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ÚVOD 

 

Autor monografie čitateľovi približuje sumárne informácie o ochoreniach sleziny. Úvod je 

venovaný anatómii sleziny - jej makro a mikroštruktúre. Patológia sleziny je venovaná 

základným ochoreniam postihujúcich slezinu, ich diagnostike a liečbe. Záver práce je venovaný 

porovananiu vlastných výsledkov bádania pri ošetrení traumy sleziny, diagnostike a stratégii 

liečby a tiež významu prevencie OPSI. Autor preferuje slezinu záchovné výkony, pred 

splenektómiou. V prípade, že je nutná splenektómia odporúča v indikovaných prípadoch 

autotransplantáciu sleziny. 
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1  HISTORICKÝ PREHĽAD 

Slezina a jej význam v organizme zaujímala lekárov aj historikov viac ako dvetisíc rokov. 

V histórii sa často menili názory na jej funkciu. Poznanie funkcie sleziny v posledných 30. rokoch 

na základe rôznych experimentálnych štúdií, ale aj analýz klinických a morfologických poznatkov  

o tomto orgáne, zmenilo dovtedy platné postuláty o jej funkcii v organizme.  

Historicky známy je Galenov výrok: slezina je “ organon plenum mysterii”. Usudzovalo sa, že 

jej zväčšenie sa prejavuje smiechom a veselosťou. Bolo tomu tak preto, lebo nebol známy 

účinok zvýšenej konzumácie alkoholu a jeho príčinný vzťah k vzniku cirhózy a následnej 

portálnej hypertenzii so splenomegáliou. Na filtračnú funkciu sleziny upozorňoval Platon. Ľudí 

s vrodenou aspléniou bez zdravotných problémov poznal Aristoteles. Maimonides v 12. storočí 

znovu upozornil na funkciu sleziny pri čistení krvi. 

V 16. storočí sa objavili opisy prvých úspešných splenektómií (Adrian Zaccarelli z Neapolu, 

Gulielmo Belloni).  Uvedené názory naznačili následnými stáročiami nezodpovedanú otázku 

o nevyhnutnosti sleziny pre život jedinca.  Názor Aristotela o nepotrebnosti sleziny pre život 

podporil Morgagni (1600). 

Objavenie mikroskopu viedlo k štúdiu sleziny na novej úrovni. Malpighi v 17. storočí ju 

označil za orgán cievneho systému.  Zaccarelli v r. l549 vykonal  prvú úspešnú splenektómiu pre 

splenomegáliu bližšie neurčeného pôvodu.  Prvý pokus o zachovanie ľudskej sleziny realizoval v 

l797 roku Dorsch. Pacient žil 24 rokov po operácii. Prvú plánovanú splenektómiu pre primárne 

ochorenie sleziny vykonal v r. l826 Quittenbaum.  Prvý úspešný pokus o zachovanie sleziny pri 

dvojdobej ruptúre zaznamenal Ewans v r. l866. Sherman opísal prvú segmentovú splenektómiu 

v roku l867. Wells splenektómoval v roku l869 úspešne pacienta s hereditárnou sférocytózou. 

Sutúru poranenej sleziny vykonal v r. l895 Zikov.  Úskalia výkonov a ich možné fatálne následky 

opísal Lamarchia (l986).  

Kocher v 1911 roku prezentoval názor, že splenektómia je metódou voľby ošetrenia traumy 

sleziny a tým zastavenia nebezpečného krvácania. Snáď preto, že ho vyslovil vo svojej učebnici 

chirurgie, upadla do zabudnutia práca Pearceho (1918) o smrti pokusných zvierat po 

splenektómii na pneumóniu alebo peritonitídu. Aj keď sa  dodnes vyskytujú pokusy zľahčiť 
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význam postsplenektomických komplikácií je prekázané, že napriek profylaktickému podávaniu 

antibiotík aj pneumokokovej vakcinácii  zomiera cca 20% pacientov do troch rokov po 

splenektómii. V ostatnej dobe sa v literatúre nevyskytujú pochybnosti o výskyte 

nezvládnuteľnej postsplenektomickej infekcie (Overwhelming Post-Splenectomy Infection - 

OPSI), prípadne sa priamo odporúča zachovať tkanivo sleziny záchovnými operáciami. 

Splenektómia je jednou z chirurgických intervencií, vyžadujúcich si zvýšenú starostlivosť 

internistu. Odstránenie sleziny, orgánu s výnimočnou funkciou, môže viesť ku komplikáciám aj u 

ľudí, ktorí sú inak zdraví.  Problém vzťahu splenektómie a OPSI preto ostáva stále aktuálny 

Profesor Konštantín Čársky na III. Kostlivého dni v r. 1949 podal komplexný chirurgický 

pohľad na taktiku ošetrenia poranenej sleziny a pohľad chirurga na hematologické choroby.  
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2  ANATÓMIA SLEZINY 

Slezina sa zakladá  v 8. týždni gravidity. Rotáciou brušných orgánov sa jej primordium 

dostáva do ľavého subfrénia a peritoneálnymi duplikatúrami sa fixuje k okoliu. V 3. mesiaci 

gestačného veku nadobúda definitívnu podobu. 

Morfologicky a funkčne jestvuje viacero typov tohto orgánu. Ľudskej slezine je z viacerých 

hľadísk najbližšia slezina potkana, králika a svine. Ľudská slezina patrí medzi sínusoidné sleziny. 

Dlhou osou sleduje l0. rebro. Jej polohu ovplyvňuje ľavá bránica a tvar hrudníka. U dospelých 

má tvar fazule, u detí na reze kolmom na podložku je trojuholníkového tvaru. Tvar sleziny 

ovplyvňuje aj tlak okolitých orgánov. Rozpoznávame na nej facies diaphragmatica - plochu 

konvexnú, facies visceralis - plochu konkávnu. Na nej prebieha nezreteľná hrana, ku ktorej sa 

pripája pars gastrolienalis mesogastrii dorsalis et plica pancreaticolienalis. Tu vstupujú a 

vystupujú arteria lienalis a vena lienalis v hilus lienis. Slezina je uložená intraperitoneálne, len 

hilus lienis, ktorým vstupujú a vystupujú cievy, a časť pod ním, kde zasahuje cauda pancreatis, 

sú bez peritoneálneho krytu. Okolo hilus lienis sa pripínajú duplikatúry peritonea: ligamentum 

gastrolienale a ligamentum pancreaticolienale, ktoré spolu s ligamentum  phrenicocolicum 

(s. sustentaculum lienis) fixujú slezinu a tvoria nidus lienis. Nervy pochádzajú z plexus coeliacus., 

sprevádzajú arteria lienalis, tvoriac plexus lienalis, a cez hilus lienis sa dostávajú do sleziny (1) 

Z pohľadu topografickej anatómie. Slezina tvorí ľavú stenu bursa omentalis.Bežne je l2 - l4 

cm dlhá, 8 - 9 cm široká. Váži l50 - 250 g. Fyziologicky ide o veľmi menlivé hodnoty. Od 40. roku 

života sa hmotnosť ľudskej sleziny postupne znižuje.  Slezinu kryje peritoneum, ktoré je 

súčasťou puzdra sleziny okrem hilu, kde do sleziny vstupujú nervy a cievy. Hrúbka puzdra sa 

uvádza l - 2 mm. Zápalové choroby v brušnej dutine ju zväčšujú. Slezina človeka je hmatná iba 

ak sa zväčší najmenej o tretinu.  

Akcesórne sleziny – splenculi, sa vyskytujú v pätine pitiev. Bývajú jednotlivé alebo 

mnohopočetné. Najbežnejšie sú v hile sleziny, v ligamentum gastrolienale a v chvoste 

pankreasu, v mezentériu, v Douglasovom  priestore. Ich výskyt sa viaže k embryologickému 

vývoju sleziny.  
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Pojem splenosis sa uvádza vo vzťahu k regenerácii tkaniva sleziny po splenektómii, alebo po 

traumatickej ruptúre sleziny. Implantáty vznikajúce pri traume sleziny môžu byť kdekoľvek 

v brušnej dutine, zriedkavejšie na iných miestach. Hmotnosť akcesórnych slezín je medzi 13 až 

140 g . Lokalizáciu akcesórnej sleziny deteguje najpresnejšie CT vyšetrenie. Často je náhodným 

peroperačným nálezom pre laparatómiu z inej príčiny. Akcesórna slezina môže mať význam pri 

traume sleziny. Ak je po traume zachovavaná, môže prebrať čiastočne funkciu odstránenej 

sleziny. Preto pri splenektómii indikovanej pre hematologické ochorenie, akcesórnu slezinu 

chirurg odstraňuje. 

Cievne zásobenie sleziny zabezpečuje hlavne arteria lienalis.  Odstupuje z truncus coeliacus. 

Prebieha v zadnej stene burza omentalis, retroperitoneálne. Nakoniec vstupuje do hilu sleziny. 

Je dlhá 8 až 32 cm podľa tortuozity,  jej priebeh sa delí na 4 úseky: 

1. Supraprapankreatický (2 - 3 cm). 

2. Pankreatický. Z neho zväčša odstupujú menšie vetvy pre žalúdok a pankreas.  

 U 90% jedincov prebieha a. lienalis nad horným okrajom pankreasu, u l0%        populácie 

prebieha v alebo za pankreasom.  

3. Predhilový úsek (3 - 5 cm). Prebieha v ligamentum pancreaticolienale. Z chirurgického 

hľadiska ide o najdôležitejší úsek. Ovplyvňuje techniky splenektómie. Zväčša má 2 vetvy - 

ramus superior a ramus inferior. Z ramus superior odstupuje 3 - 6 aa. gastricae breves, 

z ramus inferior a. gastroepiploica sinistra. Tento segment môže mať 3 varianty delenia: 

 rozdelenie arteria lienalis v oblasti chvosta pankreasu, 

 rozdelenie arteria lienalis medzi chvostom pankreasu a hilom sleziny. 

 rozdelenie arteria lienalis tesne pred vstupom do sleziny: 

4. hilový úsek. 

Po vstupe do sleziny sa arteria lienalis delí na segmentálne artérie. Pri záchovných 

operáciách môžeme urobiť segmentektómiu po predchádzajúcom  podviazaní príslušnej artérie. 

Zárezy v okrajoch sleziny a brázdy na diafragmatickej ploche sú prirodzené orientačné línie pri 

záchovných operáciách. Variáciami cievneho zásobenia sú nestabilné kolaterály z arteria polaris 

superior a inferior, (izolované zásobenie pólov sleziny). Arteria polaris superior je 2 razy častejšia 

ako arteria polaris inferior.  Kolaterály môžu variabilne odstupovať z príslušnej vetvy arteria 
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lienalis, priamo z truncus coelicus, z arteria hepatica communis prípadne z aorty. V krvnom 

zásobení sleziny majú významnú úlohu kolaterály. 

Pre usporiadanie cievneho zásobenia v parenchýme je slezina segmentový orgán. Segment 

predstavuje funkčnú jednotku orientovanú kolmo na pozdĺžnu os orgánu. Ich počet je 5-10 a ich 

existenciu podporujú tzv. suché ruptúry sleziny.   Štruktúru, vymedzujúcu hranice segmentov 

predstavujú vetvičky trabekulového stromu. Menšie segmenty, drénované segmentovými 

vénami sú oddelené bezcievnymi priestormi, čo je predpokladom vypracovania techniky 

parciálnej splenektómie. Krv zo sleziny odvádza vena lienalis do portálneho obehu. Vzniká 

sútokom 5. - 6. vetiev z parenchýmu sleziny. Prebieha zľava doprava za a. lienalis na zadnej 

ploche pankreasu. Vlievajú sa do nej aj venae gastricae breves, vena gastroepiloica sinistra a 

venae pancreaticae. Do kmeňa v.mesenterica superior v.lienalis vteká  kolmo za hlavou 

pankreasu.  

Priama vzdialenosť medzi odstupom a. lienalis z aorty a jej vstupom do sleziny je asi 10,5 cm. 

Jej skutočná dĺžka je asi dvojnásobná. Springorum  zaviedol pre posúdenie vzťahu medzi dĺžkou 

arteria lienalis a priamou vzdialenosťou medzi jej odstupom z aorty a vstupom do hilu sleziny 

index. Možno ho vypočítať zo vzťahu 

I  = 

100 .L 

D 

kde I = index, L = dĺžka artérie, D = priama vzdialenosť od odstupu arteria lienalis z aorty do 

miesta vstupu arteria lienalis do hilu sleziny. Celkový index pre mužov stanovili na 192, u žien 

na 162. U mužov je lienálna artéria dlhšia ako u žien. S pribúdajúcim vekom sa arteria lienalis 

skracuje.  

Z patologických zmien postihujúcich arteria lienalis treba uviesť okrem aterosklerózy a 

aneuryziem pseudoaneuryzmové poškodenie arteria lienalis privodené katetrizáciou. 

Podceňovanou komplikáciou akútnej pankreatitídy býva trombóza vena lienalis. Varixy vena 

lienalis sú doménou sonografickej diagnostiky. 
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3  FUNKČNÁ MORFOLÓGIA ĽUDSKEJ SLEZINY 

Klinické štúdie, realizované v tomto storočí, s prihliadnutím na historickú skúsenosť 

demonštrovali jednotlivé fragmenty funkcie orgánu (4). Pri primárnej funkcii sleziny, ktorou je 

čistenie krvi, sa nepotrebný materiál odstraňuje filtráciou krvi do unikátneho extravaskulárneho 

prostredia, z ktorého sa pri ďalšom postupe krvi do cirkulácie dostáva všetko to, čo tam patrí 

a v červenej pulpe zostáva všetko to, čo má byť odstránené.  

Morfologickým substrátom tejto funkcie je skutočnosť, že všetko, čo vstupuje do filtračného 

systému sleziny vstupuje lienálnou artériou. Slezina, napriek obrovskému objemu bielej pulpy 

nemá aferentné lymfatické cesty. Hlavné vetvy lienálnej artérie prebiehajú trabekulami. Z nich 

vystupujú ako centrálne artérie. Okolo nich tvorí biela pulpa periartériové lymfatické pošvy 

(PALP). Jej vnútornú časť osídľujú T lymfocyty, vonkajšiu T, B lymfocyty aj makrofágy (MF). PALP 

má retikulovú strómu. Okrem T lymfocytov sú v nej akcesórne - interdigitujúce bunky (IDB). Tie 

sú potrebné pre indukciu primárnej imunitnej odpovede. Hlavnou cestou vstupu lymfocytov 

ktoré prišli do tkaniva sleziny krvným prúdom je zona marginalis (MZ). Lymfocyty  putujú medzi 

lymfoidnými a nelymfoidnými orgánmi, recirkulujú. Využívajú na to lymfatické a krvné cievy. Ich 

recirkulácia je predpoklad trvalého predstavovania špecifických antigénov nachádzajúcich sa 

v tele. Recirkulácia je potrebná pre interakcie medzi akcesórnymi a lymfoidnými bunkami pri 

spúšťaní imunných reakcií. Vo vývoji humorálnej imunity majú významnú úlohu vzájomné 

interakcie T a B lymfocytov. Cytokíny pochádzajúce z T lymfocytov, regulujú diferenciáciu B 

lymfocytov na bunky produkujúce protilátky. Na realizáciu intercelulárnych interakcií v slezine 

slúži vo vonkajšej PALP prítomný mnohovrstvový systém vzájomne komunikujúcich štrbín. 

V širších častiach PALP sa hromadia B lymfocyty. Tvoria primárne folikuly. Po kontakte 

s vhodným antigénom sa menia na sekundárne folikuly so zárodočnými centrami. Okolo nich je 

zóna stredne veľkých a zóna malých lymfocytov. Po stimulácii antigénom sa malé B1 lymfocyty 

centrálnej časti folikulu transformujú na centroblasty. Potom sa menia na menšie centrocyty, 

s charakteristickými naštiepenými jadrami. Z centrocytov sa vyvíjajú plazmatické bunky. Sprvu 

tvoria všetky IgG a tzv. pamäťové bunky B2 poskytujúce akcelerovanú a veľmi intenzívnu 
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sekundárnu reakciu na opätovný účinok antigénu. V ich prítomnosti a v prítomnosti 

opsonizovaného antigénu sa spájajú dlhými výbežkami navzájom. Tie prebiehajú medzi B 

bunkami folikulov. To má úlohu v indukcii, zachovaní, regulácii a zapamätaní humorálnych 

imunitných reakcií. V červenej pulpe je len málo buniek tvoriacich protilátky. Ide o bunky 

opúšťajúce slezinu. V červenej pulpe a v zona marginalis končia otvorene artériové kapiláry bez 

priameho napojenia na venózny systém. Pri mimocievnom výstupe krvi nedochádza k aktivácii 

hemokoagulácie v slezine, čo umožňuje filtráciu zložiek bez potreby osobitných filtračných 

štruktúr. V marginálnej zóne sú makrofágy s vysokou schopnosťou fagocytózy a enzýmovou 

aktivitou.  Antigén prítomný vo vnútornej časti PALP zachytia, spracujú a prezentujú pomocným 

T lymfocytom interdigitujúce. Ak sa vo vnútornej PALP T lymfocyt stretne s antigénom,  

dochádza k jeho blastickej transformácii, proliferácii aj diferenciácii. Pri kontakte aktivovaný B 

lymfocyt sa blasticky transformuje, proliferuje a diferencuje. Cestou na perifériu pozdĺž 

terminálnych arteriolárnych vetvičiek sa postupne mení na zrelú plazmatickú bunku. Zóna resp. 

súbor stredných lymfocytov a makrofágov zona marginalis môže byť anatomickou štruktúrou 

reakcie plazmatických buniek najmä na polysacharidové antigény baktérií, ktoré vnikli do krvi. 

Pri chýbaní zóny po splenektómii vzniká častejšie fulminantná sepsa. 

Makrofágy červenej pulpy sa líšia od makrofágov zona marginalis. Prechádzajú nimi najmä 

erytrocyty (2). Stenami sínusov prestupujú do ich lúmen, ďalej do vén pulpy a trabekúl. 

Poškodené a zmenené krvinky zostávajú v povrazcoch červenej pulpy, kde ich pohlcujú 

a rozkladajú makrofágy povrazcov. V červenej pulpe sa odpratávajú a uskladňujú okrem 

erytrocytov aj trombocyty a v menšej miere iné bunky. Funkciu špeciálnych štruktúr v slezine, 

schopných plniť zvláštne úlohy, môžu mať spongiózne útvary na konci artériového systému, 

označované ako perikapilárne pošvy s dosiaľ neznámou funkciou. Možno sa domnievať, že takú 

primárnu úlohu majú aj bunky vystieľajúce sínusy (3). Tvoria poslednú bariéru pred vstupom 

erytrocytov aj iných buniek a čiastočiek z extravaskulárnych priestorov do krvi. Pri tom by mali 

rozpoznať a prepustiť stenou sínusov len vlastné normálne elementy. 

