminotómiu priľahlých oblúkov tak, aby sme mali dostatočný prístup k septu. Kostný mostík
je obkľúčený hlavne ventrálne mohutným venóznym plexom. Po odstránení kosti môže
nastať ťažko zvládnuteľné krvácanie, preto ak je to možné, je vhodné predísť mu koaguláciou vén ešte pred resekciou kosti. Duru z ventrálnej strany zatvárame jednotlivými
stehmi. Ak sa vyskytujú adhézie, miechu uvoľníme, bez traumatizácie. Dorzálne zatvárame duru likvorotesne jednotlivo, pri nedostatku materiálu volíme náhradu (fascia, goretex) a iné.
Ostatné zatvorené malformácie
Zhrubnuté a pripútané filum terminale sa preruší cez laminotómiu zvyčajne dvoch
príslušných oblúkov stavcov. Priamo v operačnom poli okamžite po discízii možno sledovať jeho uvoľnenie, a teda i uvoľnenie miechy. Pri súčasnom výskyte arachnoidálnych
zrastov sa tieto uvoľňujú. Ak sa súčasne vyskytuje lipóm filum terminale, resekuje sa,
aby nespôsoboval kompresiu nervových štruktúr.
Pri operácii dermálneho sínusu robíme laminektómiu alebo laminotómiu jedného
až dvoch oblúkov stavca nad jeho vyústením, dura sa otvára nad jej defektom, fistula sa
resekuje bez jej prerušenia, kompletne, aj s „rukávom“ dury alebo arachnoidey. Z durálneho vaku, podľa nálezu, sa odstráni dermoid alebo lipóm.
Spoločné zásady. Niekoľko nasledujúcich zásad je spoločných pre všetky malformácie. Operuje sa v bezkrvnom prostredí, pred otvorením durálneho vaku treba zastaviť
aj to najmenšie krvácanie, najlepšie bipolárnou koaguláciou. Oblúky stavcov sú niekedy malformované, a preto ich odstraňujeme, volíme laminektómiu. V iných prípadoch
pre prístup volíme tzv. open door laminotómiu: kraniotómom prerušené oblúky stavcov
vyklopíme a po výkone ukladáme späť. Dura sa otvára cez pomocné držiace stehy v bezpečnej zóne, teda v mieste, kde je istota, že nie sú k nej prirastené nervové štruktúry. Pri
traumatizácii nervových vlákien nástrojmi môže dôjsť k ich ireverzibilnému poškodeniu.
Uzáver dury musí byť vodotesný („likvorotesný“), jednotlivými alebo pokračujúcim zdrhujúcim stehom a nesmie byť pritesný, aby nespôsoboval kompresiu nervových štruktúr
a zároveň, aby sa predišlo adhéziám. Na prekrytie defektu dury preto treba radšej použiť
náhradu (fasciu, goretex). Šijací materiál sa používa zásadne atraumatický. Pooperačne
sa nad durálny vak môže uložiť aktívna drenáž (Redonov drén), ktorá však nie je kontinuálne otvorená. V určitých časových intervaloch (12, 24 hodín) sa drén jednorazovo
otvára. Pacient je po operácii umiestnený na jednotke intenzívnej starostlivosti. V polohe na bruchu zotrváva niekoľko dní.
Cieľom chirurgickej intervencie je zastaviť zhoršovanie neurologickej funkcie pacienta. Určité zlepšenie môžeme očakávať u pacientov, ktorí sú operovaní do jedného roka
trvania príznakov. Z hľadiska morfológie chyby sú najrizikovejší pacienti so spinálnym
lipómom a distematomyéliou. Spravidla u nich nevystačíme s jednou operáciou a nieke-
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dy, hlavne u detí s lipómom, sa ich stav i napriek intervencii zhoršuje. Najlepšie výsledky
môžeme očakávať u detí operovaných v prvom roku života. Preto je iba pri kožných príznakoch a patológii intraspinálne bez neurologického poškodenia indikovaná v tomto
prípade profylaktická operácia.
Prevencia
Nedostatok kyseliny listovej u matky spôsobuje zvýšené riziko výskytu defektu neurálnej rúry u jej dieťaťa. Logickým dôsledkom je jej preventívne užívanie. Najvhodnejším spôsobom je dostatočne vysoké zastúpenie potravín rastlinného pôvodu pri stravovaní. Niektoré krajiny pristúpili k fortifikácii vybraných potravín kyselinou listovou
(najčastejšie múky), čo sa následne odrazilo v znížení incidencie spina bifida až o 30 %.
Prevencia je takisto možná užívaním preparátu kyseliny listovej. Denná dávka je v rodinách bez familiárneho výskytu NTD 0,4 mg a u matky s pozitívnou rodinnou anamnézou
10-krát vyššia, jeden mesiac pred plánovanou graviditou a v prvom trimestri tehotnosti.
Najnovšie štúdie však upozorňujú, že nadbytok metabolitu umelo dodávaného folátu
môže spôsobiť neskoršie poškodenie niektorých orgánov u ženy.
Záver
Otvorené NTD
Diagnostika chyby sa začína prenatálne (obr. 2.3.49). V snahe poskytnúť pacientovi
hneď po narodení adekvátnu starostlivosť odporúčame pôrod v centre, súčasťou ktorého je pracovisko zaoberajúce sa uvedenou problematikou. Najvhodnejší transport do
centra je transport „in utero“.
Po narodení treba stabilizovať novorodenca a exaktne diagnostikovať chybu – natívna
rtg snímka v 2 projekciách, usg, CT alebo MRI (ak je dostupné). Vždy sa pri tom zameráme i na diagnostiku hydrocefalu a Arnold-Chiariho malformácie II. typu. Súčasne je
vhodné pátrať po najčastejších pridružených anomáliách (srdcových chybách, anorektálnych a uropoetických malformáciách i ďalších). Počas toho defekt ošetrujeme konzervatívne – zvlhčujeme antiseptickým roztokom a sterilne kryjeme.
Operácia je indikovaná u všetkých pacientov s otvoreným NTD. Naplánujeme ju na
prvé dni života, zbytočne ju však neodkladáme. Lokálnym komplikáciám predchádzame použitím optimálnej plastiky kože, „one shot“ antibiotickou profylaxiou, správnym
lokálnym ošetrovaním a zabezpečením najvhodnejšej výživy (vlastné materské mlieko).
V predoperačnom a pooperačnom období sledujeme rast hlavičky novorodenca a hydrocefalus monitorujeme na usg, v prípade nejasností urobíme CT mozgu. Pri nadmernom raste (viac ako 1 cm za týždeň u novorodenca) a dekompenzácii hydrocefalu na usg
a CT indikujeme operáciu hydrocefalu – ventrikuloperitoneálny zvod likvoru s použitím
programovateľného ventilu. V prípade lokálnych komplikácií v rane robíme odľahčujúce
komorové punkcie, najlepšie s použitím rezervoára dovtedy, kým sa rana po operácii otvoreného NTD úplne nezahojí.
Pooperačne pacientov dispenzarizujeme. Približne v jednom roku (ešte pred uzavretím veľkej fontanely) urobíme kontrolné MRI. Zameriame sa na nález po operácii otvoreného NTD a na hydrocefalus.
Neurofunkciu monitoruje neurológ. Okrem objektívneho nálezu je potrebné pacientov sledovať na EMG a urodynamike. Sledujeme, či nedochádza k progresii neurodefici-
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Obr. 2.3.49. Starosltivosť o pacientov s otvoreným NTD. SBAH – združenie pacientov, rodičov, špecialistov a dobrovoľníkov.