Nakoniec sa všetky súčasti krvi zmiešajú dokopy v sínusoch a všetky sínusy vyústia do vén 

červenej pulpy a trabekulárnych vén.  
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Hromec (1979) opísal nasledovné funkcie sleziny: 

I.   Slezina a cirkulácia 

*  rezervoár krvi – pooling – Tr, Gr, Ly, Mo 

*  humorálna funkcia – produkcia a inaktivácia niektorých látok, F.VII, TSH 

*  regulácia tlaku a prietoku cez portálny obeh – intralienálna, portálna 

*  filtračná funkcia – fagocytóza –deštrukcia cudzieho materiálu 

II.  Slezina ako sídlo imunitných pochodov – celulárna, humorálna 

III. Slezina a jej protinádorová aktivita. 

IV. Slezina ako endokrinný orgán. 

V.  Slezina a tvorba krvi – regulácia hemopoézy, proliferácia, maturácia,         

   uvoľnenie 

*  tvorba krviniek 

*  vyštipávacia (pitting) funkcia 

*  funkcia remodelácie povrchu 

*  fagocytóza deštrukcia erytrocytov, trombocytov a leukocytov. 

*  vytrhávacia (culling) funkcia – sekvestrácia a deštrukcia krviniek 

*  vplyv na tvorbu krvi v kostnej dreni. 

VI. Slezina a metabolizmus železa – deštrukcia Er – transport Fe 

VII. Slezina a všeobecný metabolizmus. 

VIII.  Slezina a tvorba koagulačných faktorov – hemopoéza:  embryolnálna, EMH,          

 Ly/Mo  

Pohotovostný sklad krvi v slezine, tzv. “pool” predstavuje reverzibilný rezervoár krvných 

buniek. U človeka ide asi o 50 ml krvi. Medzi cirkulujúcimi a uskladnenými erytrocytmi je 

dynamická rovnováha. Slezina je aj sklad krvných doštičiek a odstraňuje staré alebo poškodené 

formy z cirkulácie. Po splenektómii je známa trombocytémia. Pomerne veľký vzrast počtu 

trombocytov naznačuje jestvovanie humorálneho faktoru, ktorý kontroluje tvorbu trombocytov 

v kostnej dreni. Trombocytóza po splenektómii kulminuje v priebehu prvých desať dní. Potom 

mesiace odznieva. Nárast počtu trombocytov v periférnej krvi sa považuje za predisponujúci 

faktor vzniku pooperačných tromboembolických komplikácií. Frekvencia ich výskytu sa udáva 

od 1% do 60%.  Po splenektómii sa zvyšuje počet cirkulujúcich leukocytov. Môže to byť 
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dôsledok skutočnosti, že v slezine nastáva deštrukcia lymfocytov alebo jestvovania faktoru 

tvoreného slezinou, regulujúceho počet leukocytov v krvi.  

Po splenektómii nastáva lymfocytóza a monocytóza (5). Za jednoznačne dokázanú sa 

nepovažuje deštrukcia tumorov v retikuloendotelovom systéme sleziny. Epitelové nádory môžu 

do sleziny invadovať z okolia. Pravé metastázy nádorov sú neobvyklé. Percento výskytu 

metastáz primárnych epitelových nádorov udávajú rôzni autori rôzne (3,7-30%). Hemopoéza v 

normálnej ľudskej slezine v dospelosti nenastáva. Je známa  iba prenatálne. U zvierat je situácia 

iná. 

Vyštipovacia funkcia sleziny spočíva v schopnosti odstraňovať niektoré častice z erytrocytov 

bez  zničenia červených krviniek. Odstraňujú sa zvyšky jadier, vakuoly autofagocytózy, 

precipitáty nadbytočných reťazcov hemoglobínu, Howellove-Jollyho, Pappenheimerove 

a Heinzove telieska, bartonelly, plazmódia, zrnká železitého pigmentu, extrúzie mitochondrií 

z retikulocytov, nedeformovateľná časť tela bunky zostáva odrezaná pred stenou sínusu. Neskôr 

podľahne fagocytóze. Deformovateľná časť tela erytrocytu prejde intercelulárnou štrbinou 

v stene sínusu do jeho lúmen. 

Remodelovanie povrchu – nastáva počas vyzrievania retikulocytov v slezine stratou ich 

vysokomolekulových obalov pri prechode buniek povrazcom, redukciou ich povrchu o 1/3. 

V červenej pulpe sleziny dochádza k deštrukcii erytrocytov, trombocytov a leukocytov. 

Billrothove povrazce sú účinný biologický filter. Morfologický substrát červenej pulpy vytvára 

komplexnú prekážku. Poslednú filtračnú bariéru tvorí stena sínusu. Odstránenie starých a 

poškodených erytrocytov slezinou bolo po určitú dobu predmetom diskusie. Niektorí boli toho 

názoru, že slezina v ňom nemá významnejšiu úlohu. Dokladali to tým, že in vivo poškodené 

erytrocyty likviduje najmä pečeň, v ktorej sú väčšie prúdové hodnoty krvného prietoku. Pečeň 

má aj väčšiu hmotnosť ako slezina. Slezine by mala zostať funkcia vychytávania menej 

poškodených buniek, pokiaľ neboli zachytené inde. Funkčná schopnosť sleziny závisí na 

aktuálnom morfologickom stave mikrocirkulácie. Pri sekvestracii abnormálnych buniek 

nastáva nasýtenie sekvestračného mechanizmu. To môže mať za následok funkčnú aspléniu. Pri 

kontrahovanej slezine dochádza k vyradeniu prietoku cez červenú pulpu. Tým sa obmedzí jej 

sekvestračná schopnosť. V dilatovanej slezine nastáva akumulácia a predĺženie pobytu 
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erytrocytov. To podstatne zväčšuje účinosť vychytávania. Určitý význam tu môžu hrať aj 

prirodzení zabíjači (natural killer cells - NK bunky). Tieto bunky sú v červenej pulpe aj 

v zárodočných centrách bielej pulpy. Pri odstraňovaní filtrovaných krvných zložiek treba rátať 

tiež s cytotoxickou aktivitou T buniek. 

Vytrhávacia funkcia sleziny spočíva vo vytrhávaní poškodených časti membrány z povrchu 

erytrocytu, zvyšok membrány erytrocytu sa rekonštituuje. K vytrhávaniu pravdepodobne 

dochádza prechodom erytrocytov stenou sínusu.  

Kondicionovanie krviniek predstavuje  jamkovacia – pitting funkcia. 
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4  DIAGNOSTIKA OCHORENÍ SLEZINY 

Diagnostika hematologických ochorení, spätých s ochorením  sleziny, vyžaduje spoluprácu 

chirurga a hematológa.  Pri hematologických ochoreniach je indikácia splenetkómie 

v kompetencii hematológa. 

Vyšetrenie sleziny 

Pri vyšetrení sleziny sú k dispozícii: 

- klinické vyšetrenie – palpácia, perkusia 

- laboratórne vyšetrenia – hematologické, biochemické, imunologické 

- zobrazovacie vyšetrenia – RTG, vylučovacia urografia, RTG žalúdka/Irigografia, USG – 

ultrasonografia, Celiakografia a splenoportografia, CT - Počítačová tomografia, MR – 

magnetická rezonancia, PET, Scintigrafia 

- laparoskopia, punkcia, biopsia, laparotómia 
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5  DYSPLENIZMUS - HYPERSPLENIZMUS 

Predstavuje neregulované zvýšenie normálnych funkcií sleziny – dysfunkciu- Vtedy zväčšená 

slezina nepriaznivo ovplyvňuje krvný obraz v podobe anémie, leukopénie s infekčnými 

komplikáciami a trombocytopénie s krvácavosťou. Postihnutá je jedna zo zložiek, alebo sú 

postihnuté všetky tri zložky – pancytopénia.  

Diagnostiku hypersplenizmu podmieňuje: 

V periférnom krvnom obraze anémia, neutropénia, trombocytopénia, sumárne alebo 

jednotlivo. 

Normálna alebo zvýšená bunkovitosť v kostnej dreni. 

Splenomegália, zväčšenie orgánu až ≥ 30x. 

Po splenektómii nastáva úprava krvného obrazu. Splenektómiou pri hypersplenizme  

odstráňujeme orgán, v ktorom sa z cirkulácie vychytávajú vrodené chybné červené krvinky, 

alebo sú v cirkulácii poškodené, ale ináč schopné plniť svoju základnú funkciu. Splenektómiou 

prípadne zasahujeme do procesu tvorby protilátok, čo je výhodné pri tzv. autoimúnnych 

stavoch, ale tým zhoršujeme obranu proti infekcii, najmä u malých detí. Indikácia splenektómie 

v detskom veku je veľmi zriedkavá.  

V súčasnosti sa splenektómia neodporúča tam, kde sú príznaky choroby znesiteľné, alebo sa 

táto dá zvládnuť medikamentózou, príp. substitučnou terapiou. 

Naopak, keď anémia pokračuje a ani kortikosteroidy a transfúzie krvi nepomáhajú, niet iného 

východiska ako slezinu odstrániť. Pred operáciou je dôležité presvedčiť sa, či slezina má 

skutočne zvýšenú aktivitu pri vychytávaní červených krviniek, a to pomocou povrchového 

merania rádioaktivity nad slezinou a pečeňou po podaní červených krviniek označených 

rádiochrómom Cr51. Existujú rozpory v indikačnom  intervale šiestich alebo dvanástich mesiacov 

po kortikoterapii. Ak sa zistí zvýšené vychytávanie len nad slezinou, bude efekt splenektómie 

dobrý. Ak je zvýšené vychytávanie nad slezinou aj pečeňou, je pravdepodobné, že 

splenektómiou dosiahneme len čiastočný úspech. 
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DELENIE DYSPLENIZMU - HYPERSPLENIZMU : 

ÚTLM PRIMÁRNY  ÚTLM SEKUNDÁRNY  ÚTLM 

Erytrocytov 
kongenitálna hemolytická anémia 
(žltačka) 

získaná hemolytická anémia 
(žltačka) 

Trombocytov 
esenciálna trombocytopenická 
purpura (Werlhofi) 

získaná trombocytopenická purpura 

Leukocytov primárna splenická neutropénia sekundárna splenická neutropénia 

Všetkých 
elementov 

primárna splenická 
panhematopénia 

sekundárna splenická 
panhematopénia 

5.1  Anémia 

5.1.A  Primárna vrodená hemolytická anémia 

Príčinu predstavuje zvýšená hemolýza abnormálnych červených krviniek  

- sférocytov, so skrátenou životnosťou – 14 namiesto normálnych 100 dní. 

Koincidenciu anémie a žltačky sprevádza normálne sfarbená stolica a  neprítomnosť žlčových 

farbív v moči.  

Klinicky ochorenie prebieha v záchvatoch. V medziobdobí sa pacient cíti zdravý a len v oblasti 

sleziny môžu sprevádzať ataky tupé nevýrazné  bolesti. Počas záchvatu sa zvýši hemolýza - 

hemolytická kríza, zvýrazní sa prítomný subikterus, algie sú lokalizované v ľavom subfréniu, je 

prítomná sprievodná nauzea, zvracanie, nápadná bledosť, horúčka a žltačka. V dospelom veku 

sa popísal aj výskyt vredov na dolných končatinách. 

Z hematologických vyšetrení je to mikrocytárna anémia, sférocytóza, retikulocytóza, znížená 

osmotická rezistencia.  

Vyšetrenie kostnej drene vydiferencuje iné anémie.  

Biochemické vyšetrenie ukáže zvýšenú hladinu nepriameho bilirubínu v sére, zvýšený nález 

urobilínu v moči a stolici. BWR môže byť pozitívna, hoci nejde o syfilis. Diferenciálna diagnóza 

odselektuje obštrukčný a hepatocelulárny ikterus.  

Chirurgickú terapiu predstavuje splenektómia, predchádza krízam, zabráni sa tvorbe žlčových 

kameňov. Indikácia u detí je v predpubertálnom veku. 
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Výsledky sú povzbudivé, anémia vymizne natrvalo. Cholecystektómiu indikujeme v druhej 

fáze. 

5.1.B  Získaná hemolytická anémia 

Predstavuje vznik autohemolyzínov z viacerých príčin. Nejednoznačný úspech splenektómie 

je podmienený aj zvýšenou tvorbou autohemolyzínov  nielen  RES sleziny, ale aj v iných 

orgánoch (5). Úspešnosť splenektómie je len asi u 50% pacientov. Adsorpcia autoprotilátok na 

červené krvinky je podkladom Combsovho testu, ktorý pri tejto chorobe nie je vždy pozitívny. 

Liečba je podávaním ACTH alebo kortizónu. Ak sa nedosiahne úspech s touto terapiou, treba 

vykonať slpenektómiu.  

5.2  Trombocytopénia 

5.2.A  Primárna trombocytopénia 

Trombocytopenická purpura – esenciálna, idiopatická purpura 

Etiológia  ochorenia je neznáma. Dve tretiny chorých nemajú zväčšenú slezinu (7). 

Krvácavosť podmienená nedostatkom trombocytov a poruchou priepustnosti krvných kapilár je 

hlavný klinický prejav. Vyskytuje sa v mladom veku u oboch pohlaví.  

Prebieha v dvoch formách – akútne a chronicky. 

Akútna forma – výskyt v detskom veku, často  spontánne vyhojenie, preto  splenektómia je 

neindikovaná.  

Chronická forma – výskyt v dospelosti, často s dočasnými  remisiami. 

Klinicky predstavuje purpura – drobné krvácanie do kože a slizníc, tiež sa môže objaviť krvácanie 

z rodidiel, z nosa – epistaxa, z močových ciest – hematúria, z tráviaceho traktu a intrakránia. 

Krvácanie je často spontánne alebo po minimálnej traume.  

Diagnózu upresňuje trombocytopénia, predĺžená krvácavosť, normálna zrážavosť, 

oneskorená alebo žiadna retrakcia krvného koláča, v sternálnom punktáte megakaryocytóza. 

Pozitívny Rumpelov – Leedov fenomén – po priložení manžety tlakomeru na hornú končatinu 

a pri tlaku uprostred medzi systolickým a diastolickým tlakom sa na koži predlaktia zjavia po 15 

minútach petechie.  
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V diferenciálnej diagnostike je dôležité odlíšenie od hemofílie, kedy sú prítomné  dedičný 

faktor, predĺženie času zrážania, počet trombocytov normálny, retrakcia koláča nie je 

oneskorenou.  

Liečba ACTH, kortizol, pri neúspechu konzervatívnej liečby je indikovaná splenektómia. 

5.2.B  Sekundárna získaná trombocytopénia 

Vyvolávajú je niektoré primárne ochorenia -  infekcie (TBC, brucelóza), alergický podklad, 

nádory, Hodginova choroba, leukémia, popáleniny, iatrogénne pôsobením niektorých liekov - 

Pyramidon, soli zlata, chinín. 

Klinika, symptomatológia a diagnostika sú obdobné ako pri primárnej purpure. 

Liečbu predstavuje terapia základného iniciálneho podnetu,  po jeho vyliečení vymizne aj 

purpura. Pri neznámej príčine podávame kortikosteroidy, pri ich neúspechu robíme 

splenektómiu, ktorá je úspešná asi u polovice chorých. 

5.3  Neutropénia 

5.3.A  Primárna splenická neutropénia 

Klinickým prejavom je často chronické infekčné ochorenie, veľmi často ako chronická 

nazofaryngitída, ktorá nereaguje na liečbu antibiotikami. Príznaky zodpovedajú príslušnej 

infekčnej chorobe s charakteristickým nálezom neutropénie s myeloidnou hyperpláziou kostnej 

drene. Sprievodná je splenomegália. 

V diagnóze je dominantné vyšetrenie periférneho krvného obrazu, punkcia kostnej drene, 

stúpnutie neutrofilov v periférnom krvnom obraze po podaní adrenalínu, keď sa slezina stiahne 

a vyplaví neutrofily do obehu.  

Liečba je splenektómia, hemosubstitúcia a antibiotické krytie. 

5.3.B  Sekundárna splenická neutropénia 

Je vyvolaná inými ochoreniami. Klinický obraz a priebeh závisí od primárneho ochorenia. 

Splenektómia odstraňuje iba hypersplenizmus. 
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5.4  Panhematopénia 

5.4.A  Primárna splenická panhematopénia 

Predstavuje samostatnú nozologickú jednotku. Patogenéza tejto choroby je v útlme všetkých 

formovaných elementov v krvi hypersplenizmom. Je charakterizovaná rôznymi stupňami 

jednotlivých hematocytopénií.  

Symptómy sa prejavujú podľa stupňa  utlmenia jednotlivých krvných zložiek. Erytrocytopéniu 

sprevádza ikterus, trombocytopéniu purpura, neutropéniu infekt. Symptómy sa môžu 

vyskytovať spoločne. Slezina je vždy zväčšená.  

Diagnóza - vyšetrenie periférneho krvného obrazu a punkcia kostnej drene.  

Liečba je chirurgická - splenektómia.  

5.4.B  Sekundárna splenická panhematopénia 

Objavuje sa intermitentne pri ochoreniach, ktoré zapríčiňujú sekundárny splenizmus. Klinika 

a diagnostika sú obdobné ako pri primárnej splenickej panhematopénii. Dominuje tu však 

základné ochorenie, ktoré je príčinou sekundárneho hypersplenizmu. 

Splenektómia v liečbe rieši len hypersplenizmus, môže však predĺžiť život pri veľmi ťažkom 

stave pacienta. 
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6  TRAUMA SLEZINY 

Veľká časť angloamerickej lekárskej literatúry, zaoberajúcej sa riešením traumy v oblasti 

brucha sa venuje hlavne penetrujúcej traume. Nemecky hovoriace krajiny sa zaoberajú hlavne 

tupou traumou brucha. Pri tupom poranení brucha sa vo väčšine prípadov jedná 

o polytraumatizmus, pri ktorom dochádza najčastejšie k poraneniu sleziny. Včasnú mortalitu 

v prvých hodinách privodzuje rozsiahle traumatické poškodenie mozgu a trauma brušnej dutiny 

spojená s masívnym krvácaním. Súčasnú prednemocničnú liečbu  charakterizuje koncepcia 

„nalož a choď“,  transportu človeka s tupou traumou brucha do vhodnej nemocnice  má 

predchádzať stabilizácia (8). Po uložení hemodynamicky nestabilného pacienta na izbu 

intezívnej starostlivosti je potrebná stabilizácia vitálnych funkcií. Ak k stabilizácii nedôjde, 

nasleduje okamžite laparatómia. Strelné poranenia vyžadujú vždy revíziu. Štandardnou 

diagnostickou technikou pri tupej traume brucha je sonografia, asistovaná počítačovou 

tomografiou, prípadne laparoskopia.  

Izolované poškodenie brucha bez hemodynamických alebo koagulačných porúch umožňuje 

konzervatívnu liečbu na jednotke intenzívnej starostlivosti. Pri mnohopočetnej traume, aj pri 

manifestácii šoku už najmenšia detekcia tekutiny má viesť k laparotómii. 