Obr. 2.3.41. Starosltivosť o pacientov s otvoreným NTD. SBAH – združenie pacientov, rodičov, špecialistov a
dobrovoľníkov.
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tu. Ak áno, zvažujeme reoperáciu. Indikovaná je u pacientov, u ktorých môžeme očakávať zastavenie zhoršovania neurodysfunkcie.
Pretože pacienti majú postihnuté i ďalšie systémy, potrebná je multidisciplinárna starostlivosť (pediater, neurológ, ortopéd, urológ, fyzioterapeut, psychológ) a svojpomoc.
Súčasťou v starostlivosti o pacientov s NTD je združenie rodičov a postihnutých, ktoré
na Slovensku funguje od roku 2004. Úlohou združenia je zlepšiť informovanosť, edukáciu, predchádzať nežiaducim komplikáciám a hlavne: zaradiť postihnutých do normálneho života spoločnosti.
Zatvorené NTD
U pacientov s meningokélou sa nevyskytujú poruchy neurofunkcie. Pri morfologických nejasnostiach operujeme novorodenca, pri exaktnom kvantifikovaní chyby môžeme výkon odložiť o 3 mesiace. Nemá to negatívny vplyv na výsledky.
Pri všetkých ďalších typoch zatvorených NTD platí, že aj keď sa u novorodenca neurodysfunkcia nevyskytuje, objaví sa neskôr s pribúdajúcim vekom – rastom do výšky a
hmotnosti. Cieľom chirurgickej intervencie je zastaviť progresiu neurodysfunkcie. Popri
tom môžeme dosiahnuť operáciou reverzibilitu poškodenej neurofunkcie. Závisí to od
včasnej intervencie. Bezprostredne po operácii môže nastať krátkodobé zhoršenie funkcie. Bezprostredne pooperačne nezmenená funkcia sa môže ďalej zhoršovať. Neurodysfunkciu je preto potrebné hodnotiť s odstupom času (3 mesiace až 1 rok) a pacientov
sledovať, pretože môže dôjsť k ďalšej progresii nálezu, čo má za následok reoperáciu
(hlavne u pacientov so spinálnym lipómom).
Najoptimálnejší postup v starostlivosti o pacientov so zatvoreným NTD (obr. 2.3.50).
Kožné príznaky aj bez prítomnosti poškodenia neurofunkcie nás oprávňujú pátrať
po zatvorenom NTD. Pacienta vyšetríme funkčne (neurológ, EMG, urodynamika) a zobrazovacími metodikami (usg a MRI). Ak zistíme prítomnosť niektorého zo zatvorených
NTD, môžeme operovať profylakticky u pacientov nižších vekových skupín (0 – 3 roky),
ak je chyba bezpečne odstrániteľná. Predoperačne je potrebné si uvedomiť, aké sú riziká iatrogénneho poškodenia alebo rekurencie. Tie sú najvyššie u pacientov s diastematomyéliou a spinálnym lipómom.
Pacientov starších (3 roky a viac) operujeme vo väčšine prípadov až vtedy, keď sa
u nich objaví neurodeficit. Ak neindikujeme výkon, pacienta sledujeme a pri včasnom
zachytení zhoršujúceho sa neurodeficitu môžeme očakávať jeho reverzibilitu. Pri najzávažnejších chybách (spinálne lipómy, kombinované chyby) ani operácia nemusí zastaviť
progresiu neurodeficitu pacienta.
Najväčšiu pravdepodobnosť zlepšenia poškodenej funkcie môžeme očakávať u pacientov, ktorých operujeme do 3. roku života a ak neurodysfunkcia trvala kratšie ako 1
rok. Naopak, u starších a u tých pacientov, u ktorých príznaky trvajú dlhšie ako 1 rok, je
pravdepodobnosť zlepšenia podstatne nižšia.
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2.3.3 Etický aspekt v starostlivosti o pacientov
s defektom neurálnej rúry
Ľudia s defektom neurálnej rúry (NTD) sú ideálnym modelom, pri ktorom môžeme uvažovať nad mnohými etickými otázkami medicíny. Chyba je prenatálne pomerne ľahko diagnostikovateľná a logicky nastupuje otázka umelého potratu. Ďalšou otázkou je eutanázia. Objavuje sa po narodení a opakovane sa vynára i počas života. Aj definícia zdravia a choroby je
otázkou, nad ktorou musíme uvažovať. Alebo indikácia operácie. Alebo iba správne pomenovanie inak spôsobilých ľudí. Na jednej strane ťažko nájsť správnu odpoveď na nekonečné
množstvo týchto otázok. Na druhej strane však „medicinman“ pri práci s týmito ľuďmi odpovede nachádza, a preto vie zaujať jasné stanoviská.
Diagnostika chyby na Slovensku sa začína prenatálne. Čo je jej cieľom? Exaktne kvantifikovať chybu a odoslať matku a dieťa do centra, kde sa problematikou zaoberajú. Na druhej
strane však treba uviesť fakt, že slovenská legislatíva umožňuje ukončiť život nenarodeného
dieťaťa do 24. týždňa gravidity. Dieťa nijako matku neohrozuje po zdravotnej stránke. Medicínska obec špecialistov zaoberajúcich sa problematikou, ako aj laická verejnosť je v tejto
otázke rozdelená na dva tábory. Jeden tábor obhajuje jednoduché a lacné riešenie umelým
potratom. Druhý tábor zastávajúc názor ochrany života od počatia nijako nevydeľuje deti
s vrodenými chybami zo svojho postoja.
Pátrajúc po pravde, hľadajúc príklady v histórii sa pri úvahe o počiatku života akosi logicky vynára obdobie začiatku súčasnej medicíny. Hippokrates (460 – 380 pred n.l.) položil
základy lekárstva ako vedeckého odboru. Žil za Periklovej vlády v Aténskom mestskom štáte.
Práve v tomto období sa vytváralo duchovné bohatstvo, ktoré presahuje historické obdobie antického Grécka. Podobne silným štátom tejto epochy bola Sparta známa hlavne svojím
vojenským potenciálom. Ľudia s chybami nemali miesto v tejto spoločnosti. Novorodenci
s vrodenými chybami boli v Sparte odvrhnutí. Aj Atény mali silné vojsko. Sparta nad Aténami
však vojensky vyhrala. Napriek tomu dnes čerpáme práve z bohatstva zdanlivo porazených
Atén. A Hippokrates patril k tým, ktorí upozorňovali na potrebu ochrany života ešte pred
narodením.
V procese rozhodovania o osude nenarodeného dieťaťa participujú tri subjekty. Matka
alebo obaja rodičia, lekár a pacient. Životná filozofia rodičov alebo iba matky je určujúca.
Informácie, ktoré v tom období získajú, sú najrozhodujúcejším faktorom, ktorý nasmeruje
sled udalostí.
Druhým zúčastneným subjektom je lekár. Interpretácia diagnostického záveru má významný podiel na ďalšom postupe. Vo väčšine prípadov je to špecialista, ktorý nemá skúsenosti v liečbe pacientov s NTD. Logicky preto nemôže podať úplne relevantné informácie.
Životná filozofia lekára je takisto významným faktorom, ktorý môže nasmerovať rozhodovanie. Dokáže byť lekár v tejto otázke nestranným?
Tretím subjektom je nenarodené dieťa. Ako zistiť jeho názor? Niektoré organizácie v snahe ochrániť nenarodené deti sformulovali práva nenarodeného dieťaťa. Podľa nich: Žena má
právo rozhodnúť, kedy otehotnie. Nemá však právo rozhodnúť o osude svojho nenarodeného
dieťaťa (12).
Po narodení je u dieťaťa s otvoreným NTD potrebná včasná chirurgická intervencia – uzáver rázštepu v prvých hodinách alebo dňoch života (2). Na Klinike detskej chirurgie v Bratislave tento postup zaviedol jej zakladateľ docent Žucha a jeho nasledovníci ho rozvíjajú (3).
Cieľom včasnej intervencie je zvýšiť kvalitu života dieťaťa, predísť infekčným komplikáciám
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a umožniť bežné opatrovanie novorodenca (prebaliť, nakŕmiť, ležať na chrbte). Väčšina odborníkov sa bez ohľadu na životnú filozofiu v tom zhoduje (5). Na druhej strane však existuje
skupina odborníkov v iných krajinách Európskej únie, ktorí považujú za správnu eutanáziu
novorodenca s NTD (4). Na Slovensku zdravotnícke zákony aktívnu eutanáziu nepovoľujú.
Pasívnou eutanáziou je v prípade novorodenca s NTD neposkytnutie adekvátnej starostlivosti a vyčkávanie, či dieťa prežije. Presnejšie, vyčkávanie na smrť. Takýto postup vychádza zo
zastaraných medicínskych poznatkov a v súčasnej medicíne ho treba vytesniť.
Odborníci združení v Association for Spina Bifida and Hydrocephalus prijali na spoločnom zasadnutí roku 1972 Lorberove kritériá, podľa ktorých bolo možné odoprieť včasnú chirurgickú intervenciu novorodencom s kaudálnym otvoreným NTD (9). Roku 1991 na rovnakom zasadnutí boli tieto kritériá zrušené. Príčinou bolo prežívanie pacientov s podstatne
nižšou kvalitou života v dôsledku neskoro indikovanej intervencie (8). Napriek tomu aj dnes
zaznamenávame sporadicky deti, ktorým v našom zariadení poskytujeme starostlivosť neskôr. Po tom, čo im bolo hneď po narodení odporúčané neoperovať.
Sme súčasťou Európskej únie. V niektorých krajinách existuje legislatíva, ktorá umožňuje eutanáziu, dokonca i u novorodencov. Bol vypracovaný Gröningenský protokol, ktorý je
návodom na aktívnu eutanáziu u závažne chorých novorodencov. Deti s NTD patria k tým,
u ktorých je aktívna eutanázia možná (4). V našich podmienkach sme doteraz zaznamenali
jediný prípad dieťaťa, ktorého rodičom lekár ponúkol možnosť pokračovať v zdravotníckej
starostlivosti v zahraničí podľa Gröningenského protokolu. Vlna odporu odborníkov bola
naozaj obrovská a postoj, ktorý prezentujú Chervenak, McCollough a Arabin je najjasnejší:
Gröningenský protokol je nevedecký, neetický, a preto nepotrebný (5).
Súčasne so včasnou operáciou je potrebná diagnostika rozsahu funkcie dolných končatín
a močového traktu s cieľom začať proces korekcií s prípadnou prvotnou intervenciou. Po
skončení nevyhnutných diagnostických a terapeutických postupov, ktoré môžu po narodení
trvať jeden až dva týždne, dieťa konečne odchádza domov, do rodiny. Po krátkej a pre nezainteresovaných búrlivej epizóde hneď na začiatku života nastáva obdobie pokoja v rodinnom
kruhu. Zdanlivý pokoj je však plný nezodpovedaných otázok. Čo bude ďalej?
Z medicínskeho pohľadu je potrebný multidisciplinárny prístup s cieľom zmierniť dôsledky postihnutia a zabezpečiť normálny vývoj. Primárne je to operácia hydrocefalu, alebo korekcia deformovaných končatín, alebo zvládnutie čistej intermitentnej katetrizácie močového mechúra. Zároveň však rehabilitácia a bežná adaptácia, ktorá i u zdravého novorodenca
alebo dojčaťa môže byť problém. Nevyhnutnosťou je komplexný pohľad na pacienta a koordinovaná starostlivosť.
Z chirurgického hľadiska môže mať po uzávere otvoreného NTD veľká skupina pacientov
príznaky hydrocefalu, ktoré však môžu vymiznúť. Preto netreba u všetkých pacientov s otvoreným NTD operovať hydrocefalus. Alebo u niektorých pacientov pri kontrolných zobrazovacích vyšetreniach nájdeme obraz pripútanej miechy. Operácia je však indikovaná iba u tých,
u ktorých sa zhoršujú funkcie. Profylaxia nemá v tomto prípade význam (10). Podobných
príkladov z hľadiska iných špecialistov nájdeme niekoľko. Komunikácia medzi odborníkmi
je veľmi dôležitá a nevyhnutná. Azda tým najetickejším prístupom je spoločne s pacientom
alebo jeho rodičmi nájsť optimálny spôsob riešenia a neindikovať niekedy nadbytočné intervencie.
Roku 2004 sme po inšpirovaní zahraničím spolu s rodičmi dieťaťa s NTD založili Slovenskú spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus (SSSBAH). Občianske združenie rodičov a detí, dospelých s uvedenými diagnózami i špecialistov. Prvoradým cieľom bola výmena
informácií. Združenie má svoju internetovú stránku (6), informačnú linku. Vydali sme niekoľ-
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Obr. 2.3.42. Na paraolympiádach naši športovci získavajú pravidelne množstvo ocenení, napríklad Veronika
Vadovičová, Peking 2008 zlato, Londýn 2012 bronz. V
kategórii šport Slovenka roka 2009. Na začiatku by bol
na to málokto pomyslel. Dieťa s NTD je iba ilustračná
fotografia, s podobným typom rázštepu.

ko publikácií, pravidelne sa stretávame, vymieňame si skúsenosti, pomáhame prekonať každodenné problémy. Za krátku dobu existencie je za nami veľa pozitívnych výsledkov. Z medicínskeho pohľadu je najdôležitejšie uviesť, že v súčasnosti je veľa diagnostických a terapeutických možností pri jednom postihnutí alebo chorobe. Aplikácia medicínskych postupov
dospela do stavu, keď si pacient, v tomto prípade rodičia, vyberá ten najoptimálnejší. Vtedy
sú popri názoroch odborníkov poruke i skúsenosti priateľov zo združenia, ktorí vedia poradiť.
V niekoľkých prípadoch to bolo združenie, kto upozornil zainteresovaných na iné možnosti
terapie vo svete a výsledkom bolo ich zavedenie do praxe na Slovensku. Alebo existujúce
zaužívané terapeutické procedúry môžu prejsť do stereotypu. Aj tu sa objaví odpoveď priateľa zo združenia, ktorý dokáže upozorniť, že život nie je terapia. Svojimi aktivitami prerástlo
združenie hranice Slovenska. Krátko po založení sa Slovenská spoločnosť SBAH stala členom
Medzinárodnej asociácie SBAH so sídlom v Belgicku (7). Azda najväčším vyznamenaním pre
naše združenie bola skutočnosť, že na podnet vychádzajúci z Bruselu svojimi skúsenosťami
pomáhame v Rumunsku, v Čechách, v Bulharsku.
Lekár sa so svojím pacientom stretáva na začiatku choroby. Po zvládnutí diagnostiky a liečby odchádza pacient s lekárskou správou, v ktorej je opísaný proces a odporúčania do najbližšieho obdobia. U detí so spina bifida a hydrocefalom je súčasťou lekárskej správy informačný
leták o občianskom združení. Dieťa a jeho rodičia tak neodchádzajú do „vzduchoprázdna“.
Prvoradou úlohou nás, ktorí patríme k uniformnej väčšine, je prijať skutočnosť, že ľudia,
ktorí v dôsledku svojej vrodenej chyby alebo choroby sú iní ako my, nie sú postihnutí ani
hendikepovaní. Nepotrebujú ľútosť alebo izoláciu. Sú iní ako my, sú však tu, aby žili. Sú inak
obdarovaní (obr. 2.3.42).
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2.4 Kraniosynostózy
Nezvyčajné tvary lebky sa spomínajú už v starovekej Číne, Homérovej Iliade, v časoch
antiky. Hippocrates 400 rokov pred n.l., Galén, Celsus – spomínajú abnormálne tvary
lebiek. Sommering roku 1839 a neskôr Hyrtl roku 1846 prví opísali predčasnú synostózu lebkových švov. Nemecký patológ Rudolf Virchow opísal roku 1851 abnormálny rast
lebky a ako prvý definoval pojem kraniostenózy ako deformitu lebky spojenú s predčasným zrastením lebkových švov. Uviedol pravidlo, podľa ktorého sa kostná expanzia
lebky zastaví v smere kolmom na rovinu zrasteného švu a v opačnom smere dochádza ku
kompenzačnej expanzii (obr. 2.3.52).
Pojem kraniostenóza opisuje patologické predčasné zrastenie lebkových švov. Používa
sa však aj termín kraniosynostóza. Existujú dve rozporuplné teórie vzniku kraniostenóz
– buď ide o predčasnú fúziu švov, alebo problém, ktorý vychádza z bázy neurokránia.
Rozlišujú sa viaceré typy kraniostenóz:
a) primárne – idiopatické alebo geneticky podmienené, pričom kraniostenóza je
jediným alebo dominujúcim príznakom syndrómu,
b) sekundárne – ako jedna z mnohých manifestácií pri inej poruche, napríklad aj
kraniostenóza indukovaná komorovým shuntom.
Alebo:
a) jednoduché – postihnutie jedného švu,
b) zložené – postihnutie viacerých švov.
Alebo:
a) syndromálne – súčasť rôznych syndrómov (Crousonov, Apertov, Saetherov–
Chotzenov, Pfeifferov, Muenkeho),
b) nesyndromálne – môžu byť familiárne.
Mozog po narodení zdvojnásobí svoju veľkosť počas prvých šesť mesiacov a rovnako
o dva roky. Definitívny tvar lebky závisí od načasovania zrastu švov, no ešte viac od času
ukončenia rastu lebkových kostí. Pri väčšine kraniosynostóz sú zahrnuté švy bázy lebky
aj švy kalvy. Sú švy bázy lebky ovplyvnené predčasným zrastením švov kalvy? Alebo
naopak švy bázy lebky vplývajú na švy kalvy? Predpokladá sa, že interakcia švov kalvy
a bázy lebky je komplexná, a preto sa na ňu musí pri liečbe myslieť. Obmedzenie plodu
v maternici, oligohydramnion, abnormálna poloha hlavy plodu v panve sa môžu podieľať na niektorých prípadoch kraniostenóz. Útlak plodu v maternici môže ovplyvniť pozíciu osifikačných centier, čo môže mať vplyv na rozvoj kraniostenózy. Aj príjem určitých
živín počas tehotnosti môže byť spojený s kraniostenózou. Približne v 20 % kraniostenóz
sa vyskytuje mutácia génu alebo chromozómové abnormality. Pri rôznych syndromálnych kraniostenózach (Apertov syndróm, Crouzonov syndróm, Pfeifferov syndróm) sa
zistili defekty génov, ktoré sa podieľajú na regulácii správneho vývoja kostí lebky. Vyskytujú sa početné mutácie génov pre receptor rastového faktora fibroblastov, defekty na
úrovni transkripčných faktorov. Zistilo sa, že výsledkom niektorých identických mutácií
sú rôzne fenotypy, čo predpokladá uplatnenie ďalších génov. Väčšina jednoduchých nesyndromálnych kraniostenóz je sporadických.
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Obr. 2.3.52. A – model uzáveru švov lebky a výsledná deformita pre jednotlivé druhy synostóz: B – sagitálna, C – metopická, D – unilaterálna koronárna,
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umožňuje rast frontálnych lalokov prostredníctvom expanzie lebkovej klenby. Prstenec
tvorený koronárnymi švami uzatvára sfenoetmoidálna synchondróza, ktorá umožňuje
expanziu strednej časti tváre smerom dopredu.
Lambdová synostóza – posteriórna plagiocefália – synostóza lambdového švu je raritná.
Pri tomto type je sploštená postihnutá okcipitoparietálna oblasť a na protiľahlej strane
je prítomné značné zaoblenie parietálne, niekedy frontálne. Vyskytuje sa aj ipsilaterálne nižší sklon lebkovej bázy, okcipitomastoideálne vyklenutie a vonkajšie ucho je často
uložené nižšie. Poloha vonkajšieho ucha môže byť variabilná. Odlíšenie deformačnej
plagiocefálie od kraniostenózy býva problematické. Väčšina pozičných deformít hlavy
súvisí s polohou dieťaťa pri spánku.
Zriedkavá je synostóza skvamóznych švov (obr. 2.4.6). Pri synostóze švov v stredovej čiare
(sagitálny, metopický) sa vyskytuje výrazný hrebeň v oblasti zrasteného švu. Vyskytuje
sa aj synostóza viacerých švov (obr. 2.4.7). Pri pansynostóze sú predčasne zrastené všetky
lebkové švy (metopický, sagitálny, koronárne, lambdové, skvamózne a aj švy bázy lebky).
Takýto typ kraniostenózy je raritný. Veľmi dôležité je však rozpoznať ho a včas liečiť.
Pansynostóza môže byť pri rôznych formách syndromálnych kraniostenóz, aj pri veľmi
raritnej forme – „cloverleaf skull anomaly“ (Kleeblattschadel).
Pri syndromálnych kraniostenózach sú okrem deformít lebky prítomné aj viscerálne
a končatinové abnormality. Mnohé syndromálne kraniostenózy sú spojené s genetickými defektmi, najčastejšie je to defekt génu pre receptor fibroblastového rastového faktora (FGFR).
Syndromálne kraniostenózy sú pri Apertovom syndróme (obr. 2.4.8), Crouzonovom syndróme, Pfeifferovom syndróme, Saethre–Chotzenovm syndróme, Muenkeho syndróme.
Apertov syndróm je spolu s Crouzonovým syndrómom najčastejším syndrómom spojeným s kraniostenózou. S kraniostenózami môže byť spojený aj hydrocefalus. Vyskytuje sa častejšie pri syndromálnych kraniostenózach. Častým nálezom pri syndromálnych kraniostenózach aj pri kraniostenózach so synostózami viacerých švov je Chiariho
malformácia.
Diagnostika
Diagnostika kraniostenóz je založená na klinickom vyšetrení, ktoré následne potvrdia rádiologické zobrazovacie metódy. Pri podozrení na predčasnú synostózu lebkového
švu je dôležitá anamnéza. Význam má najmä údaj o polohovaní dieťaťa (novorodenca,
dojčaťa) pre diferenciálnu diagnostiku polohových deformít lebky vzhľadom na možný
výskyt deformačnej plagiocefálie. Základom diagnostického postupu je fyzikálne vyšetrenie, pri ktorom sa používa vyšetrenie aspeksiou a palpáciou. Bežne býva abnormálny
tvar lebky viditeľný už pri narodení a časom sa zhoršuje, ale môže byť pri narodení ešte
aj normálny. Palpačným vyšetrením môžeme zistiť prominujúci šev v mieste zrastenia.
Palpáciou vyšetrujeme priebeh jednotlivých lebkových švov. V priebehu ešte otvorených
lebkových švov zisťujeme pri jemnej palpácii pružnosť okrajov lebkových kostí. Prominencia v oblasti švu pri kraniostenóze môže byť zamenená s asymptomatickou prominenciou v priebehu švu u pacienta bez kraniostenózy v rámci fyziologického zániku švu.
Pri jednotlivých typoch synostóz býva viditeľný charakteristický tvar lebky. Všímame si
asymetriu tváre, deformity očníc, abnormality končatín, tortikolis, oftalmologické poruchy, ako napríklad strabizmus. Súčasťou diagnostického postupu sú aj antropometrické
merania. Využíva sa metóda priamej kefalometrie. Z pomocných zobrazovacích vyšetre-
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Obr. 2.3.53. CT 3D rekonštrukcia (pohľad zhora)
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Obr. 2.3.54. CT 3D rekonštrukcia lebky pacienta so synostózou sagitálneho
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Obr. 2.3.55. CT 3D rekonštrukcia lebky pacienta s trigonocefáliou. Vľavo je pohľad spredu, kde vidieť prominenciu v stredovej čiare v oblasti synostózy metoObr.
2.4.4. CT 3D rekonštrukcia lebky pacienta s trigonocefáliou. Vľavo je pohľad spredu, kde vidieť prominenciu
pického šva, vpravo je pohľad zhora.
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čovej tomografie, ktoré je zlatým štandardom pri zhodnotení lebkových švov. Jej 3D rekonštrukcia napomáha pri priestorovom ozrejmení si rozsahu deformity. Okrem kostnej
anatómie lebky má počítačová tomografia pri súčasnom zobrazení mozgu význam aj pre
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zhodnotenie prípadných abnormalít mozgu,
ktoré môžu byť prítomné pri kraniostenóze.
Na odhalenie abnormalít mozgu, napríklad
Chiariho malformácie, je dôležité aj zobrazenie pomocou magnetickej rezonancie.
Liečba

Obr. 2.4.5. CT 3D rekonštrukcia lebky pacienta s
ľavostrannou synostózou koronárneho šva.

Prvé správy o chirurgickej liečbe kraniostenóz sa datujú do konca 19. storočia. Roku
1890 to bol Odilon Lannelongue a o dva roky
neskôr Lane, ktorí sa pokúsili o chirurgickú
liečbu sagitálnej kraniostenózy. V tomto období ešte išla chirurgická liečba kraniostenóz
ruka v ruke s vysokou morbiditou a mortalitou. V súčasnosti má včasná chirurgická
intervencia význam v ovplyvnení rozvoja
kompenzačných mechanizmov, ktoré sú dôsledkom predčasného zrastenia švov. Chirur-

Obr. 2.4.6. CT 3D rekonštrukcie lebky pacienta so synostózou skvamóznych švov.

gický výkon je vhodné uskutočniť hneď, ako je dieťa schopné tolerovať operačnú záťaž,
optimálne vo 4. – 6. mesiaci. Cieľom chirurgickej liečby je uvoľnenie predčasne zrasteného švu, čo je predpokladom fyziologického rastu neurokránia a adekvátneho priestoru pre mozog. Vhodnou technikou na dosiahnutie optimálneho tvaru neurokránia je
remodelačná technika. Na fixáciu vzniknutých fragmentov kostí možno použiť rôzne
druhy fixačného materiálu. Operačný postup pri korekcii jednotlivých typov synostóz
závisí aj od veku pacienta pri operácii. Rozsah výkonu je väčší u starších detí vzhľadom
na kompenzačný rast kostí lebky. Pri operácii pacientov so syndromálnymi kraniostenózami je niekedy potrebný viacdobý prístup. V situácii, keď treba riešiť aj faciostenózu, je
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Obr. 2.4.7. CT 3D rekonštrukcia lebky pacienta so
synostózou sagitálneho šva a synostózou časti ľavého
koronárneho šva.

optimálne obdobie na korekciu 10. – 12. mesiac života. Neurokránium a tvárovú časť vo
forme monobloku korigujeme pomocou retraktorov a výkon je v réžii tímu špecialistov.
Cieľom chirurgickej liečby pri synostóze
sagitálneho šva je uvoľnenie priestoru pre
mozog v latero-laterálnom smere a zmenšenie predozadného rozmeru lebky. Incízia
bikoronárna alebo pozdĺžna v strednej čiare.
Operácia sagitálnej synostózy spočíva v resekcii zrasteného šva s časťou parietálnych
kostí, s postrannými zárezmi (kraniotómiou)
do parietálnych kostí až po skvamózny šev na
uvoľnenie kránia v latero-laterálnom smere (obr. 2.4.9 a 2.4.10). Operácia metopickej
synostózy spočíva v uvoľnení frontálnych
kostí – bifrontálna kraniotómia, bilaterálna
osteotómia v oblasti nadočnicových oblúkov,
časti priľahlých parietálnych kostí a násled-

Obr. 2.4.8. CT 3D rekonštrukcie lebky pacienta so synostózou skvamóznych švov.

nou rotáciou vzniknutých kostných lalokov, remodeláciou nadočnicových oblúkov (obr.
2.4.11). Operácia koronárnej synostózy spočíva v kraniotómii pozdĺž koronárnych švov
– za koronárnymi švami vo fronto-parietálnom prechode, uvoľnení frontálnych kostí
– bifrontálna kraniotómia, bilaterálna osteotómia nadočnicových oblúkov, uvoľnenie
častí parietálnych kostí, ich fixácii v novej polohe, rekonštrukciou čela, s remodeláciou
nadočnicových oblúkov (obr. 2.4.12). Ideálny spôsob operácie pri predčasne zrastenom
metopickom, koronárnom šve je metodika podľa Marchaca s vytvorením nového čela
z parietálnych kostí. Na obrázku 2.4.13 je bočný pohľad na remodelovanú kalvu s fragmentmi kostí fixovanými pomocou vstrebateľného šijacieho materiálu pri operácii trigonocefálie.
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Obr. 2.4.9. Postranné zárezy do parietálnych kostí pri
operácii skafocefálie. V oblasti nad sagitálnym splavom vidieť použitý hemostatický materiál

Obr. 2.4.11. Postup pri operácii trigonocefálie –
uvoľnenie supraorbitálnej oblasti s časťou frontálnych
kostí – vidieť prominenciu metopického šva.

Obr. 2.4.10. Fixácia kostných fragmentov pomocou
vstrebateľného šijacieho materiálu.

Obr. 2.4.12. Postup pri operácii koronárnej synostózy – fixácia supraorbitálnej oblasti s použitím
vstrebateľných dláh a skrutiek. Na pravej strane
obrázku vidieť uvoľnený mozog (s obalmi) po
znesení lebkových kostí.