Dvojdobá ruptúra sleziny predstavuje subkapsulárne krvácanie sleziny, postupne dochádza 

k napätiu púzdra s následným roztrhnutím a vyliatím krvi do voľnej dutiny brušnej (14). 

Vyskytuje sa v 20% poranení sleziny, najdlhší interval dvojdobej ruptúry bol popísaný 42 dní. 

Nebezpečenstvo predstavuje počiatočný asympomatický priebeh s následným prudkým 

vývojom hemoragického šoku.  

Chirurgická liečba ruptúry sleziny je stále predmetom diskusií. Splenektómia je indikovaná 

u pacientov s rozsiahlymi súčasnými poraneniami, alebo hemoragickým šokom. V zostávajúcich 

prípadoch má nasledovať totálna alebo parciálna prezervácia sleziny (8). Ruptúra sleziny sa 

vyskytuje v 30 - 40% všetkých tupých a v 92% penetrujúcich poranení brucha (9). V USA sa 

ročne vykoná asi 35.000 splenektómii  pre traumu.  Pacient splenektomovaný pre traumu má 

58 násobne vyššiu pravdepodobnosť úmrtia na sepsu v porovnaní so zdravým jedincom. 

Pravdepodobnosť fulminantnej postsplenektomickej infekcie (OPSI) po vykonaní operácie sa 
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zmenšuje každý rok o 0,5 – l %. Najdlhšie známe intervaly medzi vykonaním splenektómie a 

vznikom OPSI sú 42 rokov. Pre OPSI je typický náhly začiatok nauzea, zvracanie, cefalea, 

zmätenosť prechádzajúca do kómy. Infekcia rapídne progreduje, môže končiť letálne v priebehu 

niekoľkých hodín. Viac ako polovicu prípadov vyvoláva pneumokoková infekcia. Charakteristická 

je diseminovaná intravaskulárna koagulácia, ťažká hypoglykémia, rozvrat vnútorného prostredia 

a šok. Pri pitve je častý nález Waterhous-Friderichsen syndrómu. Nápadné je zlyhanie 

antibiotickej liečby a rapídna progresia ochorenia. 

 Pretože postulát o neškodnosti splenektómie už neplatí, hľadajú sa nové cesty zachovania 

poranenej sleziny alebo aspoň jej časti.  

6.1  Klasifikácia poranenia sleziny  

Poranenia sleziny prešli rôznymi klasifikačnými pokusmi. S ohľadom na dôsledky traumy 

rozlišuje Rothová štyri štádia: 

1.  subkapsulárne hematómy a malé od hilu vzdialené ruptúry 

2.  ruptúry zasahujúce k hilu 

3.  ruptúry postihujúce hilus 

4.  úplné odtrhnutie hilu - obr.č. 2 

6.2  Chirurgické ošetrenie sleziny 

Charakter traumy podmieňuje voľbu najlepšieho spôsobu ošetrenia.  

6.2.1  Reštitučné výkony 

Reštitučné výkony delíme na: 

A.  neresekčné 

B.  resekčné 

C.  splenektómia s autotransplantáciou. 
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Vykonanie záchovných operácií na slezine je najopodstatnejšie v detstve. Konzervatívna 

liečba sa začína považovať za najlepšiu. Treba  pripustiť, že naďalej pretrváva riziko oneskorenej 

ruptúry sleziny. Štruktúrne rozdiely detskej a dospelej sleziny častejšie umožňujú v detstve 

konzervatívny postup pri ošetrení jej poranenia.  

Súčasný pokrok prístrojovej techniky má za následok vzrast bezpečnosti a jednoduchosti 

laparoskopickej chirurgie. Je  považovaná za bezpečnú metódu voľby pre liečbu 

hematologických chorôb sleziny alebo jej benígnych tumorov. Laparoskopia nachádza 

uplatnenie pri diagnóze poškodení orgánov brušnej dutiny tupou traumou brucha pri lokálnej 

aplikácii rôznych lepidiel na traumou poškodené vnútrobrušné orgány.  

Indikácia splenektómie pri traume:  

a) neutíšiteľné krvácanie 

b) sprievodné poranenie ohrozujúce život pacienta 

c) neúčinná konzervatívna liečba 

d) súčasná antikoagulačná liečba 

e) slezina s malým obsahom kolagénu po liečbe antireumatikami, kortikoidmi, alebo po 

prebehnutej sepse. 

V súčasnosti známe vedomosti o význame sleziny v udržovaní homeostázy organizmu by mali 

byť podnetom pre každého chirurga k tomu, aby najmä u detí urobil pokus o záchranu sleziny. 

Podmienkou konzervatívnej liečby je dokonalé sledovanie vitálnych funkcií, parametrov 

krvného obrazu, merania obvodu brucha, RTG vyšetrenie, ultrasonografická diagnostika, 

počítačová tomografia, scintigrafické vyšetrenie v diagnostike aj v sledovaní zmien po poranení, 

chýbanie zranení ďalších brušných orgánov, dostupnosť jednotky intenzívnej terapie. 

Angiografické vyšetrenie je spojené aj s možnosťou selektívnej embolizácie  

Ak pacient, alebo chirurg nesúhlasia s takým postupom, je indikovaná exploratívna laparotómia.  

Liečba traumy sleziny v dospelom veku je predmetom väčších sporov ako u detí. Kritéria 

konzervatívneho postupu liečby: 

a) rýchla hemodynamická stabilizácia pacienta po doplnení objemu tekutín, 

b) neprítomnosť iných vážnejších vnútrobrušných poranení, 
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c) neprítomnosť mimobrušných poranení s alteráciou vedomia, alebo problémov vyžadujúcich 

predĺženie anestézy, 

d) progresívne zlepšenie krátko po hospitalizácii. 

V dospelom veku je úspešnosť až v 70%  konzervatívnej liečby, v detskom veku až v 90%. Za 

dominantnú vyšetrovaciu metódu je označovaná počítačová tomografia. Dodnes však existuje 

nejednotný pohľad na  zachovanie sleziny a mnohí chirurgovia traumu sleziny riešia 

splenektómiou.  

Chirurgická intervencia na poškodenej slezine je nevyhnutná pri neúspechu konzervatívnej 

liečby.  

Podľa rozsahu poranenia sa rozlišujú výkony resekčné a neresekčné.  

Resekčné výkony - vychádzajú z poznatkov o segmentálnej stavbe sleziny. Rozdiely 

jednotlivých postupov spočívajú v ošetrení resekčnej plochy infračervenou koaguláciou, 

laserom, lepidlom, omentoplastikou, alebo zvyškom puzdra. 

Resekčné metódy sa často nahrádzajú neresekčnými postupmi.  

Doplnením resekčných metód je autotransplantácia. 

Neresekčné výkony - predstavuje sutúra, často s tamponádou, lepením syntetickým alebo 

plazmovým lepidlom, koagulácia infračervená, laserová, kryodeštrukcia, sutúra sleziny 

s obalením sleziny omentom alebo sieťkou zo vstrebateľného materiálu, ligatúra, embolizácia  

lienálnej artérie spojená so sutúrou alebo bez nej. Sutúra sleziny s ohľadom na mimoriadnu 

krehkosť orgánu je náročná. Vyskúšalo sa množstvo stehov či rôznych materiálov. Na 

zabezpečenie sutúry sa používa napríklad Gelaspon, alebo teflonové podložky. Na tamponádu  

omentum s prišitím k puzdru. Časté je použitie hemostatických preparátov, tiež kompresia 

krvácajúcej plochy a tepelná infračervená koagulácia. Pomerne nákladné ošetrenie krvácajúcej 

sleziny laserom a zastavenie krvácania len z malých periférnych artérií nenašlo zatiaľ väčšie 

uplatnenie v praxi. Embolizácia artérie, alebo jej podviazanie sa indikuje najmä u pacientov 

v kritickom stave, kde je iné riešenie rizikové. Pokles tlaku po ligatúre môže spôsobiť očakávanú 

hemostázu. Kolaterály by mali stačiť na zásobenie sleziny. Obalením sleziny do omenta alebo do 

sieťky vstrebateľného materiálu je možné ošetriť aj väčšie lacerácie. Nevýhodou opísaných 
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metód je časová náročnosť v porovnaní s bežnou splenektómiou. To ovplyvňuje ich použitie pri 

potrebe bezprostrednej záchrany ľudského života. Krvácanie ektopickej sleziny sa rieši väčšinou 

splenektómiou.  

Prípadnú torziu  stopky sleziny možno občas ošetriť derotáciou so zachovaním funkcie sleziny. 

Posttraumatickú aneuryzmu arteria lienalis sa odporúča ošetriť so zachovaním sleziny.  

Laparoskopia svojou diagnostikou a zároveň možnosťou terapeutického zásahu nachádza 

dnes čoraz častejšie uplatnenie (15).  

6.2.2  Chirurgická technika splenektómie 

Otvorená splenektómia 

Otvorená splenektómia je indikovaná najmä u pacientov s traumou sleziny, pri 

hemodynamickej instabilite, alebo konzervatívne neriešiteľnom poškodení sleziny. Medzi 

indikácie otvorenej splenektómie patria aj hematologické indikácie s výraznou splenomegáliou, 

ktoré nie je možné riešiť laparoskopickou splenektómiou (6,7) 

Kontrainidkáciou k elektívnej splenektómii je neliečená koagulopatia a ťažká kardiálna 

komorbidita (14,15).  

Predoperačná príprava pri urgentom stave sa minimalizuje na kontorolu hemoragického 

šoku, doplnenie objemu, kontrolu vitálnych funkcii. Pri elektívnom výkone sa koriguje anémia, 

trombocytopénia, koagulopatie, pri hemolytických anémiách treba vylúčiť cholecystolitiázu. Typ 

laparotómie sa volí podľa dôvodu splenektómie, konštitúcie pacienta a preferencie chirurga. 

Horná stredná laparotómia je vhodná najmä pri traume s možnosťou jej rozšírenia a dôkladnej 

revízie brušnej dutiny, nepochybnou výhodou je aj jej rýchlosť. Subkostálna incízia vľavo je 

vhodná najmä pri elektívnych výkonoch. Obvykle sa vykonáva 2 prsty pod rebrovým oblúkom. 

Pri extrémnej splenomegálii je možné použiť priečnu laparotómiu v nadbruší (8,9). Po revízii 

brušnej dutiny a indentifikácii zdrojov krvácania nasleduje mobilizácia a resekcia sleziny. Pri 

mediálnom postupe pretíname zrasty medzi omentom a konvexitou sleziny a gastrokolické, 

lienokolické ligmentum čím sa otvorí prístup k chvostu pankreasu, pankreatolienálnemu 

ligamentu a hilu sleziny. Pokračujeme preparáciou a. lienalis alebo jej segmentálnych vetiev, 
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discíziou na peánoch a obvykle dvojitou alebo opichovou ligatúrou a discíziou a ligatúrou v. 

lienalis. Pri preparácii v hile sleziny je potrebné predísť poraneniu chvosta pankreasu. 

Prerušením gastrolienálneho ligamenta pretneme aa. a vv. gastrice breves. Slezinu vyluxujeme 

prerušením zadného parietálneho peritonea bránice. Pri laterálnom postupe najskôr 

prerušujeme zadné parietálne peritoneum, lig. lienocolicum, lig. gastrolienale, a lig. 

pancreaticolienale, v ktorom vypreparujeme a preušíme a. a v. lienalis. Po odstránení sleziny 

vykonávame dôkladnú opakovanú hemostázu v ľavom subfréniu. Drenáž ľavého subfrénia záleží 

na rozhodnutí chirurga. Nie je „zlatým“ štandardom, ale veľká časť chirurgov drénuje ľavé 

subfrénium aspoň na 24-48 hodín po splenektómii. Drenáž by mala byť zavedená 

bezpodmienečne pri podozrení na poranenie chvostu pankresu. 

Laparoskopická splenektómia 

Laparoskopická splenektómia je bezpečnou operáciou, ktorá prináša pacientom výhody 

v kratšej hospitalizácii, pooperačnej rekonvalescencii a menšej potrebe analgetík (6,15) 

Indikácie laparoskopickej splenektómie sú rovnaké ako pri otvorenej splenektómii 

s výnimkou potreby urgentnej splenektómie a otvorenej explorácie pre traumu. Medzi  

najčastešie hematologické indikácie patrí autoimúnna trombocytopenická purpura, hereditárna 

sférocytóza, thalassemia so sekundárnym hypersplenizomom alebo ťažkou anémiou, alebo 

refraktérna autoimúnna hemolytická anémia. Laparoskopická splenektómia pre malígne 

ochorenia môže mať diagnostické alebo terapeutické dôvody. Inidkácie zahŕňajú 

myeloproliferatívne a lymfoprolyferatívne ochorenia, vlasatobunkovú leukémiu, Hodgkinov 

a non-Hodgkinov lymfóm, malígne vaskulárne tumory alebo lymfangiosarkómy a ďaľšie (12,13). 

Kontraindikáciami sú hemodynamická instabilita, nekontrolovaná koagulopatia, trauma, 

tehotenstvo. Za relatívne kontraindikácie možno považovať cirhózu pečne s portálnou 

hypertenziou a výraznú splenomegáliu (12,13). 

Predoperačná príprava je rovnaká ako pri otvorenej splenektómii (8,9). 

Poloha pacienta na operačnom stole je najčastejšie semilaterálna alebo laterálna na pravom 

boku so zalomením v lumbálnej oblasti čím sa zväčší priestor medzi rebrami a spina ilica ant. 

sup. Operatér a asistent stoja na pravej strane pacienta. Menej často sa používa litotomická 

poloha s podložením ľavého boku pacienta, kedy operatér stojí na pravej strane, alebo medzi 
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nohami pacienta. Po zavedení pneumoperitonea sa zavádza prvý trokar obvykle 

v medioklavikulárnej čiare 2-6 cm pod hranou rebier alebo supraumbilikálne. Veľkosť trokarov 

sa pohybuje obvykle od 5-12 mm a závisí od použitej optiky, inštrumentária a zvyklostí chirurga. 

Dôležité je pri zavádzaní portov počítať so splenomegáliou. Ďaľšie 2-4 porty sa zavádzajú pod 

processus xiphoideus, laterálne v oblasti prednej axilárnej čiary, niektorí autori používajú torkar 

supraumbilikálne, alebo laterálne od prednej axilárnej čiary.  Operácia začína dôkladnou 

revíziou dutiny brušnej a identifikáciou prípadných akcesórnych slezín. Samotná disekcia začína 

mobilizáciou lienálnej flexúry hrubého čreva. Preťatie splenokolického ligamenta odhalí chvost 

pankreasu a umožní mobilizáciu dolného pólu sleziny. Postupným preťatím splenorenálneho 

ligamenta a laterálneho závesného aparátu kraniálnym smerom  sa mobilizuje slezina mediálne. 

Výhodné je ponechať na slezine približne 1 cm peritonea, ktorý umožnuje lepšiu manipuláciu so 

slezinou. Nasleduje preťatie gastrosplenického ligamenta, v ktorom prebiehajú arteriae 

et venae gastrice breves. Po preťatí gastrice breves je možné slezinu zdvihnúť k brušnej stene 

a vizualizovať hilus sleziny a chvost pankreasu. Po vizualizácii hilu sleziny a chvosta pankreasu je 

možné nasadiť na arteriu a venu lienalis endostapler. Po prerušení splenofrenického ligamenta 

sa slezina vloží do endobagu, jeho časť sa vytiahne pred brušnú stenu a kliešťami sa slezina 

rozdrví a po častiach extrahuje. Pokiaľ je potrebné slezinu zachovať pre patologické vyšetrenie 

je možné rozšíriť incíziou niektorý z portov a slezinu odstrániť vcelku. Po dôkladnej kontrole 

hemostázy pred zrušením pneumoperitone niektorí chirurgovia zavádzajú do ľavého subfrénia 

drenáž.  (12,13). Najčastejšie je indikované použitie aktívnej drenáže Redonovými drénmi 

rôznych kalibrov. Menej je používaná pasívna drenáž Tygonovými drénmi. 

Hranice laparoskopie sa za posledných 20 rokov výrazne posunuli čo umožnilo 

rozšíriť indikácie laparoskopickej splenektómie. Dnes je možné realizovať laparoskopickú 

splenektómiu aj pri výraznej splenomegálii (technika hand assisted laparoscopy), alebo 

realizovať parciálnu laparoskopickú splenektómiu. Komplikácie po laparoskopickej splenektómii 

sú podobné ako pri otvorenej (12,13,15). Okrem spomínaného pooperačného komfortu pre 

pacienta, skoršej mobilizácii a realimentácii a celkovej pooperačnej adaptácii v osobnom 

a pracovnom živote operanta, má laparaskopická splenektómia aj svoje nevýhody.  Tieto 

zahŕňajú, dlhší operačný čas, oproti klasickému operačnému výkonu, predstavujú výraznejšie 

ekonomické náklady na operačný výkon a čo je najpodstatnejšie, laparoskopia používa 
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všeobecne jeden zmyseľ, vizualizáciu pri revízii, pri absencii palpačnej revízie orgánov dutiny 

brušnej, s možným prehliadnutím patologického nálezu. Tento argument je stále predmetom 

odborných chirurgických diskuzií. 

6.2.3  Postsplenektomické komplikácie 

Rozlišujeme včasné komplikácie (do 30 dní po splenektómii) a oneskorené komplikácie. 

Medzi včasné komplikácie patria, krvácanie, subfrenický absces,  poranenie chvosta pankreasu 

môže viesť k pankreatickej fistule, dôjsť môže aj k poraneniu žalúdka, čreva, bránice, trombóze 

lienálnej a portálnej vény v dôsledku postsplenektomického zvýšenia hladiny trombocytov, 

časté sú respiračné infekcie. Infekčné komplikácie ako subfrenický absces, pneumónia, 

pyelonefritída a infekcie operačných rán sú znásobené stratou funkcie sleziny. Medzi neskorými 

komplikáciami sa okrem iného uvádza fulminantná sepsa, tzv. syndróm OPSI (Overwhelming 

Post-Splenectomy Infection). OPSI je veľmi riziková najmä u detí. V imunodeficientných stavoch 

a  po imunosupresívnej liečbe  sa OPSI manifestuje až u 60% pacientov do 2 rokov po 

splenektómii a viac ako v 30% sa manifestuje najneskôr do 5 rokov. Nie je výnimkou ani 

u dospelých. 