Počas chirurgického výkonu pri kraniostenóze patria medzi očakávané komplikácie
krvné straty, či vzduchová embólia. Krvné straty spravidla nie sú masívne počas krátkeho času, no zvyšujú sa postupne v priebehu operácie. Prípadné defekty v dure treba
ošetriť stehom alebo plastikou. Po operácii môžeme použiť ochranné helmy na ochranu
kránia pred úrazom. U pacientov s kraniosynostózou (obr. 2.4.14 až 2.4.16) je v bioptických vzorkách kostí lebky prevaha kolagénu typu I v oblastiach predčasne zrastených
švov aj v priľahlej kosti na rozdiel od zdravých kostí (obr. 2.4.17 a 2.4.18), kde sa vyskytuje
v kostnom tkanive prevažne kolagén typu III. U pacientov s kraniosynostózou je vyšší
stupeň vaskularizácie väziva spájajúceho kosti lebky. Ich tvorba je spojená so zvýšenou
mierou depozitov vápenatých solí.
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Obr. 2.4.14. Šev lebky 6-mesačného dieťaťa s kraniosynostózou. Lebkové kosti sú spojené vaskularizovanou
väzivovou hmotou (šípka) s neostrým ohraničením od
kostného tkaniva.HE, zväčš. 25-krát (Babál, 2013)..

Obr. 2.4.13. Fixácia kostných fragmentov pomocou
vstrebateľného šijacieho materiálu po remodelácii
kalvy pri operácii trigonocefálie. Nové čelo je vytvorené premiestnením hornej polovice frontálnych
kostí i s koronárnym švom a perietálnou kosťou obojstranne. Pôvodné frontálne kosti sú premiestnené,
predozadná osteotómia parietálnych kostí.
Obr. 2.4.16. Šev lebky 6-mesačného dieťaťa s kraniosynostózou. Tvorba lebkových kostí je spojená so
zvýšenou mierou depozitov vápenatých solí (šípka).
HE, zväčš. 100-krát (Babál, 2013).

Obr. 2.4.15. Šev lebky 6-mesačného dieťaťa s kraniosynostózou. Lebkové kosti dávajú prevažne červený
odtieň, spojené sú väzivovou hmotou s prevahou
červeného odtieňa (šípka) v polarizovanom svetle, s
ostrým ohraničením od kostného tkaniva. Síriusová
červená, zväčš. 100-krát (Babál, 2013).

Obr. 2.4.17. Šev lebky 6-mesačného dieťaťa. Lebkové
kosti sú spojené väzivovou hmotou s nízkym stupňom
vaskularizácie (šípka) s ostrým ohraničením od kostného tkaniva. Hematoxylín a eozín (HE), zväčš. 25-krát
(Babál, 2013)
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Obr. 2.4.18. Šev lebky 6-mesačného dieťaťa. Lebkové kosti dávajúce zelený odtieň sú spojené väzivovou hmotou s prevahou červeného odtieňa (šípka)
v polarizovanom svetle, s ostrým ohraničením od
kostného tkaniva. Síriusová červená, zväčš. 100krát (Babál, 2013).

Viacnásobné postihnutie lebkových kostí,
syndromálne kraniostenózy a deti s pridruženými vrodenými chybami môžu mať za následok nerovnomerný vývoj dieťaťa a absenciu
niektorých funkcií. Vo väčšine prípadov sú
potrebné viacdobé korekcie s riešením kraniosynostózy a neraz aj ďalších anomálií. Kraniostenóza jedného lebkového šva je prevažne
kozmetická malformácia. Deti aj bez korekcie
nezaostávajú vo vývoji. Naproti tomu je však
skutočnosť, že mozog sa vyvíja v jednom rozmere v stlačenom priestore, a preto sa indikuje korekcia.
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2. 5 Chirurgická liečba spasticity
Detská mozgová obrna je nešpecifický termín označujúci permanentné poruchy motorických funkcií, pohybov, svalového napätia a postoja. Ide o neprogredujúce postihnutie motorického vývoja dieťaťa, ktoré vzniklo na podklade prenatálneho, perinatálneho, alebo včasne postnatálneho poškodenia (7, 9). Príčinou DMO môže byť abnormálny
vývoj prematúrneho tkaniva centrálnej nervovej sústavy. Prevalencia DMO na území
Slovenskej republiky je 2,0/1000 živo narodených detí (6). Poruchy motorických funkcií
pri DMO sú často sprevádzané poruchami senzorických funkcií, percepcie, kognície,
komunikácie a správania, epilepsiou a sekundárnym poškodením muskuloskeletálneho
systému. Problematika klasifikácie typov a subtypov DMO je široká a závisí od etiológie a typu motorického poškodenia, jeho závažnosti, sprievodných porúch, anatomickej distribúcie, časového úseku, v ktorom poškodenie nastalo, a ďalších sprievodných
kritérií (10). Za základné formy DMO považujeme formu spastickú, formu dyskineticko- dystonickú, ataktickú formu a zmiešané formy DMO. Charakteristikou spastickej
formy je porucha regulácie svalového napätia pri poškodení centrálneho motoneurónu
a pyramídových dráh. Podľa anatomickej lokalizácie postihnutia spastickú formu delíme
na spastickú monoparézu, diparézu, hemiparézu a kvadruparézu. Spastická forma sa
vyskytuje u 80 % pacientov s DMO (6). U pacienta s DMO je potrebná multidisciplinárna
koordinovaná lekárska starostlivosť, a preto správna kooperácia medzi medicínskymi
a paramedicínskymi odbormi je nevyhnutná. Medzi základné formy terapie a zlepšenia komfortu pacientov so spastickou DMO a ich rodín patria možnosti chirurgického
ovplyvnenia spasticity.
Stratégia liečby DMO
Základným cieľom v liečbe spasticity je zvýšenie kvality života pacienta a jeho rodiny.
Koncepciou v liečbe je pri zhoršovaní sa symptómov DMO a pri obmedzovaní aktivity dieťaťa nájsť optimálny spôsob riešenia. Liečba nie je kauzálna, ale symptomatická.
Základným prístupom u dieťaťa so spasticitou je určiť, čo, kedy a kto lieči.
U dieťaťa so spasticitou liečime:
yy pohyb a jeho poruchy,
yy učenie a ťažkosti s ním spojené,
yy komunikáciu,
yy osobnú starostlivosť,
yy sociálne a emocionálne funkcie
yy každodennú starostlivosť, edukáciu a súžitie,
yy globálne – príprava na dospelosť / nezávislosť.
Stratégiou v liečbe spasticity je:
yy prevencia sekundárnych poškodení,
yy nepriama liečba – rehabilitácia, ortopedické korekcie, dlahy a pod.,
yy medikamentózna liečba,
yy chirurgická liečba.
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Chirurgická liečba
Dva základné spôsoby liečby spasticity u detí sú:
yy implantácia pumpy na kontinuálne podávanie liečiva intratekálne (Baclofen,
ITBP),
yy selektívna dorzálna rizotómia (SDR).
Pred implantáciou pumpy i pred SDR je nevyhnutný baklofenový test (ITBT) (1). Ďalšou možnosťou je implantácia hĺbkovej mozgovej stimulácie (deep brain stimulation –
DBS) a periférne neurotómie. Obe metodiky sú u detí zriedkavo indikované.
Intratekálny baklofenový test (obr. 2.5.1) je prvým krokom v chirurgickej liečbe spasticity. Je nevyhnutný pred implantáciou pumpy a pred SDR demonštruje približný efekt
plánovanej operácie. Efekt baklofenu je v porovnaní so SDR vyšší, pacientovi a jeho
rodičom však dokáže pripodobniť efekt, ktorý nastane po rizotómii.
ITBT indikuje chirurg v kooperácii s neurológom, fyzioterapeutom a ortopédom (1).
Súčasťou vyšetrení je CT alebo MRI mozgu alebo spinálneho kanála na posúdenie
stavu a vylúčenie iných príčin zhoršovania
stavu dieťaťa (intrakraniálna hypertenzia,
nádory, vrodené chyby a ich dekompenzácia a iné) (17).
Pred testom je nevyhnutné fyzikálne vyšetrenie dieťaťa so špeciálnym zameraním
Obr. 2.5.1. Baklofenový test.
na svalový tonus a ortopedické limitácie.
ITBT sa vykonáva v celkovej anestézii, poloha pacienta je rovnaká ako pri lumbálnej
punkcii (5). Intratekálne aplikujeme 50 μg baklofenu (u väčších detí a u tých, ktorí sú na
p.o. liečbe, môžeme podať 75 μg). Najvyšší efekt dosiahne u pacienta po 4 hodinách, niekedy i skôr. Odpoveďou na test býva zníženie spasticity, vymiznutie zášklbov, teda uvoľnenie pacienta. Nevyhnutnosťou je spätné posúdenie stavu po odznení účinku intratekálne podaného baklofenu, najoptimálnejšie nasledujúci deň ráno. Po prehodnotení
stavu pacienta je indikovaný druhý krok v liečbe spasticity po 3 mesiacoch: implantácia
pumpy alebo SDR
Pacient so závažnou spastickou kvadruparézou je najideálnejší kandidát na implantáciu pumpy na kontinuálne intratekálne podávanie baklofenu. Najnovšie typy púmp sú

Obr. 2.5.2. Implantácia baklofenovej pumpy.

Obr. 2.5.3. Pretínanie vlákien zadných miechových
koreňov pri SDR.

87

programovateľné s presnosťou na desatiny
μg/deň. Pumpa sa ukladá do brušnej steny
– v pravom mezohypogastriu subfasciálne
(obr. 2.5.2) Katéter sa obdobne ako pri ITB
teste zavádza v lumbálnej oblasti intradurálne. U detí so skoliózou možno katéter
zaviesť cervikálne pre prípad možnej korekcie skoliózy. Tunelizáciou v podkoží sa katéter vyvedie k miestu napojenia na pumpu.
Efekt sa dostaví v prvých dňoch po implantácii. Spasticitu a jej ovplyvnenie možno
Obr. 2.5.4.Intraoperačné neuromonitorovanie.
hodnotiť podľa viacerých kritérií, škál alebo testov – vlastných, prípadne Ashworth
scale (AS), prípadne Modiefied Ashworth scale (MAS), Gross motor function measure
(GMFM 66, eventuálne 88), Tradieau scale, Range of movement (ROM) a iné (11, 12, 16).
Zmiernenie bolesti, zlepšenie interaktivity, zlepšenie prehĺtania, ošetrovania a mobility
je očakávaným cieľom po zavedení pumpy. Komplikácie môžu nastať v rane alebo s katétrom v zmysle malpozície.
Po implantácii pumpy je nevyhnutné nastaviť pumpu programovaním. Potrebná dávka na 24 hodín je 250 – 1000 μg a je prísne individuálna. Pacienta sledujeme v pravidelných intervaloch. Softvér pumpy je nastavený tak, že alarmuje pri poruchách alebo pri
reziduálnej náplni 1 ml. V tomto období treba dávku doplniť na požadovaný objem podľa
typu pumpy 20 alebo 40 ml (1).
Ideálny kandidát na selektívnu dorzálnu rizotómiu je ambulujúce, chodiace dieťa so
spastickou diparézou na dolných končatinách. Progresia spasticity, ktorá vedie k zhoršeniu chôdze, má za následok aj deformity dolných končatín. SDR predchádza zhoršovaniu. Je indikovaná aj u ostatných pacientov s kvadruparézou bez možnosti implantácie
pumpy. Efekt ovplyvnenia horných končatín nie je ešte úplne objasnený, je však bežným
nálezom po SDR v lumbálnej oblasti. Operácia sa vykonáva v polohe na chrbte, cez laminektómiu L1, prípadne laminoplastiku viacerých oblúkov. Ideálny prístup je v mieste
miechového kónusu (15). Oddelíme dorzálne korene od motorických predných. Selektívne pretíname približne 75 % koreňov L2 – S1 (14) (obr. 2.5.3). Počas SDR sa využíva intraoperačné monitorovanie (obr. 2.5.4) nervovej funkcie – elektromyografia (emg),
senzitívne evokované potenciály (SEP) a motorické evokované potenciály (MEP) (13).
Kontinuálne sledovanie elektrickej aktivity a jednorazová stimulácia v operačnom poli
vybraných nervových vlákien zvyšuje bezpečnosť operácie a informuje o aktuálnom
stave pacienta. Operačná technika je založená na poznatku, že akčné potenciály aferentných A1 senzorických vlákien miechových koreňov sú zodpovedné za hyperaktivitu
reflexného oblúka, zvýšený tonus a spasticitu svalových skupín. Pri normálnej funkcii A1
vlákna udržujú inhibičný tonus interneurónov, ktoré udržujú inhibíciu alfamotoneurónov. Následkom inhibície je zníženie frekvencie odpovedí na aferentné akčné potenciály.
Inervácia interneurónov pochádza z descendentných dráh. Poškodením a deštrukciou
týchto dráh vzniká závažná dysregulácia inhibície alfamotoneurónov, ktoré sú náchylné
aj na najnižšie elektrické (akčné potenciály) podnety prichádzajúce zo svalových platničiek cestou A1 vlákien (4). Na základe abnormálnej aktivity a opakovanej stimulácie
v poškodenom reflexnom oblúku vzniká vo svaloch obraz stáleho napätia, zvýšeného
tonusu a spasticity.