Ochranou organizmu pred OPSI po splenektómii je antibiotická profylaxia penicilínom alebo 

širokospektrálnymi antibiotikami s podaním polyvalentnej pneumokokovej, hemofilovej a 

menigokokovej vakcíny. Pacientov po splenektómii dispenzarizujeme. Stratu imunitných 

mechanizmov obrany organizmu po splenektómii a s tým spojené zníženie obranyschopnosti 

organizmu  opísali viacerí autori. Tieto práce boli základným kameňom pre následné generácie 

lekárov zaujímajúcich sa o slezinu. Nasledujú práce, ktoré opisujú postsplenektomickú sepsu až 

po vymedzenie pojmu over-whelming postsplenetctomy infection (OPSI), pre ktorý sa v našej 

literatúre zaužíval výraz fulminantná postsplenektomická sepsa. Najťažšia forma 

postsplenektómickej infekcie ohrozuje málo pacientov (3,2 %).  Najrizikovejšiu skupinu 

predstavujú deti do 2 rokov. Je všeobecne známe, že pri traume sa vyskytujú infekčné 

komplikácie asi v 2 %, po splenektómii pre hematologické príčiny do 10 % (7). Výskyt infekčných 

komplikácií po incidentálnych  splenektómiach je častejší, lebo tu neprichádza do úvahy 

prípadný priaznivý výskyt poúrazovej splenózy. Riešenie problému postsplenektomických 

infekcií je vo vykonaní autotransplantácie sleziny. K rozvoju sepsy dochádza najčastejšie po 6 
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mesiacoch (7). Po splenektómii nastáva zníženie hladiny IgM, properdínu, počtu T lymfocytov, 

dochádza k poškodeniu opsonizačnej funkcie, deficitu tuftsínu, k poruche primárnej reakcie na 

antigén. Klesajú hladiny C3 zložky komplementu, zvyšujú sa hladiny IgA a IgG. Posttraumatická 

splenóza, alebo autotransplantácia môže mať za následok postupnú normalizáciu viacerých 

rozhodujúcich laboratórnych hodnôt hladín. Howellove - Jollyho telieska, ktoré sú odstraňované 

za normálnych okolností v slezine, sa po splenektómii objavujú v krvnom nátere. Do troch 

mesiacov po autotransplantácii sa strácajú z periférnej krvi. Pretrváva lymfocytóza a 

neutropenia. Funkčnosť retikuloendotelového systému po autotransplantácii dokazuje 

scintigrafické vyšetrenie. Funkciu transplantátov možno vyšetriť štúdiom zmien 

polymorfonukleárov, hladín T a B buniek, výskytu “pitted” erytrocytov.  

6.2.4  Prevencia OPSI 

Prevencia OPSI by sa mala vykonávať v troch bodoch. 

Edukácia pacientov – pacienti musia byť poučení o možných závažných infekčných 

komplikáciách a zvýšenom riziku OPSI. O nutnosti vyhľadania lekárskej pomoci a zahájení 

antibiotickej terapie pri zvýšenej teplote, príznakoch infekčného ochorenia, pohryznutí 

zvieraťom.  O potrebe informovať svojich ošetrujúcich lekárov a stomatológa o svojom stave. 

Pacienti by mali so sebou nosiť informačnú kartu o splenektómii. Ideálne by pacienti po 

splenektómii mali mať antibiotiká doma v prípade potreby pri prvých známkach infekčného 

ochorenia začať tieto užívať (12) 

 

Imunoprofylaxia – pri plánovanej splenektómii sa odporúča očkovanie minimálne 14 dní pred 

zákrokom. Pokiaľ sa nerealizovalo pred operáciou je potrebné vakcíny podať čo najskôr po 

operácii pred prepustením z nemocnice.  Pokiaľ pacient nebol po splenektómii zaočkovaný, je 

potrebné toto urobiť čo najskôr. Očkuje sa proti streptococcus pneumoniae, Neisseria 

meningitidis a Haemophilus influenzae typu B. Vakcíny je možné podať súčasne. Napriek 

vakcinácii môže dôjsť k rozvoju OPSI. Preto niektorí autori odporúčajú dlhodobú ATB profylaxiu. 

Odporúča sa aby pacienti absolvovali aj každoročné očkovanie proti chrípke. Revakcinácia 

pneumokokovou vakcínou sa vykonáva po 5 rokoch, ak je prítomná imunosupresia odporúča sa 
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preočkovanie po 3 rokoch. Revakcinácia menigokokovou vakcínou sa odporúča každé 3 roky 

(10,12,13).  

 

Chemoprofylaxia – vakcinácia pacientov po splenektómii nepokryje všetky patogény schopné 

vyvolať OPSI. Pnemokoková vakcína nepokryje asi 20% bežných patogénov. Niektorí autori 

odporúčajú dlhodobú až celoživotnú antibiotickú profylaxiu. V tejto téme však ostáva viacero 

problematických otázok od vzniku rezistencie, cez rozvoj intolerancie na strane pacienta až po 

otáznu účinnosť tohto postupu. Vzhľadom na to sa dnes väčšina autorov prikláňa k režimu 

s pohotovnostnou dávkou ATB (10,11). Dlhodobá antibiotická profylaxia sa ale používa najmä 

u detí a imonokompromitovaných pacientov v prvých rokoch po splenektómii. Odporúčané sú 

penicilínové (Penicilín V), alebo makrolidové (napr. erytromycin) ATB (10,12,13) 

 

6.2.5  Choroby sleziny vhodné pre  záchovné operácie 

6.2.5.1  Cysty sleziny 

Cysty sleziny sú pomerne zriedkavé. Klinicky je prejav rôznorodý. Často postihnutý nemá 

žiadne ťažkosti. Cysty sleziny sú najčastejšia indikácia záchovných operácií.  

Rozdelujú sa: 

A. primárne (pravé), s vlastnou bunkovou výstielkou  

B. sekundárne (nepravé), bez vlastnej bunkovej výstielky (pseudocysty). Primárne cysty 

bývajú privodené parazitmi (70% echinokok). Medzi iné cysty patria cysty neparazitového 

pôvodu (epidermoidné, dermoidné alebo mezotelové). Cysty možno deliť aj na kongenitálne 

a neoplastické. V britskej literatúre sa epidermoidné cysty označujú ako epitelové cysty. 

Tvoria približne 20% všetkých cýst sleziny. Cysty obsahujú číru, alebo zakalenú tekutinu s 

cholesterolom a krvou. Občas býva stena cýst kalcifikovaná. Etiológia dermoidných cýst je 

sporná.  
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Komplikáciou môžu byť hemoragie, ruptúry a sekundárne baktériové infekcie. Zriedkavo sa 

prejavujú symptómami akútneho brucha. Hoci  cysty môžu viesť k zreteľnej splenomegálii, 

prejavy hypersplenizmu sú neobvyklé. Môžu byť prítomné aj v akcesórnych slezinách.  

Nepravé cysty tvoria až 75% všetkých cýst. V etiológii dominuje trauma. Až v 85% 

nastáva hemoperitoneum roztrhnutím puzdra sleziny. V 15% prípadov sa puzdro neporuší a 

hematóm je v tkanive bez klinickej symptomatológie. Tvorba pseudocysty trvá najmenej 

mesiac. Časový interval medzi jej vznikom a objavením sa klinických príznakov môže byť až 40 

rokov. Klinický obraz býva priamo úmerný veľkosti cysty. Poúrazová pseudocysta v slezine môže 

byť príčinou ruptúry sleziny s následným krvácaním. Pri infikovaní vznikne absces.  

6.2.5.2  Benígne mezenchýmové tumory sleziny  

Sú pomerne zriedkavé. Patrí sem  hamartóm, fibróm, hemangióm.  

Hamartómy, sa označujú aj ako splenoadenómy, alebo splenómy. Ide o termíny používané 

na označenie ložiskových zmien v slezine, tvorených výlučne  súčasťami červenej pulpy. 

Povrazce v nich sú zriedkavé. Môžu byť prítomné ložiská extramedulárnej hemopoézy. Väčšina 

pacientov s hamartómami sleziny je asymptomatická,  ale veľké hamartómy sa môžu prejavovať 

ako nádorové hmoty v brušnej dutine. Sprievodný jav môže byť trombocytopénia a iné prejavy 

hypersplenizmu. Inokedy sú náhodným nálezom pri pitve, alebo v slezine odstránenej pre inú 

príčinu.  

Hemangióm je najbežnejší primárny tumor sleziny. Býva kavernózny, často náhodne zistený, 

zriedkavo veľký, mnohopočetný. Vtedy postihuje celú slezinu. Najbežnejšou komplikáciou je 

ruptúra a krvácanie . Tiež sú popísané aj prípady s anémiou, trombocytopéniou a konzumpčnou 

koagulopatiou.  

Lymfangiómy majú tendenciu k subkapsulárnej lokalizácii, ale môžu postihovať celý orgán, 

výskyt častejší  u detí, občas v spojení s lymfangiómami v iných orgánoch . Zvyčajne 

nerecidivujú. Indikovaná je parciálna splenektómia. V slezine je známa osobitná skupina  

hemangiómov označovaných ako angióm z lemujúcich buniek, vystieľajúcich sínusy.  

Lipómy sa môžu prejavovať ako nádorové hmoty v slezine . 
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Medzi kuriózne úvahy, zatiaľ experimentálne študované problémy patri možnosť terapie 

hemofílie A transplantáciou sleziny v myšiach. 
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7  MALÍGNE NÁDORY SLEZINY 

Klinika je všeobecná ako pri iných malignómoch, v popredí je kachexia, anemizácia, ascites, 

algie. Diagnostika- sonografia, CT, exploratívna laparatómia. 

7.1  Primárne malignómy  

- zriedkavý výskyt, 

7.1.A  Sarkómy  

- z cievneho, lymfatického a spojivového tkaniva. Najčastejším malignómom je lymfogranulóm 

(22). 

7.1.B  Karcinómy  

- častejšie ako primárne malígne nádory, sa vyskytujú karcinómy ako metastázy iných orgánov, 

obličky, prsníka, malobunkový karcinóm pľúc. Priame prerastanie je mimoriadne zriedkavé, z 

kaudy pankreasu, žalúdka.  

Liečba je splenektómia , rádioterapia (31). 
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8  AUTOTRANSPLANTÁCIA SLEZINY 

Z historického hľadiska, hoci nesprávne ako akcesórne sleziny, opísal po prvý raz splenózu 

Albrecht. Po ponechaní viacerých fragmentov tkaniva sleziny v brušnej dutine Kreutner opísal 

ich prirastenie k peritoneu. Zistil, že došlo k implantácii fragmentovaného tkaniva na 

peritoneum. Nielsenova správa o zriedkavejšom výskyte OPSI po splenektómii pre traumu, na 

rozdiel od splenektómií z hematologických príčin, kedy akcesórne sleziny aktívne vyhľadávajú a 

odstraňujú, podporila myšlienku o možnom priaznivom účinku autotransplantácií. 

Autotransplantáty obnovujú niektoré funkcie mononukleového fagocytového systému, ale 

nemajú dostatočné schopnosti pre čistenie krvi. V experimentoch vykonaných v ostatných 

rokoch sa najčastejšie používali laboratórne potkany, králiky, myši a psy. Použité techniky 

odberu tkaniva sleziny, jeho spracovania a aplikácie boli veľmi rôznorodé. Zatiaľ neboli neprijaté 

všeobecné postuláty autotransplantácie.  

Mikroskopickou analýzou sa dokázalo, že funkčné tkanivo sleziny regeneruje z periférie. 

Zachovanie puzdra implantátu neovplyvňuje priebeh regenerácie autotransplantátu. Závislosť 

úspechu regenerácie implantátu podmieňuje hrúbka implantovaného tkaniva. Tenšie 

implantáty regenerovali s dobrými výsledkami, hrubšie zanikali fibrózou. V experimente 

k úplnej morfologickej regenerácii autotransplantátov sleziny  dochádzalo najskôr po šiestich 

mesiacoch. Klinicky možno funkciu autotransplantátu posúdiť scintigraficky, alebo schopnosťou 

vychytávať baktérie z krvnej cirkulácie. 

Miesto pre usídlenie štepu autotransplantátu sa volilo rôzne, aplikáciou emulgovanej sleziny 

do pečene cez véna portae. Najčastejším miestom implantácie štepu autotransplantátu bolo 

omentum majus. 

Technika implantácie do omenta sa zdôvodňuje jeho veľkou difúznou plochou, prítomnosťou 

metabolicky aktívnych buniek serózy, dobrým prekrvením a pomernou nenáročnosťou 

technickej realizácie. Posledné roky ukázali, že pri revaskularizácii autotransplantátu vo vaku 

omenta  hral významnú úlohu omentový angiogenný lipidový faktor (24, 31, 36) 
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V klinike našla úspešné uplatnenie aplikácia  tenkých plátov sleziny pod  Glisonskú kapsulu 

pečene v mieste blízkom fundu cholecysty s verifikovaním umiestnenia a funkčnosti 

autotransplantátu, scintigrafiou a laboratórnym vyšetrením: 

 normalizáciou krvného obrazu, 

 vymiznutím Howellových-Jollyho teliesok, 

 normalizaciou hladiny IgM, 

 zobrazením implantátov scintigrafiou. 

 

Medzi indikácie autotransplantácie fragmentov tkaniva sleziny patria: 

a)   rozsiahle poranenie sleziny, 

b)   rozsiahle poranenie cievneho zásobenia alebo hílu, 

c)   úplná devaskularizácia sleziny, 

d)   splenektómia pri aneuryzme arteria lienalis, 

e)   splenektómia pri incidentálnych operáciach (24) 

Implantát pod puzdrom pečene sa správa ako iné autotransplantáty všeobecne. 

Pokus o implantáciu fragmentu tkaniva sleziny pod puzdro pečene nie je až tak 

experimentom typu „umenie pre umenie“. Sú známe kazuistiky popisujúce prípad splenózy 

prezentovaný ako hmoty v pečeni, neodlíšiteľné od nádorov pečene štandardným 

predoperačným vyšetrením. Tiež práca, opisujúca splenózu v pečeni, ktorá imitovala 

u pacientky s karcinómom prsnej žľazy metastázy do pečene. Vskutku išlo o heterotopické 

tkanivo sleziny narastené v pečeni autotransplanstáciou pri traumatickej ruptúre sleziny. 

Aplikáciu autotransplantátu pod Glisonskú kapsulu pečene možno  považovať dnes za metódu 

voľby (31). 

Za kontraindikáciu autotransplantácie sleziny sa považuje vitálne ohrozenie pacienta a ruptúra 

chorej sleziny. 

Sporná je otázka autotransplantácie pri kontaminácii brušnej dutiny.  

Komplikácie priamej autotransplantácie sa odhadujú na minimálne l-2 percenta. 
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Z dnešných poznatkov vyplýva, že názory o neopodstatnenosti autotransplantácie, neplatia, je  

zrejmé, že “zachovaná slezina alebo jej časť, je ďaleko väčšie víťazstvo, ako slezina v rukách 

patológa”. 

VLASTNÝ MATERIÁL 

Z bioptického a nekroptického materiálu Ústavu patologickej anatómie Lekárskej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave sme sledovanli priebehu, dĺžku a morfologické zmeny 

ľudskej arteria lienalis. Zaoberali sme sa zmenami ľudskej sleziny postihnutej traumou. 

Študovali sme osud homogenátu tkaniva sleziny v králikoch, vstrieknutý do portálneho riečiska 

a osud implantátu tkaniva vlastnej sleziny psom. Nakoniec sme sa pokúsili o využitie skúseností 

experimentálne získaných skúseností v klinických podmienkach. 

Ľudská arteria lienalis  

Študovali sme priebeh, vetvenie, anomálie. a morfologické zmeny arteria lienalis v populácii 

rajónu Ústavu patologickej anatómie Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Jednalo sa o súbor 147 

autopsií. V našom súbore bolo 81 mužov, 66 žien, vo vekovom intervale 27 - 94 rokov u mužov, 

25-91 rokov u žien. 

 

Traumatické ruptúry sleziny 

Analyzovali sme 30 bioptických vzoriek tkaniva ľudskej sleziny zaslaných poštou alebo 

poslom na Bioptickú stanicu Ústavu patologickej anatómie Lekárskej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave. Vzorky sme fixovali 10% tlmeným formolom a zaliali do parafínu. 

Histologické rezy sme študovali po farbení hematoxylínom a eozínom, Malloryho 

fosfowolfrámovým hematoxylínom, farbením podľa van Giesona, podľa Gomoriho na retikulín, 

krátko diferencovaným farbením podľa Giemsu. Vykonali sme PAS reakciu a reakciu na železo. 

Rezy farbené hematoxylínom a eozínom sme vyšetrili aj vo fluorescenčnom mikroskope, 

s cieľom demonštrovať autofluorescenciu extracelulárných zložiek tkaniva v dopadajúcom 

svetle. Zriedkavo sme mali k dispozícii tiež čerstvý materiál. Ten sme fixovali v zmesi acetónu a 

suchého ľadu, narezali na kryostate a ďalej vyšetrili už spomenutými farbeniami. 
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Osud homogenátu tkaniva sleziny, vstrieknutého do portálneho riečiska králikom sme 

opísali v 30 králikoch (činčila), získaných od drobnochovateľov), bez rozdielu pohlavia, 

priemernej hmotnosti 3450g. 

Osudu implantátu fragmentu vlastnej sleziny pod puzdro pečene u psa sme stopovali v 29 

psoch (bastardi), bez rozdielu pohlavia, priemernej hmotnosti 18.500 g. 

Králikov sme operovali v  2,5 % Thiopentalovej (SPOFA, Praha, Česko) anestéze. Po 

dezinfekcii operačného poľa Ajatínom (SPOFA, Praha, Česko) sme vykonali strednú laparotómiu. 

Po revízii orgánov dutiny brušnej, sme vypreparovali cievne zásobenie sleziny. podviazali sme 

ho a vykonali sme splenektómiu. Kúsok tkaniva vlastne sleziny sme homogenizovali 3 

minútovým trením v porcelánovej miske. Potom sme ho premyli v Hartmanovom roztoku 

a prefiltrovali (cez sterilnú gázu). 1 ml homogenátu sme aplikovali do portálnej vény. Potom 

sme ošetrili miesto vpichu tamponádou, prípadne atraumatickými opichmi. Nakoniec sme 

revidovali orgány brušnej dutiny a laparotómiu sme uzatvorili jednotlivými silonovými stehmi 

v anatomických vrstvách. Zvieratá sme sledovali až do uplynutia účinku anestézy. Potom sme 

ich chovali za štandartných podmienok. Prvé dva pooperačné dni dostávali vodu a sladené 

tekutiny, potom normálnu stravu (granula) ad libitum. 

Osud autotransplantátu v králikoch sme sledovali vo rôznych časových intervaloch. 

Hodnotili sme stav zvierat, vykonali sme odbery na laboratórne a morfologické vyšetrenia. 

 Prehľad časových intervalov odberov vzoriek. 

1.  Okamžite - počas prvej operácie asi dve minúty po aplikácii 

2.  Za 24 hodín po vykonaní laparotómie 

3.  Za 3 mesiace po vykonaní laparotómie 

4.  Za 6 mesiacov pri utratení zvieraťa 

 

Osud autotransplantátov sleziny v psoch: Psov sme anestezovali i. v. Thiopentalom (SPOFA, 

Praha, Česká republika). Vyholili sme srsť v mieste laparotómie a vykonali sme dezinfekciu 

operačného poľa Ajatínom (SPOFA, Praha, Česká republika). Nasledovala stredná laparotomia a 

revízia orgánov dutiny brušnej. Po vypreparovaní a podviazaní cievneho zásobenia sleziny 
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nasledovala splenektómia. Zo sleziny sme odobrali vzorku tkaniva na prípravu homogenátov a 

tenkých plátkov tkaniva rozmerov 3 x 30 x 30 mm. 