Výsledky
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Pomocou chirurgickej intervencie dokážeme signifikantne
zlepšiť komfort pacienta so spastickou formou DMO a jeho
rodiny. Redukcia spasticity rizotómiou je benefitom pri zá-

vácie v chirurgickej terapii, vývoj a výskum v oblasti farmaceutických prostriedkov rozširujú možnosti terapie spasticity
a signifikatne zlepšujú kvalitu života našich pacientov a ich rodín. Kontinuálne podávanie liečiva intratekálne alebo selektívna dorzálna rizotómia sú základné metodiky v liečbe spasticity u detí (tab. 2.4.1).

Tab. 2.4.1. Možnosti liečby spasticity u detí s DMO.

Metodika

Vek

Diagnóza

Charakteristika

Výsledky

Per os

kedykoľvek
najčastejšie v 2. – 5. roku

kvadruparéza

difúzna spasticita

mierne zlepšenie
nežiaduce účinky

Botox inj.

kedykoľvek
najčastejšie v 2. – 10. roku

kvadruparéza
dip./ fokálna

izolovaná spasticita
primladý na ITB alebo SDR

3 mesiace

SDR

v 3. – 8. roku (> 16 rokov)

diparéza
kvadruparéza

dominantná spasticita na DK
GMFCS (I), II, III.

permanentné
zníženie

ITB pumpa

> v 3. roku

kvadruparéza
postraumatické
neurodegeneratívne ochorenie

pozitívna reakcia
pri ITB teste

programovateľné
zníženie

Tab. 2.4.1. Možnosti liečby spasticity u detí s DMO.
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Z ortopedických operačných výkonov u detí so spasticitou sú možné šľachové transfery, tenotómie, svalové a šľachové plastiky (2). Tieto výkony sú potrebné najmä pri výrazných deformitách spojených s limitujúcimi kontraktúrami v oblasti svalových skupín.
157
7. 6. 2014
Efekt môže byť krátkodobý.
Výsledky
Pomocou chirurgickej intervencie dokážeme signifikantne zlepšiť komfort pacienta
so spastickou formou DMO a jeho rodiny. Redukcia spasticity rizotómiou je benefitom
pri základných motorických úkonoch, ako je chôdza a postoj pri ľahších diparetických
formách DMO. Intratekálna kontinuálna aplikácia baklofenu je benefitom pri základnej
starostlivosti o pacienta so závažnejším postihnutím pri kvadruparetickej forme.
Diskusia
Liečba spasticity je symptomatická. Kontraindikáciou liečby sú nadmerné očakávania
pacienta alebo jeho rodičov. Baklofenový test je indikačným kritériom pred rizotómiou
alebo implantáciou baklofenovej pumpy – pre chirurga aj pre pacienta a jeho rodičov.
Približne u 8 % pacientov je napriek spasticite intratekálny baklofen neefektívny (18).
Baklofenový test možno vykonať jednorazovo, niektorí autori uprednostňujú opakované
podávanie lieku. U detí je brušná stena malá z hľadiska veľkosti aj hrúbky. Pri hľadaní najoptimálnejšej chirurgickej techniky pri implantácii pumpy je dnes najvhodnejšia
poloha v subfasciálnom priestore v pravom mezohypogastriu. Katéter treba umiestniť
u detí so skoliózou v cervikálnej oblasti, u ostatných vo výške L1 – L2. Pri rizotómii
v hľadaní najoptimálnejšej techniky niektorí autori vykonávajú superselektívny typ spolu s peroperačným monitoringom nervovej funkcie a spoluprácou s fyzioterapeutom (8).
Nám sa javí ako najoptimálnejšia technika preťatie senzitívnych vlákien koreňov L2 – S1
v 50 – 75 % (3) s využitím peroperačného monitorovania nervovej funkcie.
Záver
Základom správnej terapie u detského pacienta so spastickou formou DMO je multidisciplinárny prístup k ochoreniu. Inovácie v chirurgickej terapii, vývoj a výskum v oblasti farmaceutických prostriedkov rozširujú možnosti terapie spasticity a signifikatne
zlepšujú kvalitu života našich pacientov a ich rodín. Kontinuálne podávanie liečiva intratekálne alebo selektívna dorzálna rizotómia sú základné metodiky v liečbe spasticity
u detí (tab. 2.4.1).
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2.6 Brušná stena
2.6.1 Umbilikálna, epigastrická hernia a diastáza priamych
brušných svalov
Umbilikálna hernia vzniká v dôsledku neuzavretia pupočného prstenca po narodení.
Je častejšia u novorodencov narodených predčasne, až 95 % všetkých pupočných hernií
sa však do 5. roku života uzatvára. Veľkosť defektu sa udáva od niekoľkých mm až po niekoľko cm (obr. 2.6.1). Obsahom vaku býva vo väčšine prípadov pravej hernie rudiment
umbilikálneho povrazca, omentum, alebo črevná kľučka. Diagnostika sa opiera o fyzikálne vyšetrenie a prípadnú ultrasonografiu. Inkarcerácia hernie sa takmer nevyskytuje.
Terapia
Terapia je jedine operačná. Náplaste, kompresívne obväzy a podobné konzervatívne
spôsoby vedú skôr ku komplikáciám (diskomfort dieťaťa, macerácia kože a podobné). Pri
rozsiahlych herniách u dojčiat (bránka 3 – 4 cm) indikujeme operáciu. U detí s malým
defektom je možná observácia. Vo väčšine prípadov (95 %) sa hernia uzatvorí v predškolskom veku. Ak je defekt vo veku dvoch rokov veľký niekoľko mm (na špičku prsta), môžeme indikovať operáciu skôr z kozmetických príčin. U dievčat je častejší výskyt
a operáciu indikujeme ako prevenciu znovuobjavenia sa počas gravidity.
Operácia v celkovej anestézii je elektívna. Poloblúkovitý rez vedieme na
rozhraní pupka a okolia. Podstatné kroky pri operácii: repozícia obsahu, ktorý
však vo väčšine prípadov nebýva prítomný, uzatvorenie vaku, odstránenie
vaku – blanky peritonea (predídeme secernácii z rany) a plastika okrajov fascie
v jednej alebo dvoch vrstvách, strechovite. Pri uzatváraní rany kreujeme nový
umbilicus stehom. Kožu zatvárame
vstrebateľným materiálom intradermálne. Komplikácie vyplývajú z nešetrnej preparácie (nekróza kože) a z infekObr. 2.6.1. Umbilikálna hernia u trojročného dievčaťa.
cie, ktorá je však veľmi zriedkavá, pri
Indikovali sme operáciu (foto z pracoviska KDCH
dodržaní aseptických podmienok.
Bratislava).
Supraumbilikálna a epigastrická hernia sú defekty v linea alba, väčšinou na
niekoľko mm. Nachádzame v nich preperitoneálny lipóm. Operáciu indikujeme takisto
skôr z kozmetických príčin podobne ako pri umbilikálnej hernii. Rez vedieme v pupku
alebo nad lipómom, ktorý excidujeme a fasciu uzavrieme.
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Diastáza priamych brušných svalov je vrodená chyba, ktorej dôsledkom je rozostup svalov najčastejšie nad pupkom, ale ojedinele i pod ním. Pri zvýšení vnútrobrušného tlaku
sa vyklenuje rôzne široký pruh – charakteristické vyklenutie v strednej čiare. Klinické ťažkosti deti nemajú. Konzervatívna liečba je vlastne iba observácia. Ak nedochádza
k zmenšeniu rozostupu, operáciu indikujeme u detí školského veku. Výskyt chyby je
zriedkavý a operácia – plastika priamych brušných svalov je skôr raritou.

2.6.2 Ingvinálna hernia u detí
Ingvinálna hernia u detí (IHD) je pravá, vrodená, indirektná. Hernia, prietrž všeobecne predstavuje vysunutie orgánov peritoneálnej dutiny cez preformovaný alebo sekundárne vzniknutý otvor. Každú herniu charakterizuje bránka, vak a obsah.
Klasifikácia:
– pravá (má vak) a nepravá (nemá vak)
– vrodená a získaná
– priama (cez zadnú stenu ingvinálneho kanála (získaná)) a nepriama (cez vnútorný
anulus ingvinálneho kanála (vrodená))
– reponibilná (obsah vaku sa dá zasunúť) a
– ireponibilná
• inkarcerovaná – obsah je ohrozený z vitality
• akrétna – prirastený obsah
• permagna – priveľká
Výskyt
2 – 5 % detí má ingvinálnu herniu. S vekom výskyt klesá. Častejšie býva vpravo, približne v 10 % obojstranne, 5 – 10-krát častejšie u chlapcov ako dievčat. Približne 10 %
ingvinálnych hernií u chlapcov sa vyskytuje spolu s nezostúpeným semenníkom – retenciou testis.
Patofyziológia
Takmer vždy je hernia kongenitálna na základe komunikácie s otvoreným processus
vaginalis peritonei. U detí (najmä do predškolského veku) sú vnútorný a vonkajší anulus
ingvinálneho kanála takmer nad sebou. Dvojnásobne to platí u pacienta s herniou. Bránku
tvorí vnútorný anulus, ingvinálny kanál a vonkajší anulus. Vždy je prítomný vak z peritonea. Na vaku rozoznávame krček, telo a fundus. Obsahom hernie bývajú črevné kľučky,
omentum, navyše u dievčat ovárium, tuba. U chlapcov niekedy siaha hernia až do skróta,
u dievčat do labia. 5 – 10 % hernií u chlapcov sa prejavuje ako hydrokéla – vodný pruh.
Krček je dlhý, takmer s mikroskopickým otvorom. Vak je vyplnený iba tekutinou, ktorá sa
objavuje hlavne pri infekcii (mezenteriálnej lymfadenitíde). Hydrokéla sa objavuje v ingvíne – hydrokéla spermatického funikulu. Inokedy sa objaví hydrokéla testis.
Diagnostika
Diagnostika hernie sa opiera prevažne o anamnézu – vyklenutie v ingvinálnej oblasti,
ktoré sa objavuje pri zvýšení intraabdominálneho tlaku (pri plači, alebo inej námahe).
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A							B

C							D
Obr. 2.6.2. A, B, C – viacdobé operačné postupy – metodika aplikovaná ako pri gastroschízach aj pri omfalokélach – plastika podľa Schustera. B – vo vaku sú uložené črevné kľučky zásobené prostredníctvom mesenterium commune, C – pooperačne je dieťa na vyhrievacom lôžku uložené v mierne zvýšenej polohe hornej časti tela,
D – podväzovanie – zmenšovanie objemu silastik-dakronového vaku (foto z pracoviska KDCH Bratislava).

Nespôsobuje pacientovi ťažkosti. Hernia nebolí. Bolesť sprevádza akútne objavenú sa
hydrokélu, ktorá väčšinou sprevádza infekt. Inkarcerovaná hernia takisto bolí, objavuje
sa nauzea, vracanie a pod. Inkarcerovaná hernia sa vyskytuje prevažne u najmenších
detí, v prvom roku života. S pribúdajúcim vekom incidencia inkarcerácií výrazne klesá.
Klinické vyšetrenie
Klinické vyšetrenie robíme v stojacej a ležiacej polohe. Aspexiou zistíme vyklenutie.
Ak nie je hernia viditeľná, staršie deti požiadame, aby zakašľali. Sledujeme, či sa hernia
objavuje. Palpáciou môžeme identifikovať rozšírený vonkajší anulus ingvinálneho kanála, pri zakašľaní môžeme pocítiť narážanie orgánov smerujúcich do vaku. Ak je hernia prítomná, obsah sa darí reponovať do brušnej dutiny. U chlapcov vždy vyšetríme
testis, či sa nachádza voľne v skróte, alebo je herniou „ťahané“ vyššie. U pacientov so
skrotálnou herniou takisto identifikujeme testis. U dievčat býva niekedy obsahom vaku
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4.1 Brušná Bstena
A

267

Obr. 4.1.7. Plastika prednej steny ingvinálneho kanála zrafovaním. Stehy naložené z vonkajšej strany aponeurózy šikmých svalov a k okraju ligamentum inguinale (B) zužujú z ventrálnej strany ingvinálny kanál, takisto zužujú vonkajší anulus ingvinálneho kanála (A) (Studený, 2012).