Po aplikácii homogenátu do venae portae alebo po implantácii tenkých plátkov tkaniva pod 

puzdro pečene sme vykonali hemostázu tamponádou, alebo opichom (Prolen 5-0) a revíziu 

orgánov dutiny brušnej. Laparotomiu sme uzatvorili jednotlivými silonovými stehmi 

v anatomických vrstvách. Zvieratá sme sledovali až do uplynutia účinku anestézy. Potom sme 

ich chovali za štandartných podmienok pri poskytovaní tekutín. Prvé dva dni po operácii 

obdržali len vodu a osladený čaj, potom normálnu stravu (kuchynský odpad) ad libitum. 

Homogenát zo sleziny sme zhotovili podobne ako u králikov.  

Alikácia homogenátu v psovi prebehla ako u králikov. Na uľahčenie sledovania miesta 

distribúcie homogenátu sleziny sme riedili homogenát tušom alebo izotiokyanátom 

fluoresceínu (FITC). Psov sme rozdelili do troch skupín: 

a. 17 psov obdržalo po 1 ml homogenátu zmiešaný s čínskym tušom v pomere 1:4 alebo s 1% 

roztokom FITC do vena portae.  

b. 7 psom sme implantovali vrstvu tkaniva vlastnej sleziny pod puzdro pečene. Hmotnosť 

transplantátu bola približne 10 g. Implantáty sme umiestnili do vaku, vytvoreného rezom 

vedeným paralelne s povrchom pod puzdrom pečene (obr. 4). Vak sme uzavreli kvôli 

zisteniu miesta uloženia nerezorbovateľným atraumatickým šicím materiálom..    

c. Päť psov kontrolnej skupiny dostalo v rámci shamovej operácie 1 ml fyziologického roztoku 

do vena portae..  

Zistené laboratórne parametre sme zobrazili graficky. Do ukončenia anestézy psov sledoval 

ošetrovateľ zvierat. Potom dostali tekutiny a následne potravu ako transplantovaná skupina. 

Morfologické vyšetrenia 

Vzorky tkanív sme vyšetrili po spracovaní do formol-parafínových blokov z histologických 

rezov farbených hematoxylínom a eozínom, Malloryho fosfowolfrámovým hematoxylínom, 

podľa van Giesona, podľa Grama a podľa Gomoriho. Zo zmrazeného tkaniva v zmesi acetónu a 

suchého ľadu, rezy narezané v kryostate. Tie sme vyšetrili: s pomocou neznačených lektínov 

v prvej vrstve a králičích protilektínových protilátok v druhej vrstve  
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Väzba protilektínových protilátok:  

a)  Anti Arachis hypogaea  (PNA)  alfa-Dgal(1-2)D-gal NAc alfa galactosyl, N-acetyl-D-
galactosaminyl- 

b)   anti Canavalia ensiformis -, alfa-D glucosyl- 

c)   anti Soy nean (SBA)  N-acetyl-D-galactosaminyl-, alfa-D-galactosyl 

d)   anti Helix pomatia  (HPA)  N-acetyl-alfa-D-galactosaminyl- 

e)   anti Pisum sativum  (PSA),  alfa-D glucosyl-, alfa-D manosyl- 

f)   anti Tritium vulgare (WGA),  (alfa(1-4) D-glc NAc)2, 

g)   anti Phytohaemagglutinin PHA. 

Poznámky: PNA - Peanut aglutinín, Con A - Konkanavalín A, SBA - Soy bean aglutinín, HPA - Helix 

pomatia aglutinín, PSA - Pisum sativum aglutinín, WGA - Wheat germ aglutinín, PHA- 

Fytohemaglutinín.  

Elektrónovomikroskopické vyšetrenia sme vykonali z homogenátu pred jeho injekciou, 

z tkaniva pečene v miestach makroskopicky podozrivých z morfologických zmien akéhokoľvek 

charakteru, lebo sme nemali predstavu, akým spôsobom sa homogenát v tkanive uchytil, resp. 

či sa vôbec uchytil a z miest implantácie pod puzdrom pečene. Vyšetrenia sme vykonali po dnes 

obvyklej fixácii 3% roztokom glutaraldehydu (SERVA, Heidelberg, Deutschland) a 1% roztokom 

OsO4 (JOHNSON-MATTHEY, Royston, England). Po odvodnení acetónovým radom sme tkanivo 

zaliali do Durcupanu ACM (FLUKA, Buchs, Schweiz). Pri zalievaní a polymerizácii sme 

postupovali podľa návodu výrobcu. Potom sme zhotovili polotenké rezy, ktoré sme vyšetrili vo 

fázovom kontraste. Po selekcii vhodných bločkov sme pripravili tenké rezy ultramikrotómom 

Ultracut (Reichert, Wien, Austria), ktoré sme kontrastovali citronanom olovnatým a octanom 

uranylu (MERCK, Darmstadt, Deutschland). Takto pripravené rezy sme prezerali 

a dokumentovali elektrónovým mikroskopom BS 500 (TESLA, Brno, Československo). 

Pretože orientačné vyšetrenia ukázali v elektrónogramoch z normálnej sleziny psa neraz 

množstvo erytrocytov, ktoré boli príčinou rôznych artefaktov, časť vozriek sme pred vyšetrením 

prepláchli fosfátmi tlmeným fyziologickým roztokom, s cieľom odstrániť aspoň časť erytrocytov 

z tkaniva sleziny. Histologické a elektrónmikroskopické vyšetrenie sa robili v nasledovných 

intervaloch po aplikácii autotransplantátu . 
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VÝSLEDKY  

Priebeh a anatómi ľudskej artéria lienalis.  

Výsledky jednotlivých meraní dĺžky arteria lienalis sú uvedené v obrázkoch 48–50. V súbore 

147 autopsií sme zistili, že priemerná celková dĺžka arteria lienalis mimo sleziny bola u mužov 

17,7 cm, u žien 17,6 cm. Priama vzdialenosť odstupu a. lienalis z truncus coeliacus po vstup do 

hilu bola 10 cm.  

V stareckom veku boli v a. lienalis aterosklerotické pláty rôznej charakteristiky. 

Celková dĺžka artérie lienalis bola v intervale od 12 do 20 cm, V jej jednotlivých úsekoch sme 

zistili, že 1. prepankreatický úsek bol dlhý u mužov priemerne 3,3 cm, v intervale od 1,5 do 5,5 

cm, u žien priemerne 3,8 cm, v intervale medzi 2 až 5,5 cm. 2. pankreatický úsek - u mužov 

dosahoval priemernú dlžka 10,8 cm, v intervale od 9,5 do 14,0 cm.,u žien priemernú dĺžku 10,4 

cm, v intervale 7,5-15,0 cm. Ďalej sme zistili, že v tomto úseku odstupujú z arteria lienalis 

drobné vetvičky artériové vetvičky k žalúdku a pankreasu.  

3. prehilózny úsek - mal v našom materiáli priemernú dĺžku u mužov 3,5 cm, v intervale 1,0 až 

8,0 cm., u žien 3,4 cm, v intervale 1,0 až 6,0 cm.  

4. hilózny úsek - úsek arteria lienalis v hile sleziny sme z technických dôvodov nemerali. 

Prehilózny úsek sa z chirurgického hľadiska považuje za najdôležitejší úsek, lebo ovplyvňuje 

techniku splenektómie. Delí sa na 2 vetvy: a) ramus superior, z ktorého odstupujú 3-6 arteriae 

gastricae breves a b) ramus inferior z ktorého odstupuje arteria gastroepiploica sinistra. Zistili 

sme, že vo väčšine našich prípadov dochádzalo k vetveniu v úseku medzi chvostom pankreasu a 

hilom sleziny. 
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Osud autotransplantátu v experimentálnej štúdii v králikoch a v psoch. 

I. K r á l i k y 

Bezprostredný pooperačný priebeh spočiatku komlikovalo masívne krvácanie v mieste 

vpichu do vena portae, prípadne jej vetvy. Preto sme pristúpili v ďaľších zvieratách k opichom 

miest aplikácie atraumtickými stehmi Prolenom 5/0, alebo sme krvácaniu zabránili 

kombinovanou aplikáciou tamponády teplou rúškou a Spongostanovej peny. Tento postup bol 

výhodnejší. V priebehu cca 3 - 5 minút došlo k zastaveniu krvácania. Použitie opichov bez 

tamponády a spongostanovej peny v niektorých prípadoch krvácanie zvýraznilo a interval 

hemostázy sa predlžoval. Tým sa predlžoval aj samotný chirurgický výkon. Tamponáda umožnila 

vykonať revíziu ostatných orgánov brušnej dutiny. Samotné opichy bez tamponády neumožnili 

v danom časovom intervale zastavenie krvácania. V laboratórnych parametroch neboli 

signifikatné zmeny, až na zvýšenie počtu krvných doštičiek v 4. pooperačnom týždni. 

2. až 4. týždne potom došlo k postupnej normalizácii počtu krvných doštičiek. Okrem 

signifikantných zmien počtu krvných doštičiek dochádzalo v pooperačnom období k miernej 

leukocytóze s následnou normalizáciou hodnôt Očakávané zvýšenie hepatálnych testov AST, 

ALT,  ako reakciu na aplikáciu homogenátu do pečene sme nepozorovali. Pretože králiky boli 

zamorené kokcidiózou, neuvádzame ďalšie zistené laboratórne parametre. V pooperačných 

komlikáciách sme sa stretli s masívnym krvácaním z vena portae, ktoré viedlo k smrti zvieraťa. 

Ani zvládnutie techniky pokusu nás od tohto krvácania neuchránilo. 

Morfológia osudu homogenátu vlastnej sleziny u králikov. 

Podanie homogenátu tkaniva sleziny králikom, ktorých pečeň nebola makroskopicky 

zmenená, bolo možné len vo včasných časových intervaloch. Svetelným mikroskopom sme 

identifikovali primiešaný bovinný sérový albumín značený FITC rovnomerne rozptýlený vo 

vzorkách pečene. Primiešané čiastočky čínskeho tušu, sme našli fokálne v rôznych sínusoidných 

kapilárach, centrálnych vénach a daľších cievnych štruktúrach. Čiastočky boli lokálne 

akumulované v Kupfferových bunkách. Ojedinele boli v sínusoidných kapilárach drobné zhluky 

buniek, ktorých charakter sa svetelnomikroskopicky nedal stanoviť. Elektronovomikroskopicky 

vo včasných štádiach po aplikácii boli početné Kupferove bunky vyplnené celulárnym detritom, 

tieňmi nekrotických buniek, niekoľko hrúd cytoplazmy, zbytky organel . 



 
42 

Svetelnomikroskopicky sme vyšetrili aj pľúca, regionálne lymfatické uzliny a obličky. 

V pľúcach boli 2 minúty po injekcii homogenátu zhluky jednojadrových buniek, upchávajúce 

krvnú mikrocirkuláciu. Tieto zhluky rovnomerne prestupovali jemne rozptýlené čiastočky 

čínskeho tušu. Bovinný sérový albumín bol v pľúcnej mikrocirkulácii rozptýlený rovnomerne. 

V obličkách a regionálnych lymfatických uzlinách tuš nebol. Bovinný sérový albumín tu bol 

rozptýlený rovnomerne v mikrocirkulácii. 

Po mesiaci boli nepravidelne roztrúsené ložiská nápadnej hyperémie v sínusoidných 

kapilárach. Tvorili cca 20% plochy rezu. V portobiliárnych priestoroch boli okolo niektorých 

cievnych lúmenov ložiská lymfoidných buniek (malých lymfocytov). Manžetovým spôsobom, 

obvykle v jednej - dvoch vrstvách, obkolesovali cievne lúmen. Po desiatich mesiacoch 

v parenchýme pečene neboli žiadne známky usídlenia tkaniva sleziny a ani zmeny 

v makrofágoch, ktoré by nasvedčovali prítomnosti celulárneho detritu. Nálezy v týchto časových 

skupinách zastierali už makroskopicky viditeľné nálezy šedobelavých uzlíkov dosahujúcich 

priemeru 10-12 mm, nepravidelných vonkajších okrajov, v centre sa niekedy vyplnených 

krémovitou viskóznou tekutinou, alebo boli tuhé, biele, viditeľné na povrchu všetkých lalokov. 

Mikroskopicky ich tvorili ložiská granulačného tkaniva, niekedy zreteľne lokalizovaného okolo 

žlčovodov s oocystami. V granulačnom tkanive prevládali lymfocyty a plazmatické bunky. Po 

konzultácii s veterinárnym patológom (MVDr. J. Líška, CSc) sme tento nález uzavreli ako 

kocidióza, privodená organizmom Eimeria stiedai. 

II. Psy 

Následky podania homogenátu vlastnej sleziny do vena portae v psoch 

Psy, ktorým ktorým sme injikovali homogenát autológnej sleziny mali v krvnom obraze 

spočiatku leukocytózu  a trombocytózu . Do  4. týždna došlo k postupnému poklesu krvného 

obrazu  na pôvodné hodnoty zistené pred operáciou. Hepatálne testy sa signifikatne nezvýšili . 

Hodnoty retikulocytov (obr. 17) v prvom týždni až 5x prevyšovali hodnoty zistené pred 

operáciou (norma u laboratórnych zvierat 0,5-1,5%). Porovnali sme laboratórne nálezy tých 

istých parametrov v psoch s implantátom autológneho tkaniva sleziny pod puzdro. V kontrolnej 

skupine piatich psov, u ktorých sme vykonali iba shamovú operáciu nedošlo k zmenám hodnôt 
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laboratórnych nálezov. Títo psi prežívali bez problémov. Pooperačný priebeh bol bez 

komplikácií. 

Psi spali po ukončení anestézy v priemere dve hodiny, nasledujúcich 48 hodín pili vodu a 

sladené tekutiny, na tretí deň žrali tuhú potravu. Operačné rany sa hojili per primam. Stehy sme 

odstránili  7. až 10. deň po operácii. Počas pokusu sme psov sledovali v pracovnej dobe stále, 

s pravidelným denným záznamom, mimo pracovnej doby raz za osem hodín. Psi nejavili 

abnormálne známky správania sa, brucho mali voľne priehmatné bez peritóneovej 

symptomatológie. 

Morfológia štepu vlastnej sleziny pod puzdro psačej pečene. 

a)  Morfológia  pôvodnej sleziny 

Psia slezina bola nápadná veľkým počtom trabekúl  s dobre vyvinutou elastikou. Tenké 

avaskulárne trabekuly boli bohatšie na hladkú svalovinu než veľké. Puzdro bolo bohaté na 

hladkú svalovinu. Vo veľkých trabekulách bol hojný kolagén. Jemnejšie, voľne končiace 

bezcievne trabekuly obsahovali veľa elastických vláken. Pulpu tvorila hlavne červená pulpa, 

menšiu časť tvorila biela pulpa. V nej sa dali diferencovať lymfatické folikuly, periartériové 

lymfatické pošvy  boli chudobné, ale zreteľné. V červenej pulpe boli sínusy, ale prevažnú časť jej 

objemu tvorili povrazce, naplnené početnými červenými krvinkami. 

Elektrónovomikroskopická analýza homogenátu psiej sleziny ukázala hojné erytrocyty a málo 

rôznych bližšie neidentifikovaných fragmentov rôznych buniek. Elektrónogramy sleziny psa pred 

implantáciou ukázali záplavu erytrocytov, ktorá komplikovala elektrónovomikroskopické 

vyšetrenie tkaniva. Preto sme na dokumentáciu nálezov použili sleziny psov, čiastočne 

zbavených erytrocytov prepláchnutím tkaniva fosfátmi tlmeným fyziologickým roztokom. 

Na elektrónogramoch z takto spracovaného materiálu sme zistili, že červenú pulpu sleziny 

psa tvorili široké povrazce a prevažne tenkostenné sínusy. Steny sínusov tvorili prstencové 

vlákna a bunky pripomínajúce fibroblastické retikulové bunky skôr než bunky vystieľajúce 

sínusy, známe napr. u človeka . Súčasťou povrazcov boli okrem makrofágov pohlcujúcich 

erytrocyty aj granulocyty, erytrocyty, krvné doštičky a ukončenia trabekúl vo forme jednotlivých 

prierezov buniek hladkej svaloviny . Boli tu aj rôzne segmenty fibroblastických retikulových 
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buniek . Vo väčších trabekulách bola okrem svaloviny hojná účasť kolagénových fibríl, ktoré 

tvorili asi 5O% ich hmoty . Elastické vlákna boli menej  početné . Povrch trabekúl od ostatných 

zložiek červenej pulpy sleziny oddeľovali od  povrazcov tenké vrstvy cytoplazmy buniek 

morfologický pripomínajúcich endotelové bunky . Ich funkčná morfológia naznačila, že sa 

jednalo o makrofágy, pretože niekedy ich cytoplazma za určitých okolností mohutnela a 

obsahovala fragmenty rôznych pohltených buniek. 

V našich vzorkách nebola významnejšia účasť bielej pulpy sleziny. Miestami sme videli časti 

tkaniva, ktorých charakter pripomínal marginálne zóny iných species. Tvorila ich vrstva 

nepresne ohraničeného tkaniva, obsahujúceho početné lymfocyty, granulocyty, erytrocyty a 

makrofágy . 

Lektíny aplikované na rezy z psiej sleziny neumožnili identifikáciu štruktúr tkaniva červenej a 

bielej pulpy, lebo v tkanive prestúpenom erytrocytmi reagovali červené krvinky s väčšinou 

aplikovaných lektínov. To maskovalo reaktivitu lektínov s inými štruktúrnymi zložkami sleziny. 

b) Morfologické následky podania homogenátu tkaniva vlastnej  sleziny  do  vena portae 

V pečeni psov, ktorým sme podali homogenát tkaniva sleziny zmiešaný s čínskym tušom sme 

našli vo včasných štádiach po aplikácii v centrálnych vénach aj v sínusoch čiastočky tušu. Okolo 

nich a medzi nimi boli niekedy drobné zhluky mononukleárov . Vo vénach v portobiliárnych 

priestoroch sa väčšinou jednalo len o erytrocyty . Zriedkavejšie išlo o drobné fragmenty 

cievnych segmentov, zväčša pripomínajúce arterioly, s niekoľkými mononukleármi vo ich okolí . 

Časť materiálu niekedy s tušom, niekedy bez neho bola v pľúcnej mikrocirkulácii. Tieto bunky sa 

nám zatiaľ nepodarilo identifikovať elektrónovým mikroskopom. 

c) Následky autotransplantácie plátkov tkaniva vlastnej sleziny pod puzdro pečene. 

2 razy mali psy s implantátom fragmentu sleziny pooperačné komlikácie. Raz išlo o 

hemorhagický šok z masívneho krvácania z miesta vpichu do venae portae. Raz došlo k lézii 

ductus choledochus s exitom na 2. pooperačný deň. Pri relaparotomii, vykonanej  tri a šesť 

mesiacov po prvej laparotómii sme našli v dutine brušnej mierne zrasty, zodpovedajúce 

predchádzajúcej laparotómii. Operačné rany na pečeni boli zhojené, bez známok infekcie, 

abscesu alebo iných výraznejších makroskopických zmien. V miestach implantátov boli zväčša 

šedobelavé tuhé jazvy. 3 a 6 mesiacov po prvej laparotómii sme našli v mieste implantátu po 
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jednom raze tmavočervené ložisko, mäkšej konzistencie. Na reze z neho bolo možné zotrieť 

tmavočervenú riedku krv. V 3 mesačnom pokuse išlo o tkanivo rozmerov 20 x 30 x 4 mm, v 6 

mesačnom experimente mal guľovitý implantát priemer 5 mm. Okolo implantátu bol 

šedobelavý 12 mm široký lem tuhoelastického tkaniva.  

24 hodiny po implantácii autotransplantátu sleziny pod puzdro pečene boli v tkanive nekrózy 

implantovaného tkaniva so zníženou farbiteľnosťou a podobné zmeny v  pečeni  v okolí 

implantátu. 3 mesiace po autotransplantácii sleziny bolo pod puzdrom pečene regenerované 

tkanivo sleziny . Tkanivo sleziny od pečene oddeľovalo zreteľné, dobre definované puzdro. Boli 

v ňom početné cievne aj bezcievne trabekuly Medzi nimi bola červená pulpa, preplnená 

erytrocytmi. V implantáte boli len zriedkavo menej prekrvené časti parenchýmu, v ktorom bolo 

vidno artériové terminály a zriedkavo obrovské viacjadrové bunky. Elektrónovomikroskopicky 

sme v opisovanom prípade zistili podobné nálezy ako v pôvodnom tkanive sleziny, až na 

skutočnosť, že identifikovať v tkanive zložky bielej pulpy aspoň vo forme zhlukov lymfocytov 

bolo problematické. Boli tu však početné makrofágy, obsahujúce pohltené rôzne fragmenty 

buniek. Zdá sa, že tenké vrstvičky buniek, povliekajúce povrch trabekúl, boli makrofágovej 

povahy, lebo v tomto štádiu v tkanive zachovaného autotransplantátu sa jednalo bunky 

s mohutnejšou vrstvou cytoplazmy okolo zväčšeného jadra. V ich cytoplazme boli fragmenty 

rôznych pohltených buniek včítane erytrocytov. Povrazce boli prestúpené fragmentami rôznych 

buniek, ktorých charakter bolo možné niekedy len ťažko identifikovať. V zona marginalis boli 

početné makrofágy presýtené produktami rozpadu rôznych buniek . V tkanive pečene v okolí 

autotransplantátu sme až na fokálne čerstvé krvácania mikroskopických rozmerov nevideli 

žiadne zmeny. Ostatné psy po troch mesiacoch mali v mieste implantátu pod puzdrom pečene 

granulačné tkanivo. Tkanivo sleziny nebolo zachované.. 

Pol roka po implantácii tkaniva autológnej sleziny pod puzdro pečene v mieste implantátu 

bolo hyalinizované kolagénové spojivo , zreteľne ohraničené od pečeňového parenchýmu. Raz 

sme našli malý kúsok tkaniva, sleziny  bez  folikulov. Boli v ňom periartériové lymfatické pošvy 

(PALP) a červená pulpa prestúpená množstvom erytrocytov. Autofluoescencia H.E. farbeného 

rezu ukázala krátke segmenty, pripomínajúce profily prstencových vláken sínusov . Tkanivo 

implantátu nebolo ostro ohraničené od okolitého vyzrievajúceho granulačného tkaniva. Toto 

tkanivo sme elektrónovomikroskopicky nevyšetrili. 
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Pri relaparotomii  3 a 6 mesiacov po prvej operácii boli v  brušnej dutine mierne zrasty, 

zodpovedajúce predchádzajúcej laparotómii. Operačné rany na pečeni boli zhojené,  bez 

známok infekcie, abscesu alebo iných výraznejších makroskopických zmien. 

Kazuistiky autotransplantácie u vlastných pacientov 

Na základe poznatkov získaných v experimente sme  pristúpili ku klinickej aplikácii. 

S ohľadom na závažnosť poranení sleziny, aj na neľahký výber vhodných osôb sme vykonali 

autotransplantáciu s cieľom zachovať funkciu sleziny pacientov s cystami sleziny.  

Prvá pacientka I.C., 27 ročná, slobodná, povolaním zdravotná sestra, nefajčiarka. Abusus 

liekov nezistený, nepije alkohol ani kávu. Alergiu neudáva. Prijatá na 1. chirurgickú kliniku 

Lekárskej fakulty UK a Fakultnej nemocnice v Bratislave pre vykonanie splenektómie 

v septembri 1997 roku.  

Rodinná anamnéza: Starý otec a jeho sestra zomreli na chronickú lymfatickú leukémiu, matka 

a otec majú varixy na dolných končatinách.  

Osobná anamnéza: uviedla prekonanie bežných detských infekčných chorôb, mala enterobiázu 

a časté angíny. Infekčné choroby v okolí ani v domácnosti popiera. V 1984 roku ju 

hospitalizovali na detskom oddelení pre neurovegetatívnu dystóniu, vertebrogenný algický 

syndróm, skoliózu C-Th chrbtice a hypertenziu. V 1987 tonzilektómia pre recidivujúce angíny, 

potom opakovane paratonzilové abscesy. v rokoch 1992 a 1993 operačné odstránenie abscesu 

v jazve po tonzilektómii. V 1994 hospitalizovaná na kožnom oddelení pre akne, dlhodobo 

liečená tetratecyklínom a pyridoxinom. Po vysadení antibiotík recidíva. Liečená  pre akne aj 

hormónmi. 

V terajšom ochorení problémy s trávením, pri ktorých 3–4 dni zvracala. Potom držala diétu. 

Teraz cítila tlak v bruchu, pocit nafúknutia. Prekonala cytomegalovírusovú hepatitídu. Pichalo ju 

v ľavom podbrušku, zriedkavo mala krče v bruchu. Mala zvýšenú sedimentáciu. Počítačovou 

tomografiou zistené cystické zväčšenie sleziny, pravdepodobne parazitového pôvodu. 

Pri prijatí sa jedná o obéznu pacientku. Koža čistá, bez eflorescencií a krvácavých prejavov, 

vlasový porast a ochlpenie normálne. Oči: skléry biele, spojovky bledoružové, zornice 

izokorické, bulby v strednom postavení. Sliznice ústnej dutiny čisté, jazyk vlhký, bez povlaku, 

papily abnormálne vyvinuté, hrdlo kľudné, bez známok zápalu. Štítna žľaza nezväčšená. 
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Lymfatické uzliny na krku, v axilách a inguinách nehmatné. Prsníky aspeksiou a palpačne 

v norme. Horné končatiny a drobné kĺby bez deformít, nechty bez patologických zmien. Dolné 

končatiny bez edémov a deformít, diskrétne varixy ľavého predkolenia a stehna bez náplne. 

Brucho v úrovni hrudníka, mäkké, priehmatné, mierne palpačne citlivé v ľavo pod rebrovým 

oblúkom. Pečeň nezväčšená. Slezina zväčšená, 2 prsty pod rebrovým oblúkom. Peritoneálne 

dráždenie neprítomné. Dýchacia vlna prebieha voľne. Tapotment obojstranne negatívny. 

27. 5. 1997 ultrasonograficky zistili pečeň rozmerov 160 x 120 mm. Echoštruktúra pečene 

bola v medziach normy, žlčové cesty nedilatované, cholecysta bez litiázy a zápalu. Pankreas 

a obličky bez ložiskových zmien, primeranej echoštruktúry. Pod ľavou bránicou bol okrúhly 

útvar so štruktúrou sleziny, priemeru 10 cm. Kaudálne pod ním malý lalok sleziny s okrúhlym 

echogenným ložiskom s priemerom do 30 mm. Nález uzavreli ako hepatomegáliu 

a splenomegáliu s akcesórnou slezinou s cystou. Doporučili doplniť vyšetrenie počítačovou 

tomografiou.  

Biochemické nálezy pri prijatí nevybočovali z normy. Pacientka mala 8.320 bielych krviniek, 

3.690.000 erytrocytov, 275.000 krvných doštičiek v kubickom mikrolitri. Hemoglobín 10,5, 

hematokrit 33.1%.  

Počítačovou tomografiou (4. 6. 1997) zistené v slezine 3 guľaté dutiny priemeru 23 mm, 20 

mm a najväčší mal rozmery 14 x 11 mm pri výške 120 mm. V stene dvoch cýst vyznačené 

kalcifikácie. Najväčšia cysta bola príčinou sekundárneho tlaku na žalúdok a chvost pankreasu. 

Nález na pečeni, nadobličkách, obličkách a pankrease (až na dislokáciu chvosta) v medziach 

normy. Retroperitóneové uzliny neboli zväčšené. Nález na žlčníku a žlčových cestách bol 

primeraný. CT nález uzavreli ako cystické útvary sleziny, prevažne s klacifikovanou stenou, 

pravdepodobne parazitového pôvodu. 

23. 6. 1997 vyšetrená na infekčnej klinike Dérerovej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. 

Konštatovaná zväčšená slezina 2 prsty presahujúca rebrový oblúk, mierne citlivá na dotyk. 

Odobraná krv na sérologické vyšetrenie na tkanivové parazity (toxokaróza, echinokokóza). 

Výsledky vyšetrení boli negatívne. 

Pacientku sme operovali v celkovej endotracheovej anestéze  ľavostranným subkostálnym 

rezom. Revízia brušnej dutiny. Slezina vyplňovala ľavé hypochondrium, mesogastrium. 

Zasahovala až do ľavého hypogastria. V orgáne bola dutina, ktorá obsahovala 4 litre belavo 
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skalenej tekutiny. Vlastné tkanivo sleziny tvorilo lem hrúbky 1 až  2 cm na  hornom póle dutiny. 

Jeho odpreparovanie od steny dutiny bolo nemožné. Pretože tkanivo sleziny na reze nejavilo 

makroskopicky žiadne patologické zmeny, rozhodli sme sa vykonať autotransplantáciu sleziny. 

sme vypreparovali hilus sleziny, kde sme postupne  vypreparovali arteriu lienalis, potom venu 

lienalis, naložili sme opichové ligatúry. Potom sme preparovali dolný pol sleziny, kde sme 

podviazali polárne artérie a nakoniec arteriae gastrice breves na hornom pole sleziny. Potom 

sme vykonali splenektomiu. Z orgánu sme zhotovili plát tkaniva veľkosti 30 x 30 x 3 mm. Hrúbka 

plátu pripraveného k autotransplantácii bola 3 mm. Plát po prepláchnutí v 100ml fyziologického 

roztoku, ohriateho na telesnú teplotu bol  pripravený k autotransplantácii. Tú sme vykonali po 

inšpekčnej revízii pečene. Do elisových klieští sme zachytili fundus cholecystae, preparáciou 

nožnicami sme vytvorili miesto pre aplikáciu autotransplantátu. Autotransplantát sme fixovali 

v pripravenom mieste nevstrebateľným  stehom Prolen 5_0, a označili endoskopickým kovovým 

klipom Autosuture. Potom sme pristúpili  ku kontrole hemostázy v mieste hílu sleziny a v mieste 

aplikácie autotransplantátu. Do ľavého subfrénia  sme naložili Redonov dren. Operáciu sme 

ukončili sutúrou brušnej steny v anatomických vrstvách. Drén odstránili na druhý pooperačný 

deň. Hojenie operačnej rany bolo per primam. Pacientka bola v pooperačnom období afebrilná. 

K obnove  pasáže došlo na tretí pooperačný deň. Stehy sme odstránili na desiaty pooperačný 

deň. Pacientka sme prepustili do ambulantnej starostlivosti na desiaty pooperačný deň.  

Histologický nález v odstránenej slezine bol nasledovný: Puzdro bolo mierne nepravidelne 

zhrubnuté, neinfiltrované. Na povrchu čerstvé erytrocyty a niekoľko fibrínových vláken s 

ojedinelými zrelými granulocytmi. Podpuzdrová zóna bola nerovnomerne široká. Trabekuly 

cievneho aj bezcievneho typu boli bez morfologických zmien. Pod endotelom  trabekulových 

ciev  neboli infiltráty. Červená pulpa mierne prevažovala nad  bielou, povrazce boli menej  

bunečnaté. Sínusy boli prázdne, alebo s ojedinelými erytrocytmi  a tmavojadrovými malými  

lymfocytmi. Marginálne zóny, lymfatické folikuly a periartériové lymfatické pošvy bez 

anatomických zmien.  Reakcia na železo bola negatívna. PAS reakcia ukázala v  podpuzdrovej 

zóne početné, väčšinou trojuholníkovité  bunky so silne PAS pozitívnou cytoplazmou (fokálne). 

Prstencové vlákna vidno občas. Povrazce  obsahovali početné  PAS pozitívne  vlákna. 

Periartériové lymfatické pošvy (PALP) obsahovali mierne  PAS pozitívne nezhrubnuté lamely 

cirkumferentného retikula (CR). Gomoriho farbenie na retikulín ukázalo v povrazcoch hrubé 
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osové vlákna, len málo sa vetviace, neraz silne  zvlnené. Prstencové vlákna jemné, často 

zachytené tangenciálne v rovine rezu. CR PALP bolo jemné, nezhrubnuté. Retikulínové  vlákna 

okolo  tenších vetiev  centrálnych artérií boli nápadne hrubé.  

Histologické vyšetrenie steny cysty tvorili dve vrstvy v rôznej miere hyalinizovaného tkaniva. Na 

vnútornej stene cysty bol fibrínový nálet v podobe hrubých, eozínofilných svietivých trámcov. 

Vonkajšiu vrstvu tvorilo puzdro sleziny. Medzi ním a vnútornou hyalinizovanejšou vrstvou bol 

tenký pruh lymfoidného tkaniva a materiálu podobného podpuzdrovej zóne sleziny. Vo 

vnútornej, viac hyalinizovanej zóne boli ojedinelé krvné cievy,  trámce bazofilného materiálu 

(vápno?). Obrovské bunky, hemosiderín, alebo iné kryštaloidné materiály v stene cysty neboli.  

Náter z obsahu cysty po jeho predchádzajúcom zahustení centrifugovaním ukázal vločkovitý, 

zrnitý alebo plachtovitý, slabo sa prifarbujúci materiál v ktorom neboli žiadne jadrové bunky. 

Histopatologický nález bol hodnotený ako stena cysty sleziny, pravdepodobne  

netraumatického pôvodu. V ostatnom parenchýme sleziny bola mierna fibróza povrazcov. V 

nátere boli iba fragmenty zanikajúcich buniek, resp. vločky proteínovitého materiálu. 

V pooperačnom období sa zistilo vymiznutie Howellových-Jollyho teliesok po 5 mesiacoch. 

Hladiny imunoglobulínov (IgA, IgM, IgG) sme pred operáciou nezistili. V pooperačnom období 

nedošlo k významnejším zmenám ich hladín v periférnej krvi až na nápadný vzostup hladiny IgG 

10. deň po operácii, v porovnaní s hladinou IgG zistenou v deň operácie. Pečeňové testy (AST, 

ALT, GMT) v pooperačnom období neukázali zvýšené hodnoty.  

Transplantované tkanivo sleziny sme si vizualizovali 3 mm CT skenmi. Pri natívnej CT sa 

tkanivo sleziny zobrazilo pri funde žlčníka. Podanie 10 ml kontrastnej látky Telebrix (SPOFA) 

intravenózne ukázalo funkčnú vaskularizáciu štepu tretí týždeň po autotransplantácii. 

3. 6. 1998, 8 mesiacov po operácii pacientku vyšetrili na Onkologickom ústave Sv. Alžbety 

gamagraficky. Vyšetrenie implantovanej sleziny s erytrocytmi, značenými technéciom (99mTc-Er) 

modifikovanou metódou podľa Callahana ukázalo v oblasti VI. segmentu mediálne zvýšené 

hromadenie miernej intenzity, interpretované ako možná implantovaná slezina. 

Druhá pacientka H. F., 27 ročná, slobodná, vedecký pracovník, bola prijatá 23. 2. 1998 na 1. 

chirurgickú kliniku pre deň trvajúce bolesti brucha v epigastriu aj v hypogastriu obojstranne. 

Mala mierne teploty, nevracala. V rodinnej anamnéze uviedla diabetes mellitus u starej matky, 

poruchu glukózovej tolerancie u otca a hypertenziu u matky. V osobnej anamnéze uviedla 
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bežné detské choroby. 13 ročná mala dvanástnikový vred. Gynekologická anamnéza: menarche 

od 14 rokov. Terajšie ochorenie sa prejavilo v decembri 1997 roku po pobyte v Egypte v októbri 

1997 roku. Jednalo sa o bolesti za procesus xyphoides. Počítačovou tomografiou 11. 2. 1998 

zistili v slezine hypodenzné ložisko veľkosti 10 x 9 x 6 cm, dobre ohraničené. Steny ložiska boli 

čiastočne kalcifikované. Nález imponoval ako echinokoková cysta. 

Pri prijatí bola pacientka lucidná, orientovaná v čase a priestore, astenického habitu. Kostra 

a svalstvo primerane vyvinuté, koža čistá, bez patologických eflorescencií, turgor primeraný. 

Kľudové eupnoe. Hlava mezocefalická, orientačné neurologické vyšetrenie bolo v norme. Bulby 

boli v strednom postavení, zorničky izokorické, skléry anikterické, spojovky ružové. Uši a nos 

bez výtoku a deformít. Krk súmerný, lymfatické uzliny a štítna žľaza nezväčšené. Náplň 

jugulárnych vén bola primeraná. Pulzácie arteria carotis obojstranne hmatné. Hrudník bez 

deformít, dýchanie vezikulové, bez vedľajších fenoménov. Srdce s pravidelnou akciou, 

ohraničených oziev, bez šelestov. Dolné končatiny bez edémov a varixov. Brucho pod niveau 

hrudníka, dýchacia vlna prebiehala voľne k symfýze Brucho bolo mäkké, priehmatné, bez 

hmatnej patologickej rezistencie. Hepatosplenomegália palpačne nezistená. Peritoneové 

dráždenie nezistené, brucho palpačne nebolestivé. Tapottement obojstranne negatívny. 