B
A
jeme. Herniálny vak odpreparúvame od spermatického funiku- Komplikácie
lu čo najvyššie proximálnym smerom k jeho krčku, teda k vnú- Komplikácie sú zriedkavé. U chlapcov sa skoro po operácii
tornej bránke ingvinálneho kanála. Herniotómia (obr. 4.1.6) je môže objaviť venostáza až ischémia testis, ktorú spôsobuje
u väčšiny pacientov parciálna cez opichovú ligatúru. Distálnu pritesná plastika ingvinálneho kanála. Reoperácia je indikovačasť vaku neoddeľujeme okrem situácie, keď je herniálny vak ná vždy, ak nemáme istotu o vitalite testis. Infekcia sa v ramalý (priemer do 2 cm) a herniu odstraňujeme kompletne. Ná- ne takmer nevyskytuje. V neskoršom období sa môže objaviť
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2. 6. 3. Retentio testis
Pre nezostúpený semenník, retenciu testis (RT), nájdeme viac názvov, ktoré vychádzajú z jeho abnormálnej polohy:
– kryptorchizmus – nedokážeme identifikovať anatomickú polohu testis,
– ektopia – testis sa nachádza mimo normálnej polohy zostupu, napríklad v podkoží,
– retencia – testis nezostúpilo do skróta, býva hmatné v ingvinálnom kanáli alebo niekde pred vstupom do skróta, predstavuje najčastejší variant RT,
– abdominálna retencia – testis je nehmatné, nachádza sa pred vstupom do ingvinálneho kanála, v diagnostike používame zobrazovacie vyšetrenia,
– anorchio – testis nie je vyvinuté,
– migrujúce testis – za určitých okolností sa nachádza v skróte,
inokedy vybieha – migruje zo svojej polohy smerom k ingvinálnemu kanálu.
Testis sa nachádza u normálne vyvinutého novorodenca v skróte. Počas vývoja zostupuje
od obličiek smerom do mieška. Peritoneum, ktoré ho obaľuje, najprv prirodzene komunikuje s dutinou brušnou, neskôr uzatvorením kreuje obaly testis. Otvorená komunikácia sa
môže uzavrieť niekedy až po narodení, preto hernie, hydrokély a polohové anomálie testis
neriešime u novorodenca alebo dojčaťa. Vyčkáme do 6. mesiaca, alebo dokonca 1 – 2 roky.
Akútne stavy však vyžadujú akútnu intervenciu (inkarcerovaná hernia, akútne skrótum).
Incidencia
Incidencia u nedonosených novorodencov je približne 20 %, k termínu narodenia sa
výskyt znižuje na 4 – 5 % a u trojmesačných chlapcov je incidencia RT do 2 %. 12 týždňov
po narodení môže ešte vývoj testis pokračovať a migrovať do skróta.
Diagnostika
Diagnostika sa opiera o klinické vyšetrenie. Nález hypoplastického skróta bez prítomnosti testis je jednoznačný (obr. 4.1.12). Testis v ingvinálnom kanáli alebo ektopické sa
dá identifikovať pohmatom. Pri nejasnostiach je potrebné zobrazenie – ultrasonografia
(usg). Iné zobrazovacie vyšetrenia význam nemajú, okrem laparoskopie, ktorá je pri abdominálnych (v retroperitoneu) polohách testis zároveň prvou dobou operácie.
Terapia

Obr. 2.6.10. Retencia testis – vpravo skrótum bez obsahu,
vľavo normálne zostúpené testis zúžený.

Terapia RT je operačná, okrem situácií, keď je testis malé alebo RT obojstranná. Po konzultácii s endokrinológom
pristupujeme k hormonálnej terapii, primárne alebo pooperačne pri hypoplázii
testis. RT operujeme elektívne, okrem
inkarcerovanej hernie alebo podozrenia
na torziu retinovaného testis. V uvedených situáciách je operácia indikovaná
akútne. Takisto z diferenciálnodiagnostických príčin. RT je potrebné vyriešiť
u chlapca do veku dvoch rokov.
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Orchiopexia je klasickou technikou a je obdobná ako operácia ingvinálnej hernie
u dieťaťa, pretože vždy začíname operáciu RT pátraním po hernii alebo processus vaginalis peritonei persistens. Klasickú herniotómiu vykonáme cez opichovú ligatúru. Testis
transponujeme na dno skróta, kde ho fixujeme jedným stehom.
Ak nie je možná primárna orchiopexia, testis ukladáme do jeho kanála a môžeme
ho obaliť i do inertného materiálu, ktorý neadheruje a tkanivá ho neprerastajú. Druhú
dobu vykonáme s odstupom pol roka i neskôr. Ak je testis hypotrofické až atrofické, vykonáme orchiektómiu.
Laparoskopia je pri RT indikovaná z dvoch príčin: diagnostika a terapia. Ak nájdeme testis retinované v retroperitoneu, môžeme pri vysokej polohe použiť Fowlerovu
– Stephensovu techniku. Pretneme cievy a čakáme, či je aberantné cievne zásobenie
dostatočné a testis transponujeme cez ingvinálny kanál do skróta v druhej dobe. Po operácii dieťa dlhodobo sledujeme, aby sme zavčasu zachytili prípadnú sekundárnu retenciu testis v dôsledku jazvenia. Preparácia pri reoperácii je náročnejšia a dbáme o precíznu techniku.
Fertilita po operáciách RT býva 60 – 80 %. Orchiektómia sa robí ojedinele a je prevenciou malignity.
Operácia retencie testis patrí do rúk detského urológa alebo detského chirurga. V ich
rukách je výsledok takmer vynikajúci. Jedno dieťa zo sto vyžaduje iný prístup, ako je
klasická jednoduchá orchiopexia.
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2. 7. Zápalové ochorenia brucha
2.7.1 Apendicitída
2.7.1.1 Akútna apendicitída
Najčastejšia náhla príhoda brušná (NPB) u detí, hlavne v školskom veku, je akútna
apendicitída (AA) – zápal červovitého prívesku na slepom čreve. Častejšie sa vyskytuje
v zimných mesiacoch a v období chrípkových ochorení. Je raritou, ak sa objaví u dieťaťa
do veku dvoch rokov.
Etiológia
Príčinou vzniku je obštrukcia lúmenu apendixu, ktorá môže byť v dôsledku uzáveru
obsahom. Na vzniku AA sa spolupodieľa i patologická poloha apendixu. Pri obštrukcii
sa akumulujú sekréty, vzniká distenzia lúmenu, edém steny. Baktérie v stene apendixu
sú príčinou intramurálnej infekcie. Inou príčinou je hyperplázia lymfatického tkaniva
alebo karcinoid.
Klinický obraz
Najtypickejším príznakom je bolesť brucha, ktorá trvá 6 – 12 hodín alebo 1 – 2 dni. Nie
každá bolesť brucha je však AA. Typický je pozvoľný nástup a postupné zvýrazňovanie.
Dieťa sa nedokáže sústrediť na prácu alebo zábavu, bolesť väčšinou „ukladá“ pacienta do
postele, „vyrušuje ho“ aj od najobľúbenejšej hry.
Bolesť sa môže začať v pravom podbrušku, kde pretrváva a zvýrazňuje sa. Dieťa môže
udávať bolesť okolo pupka, v nadbrušku alebo neurčitú bolesť celého bruška a z týchto
miest sa bolesť presúva do pravého podbruška, pričom sa zvýrazňuje. V pokoji sa bolesť
zmierni, dieťa môže i zaspať. Bolesť je však taká výrazná, že sa pre ňu budí. S pokročilejším štádiom zápalu sa bolesť prechodne zmierni dokonca až na niekoľko hodín, aby sa
potom zvýraznila v dôsledku komplikácie (perforácia, peritonitída).
Druhý príznak je vracanie. Môže mu predchádzať napínanie na vracanie. Po vracaní
môže nastať krátka úľava. Vracanie býva najčastejšie v začiatku ochorenia a deti vracajú
raz až dvakrát. U niekoho sa môže vyskytnúť iba nechutenstvo. Teplota býva väčšinou
mierne zvýšená, nie je to však typický príznak, u malých detí môžu byť vysoké teploty.
Diagnostika
Detský chirurg sa pri posudzovaní pacienta s podozrením na AA opiera o dynamiku
ochorenia. I v dobe širokých možností laboratórnej diagnostiky a zobrazenia má rozhodujúci význam klinický stav dieťaťa a lokálny nález na bruchu. Bolesť pri perkusii a palpácii v pravom podbrušku je najtypickejší príznak. Pozitívne príznaky peritoneálneho
dráždenia pri fyzikálnom vyšetrení indikujú operáciu. Blumbergov príznak – pacient
bolestivo reaguje po uvoľnení tlaku ruky v pravom podbrušku. Rowsingov príznak – pacient udáva bolesť v pravom podbrušku po uvoľnení tlaku v ľavom hypogastriu. Naopak,
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ak pacient udáva bolesť vľavo, znamená to skôr lymfadenitídu a nie AA. Rozhodujúca je
dynamika ochorenia, ktorá si vyžaduje opakované vyšetrenie a posúdenie stavu pacienta detským chirurgom v intervale 6 – 12 hodín.
Laboratórne vyšetrenia majú pomocný význam. Leukocytóza a zvýšené CRP nemusí
znamenať AA. Naopak, normálny počet leukocytov a normálna hladina CRP môžu až
s 90 % pravdepodobnosťou AA vylúčiť. Aj vyšetrenie moču má význam pri diferenciálnej
diagnostike. Pri AA môže byť minimálne zvýšený počet leukocytov. Hematúria svedčí
skôr o renálnej kolike a pyúria o infekcii.
Ultrasonografia apendixu je subjektívna metodika a závisí od kvality prístroja a erudovanosti vyšetrujúceho. Špičkové pracoviská publikujú zhody v nálezoch pred operáciou a pri operácii u 80 – 90 % pacientov. Usg brucha a malej panvy je nevyhnutné
vyšetrenie pri každom podozrení na AA z diferenciálnodiagnostických príčin (obr. 2.7.1
až 2.7.3). Crohnova choroba, ovariálne cysty, torzie alebo nádory, pozitívne nálezy na obličkách a močových cestách sa môžu manifestovať podobne ako AA a usg má významnú
úlohu pri ich diagnostike. Iné zobrazovacie metodiky pri AA nemajú význam.
Terapia
Liečba AA je chirurgická. Radikálne odstránenie apendixu laparoskopicky je zlatým
štandardom súčasnosti. Spôsob laparoskopických operácií závisí od postupov, ktoré sú
zaužívané na pracovisku, a limitáciami môže byť technické vybavenie. U detí je prvou
bránou vstupu umbilikus s 10mm trokárom pre kameru. Revízia brušnej dutiny a orgánov je nevyhnutná. Pod kontrolou zavádzame ďalšie dva porty (5mm, 10mm) v podbruškách. Apendektómiu začíname od hrotu a hemostázu s oddeľovaním mezentéria
apendixu robíme monopolárnym háčikom, bipolárnou koaguláciou, harmonickým skalpelom. Artériu uzatvárame bipolárne alebo harmonickým skalpelom, klipom sa u detí
vyhýbame. Pri obave z krvácania môžeme naložiť ligatúru zo vstrebateľného materiálu.
Apendix oddeľujeme medzi ligatúrami. Na koniec, ktorý vyberáme, môžeme použiť klip.
Apendix vyberáme cez najširší port, ak treba, môžeme zväčšiť rez. Apendix vyberáme
pod kontrolou zraku. Pri pokročilom zápale, empyéme môžeme apendix pred vybratím
uložiť do vrecka. Pahýľ apendixu na céku nezanárame, potrieme ho antiseptickým roztokom. Toaletu robíme pri výpotkoch, inak vystačíme s odsatím a kontrolou hemostázy
pred ukončením operácie.
V snahe minimalizovať vstupy u niektorých pacientov zavádzame SILS – cez jednu
incíziu v umbiliku zavádzame kameru i inštrumenty. Iný spôsob, ktorý nepoužívame, je
povytiahnutie apendixu do incízie pre trokár. Nasleduje klasická apendektómia mimo
dutiny brušnej – v umbiliku alebo pravom podbrušku. Pri negatívnom náleze na apendixe a súčasne inej jednoznačnej patológii v dutine brušnej, nie je nevyhnutná apendektómia. Pri nejasnom náleze sa prikláňame k apendektómii.
Klasická apendektómia je na ústupe. Napriek tomu je jej zvládnutie nevyhnutným
štandardom pre erudíciu detského chirurga. Incízia je vedená v smere štiepiteľnosti
kože vpravo v podbrušku. Prístup sa volá striedavý rez, pretože zachováva štiepiteľnosť
fascie a šikmých svalov. Je to najfyziologickejší prístup do dutiny brušnej. Peritoneum
otvárame pozdĺžne. Pri polohovej anomálii céka s apendixom (subhepatálne, pelvinná
poloha) možno rez predĺžiť oboma smermi. Fascia a svaly sú najviac limitujúce pri vstupe do dutiny brušnej. Skutočnosť, ktorú treba mať na zreteli pri akejkoľvek klasickej
laparotómii. Cékum vyberáme pred dutinu brušnú spolu s apendixom. Apendektómiu
začíname od hrotu k báze s hemostázou mezentéria apendixu. Po jeho odstránení pahýľ
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Obr. 2.7.1. Nezapálený apendix. Laparoskopický
obrázok (z archívu MUDr. Cingela). Závisí od
chirurga, či sa rozhodne pre apendektómiu alebo
nie. Úplne jednoznačné pravidlá sa zavádzajú. Pri
klasickej operácii je apendektómia indikovaná.