Predoperačne mala pacientka 5.600 bielych, 4.660.000 červených krviniek a 177.000 krvných 

doštičiek v kubickom mikrolitri. Hemoglobín mala 13,3, hematokrit 39,3%. 6 hodín po operácii 

bolo 20.2000 bielych krvných buniek, 3.770.000 erytrocytov, 216.000 krvných doštičiek, 10,9 

hemoglobínu, 31,8% hematokrit. 3 dni po operácii bolo bielych krviniek 11.600, erytrocytov 

4.310.000. Trombocytov bolo 283.000. Hemoglobínu bolo 12,3g-l a hematokrit 36,2%. 5 dní po 

operácii poklesli leukocyty  na 6.500, erytrocyty  na 3.960.000, krvé doštičky stúpli na 392.000 

v kubickom mikrolitri.  

Operačný výkon: V celkovej anestéze otvorená brušná dutina pravostranným subkostálnym 

rezom. V slezine zistená cysta rozmerov 16 x 8 x 10 cm. V dutine bola číra, slamovožltá tekutina. 

Tkanivo sleziny tvorilo na povrchu dutiny tenký lem tmavočervenofialového tkaniva. Distálna 

tretina sleziny bola voľná. V snahe o zachovanie sleziny sme preparovali hilus, ale záchovnú 

operáciu technicky nebolo možné vykonať. Preto sme slezinu odstránili z brušnej dutiny po 

predchádzajúcej ligatúre ciev v hile sleziny. Z odstránenej sleziny sme zhotovili v zdravej časti 

tkaniva plát tkaniva rozmerov 30 x 30 x 3 mm, ktorý sme implantovanli v blízkosti fundus 
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cholecystae pod puzdro pečene, kde sme ho fixovali stehom (Prolén 5/0). Do lôžka sleziny sme 

zaviedli drén. Po kontrole hemostázy a počtu rúšok sme vykonali sutúru operačnej rany 

v anatomických vrstvách. Pooperačný priebeh bol bez komplikácií. Hojenie operačnej rany 

prebehlo per primam. Redonov dren sme odstránili na druhý pooperačný deň. V pooperačnom 

období nenastali žiadne komplikácie a pacientka sme prepustili do domáceho ošetrovania  v 10. 

pooperačný deň. 

Odobranú slezinu vyšetrili na Ústave patologickej anatómie Lekárskej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave. Excidačný záznam: Dodaný materiál tvoril okrúhly útvar priemeru 25 

cm. Išlo o  stenu  cysty. Jej vnútorná výstielka bola výrazne svetlošedá, hladká, lesklá, miestami 

priesvisvitná, miestami medzi puzdrom a stenou dutiny tmavohnedé‚ tkanivo sleziny, bez 

viditeľných folikulov. Dutina cysty obsahovala číru slamovožltú tekutinu. Vnútorná plocha steny 

dutiny bola fokálne pruhovite zhrubnutá 2 mm hrubá. Na vonkajšiu stranu  dutiny  naliehal 

jeden lalokovitý útvar tvaru veľkosti normálnej sleziny. Jeho povrch tvorilo nezhrubnuté‚ 

puzdro. Na reze bol tmavohnedý, bez viditeľnej štruktúry folikulov. Konzistencia mal elastickú. 

Mikroskopicky tvorilo stenu dutiny hyalinizované, prakticky bezbunkové vláknité spojivo. 

Najvnútornejší povrch výstielky tvorili ploché bunky, iba na jednom mieste navrstvené do 

ložiska mikroskopických rozmerov. V tom mieste bola ich cytoplazma o niečo hojnejšia. Pod 

touto vrstvou boli občas obrovské‚ viacjadrové‚ bunky, obsahujúce ihlicovité‚ opticky  prázdne 

priestory, negatívne pri farbení na tuky pomocou Sudan Black, Fetroth B7 aj v Schultzeho reakcii 

na cholesterol a estery cholesterolu v digitonizovaných zmrazovačových rezoch. Negatívna tu  

bola aj PAS reakcia. Reakcia na železo intenzívna vo forme hrudiek  v okolí obrovských buniek a 

na hranici steny cysty a parenchýmu sleziny. V tkanive sleziny v  stene cysty zachované‚  všetky 

anatomické‚ štruktúry. Jedinou abnormitou bolo usporiadanie  trabekúl, periarteriových  

lymfatických pošiev a folikulov deformovaných‚ v osi paralelnej s povrchom cysty. Vo folikuloch 

boli občas zárodočné centrá. Imunohistochémia: Monoklonové protilátky AE1 ukázali silnú 

pozitivitu v ložisku proliferovaných plochých buniek mikroskopických  rozmerov, opísaných v HE 

farbení. Okrem  toho aj v jednotlivých  plochých bunkách vystielajúcich lumen cysty. 

Záver:  S ohľadom na  nejednoznačnú  anamnézu traumy a  pozitivitu nálezu  



 
52 

monoklonových protilátok AE1 nasvedčujúcich epitelovému pôvodu výstielky dutiny cysty môže 

ísť dermoidnú cystu  sleziny. Jednoznačne  nemožno vylúčiť aj podiel traumy na vzniku cysty. 

Nejedná  sa o echinokokovú cystu.  

Pacientka prepustená na desiaty pooperačný deň do domáceho ošetrovania.  

3. 6. 1998 vykonané gamagrafické vyšetrenie vrátane SPECT autotransplantátu sleziny s 

erytrocytmi značenými technéciom (99mTc-Er) modifikovanou metódou podľa Callahana. 

V oblasti predpokladaného implatntátu sleziny nebolo zvýšené hromadenie značených 

erytrocytov.  

Sledovanie imunoglobulínov 180 dní po operácii neukázalo podstatnejšie zmeny hladiny IgA, 

IgM, IgG v porovnaní s hodnotami zistenými peroperačne. Zistenie hladiny imunoglobulínov 

pred operáciou nebolo vykonané.  

Morfológia ľudskej sleziny po traumatickej ruptúre 

Pri obdržaní vzoriek traumaticky poškodenej sleziny na patológii poštou bývali problémy so 

zistením trhlín na povrchu sleziny, najmä ak bolo na povrchu sleziny krvné koagulum. Stretili 

sme sa obvykle s dvoma typmi krvácaniami. Prvý z nich postihoval podpuzdrovú bezsínusovú 

zónu. Okrem údajov operatéra o hemoperitóneu a krvného koagula na povrchu sleziny sme 

v takých prípadoch nezistili nič podstatné. Druhý typ krvácania sme videli hlbšie v tkanive. 

Vtedy sme v podpuzdrovej zóne nenašli nijaké nápadné znaky, alebo krvácanie do nej 

zasahovalo v niektorých miestach na malej ploche. Vtedy bolo tkanivo difúzne prekrvácané, 

niekedy nápadnejšie okolo zona marginalis folikulov aj periartériových lymfatických pošiev. 

Pretože poranenie sleziny je stále dôvodom k splenektómii, lebo krvácanie sa považuje za 

ťažko zvládnuteľné, pokúsili sme sa zistiť, aké morfologické nálezy by mohli prispieť 

k vysvetleniu  zvýšenej krvácivosti tkaniva traumaticky poškodenej sleziny. V rozsiahlejších 

krvácaniach sme študovali okraje poškodenia. Sínusy neboli kolabované ani v tesnej blízkosti 

okraja rany a neboli obturované akýmkoľvek materiálom. Autofluorescencia hematoxylínom a 

eozínom farbených rezov poskytla oveľa viac informácií ako bežné vyšetrenia v prechádzajúcom 

zmiešanom svetle. V sínusoch sme nezistili bežnými histologickými metódami žiadne krvné 

koagulum. V samotnom obsahu rany v trhline neboli žiadne alebo iba riedke fibrínové vlákna. 

Ložiská krvácaní boli obvykle ohraničené rôzne mohutným lemom granulocytov. Pri farbení 
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krátko diferencovaným farbením podľa Giemsu sme v okrajových sínusoch nenašli doštičkové 

zhluky.  

Kryostatové rezy z čerstvého tkaniva v prípadoch traumatickej ruptúry sme mali k dispozícii 

iba raz.V tom prípade sme boli neúspešní pri dôkaze aktivity dipeptidylpetidázy IV. V tkanive 

červenej pulpy mimo miest krvácaní bola neobvykle hustá sieť drobných krvnývch ciev, zistená 

reakciou na alkalickú fosfatázu. Pri stratách krvi dochádzalo v slezine zdravých ľudí po 

traumatickej ruptúre k zmenšovaniu objemu červenej pulpy.V histologickom reze, štandardne 

farbenom hematoxylínom a eozínom, sme na to usudzovali na základe hustejšieho výskytu 

trabekúl v zornom poli. Netýkalo sa to všetkých častí parenchýmu rovnako.  

NAŠE VÝSLEDKY V SVETLE SÚČASNÝCH POZNATKOV 

Štúdium anatomického priebehu artérie lienalis u ľudí.  

Malý záujem o arteria lienalis výstižne zhodnotil Beer v roku 1928, keď napísal: “Dôvod pre 

toto spočíva v tom fakte, že ligatúra arteria lienalis je ťažšia než splenektómia” (17). Táto 

skutočnosť platí dodnes. Dôvodom analýzy anatomických pomerov arteria lienalis boli práce 

o význame zachovania poranenej sleziny s ohľadom na možnosť postihnutia splenektomovanej 

osoby syndrómom nezvládnuteľnej postsplenektomickej infekcie. Pre rozhodovací proces 

z hľadiska zachovania orgánu, alebo vykonania splenektómie ide o významné informácie (17, 

41, 44). Problém ligatúry u nás rozpracoval podrobne v experimente Bober (17). Po podviazaní 

arteria lienalis vitalitu sleziny zabezpečuje prietok cez arteriae gastricae breves a kolaterály. 

Varianty predstavujú nestabilné kolaterály z arteria polaris superior et inferior, (izolované 

zásobenie pólov sleziny). Kolaterály môžu vystupovať variabilne z príslušnej vetvy arteria 

lienalis, alebo priamo z truncus coeliacus, alebo z arteria hepatica communis prípadne z aorty. 

Pretože slezinu zásobuje ateria renalis, krátke cievy, ale aj z ľavá arteria gastroepiploica 

Romero-Torres (37) usúdil, že jestvujú možnosti chirurgickej aplikácie v prípadoch distálnej 

pankreatotomie bez splenektómie, a oveľa významnejšiu skutočnosť, že  pri portalne-

azygóznom prerušení nie je nevyhnutné podviazať  arteria lienalis. Podarilo sa mu to u viac ako 

22 pacientov bez narušenia zásobenia sleziny. 

Conti (19) citoval Miechelsovu štúdiu krvného zásobenia 77 slezín, ktorá ukázala, že podviazanie 

arteria lienalis tesne pred jej terminálnym vetvením privodila iba v 6% nedostatočné 
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kolaterálne zásobenie sleziny. V literatúre je málo dostupných informácií o priebehu arteria 

lienalis. Sinzinger a Firbas (39) opísali 1500 pitiev arteria lienalis. Zaoberali sa  vývojom indexu 

podľa Springoruma (1933). Zistili, že hodnota indexu sa v priebehu vývoja poznatkov o artria 

lienalis zdvojnásobila. Iindex podľa Springoruma bol v roku 1933 uvedený číslom 363.  Náš 

záujem o túto oblasť podnietila potreba väčšej informovanosti o probléme priebehu a vetvení 

arterial ienalis pri vykonávaní záchovných operácii sleziny. Naše výsledky súhlasia so zisteniami 

Sinzingera a Firbasa (39) o predlžovaní arteria lienalis s pribúdajúcim vekom. K predlžovaniu 

dochádza zvýraznením jej stáčania. Skutočná dĺžka arteria lienalis bola dvojnásobkom priamej 

vzdialenosti medzi jej začiatkom pri odstupe z truncus coeliacus a slezinou. Podľa Sinzingera a 

Firbasa je dlhšia u mužov a v starších vekových skupinách (39). V našom materiáli sme zistili 

väčšiu dĺžku arteria lienalis u mužov ako u žien. Platilo to len dotiaľ, dokiaľ sme neporovnali 

rovnaké vekové skupiny mužov a žien. Vtedy sme rozdiely v dĺžke arteria lienalis u mužov a žien 

nezistili. 

Liečba chorôb sleziny a splenektómia 

Následkom odstránenia sleziny sa zvyšuje riziko OPSI. V ostatných troch desaťročiach, na 

základe poznakov o úlohe sleziny v imunologických funkciách sa v mnohých centrách študujú 

možnosti vykonania hemostázy poškodenej sleziny s cieľom zachovať jej funkciu. Mansurl (34) 

študovali využitie nylonovej sieťky pri zachovaní poranenej sleziny psov. V pokuse pri tom 

súčasne kontaminovali operačnú ranu na slezine a výsledok porovnali s nekontaminovaním rany 

sleziny v psoch. V dvoch skupinách pokusných psov,  poškodených štandardnou traumou, 

zisťovali vplyv experimentu na telesnú hmotnosť, veľkosť sleziny a morfologické zmeny 

a niektoré ďaľšie údaje. Nylonová sieťka účinne zastavovala krvácanie vo všetkých zvieratách. 

K lymfocytovým a plazmocytovým infiltrátom dochádzalo v blízkosti sieťky iba 

u kontaminovaných zvierat Sieťky pripojené na poškodenú slezinu neviedli k abscesom, ani 

k intraperitóneovému alebo vnútroslezinovému hromadeniu tekutiny. Nenašli rozdiely 

v zdravotnom stave psov ošetrených nylonovou sieťkou s alebo bez kontaminácie.  

Nemožno obísť problém neoperačného liečenia  poranenia sleziny. Zmeny metód 

vyhodnotenia tupého poranenia brušnej dutiny a rozširujúce sa kritériá neoperačného liečenia  

poranenia sleziny môžu zvýšiť počet pacientov ošetrovaných konzervatívne. Brasel (18) 
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revidoval 164 pacientov liečených v rokoch 1991-1996. Zistili úspešnosť konzervatívnej liečby u 

84%. Použitie počítačovej tomografie umožnilo zvýšiť v sledovanom období počet 

konzervatívne ošetrovaných ruptúr sleziny z 11 na 71% postihnutých. Podobné  výsledky 

opisuje u detí v Saudskej Arábii  Meshikhes (35).  

Pri menšej traume sleziny (štádium I - II) je vhodné ošetriť krvácajúcu slezinu priamo 

suturou, kompresiou  teplou rúškou, aplikáciou hemostiptických látok a podobne, v spojení 

s ligatúrou arteria lienalis v predhilusovom úseku. Pri rozsiahlejšej traume (štádium  III - IV) je 

vhodné postupovať autotransplantačným postupom. Náš spôsob vykonania autotransplantácie 

sa javí ako bezpečná technika autotransplantácie pod puzdro pečene v mieste fundu cholecysty. 

Možno ju považovať za metódu voľby.  

Na tomto mieste treba uviesť aj jestvovanie iných názorov na liečbu chorôb sleziny. 

Neparazitové cysty sleziny sú neobvyklé a často sú následok tupej traumy brucha. Nechirurgická 

liečba tupej traumy brucha zvyšuje počet pozorovaní posttraumatických cýst. Komplikácie 

(infekcia, ruptúra a hemoragia) sú život ohrozujúce a vyžadujú urgentnú chirurgickú liečbu. Až 

dosiaľ je splenektómia prvotným spôsobom liečby. Malé (menšie než 4 cm) asymptomatické 

posttraumatické pseudocysty majú nádej na involúciu behom času (3-36 mesiacov). Zachovanie 

sleziny parciálnou splenektómiou, enukleáciou, alebo marsupilizáciou je ozaj doporučované 

u detí, keď je to technicky možné. Splenektómia sa vyžaduje pre objemné, mnohopočetné 

cysty, u ktorých je v dospelosti nízke imunologické riziko. 

Voľba miesta autotransplantácie 

Úvahy o vhodnosti miesta inplantácie autotransplantátu  sleziny vychádzali z jestvovania 

ťažších poškodení sleziny, ktoré podľa delenia Rothovej patria do 3. - 4. štádia. S ohľadom na 

doterajšie skúsenosti a spory o jej význame sme naše experimenty vykonali so zámerom zistiť 

nakoľko je pečeň vhodným miestom pre aplikáciu autotransplantátu. Pečeň sme volili preto, 

lebo jej hemoperfúzia je podobná hemoperfúzii sleziny Hromec(26). Tým by sa mala zvýšiť 

možnosť úspešného uchytenia autotransplantátu v porovnaní s omentom. 

Pri porovnaní implantácie autológneho tkaniva sleziny pod puzdro pečene s vstrieknutím 

homogenátu tkaniva bola prednosťou implantácie pod puzdro oproti vstrieknutiu homogenátu 

do v. portae väčšia bezpečnosť zákroku.  V porovnaní s hrozbou ťažko zvládnuteľného krvácania 
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z miesta injekčného vpichu do vena portae prípadne jej vetvy sa jednalo o postup oveľa 

výhodnejší. V porovnaní s implantáciou autotransplantátu do omentového vačku sa jednalo o 

miesto chránenejšie v prípade traumy. V zhode s údajom Havlíčka (25) treba povedať, že 

teoreticky najefektívnejšie by bolo umiestnenie implantátu na miesto pôvodného uloženia 

sleziny, čo však nie je technicky v praxi realizovateľné s výnimkou čiastočnej resekcie sleziny. 

Spôsob označenia miesta implantátu farebným nerezorbovateľným vláknom Prolen 5/0 nám 

umožnil aj po polročnom odstupe identifikovať miesto implantátu tkaniva sleziny. 

Označenie homogenátu pre morfologické sledovanie po intraportálnej injekcii 

Predpokladali sme, že zmiešanie homogenátu s uhlíkovou alebo fluorescentnou značkou 

nám umožní dobrú a rýchlu orientáciu usídlenia injikovaného homogenátu v pečeniu a odber 

materiálu na vyšetrenie z miesta usadenia homogenátu. Z dvoch vyskúšaných možností bolo 

vhodnejšie označenie vzorky čínskym tušom (uhlíkom). Označenie homogenátu fluoresceínom 

oznančeným albumínom bolo menej úspešné, lebo albumín sa rýchlo šíril aj mimo homogenátu 

tkaniva. 

Osud autotransplantátu v králikoch a v psoch. 

Elektrónovomikroskopická analýza homogenátu psiej sleziny ukázala okrem erytrocyty iba 

málo rôznych bližšie neidentifikovaných fragmentov rôznych buniek, čo bolo najskôr privodené 

spôsobom homogenizácie. Pravdepodobne výhodnejšie by bolo pripravenie slezinových buniek 

niektorou z metód prípravy voľných buniek používaných napríklad pre izoláciu Langerhansových 

ostrovčekov. Použitie takých techník však presahovalo možnosti nášho vybavenia aj finančného 

zabezpečenia výskumu. 

Injekcie rôznych materiálov do vena portae sa v odbornej literatúre bežne opisujú. Tento 

spôsob aplikácie buniek sa používa na vstrieknutie darcovských buniek pri rôznych pokusoch 

privodenia toleranciu štepu, pri embolizácii vena portae, pri miestnej chemoterapii v psoch. 