Obr. 2.7.2. Flegmonózna apendicitída (z archívu
MUDr. Cingela). Podľa Geryka je pri flegmóne
najoptimálnejšie načasovaný výkon. Katarálny zápal
je zavčasu indikovaná operácia a gangréna je za
určitých okolností neskoro indikovaný výkon.

zanárame v dvoch vrstvách, jednotlivými
stehmi. Môžeme použiť tabakový steh alebo Z-steh. Črevo uložíme šetrne späť do
dutiny brušnej a odsajeme výpotok, pričom kontrolujeme hemostázu. Ranu zatvárame po anatomických vrstvách, kožu
šijeme intradermálne.
Pri negatívnom náleze a klasickej laparotómii apendix vyberáme. Vtedy pátrame
po inej patológii – Meckelovom divertikule, patológii na ováriách a priľahlých kľučkách. Niekedy je jediným pozitívnym nálezom mezenteriálna lymfadenitída.
Komplikácie
Subakútna apendicitída, periapendikálna masa alebo absces – to sú najčastejšie
Obr. 2.7.3. Novorodenec má v porovnaní s cékom
termíny používané v situácii, keď sa rozširoký apendix. Dobre sa vyprázdňuje, a preto nevinie lokalizovaná peritonitída. Priľahlé zapaluje. Aká iná patológia je na obrázku?
kľučky, mezentérium, omentum a niekedy
i časť brušnej steny izolujú zapálený apendix, ktorý môže byť i perforovaný. V tomto prípade je možná konzervatívna liečba a odložená apendektómia s odstupom času po úplnom vyliečení pacienta – o 6 mesiacov.
Chirurgickú intervenciu v subakútnom štádiu indikujeme pri nejasnostiach, šírení zápalu. Výkon je problematickejší a vyžaduje erudovanejšieho chirurga a vyššie pracovisko.
Difúzna peritonitída nasleduje po perforácii steny apendixu bez odblokovania. Pacient
má všetky znaky zápalu s vysokými teplotami, leukocytózou, zvýšenou hladinou CRP
a sedimentácie erytrocytov. Dehydratácia, rozvrat vnútorného prostredia sú príznakmi
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sepsy. Operáciu indikujeme až po stabilizácii pacienta. Infekcia v rane je nezávažnou
komplikáciou AA a jej frekvencia hovorí o stave imunity pacienta a kvality starostlivosti
nemocnice. Frekvencia menej ako 1 % je v súčasnosti štandardom.
Ileus sa vyskytuje pri AA v dôsledku paralýzy čriev a svedčí o pokročilom zápale alebo
peritonitíde. V pooperačnom období je znakom adhézií, ktoré môžu vzniknúť a prejaviť
sa bezprostredne po výkone (do 14 dní) alebo neskôr (aj jeden až dva roky). Miniinvazivita chirurgických postupov sa odrazila na veľmi nízkom promile pooperačných ileóznych
komplikácií.

2.7.1.2 Chronická apendicitída
Ochorenie, ktoré niektorí chirurgovia neuznávajú, iní považujú za rekurenciu miernych zápalov apendixu, ktoré sa chronicky opakuje. Diferenciálna diagnostika sa zameriava na viacero ochorení, ktoré môžu mať podobný priebeh. Pri negativite vyšetrení
a pretrvávaní ťažkostí pacienta môžeme indikovať apendektómiu, optimálne laparoskopicky. Niekedy je negatívny nález na apendixe potvrdený mikroskopickou analýzou
v rozpore s klinickým stavom pacienta, pretože takmer všetci po operácii udávajú vymiznutie ťažkostí. Počet pacientov s chronickou apendicitídou v súčasnosti významne
klesol.
Diskusia
Bolesti brucha u detí sú každodenným problémom, s ktorým sa stretávajú pediatri
a detskí chirurgovia. Napriek tomu incidencia AA klesá. V poslednom desaťročí minulého storočia najprv vo vyspelých krajinách západnej Európy a dnes je podobný trend
aj u nás. Zdržanlivý postoj chirurga v indikácii operácie je opodstatnený. Je založený
na klinických skúsenostiach a nedá sa zatriediť do žiadnej schémy. Čas do vyjasnenia
príznakov treba využiť na vyšetrenia a diferenciálnodiagnostické úvahy. Pacienti s potvrdenou akútnou apendicitídou tvoria jednu pätinu až šestinu detí hospitalizovaných
s podozrením na AA.
Laparoskopická apendektómia prevažuje nad počtom klasických operácií. Obe techniky sú základom erudície detského chirurga. Počet komplikácií sa neustále znižuje, takisto ako počet nezhôd v diagnostike – negatívnych nálezov na apendixe alebo počet premeškaných, perforovaných apendicitíd. Dĺžka hospitalizácie pacienta s AA sa neustále
skracuje. Ovplyvňuje ju i komerčnosť zdravotníckej starostlivosti. Extrém jednodňovej
chirurgie u detí s AA sa u nás zatiaľ nevyskytuje. Počet pacientov s chronickou (rekurentnou) apendicitídou sa takisto znižuje.
Záver
Akútna apendicitída je najčastejšia náhla príhoda brušná u detí, i keď jej incidencia
klesá. Napriek pokroku v diagnostike sa indikácia na operáciu opiera o lokálny nález na
bruchu a dynamiku ochorenia. Liečba je radikálna – odstránenie červovitého prívesku
na slepom čreve. Laparoskopická apendektómia počtom výkonov prevažuje nad klasickou operáciou. Zvládnutie oboch techník je základom v erudícii detského chirurga. Počet komplikácií sa znižuje a dĺžka hospitalizácie pacienta sa skracuje.
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2. 7. 2. Nekrotizujúca enterokolitída
Nekrotizujúca enterokolitída (NEC) je získaná náhla brušná príhoda u novorodencov
charakterizovaná difúznym alebo ložiskovým nekrotickým zápalom čreva. Predstavuje
závažný stav, ktorý sa komplikuje peritonitídou, sepsou a od počiatku ohrozuje život pacienta. Závažnosť stavu charakterizuje Bellova klasifikácia. Je užitočná pri diagnostike,
terapii a hlavne prognóze dieťaťa s NEC:
I. stupeň – podozrenie – nešpecifické príznaky,
II. stupeň – potvrdené – špecifické príznaky: pneumatóza
čreva, plyn vo v. portae,
III. stupeň – pokročilé – perforácia, peritonitída, sepsa.
Incidencia
Výskyt stúpa s prežívaním predčasne narodených („predtermínových“) novorodencov
s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Deti s pôrodnou hmotnosťou nižšou ako 1500 g tvoria
približne 2/3 pacientov s NEC. Ďalšiu rizikovú skupinu tvoria novorodenci narodení
v termíne po chirurgických intervenciách, s vrodenou chybou srdca alebo po iných výkonoch – umbilikálny katéter, centrálny venózny katéter, hyperosmolálna mliečna formula, výmenná transfúzia.
Patofyziológia
Postihuje jeden úsek čreva, niekedy i na viacerých miestach – lokalizovaná alebo extenzívne postihuje črevo vo veľkom rozsahu – difúzna. Najčastejšie sa vyskytuje na ileocekálnom prechode. Príčina je neznáma a multifaktorová. Nezrelosť, sepsa, hypoxia,
hypotermia a ikterus môžeme považovať za stres, ktorý je podmieňujúci faktor vzniku.
Bola opísaná súvislosť s nedostatkom vitamínu E. Selektívna ischémia čreva sa komplikuje zápalom z baktériovej invázie. Vzduch formujúce organizmy sú zodpovedné za
najtypickejší príznak NEC – pneumatózu čreva. Makroskopicky je stena čreva tenká,
akoby ju tvorila iba seróza s presvitajúcim obsahom. Vznikajú ulcerácie v stene čreva,
gangréna, plyn v stene čreva až perforácia. Histologický obraz je rozmanitý, od nekróz
na sliznici cez ulcerácie až po kompletnú gangrénu steny, intramurálny plyn, tromby.
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Klinický obraz a diagnostika
Nízka pôrodná hmotnosť, intervencia a ikterus sú predisponujúce faktory. Novorodenec s NEC má bolesť, ktorú prejavuje mimikou, nepokojom a plačom. Dieťa netoleruje
potravu, vracia, zvyšuje sa žalúdkový obsah.
Stolica je s prímesou krvi. Distenzia brucha sa
zvýrazňuje so stúpajúcim napätím a edémom
brušnej steny. Stužovanie črevných kľučiek
je niekedy viditeľné alebo hmatateľné. Špecifický príznak – palpovateľný krepitus je pri
pneumatóze črevnej steny. Ďalšie príznaky
závisia od štádia NEC. Stav dieťaťa rapídne
progreduje. Perforácia vedie k peritonitíde,
sepse. Dieťa je v šoku a tomu zodpovedá i klinický obraz z hypoxie, acidózy a teplotnej instability.
Na usg nájdeme voľný vzduch v stene
čreva, vo vena portae. Subileózny stav, tenká črevná stena sú nešpecifické znaky. Voľná tekutina v brušnej dutine, príp. absces sú Obr. 2.7.4. Natívna rtg snímka v AP projekcii.
znakmi perforácie. Pretože NEC sa postupne A – voľný vzduch pod bránicou obojstranne, B –
vyvíja a usg je neinvazívna metodika, opako- voľný vzduch vo v. portae, C – pneumatóza čreva.
vané vyšetrenia pacienta sa indikujú raz za 6,
12 alebo 24 hodín, podľa stavu a dostupnosti.
Pre posúdenie dynamiky ochorenia a exaktnú
diagnostiku má opakované usg vyšetrenie brucha veľký prínos.
Na rtg natívnej snímke brucha v AP projekcii (obr. 4.6.19) takisto pátrame po pneumatóze a vzduchu v portálnej véne. Voľný vzduch
pod bránicou svedčí o komplikácii – perforácii.
Niekedy treba doplniť bočnú projekciu, najlepšie v šikmej polohe a lúč centrovať na diafragmu. Distenzia brucha, subileózny stav až ileus
s hladinkami, stĺpcami a dilatáciou črevných
kľučiek sú nešpecifické príznaky na rtg, ale
patria k NEC. Opakovanie vyšetrenia je nevyhnutné po uplynutí 6, 12 alebo 24 hodín. Natívna snímka brucha má nezastupiteľné miesto
pri identifikácii perforácie, na posúdenie stavu
pacienta však usg vytesňuje rtg.
Obr. 2.7.5. Na tenkom čreve rozsiahle nekrózy
Vyšetrenia pacienta sa snažíme urobiť na pri NEC. Pacient bol najprv liečený brušným
novorodeneckej jednotke intenzívnej starost- drénom, ktorý odvádzal fekaloidný odpad.
livosti (JIS), pretože transport pacienta zby- Po stabilizácii dieťaťa nasledovala operácia viatočne zhoršuje prognózu ochorenia.
cerých úsekov tenkého čreva s anastomózami.
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V laboratórnom náleze dominuje acidóza, hypoxia, leukocytóza a klesajúci počet
trombocytov, prípadne anémia.
Terapia
Dieťa je umiestnené na novorodeneckej JIS. Iniciálne je terapia konzervatívna – širokospektrálne antibiotiká, najlepšie dvojkombinácia, nazogastrická sonda na odľahčenie
GIT, vynechanie perorálneho príjmu a parenterálna výživa. Hyperalimentácia, substitúcia elektrolytov a tekutín je nevyhnutná. Podávame plazmu, krv alebo trombokoncentrát podľa výsledkov.
Indikáciou na chirurgickú intervenciu je III. štádium NEC. Primárne používame drenáž v dolnom kvadrante abdomenu. Vykonáme ju na JIS. Niektorí autori udávajú, že
u 30 – 50 % pacientov môže byť definitívnym riešením. Laparotómia má za cieľ toaletu
brušnej dutiny, identifikáciu postihnutého čreva a resekciu nekrotických úsekov (obr.
4.6.20). Rozsah závisí od poškodenia čreva a vždy treba pamätať na komplikácie v podobe krátkeho čreva. Pri neistote volíme „second look“ laparotómiu za 24 – 48 hodín,
aby sme predišli nadmernej resekcii čreva. Po odstránení postihnutého úseku môžeme
vykonať primárne anastomózy. V inom prípade volíme koncovú enterostómiu, prípadne
dve na zabezpečenie pasáže a vyradenie postihnutého úseku čreva. Ak sme sa rozhodli
pre stómiu, elektívny uzáver vykonáme pri dobrom priebehu o dva alebo tri mesiace,
niekedy i neskôr.
Použitie drénu sa rezervuje aj pre pacientov, u ktorých je indikovaná laparotómia, no
operácia v danom momente by bola priveľmi zaťažujúci výkon. S odstupom niekoľkých
hodín a po stabilizácii a detoxikácii novorodenca naplánujeme laparotómiu.
NEC u pacienta v I. štádiu nevyžaduje chirurgický výkon, NEC v III. štádiu bez operácie pravdepodobne nevyriešime. Prognóza pacienta závisí od jeho nezrelosti a pridružených vrodených chýb alebo komplikácií. Mortalita u novorodencov s NEC je vysoká.
V 70. rokoch bola približne 50 %, v súčasnosti je stále približne na úrovni 20 %.
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2.8. Detské zlomeniny
Charakteristika
Kosť má opornú, pohybovú a ochrannú funkciu. Porušenie celistvosti kosti je zlomenina. Podľa mechanizmu vzniku delíme zlomeniny na:
yy Úrazové - Ak na kosť pôsobí sila vyššej intenzity ako je hranica elasticity kosti
yy Patologické - Ak násilie nie je veľkej intenzity a vznikne zlomenina, pretože kosť
je poškodená nejakým iným chorobným procesom
yy Únavové - Ak sila pôsobí opakovane na to isté miesto
Zlomenina priamo neohrozuje pacienta na živote. Môžu to však spôsobiť komplikácie
vyplývajúce zo zlomeniny, hlavne ak sa jedná o kosti s prevažne ochrannou funkciou (lebečné kosti, stavce, hrudný kôš). Závažný stav predstavujú takisto zlomeniny končatín,
pri ktorých sú poškodené dôležité cievy a nervy.
Výskyt
Zlomenina je najčastejší typ traumy u detí, predstavuje približne 50% zo všetkých úrazov. 25% zo všetkých úrazov predstavujú zlomeniny na hornej končatine, 20% na dolnej
končatine. Neplatí sezónnosť vo výskyte jednotlivých typov zlomenín. Typický je však
všeobecný vzostup úrazovosti u detí na jar (máj, jún) a na jeseň (september).
Rozdelenie
Zlomenina, pri ktorej sa úlomky kosti nevychýlia zo svojho anatomického postavenia,
je nedislokovaná. Naopak, dislokovaná zlomenina znamená, že úlomky kosti sa vychýlili zo
svojho anatomického postavenia a zväčša vyžadujú repozíciu (napravenie).
Zlomeniny môžeme ďalej rozdeliť na otvorené a zatvorené. Otvorená zlomenina je stav,
kedy je poškodená celistvosť kože nad zlomeninou.
Príznaky
Príznaky zlomeniny sú nešpecifické a takmer rovnaké ako pri pohmoždení, podvrtnutí alebo pri vykĺbení. Prvý príznak je bolesť, ďalej opuch, hematóm, poškodená funkcia.
Niektoré dislokované zlomeniny končatín majú svoj špecifický príznak – anatomická odchýlka je viditeľná už pri prvom pohľade.
Ďalšie príznaky vyplývajú z komplikácií, ktoré zlomenina môže spôsobovať. Nevyskytujú sa často, ale vzhľadom na ich závažnosť je potrebné vždy na ne myslieť. Zlomeniny
lebky môžu spôsobiť poruchu vedomia postihnutého a ochrnutie tela. Zlomeniny stavcov
môžu spôsobiť ochrnutie tej časti tela, ktorá sa nachádza pod zlomeninou. Zlomeniny rebier môžu spôsobiť dýchacie a srdcové problémy. Zlomeniny panvy a končatín môžu spôsobiť poruchu krvného zásobenia a inervácie končatín pod miestom zlomeniny.
Diagnostika
Je založená na röntgenovom (rtg) vyšetrení. Zhotovujeme zväčša dve rtg snímky v
dvoch na seba kolmých rovinách, aby sme získali priestorový obraz o zlomenine a vedeli
správne posúdiť, či je zlomenina dislokovaná alebo nie. U niektorých pacientov sú potrebné ďalšie rtg vyšetrenia v špeciálnych projekciách alebo využívame ďalšie vyšetrova-
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cie metodiky – počitačovú tomografiu (CT), magnetickú rezonanciu alebo scintigrafiu.
Liečba
Závisí od zlomeniny.
Ak zlomenina nie je dislokovaná, pre liečbu je dostačujúca:
yy imobilizácia
yy rehabilitácia
V takomto prípade je liečba ambulantná.
Ak je zlomenina dislokovaná, potrebná je:
yy repozícia
yy fixácia
yy imobilizácia
yy rehabilitácia
Pacientov hospitalizujeme a zákrok vykonáme zväčša v celkovej anestéze. Repozíciu
fragmentov kosti do správneho postavenia môžeme vykonať jednorazovo alebo dlhodobo (extenziou). Extenzia znamená použitie špeciálneho zariadenia a závaží, ktorým
niekoľko dní naťahujeme zväčša končatinu u pacienta, ktorý je tak „pripútaný“ na lôžko.
Jednorazovo reponovať môžeme zatvoreným spôsobom (bez narezania kože, nepriamo)
alebo otvoreným spôsobom. Narezaním kože sprístupňujeme zlomeninu a napravujeme
priamo fragmenty kosti.
Niekedy je po repozíci potrebná fixácia zlomeniny osteosyntetickým materiálom (drôty,
prúty, skrutky a podobne) zväčša z titanu alebo nehrdzavejúcej ocele. Vtedy podávame
preventívne antibiotiká. Na imobilizáciu najčastejšie používame sadrové obväzy:
yy sadrová dlaha – fixuje zlomeninu najčastejšie prvých 5 dní
yy cirkulárna sadra – nakladáme po ústupe opuchu
Najnovšie sa používajú na imobilizáciu ľahké, vzdušné syntetické materiály, ktoré sú
výhodnejšie pre pacientovu mobilitu.
Po naložení sadrovej dlahy je nevyhnutné kontrolovať neurocirkulačné pomery na periférii pod imobilizovaným miestom (prsty). Opuch, cyanóza sú príznaky nedostatočnej
cirkulácie v dôsledku kompresie, ktorá sa zhorší po imobilizácii končatiny. Vtedy je nevyhnutné obväz v celom rozsahu uvoľniť. Až po odoznení opuchu nakladáme cirkulárnu
sadru. Neriešený opuch vedie k nekróze tkaniva a ojedinele až k amputácii končatiny.
Po zrastení kosti končíme imobilizáciu a pacient začne rehabilitovať, individuálne alebo pod dohľadom rehabilitačného pracovníka (ambulantne alebo na lôžkovom oddelení). Rehabilitácia môže trvať niekoľko dní alebo týždňov.
Až po ukončení rehabilitácie považujeme zlomeninu za vyliečenú. Až po ukončení
rehabilitácie sa dá určiť, či zlomenina zanechala následky, či sa plne obnovila funkcia
alebo nie.
Počas liečby zlomeniny, hlavne dislokovanej, je potrebné niekoľkokrát kontrolovať
postavenie fragmentov kosti a hojenie zlomeniny rtg snímkovaním. U otvorených zlomenín je súčasťou liečby ošetrenie rany nad zlomeninou, lokálne alebo celkové podávanie antibiotík.
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Typicky detské zlomeniny
Epifyzeolýza – zlomenina v mieste rastovej platničky. Separácia epifýzy a metafýzy. Je
to najzraniteľnejšie miesto detskej kosti.
Zlomenina vrbového prútika (greenstick fracture) – zlomenina kosti s minimálnym alebo bez porušenia periostu.
Zlomenina z ohnutia – kosti sú na rtg iba zohnuté a nie je vidieť zlomeninu. Anglický
názov bowing fracture.
Kompresná zlomenina, torus fracture.

Klasifikácia epifyzeolýz podľa Saltera a Harrisa. Prevzaté z internetu, http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:SalterHarris.jpg

Detské kosti majú veľkú schopnosť remodelácie práve vďaka rastu. I preto prevažuje
konzervatívny spôsob liečby. Ak pristúpime k osteosyntéze, vždy volíme zásadu minimálnej invázie. Vyhýbame sa rastovým platničkám, najčastejší typ osteosyntetického materiálu je Kirschnerov drôt. Pri zlomeninách dlhých kostí preferujeme intramedulárnu osteosyntézu najčastejšie Prevotovými prútmi. Starostlivosť o pacienta so zlomeninou, ktorá
vyžaduje operáciu by mala byť v rukách detského chirurga (detského traumatológa).
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Extrémny prípad ošetrenia zlomeniny a remodelácie kosti. Zlomenina nebola reponovaná, napriek tomu 3 roky
po úraze sú kosti takmer v správnom anatomickom postavení.
A – malpozícia po imobilizácii
B – 7 týždňov po úraze
C – 4 mesiace po úraze
D – 3 roky po úraze

Dlhodobá repozícia a fixácia extenztiou, Bryantova extenzia, ktorá sa používa u detí do dvoch rokov a do 20kg
pri dislokovanej zlomenine femoru. Pacient je v tejto polohe približne 3 týždne. Môže byť v nemocnici alebo i
doma
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Zlomenina vrbového prútika. Šípkou označené miesto zlomeniny na radiu.

Torus fracture – kompresívna zlomenina metafýzy radia, prejavuje sa ako kompresia. Prevzaté od Havránka,
http://www.prolekare.cz/prakticky-lekar-clanek/obtizne-diagnostikovatelne-zlomeniny-rostouciho-detskeho-skeletu-134
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Perkutánna osteosyntéza dvoma Kirschnerovými drôtmi pri suprakondylickej zlomenine humeru.
Jeden z najčastejších výkonov v detskej miniinvazívnej traumatológii. Kontrolný rtg už s kalusom,
stav pred exstirpáciou drôtov.
Zlomenina z ohnutia na ulne a zlomenina vrbového prútiku na distálnej metafýze radia. Prevzaté od Havránka, http://www.prolekare.cz/
prakticky-lekar-clanek/obtizne-diagnostikovatelne-zlomeniny-rostouciho-detskeho-skeletu-134
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