Podanie homogenátu slezinových buniek do vena portae sa nám nepodarilo v literatúre ani 

v databázach MEDLINE a Current Content v rokoch 1989 až október 2011 zachytiť. Podobne 

sme nenašli prameň, ktorý by uvádzal ako zdroj vážneho krvácania injekciu do vena portae. 

V našom prípade bezprostredný pooperačný priebeh spočiatku komplikovalo masívne krvácanie 
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v mieste vpichu do vena portae, prípadne jej vetvy. Spôsobu ošetrenia poranenia vena portae 

sa v literatúre posledných rokov nevenuje pozornosť. Našli sme zmienku o ošetrení poranenia 

arteria hepatica venóznym štepom. S nami vyskúšaných spôsobov ošetrenia ako najvýhodnejší 

uvádzame kombináciu tamponády teplou rúškou a Spongostanovej peny. Samotné opichy bez 

tamponády neumožnili v danom časovom intervale zastavenie krvácania. Zvýšenie počtu 

krvných doštičiek v 4. pooperačnom týždni a jeho postupná normalizácia, podobne tiež mierna 

leukocytóza s následnou normalizáciou hodnôt sú nálezy známe a opísané viacerými. Očakávali 

sme zvýšenie pečeňových testov ako reakciu na aplikáciu homogenátu do pečene. Nedošlo 

k tomu. Vysvetlenie možno hľadať v morfologicky normálnom obraze pečene pokusných 

zvierat. Zistili sme iba morfologický obraz presýtenia Kupfferových buniek rozpadnutými 

bunkami, pochádzajúcimi najskôr zo slezinového homogenátu. Skutočnosť, že by mohlo dôjsť 

k zaneseniu buniek homogenátu sleziny do iných orgánov sme predpokladali, ale vykonanie 

funkčných testov pľúcnej cirkulácie kde sme našli často zhluky podaných buniek, bolo nad 

možnosti nášho pokusu. 

Morfologické štúdium autotransplantátov. 

Nepodarilo sa nám zistiť informácie o experimentálnom vstrieknutí homogenátu sleziny do 

riečiska vena portae či už králikom, alebo iným experimentálnym zvieratám, nebodaj človeku. 

Na druhej strane sú všeobecne známe informácie o vstrekovaní izolovaných buniek 

endokrinného pankreasu do portálneho riečiska White (45) nielen v zvieratách ale aj u ľudí, 

dokonca s terapeutickým úspechom pri liečení diabetes mellitus. Podobne jestvujú aj 

informácie o aplikácii Langerhansových ostrovčekov do riečiska arteria lienalis White (45), 

Johnson (31). 

V našom experimente sme sa nemohli oprieť o skúsenosti iných. Naviac nám situáciu 

v neskorších štádiách experimentu v králikoch komplikovalo parazitové zamorenie kokcidiózou, 

privodenou organizmom Eimeria stiedai. Išlo o pre laboratórne králiky mimoriadne patogenné 

kokcídium, vyskytujúce sa všade vo svete. Vo včasných časových intervaloch mikroskopické 

vyšetrenie ukázalo len malú pravdepodobnosť usídlenia homogenátu tkaniva autológnej sleziny 

v pečeni. Väčšinu homogenátu sme mikroskopicky zistili v pľúcnej mikrocirkulácii. 

Elektrónovomikroskopicky boli v pečeni len fragmenty nekrotických buniek homogenátu, 
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zachytené Kupfferovými bunkami. Možno väčšinu injikovaných buniek pečeň likvidovala. 

Vysoké hodnoty cirkulujúcich retikulocytov v prvom týždni po splenektómii sú známy prejav 

asplenizmu. Nenaznačujú prejavy možného funkčného prejavu usídlených slezinových buniek. 

Proti teoretickej možnosti využitia usídlených slezinových buniek v pečeni pre čistiace funkcie 

hovorí aj malá pravdepodobnosť možnosti rekonštrukcie tkaniva sleziny v pečeni, včítane jeho 

mimobunkových zložiek, ktoré sú základný predpoklad funkčnej morfológie sleziny Jakubovský 

(30), Galbavý (23). Z Belkových štúdií (7) vyplýva, že k počiatočnej rekonštrukcii tkaniva sleziny 

je potrebná aspoň nekrotická kostra pôvodného orgánu.  

Morfológia štepu vlastnej sleziny pod puzdro psej pečene. 

Morfológia sleziny psa 

Christo a DiDio (29) na základe anatomického štúdia segmentov sleziny predpokladaných 

DiDiom a demonštrovali u mŕtvol klasifikovali a pomenovali Neder 1958, cit. Christo a DiDio (29) 

a Zappala (1958, 1959, 1963, cit. Christo a DiDio (29) normálnu organizáciu segmentov slezine. 

Potvrdili to v 51 ľudských slezinách anatomickym a radiologickym štúdiom koróznych 

preparátov a rtg snímkov vnútroparenchýmových ciev (Christo, 1959a, b, 1960, 1962, 1963, 

1993, cit. Christo a DiDio (29). V rokoch 1958-1965 vykonali úspešné resekcie segmentov v 34 

psoch a  9 pacientov pri bezpečnom odstránení traumaticky poškodených segmentov sleziny. 

V tej istej dobe stanovili pojem OPSI, čo zvýraznilo potrebu zachovania normálneho 

parenchýmu sleziny v liečbe porovanení sleziny. Termín  „splenorrhaphy" (zašitie sleziny) 

navrhli na označenie všetkých konzervatívnych alebo parenchým zachraňujúcich operácií na 

slezine. Z analýzy 38 nasledujúcich správ behom 20 rokov, zahrňujúcich 4.076 pacientov možno 

usúdiť, že „zašitie sleziny“ využili ako metódu voľby v 46% poranení a parciálnu splenektómiu 

vykonali v 8,6% chirurgických intervencií. Podľa autorov treba ešte stále stanoviť minimálnu 

kritickú hmotu tkaniva sleziny po parciálnej splenektómii. Pooperačné komplikácie priamo 

súvisiace so splenorafiou sú zriedkavé.  

Morfológiu sleziny psa pomerne dobre preštudovali v minulosti aj v súčasnosti. Funkčná 

morfológia sa zaoberá poznatkami, ktoré ju považovali za čisto skladovací orgán. Zo slezín 

cicavcov má popri koňovi najväčší obsah trabekúl, až 26% objemu.  Elastika je dobre vytvorená, 

jemné trabekuly sú zreteľne bohatšie na hladkú svalovinu než veľké trabekuly. Puzdro mladých 
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psov má viac svaloviny ako v starých. Všeobecne dochádza pri kontrakcii a relaxácii ovládanej 

puzdrom predovšetkým k vyprázdneniu a znovu naplneniu subkapsulových priestorov a až 

v spolupráci s trabekulami k vyprázdneniu a naplneniu celého orgánu. Dobre rozvinuté 

trabekuly slúžia predovšetkým venóznemu systému, pričom oba systémy môžu navzájom 

nezávisle na sebe pracovať. Veľké trabekuly okrem toho slúžia svojim veľkým obsahom 

kolagénu ako podporný, kostrový systém tkaniva pulpy sleziny. Jemnejšie, voľne končiace 

bezcievne trabekuly nemájú žiadnu podpornú funkciu. Pôsobia ako elastické svalové “laná”, 

ktoré sprostredkujú vyprázdnenie orgánu mechanickofunkčným nastavením parenchýmu 

prostredníctvom retikulových buniek a buniek vystieľajúcich sínusy vystieľajúcich buniek 

Tischendorf (43). Ani vo vyčerpávajúcej Tischendorfovej (43) monografii o slezine nie sú 

zmienky o bielej pulpe sleziny psa. V našom materiáli vidno len malú účasť bielej pulpy. Tú 

tvoria folikuly lymfoidného tkaniva a periartériové lymfatické pošvy.  

Kajihara et al. (32) opísali pri štúdiu sleziny psa v hemoragickom šoku bielu pulpu 

podrobnejšie svetelným aj elektrónovým mikroskopom. Venovali sa len folikulom. Hodinu po 

hemoragii (včasne impendančné štádium) videli hydropické zmeny v bunkách zárodkočných 

centrier elektrónovomikroskopicky, hoci svetelným mikroskopom nenašli podstatné zmeny. Po 

dvoch hodinách (koniec impendančného štádia) sa v zárodočných centrách folikulov objavil 

zvýšený počet farbiteľných teliesok a zvýšil sa počet makrofágov vo folikuloch. Na konci 

kritického stavu (3 hodiny po krvácaní) bola zreteľná deštrukcia buniek iba v zárodočných 

centrách a perifolikulovej oblasti. Farbiteľné telieska a makrofágy v zárodočných centrách aj 

v perifolikulovej oblasti boli hojné. Okrem toho boli časté acelulárne oblasti vo folikuloch, 

predominantne zložené z malých lymfocytov. V terminálnom štádiu normovolemického šoku 

dochádzalo k zreteľnému úbytku buniek v bielej pulpe aj v perifolikulových oblastiach. 

Krvácania boli časté v zárodočných centrách aj vo folikulových oblastiach. Podobnú situáciu sme 

videli tiež v ľudskom materiáli u ľudí, ktorí boli postihnutí traumatickým šokom. Na rozdiel od 

údajov iných sme elektrónovomikroskopicky nepotvrdili údaje o hojnom výskyte elastických 

vláken v trabekulách.  

Červenú pulpu tvorili útvary  podobné sínusom s charakteristickými prstencovými vláknami. 

Prstencové vlákna boli obkolesené cytoplazmovými výbežkami fibroblastových retikulových 

buniek, ktoré doplňovali stenu sínusov. S dôkazom buniek vystieľajúcich sínusy sme v našom 
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materiáli mali problémy, iní však vyšetrením v rastrovacom elektrónovom mikroskope (REM) 

tieto bunky vizualizovali bez problémov. V povrazcoch boli občas makrofágy, malý počet 

lymfocytov, miestami mohutné depá krvných doštičiek a fibroblastové retikulové bunky. Naše 

problémy by do určitej miery mohlo vysvetliť pozorovanie iných, medzi tyčinkovitými bunkami 

sínusovej výstielky môžu byť rôzne široké bezbunkové priestory. S využitím vyšetrenia 

mikrokoróznych preparátov rastrovacím elektrónovým mikroskopom (REM) sme ukázali 

rozdiely vo vzhľade mikrocirkulácie kontrahovanej a dilatovanej (mestnavej) sleziny psa. 

Minimálna injekcia materiálu do kontrahovanej sleziny ukázala plnenie hlavne rýchlejších ciest, 

zatiaľ čo injekcia do dilatovanej sleziny ukazovala pomalšie cesty. Táto procedúra poskytla oveľa 

komplexnejší pohľad na artériové, intermediárne a venózne krvné cesty ako celok a relatívne 

množstvo prúdenia rôznymi artériami. Dôkazy prúdenia z lúmenu kapilár do elipsoidných pošiev 

predložili v početných preparátoch z dilatovaných slezín. Zriedkavo ich videli v kontrahovaných 

slezinách. Našli priame spojenia artériových kapilár a venóznych sínusov. Zistili rôzne 

usporiadanie venóznych sínusov v podpúzdrových oblastiach. Mnohé venózne sínusy  sa šírili 

z sínusov zona marginalis, obkolesovali ju, a pochádzali z otvoreno končiacich  trubíc súvisiacich 

s retikulovými priestormi zona marginalis alebo sinus marginalis.  

Takubo et al. (42) opísali značné medzidruhové rozdiely v REM obraze terminálnej štruktúry 

slezinových artériových kapilár ľudskej a psačej sleziny. V povrazcoch boli otvorené artériové 

kapiláry. Ich obrázky ukázali aj na možnosť jestvovania uzavrenej cirkulácie v psoch a u ľudí. 

Zistili u dva ľudské typy artériových terminál, tvorených plochým súvislým endotelom 

a prerušovaným a endotelom tyčinkovito formovaným, sieťového vzhľadu.  

Elektrónovomikroskopické vyšetrenie bolo úspešné až vtedy, keď sme slezinu zbavili časti 

erytrocytov prepláchnutím fosfátmi tlmeným fyziologickým roztokom. To by mohlo súvisieť 

s praktickou skúsenosťou z biopsie ľudskej sleziny, kde krvavý fixačný roztok treba vymeniť za 

nový . 

Blue a Weiss (16) študovali usporiadanie ciev a strómy červenej pulpy v dilatovanej aj v 

kontrahovanej slezine psa pomocou  REM a Thorotrastu. Proximálna časť každej artériovej 

kapiláry obkolesovali periartériové makrofágové pošvy (PAMP).  Termín zaviedli ako náhradu 

označenia „elipsoida.“ PAMP tvorili jemnú sieť retikulových buniek a retikulových vláken ktoré 

zadržovali husto natlačené makrofágy a medzi nimi roztrúsené krvné bunky. Tieto makrofágy, aj 
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makrofágy červenej pulpy,  obsahovali Thorotrast, bunkovu drvinu a depozity hemopsiderínu. 

Artériové kapiláry v centre každej PAMP boli tvorené paralelnými tyčinkovitými endotelovými 

bunkami, nesúvislou bazálnou membránou a cytoplazmou retikulových buniek. PAMP sa na 

distálnych koncoch zužovali,  koncová časť artériovej kapiláry pokračovala cez PAMP do svojho 

ukončenia v retikulovej sieti červenej pulpy. Endotelové bunky v koncových artériových 

kapilárach separovali štrbiny, ktorými krvné bunky prechádzali do priestorov retikulovej siete 

červenej pulpy.  Retikulová sieť tvorili retikulové bunky, pravdepodobne  špecializované na 

kontrakciu. Tieto bunky obsahovali tenké vlákna a mali plazmalemové denzné telieska, ako 

bunky hladkej svaloviny. Okrem toho retikulovú sieť inervovali nemyelinizované adrenergné 

axony, pravdepodobne pochádzajúce z nervových vláken okolo arteriol. Axony boli uzavreté 

v povrchových invagináciach buniek, podobných retikulovým bunkám  tvarom aj cytologickými 

detailmi. Označili ich ako "axonové retikulové bunky". Axony obsiahuté vretikulových bunkách 

boli zastrčené medzi ramená retikulových buniek, ktoré tvorili sieť. Venózne sínusy tvorili 

anastomozujúci cievny systém červenej pulpy, spojený s trabekulovými vénami. Sinusy  tvorili 

paralelné tyčinkovité endotelové bunky, obkolesené pruhmi bazálnej membrány a ramenami 

retikulových buniek. Endotelové bunky ležali blízko jedna vedľa druhej s výnimkou 

medziendotelových štrbín a boli otvorené pre prechod krvných buniek do lumenu alebo pre 

pseudopodie makrofágov mimo sínusu.  Štrbiny otvárali krvné bunky prechádzajúce do lumen 

sínusu. Mestnavé (dilatované) sleziny skladovali koncentrované erytrocyty v sínusoch aj 

v retikulovej sieti. Kontrahované sleziny boli vyprázdnené z krvi. Boli toho názoru, že retikulová 

sieť sa môže kontrahovať, aby asistovala trabekulovej a kapsulovej hladnej svalovine vo 

vypudzovaní skladovaných buniek a prispievať k hemokoncentrácii. 

Miesto implantovania sleziny 

Pokus o implantáciu fragmentu tkaniva sleziny pod puzdro pečene nie je až tak 

experimentom typu „umenie pre umenie“. D´angelica et al. (20) opísali prvý prípad splenózy 

prezentovaný ako hmoty v pečeni, neodlíšiteľné od nádorov pečene štandardným 

predoperačným vyšetrením. Foroude et al. (22) uverejnili ďalšiu kazuistiku, opisujúcou splenózu 

v pečeni. Imitovala u pacientky s karcinómom prsnej žľazy metastázy do pečene. Vskutku išlo  

o heterotopické tkanivo sleziny narastené v pečeni autotransplanstáciou pri traumatickej 
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ruptúre sleziny Foroudi et al. (22). Známe sú aj iné kuriózne posttraumatickej 

autotransplantácie, napr. v pleure hrudnej dutiny Fidvi et al. (21), alebo v nadobličke Heider 

(26).  

Osud implantátu autológnej sleziny psov pod puzdro pečene sa do určitej miery podobal 

osudu implantátu fragmentov tkaniva sleziny do omentového vačku, ako to opísal Belko a 

Jakubovský (7) v potkanoch. Implantát po uplynutí pol roka, s výnimkou jedného prípadu, 

zanikol náhradou granulačným tkanivom a jazvou. 

Pooperačné komplikácie 

Nezistili sme informácie iných autorov o výskyte pooperačných komplikácií v psoch, ktoré sa 

vyskytli 2 razy v našom materiáli. V úsilí o zachovanie poranenej a krvácajúcej sleziny nemožno 

dnes realizovať jedinú metódu ošetrenia pri rôznych typoch a stupňoch poranenia. Ligatúra 

arteria lienalis spojená so sutúrou poraneného tkaniva sleziny opisovaná v citovaných prácach 

Bobera ,  je vhodná pre traumy menšieho rozsahu, podľa Rothovej  klasifikácie v 1. až 2. štádiu. 

Opichy miesta vpichu do vena portae alebo jej vetvy atraumtickými stehmi vykonanými 

Prolenom 5/0, alebo kombináciu tamponády teplou rúškou a spongostanovej peny považujeme 

za výhodné lebo v priebehu cca 3 - 5 min. došlo k zastaveniu krvácania. V niektorých prípadoch 

však krvácanie zvýraznili a interval hemostázy sa predlžoval. To bolo príčinou predlžovania 

samotného chirurgického výkonu. Tamponáda umožnila vykonať aj revíziu orgánov brušnej 

dutiny. Vykonanie opichov bez tamponády v danom časovom intervale to neumožňovalo. 

Súčasné názory na autotransplantáciu všeobecne, v psoch osobitne 

Problémy autotransplantácie dostatočne rozdiskutovali z morfologického aj imunologického 

hľadiska  Jakubovský (30), Leemans (33). O význame tejto operácie sú dnes vyslovované len 

sporadické pochybnosti. Štúdie sú vykonávané zväčša v potkanoch. Belko a Jakubovský (30) 

vykonali svoje pokusy v potkanoch, ktoré sú málo vhodné z hľadiska možnosti vykonania 

intraportálnej injekcie tkanivového homogenátu. Psi boli vhodní z technického hľadiska. Na 

druhej strane je biela pulpa u týchto zvierat relatívne málo vyznačená. Imunohistochemické 

vyšetrenia sa u psov v slezine vykonávajú obtiažne pre nedostatok vhodných protilátok. 

Enzýmovohistochemické a iné histochemické vyšetrenia narážajú na problém maskovania 
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reakcií obrovským počtom erytrocytov prítomných za normálnych okolností v tkanive. 

V súčasnosti sa zdá, že niet pochybností o vhodnosti ochrany organizmu oproti OPSI 

autotransplantáciou tkaniva sleziny, resp. jej zachovaním záchovnými operáciami, alebo 

konzervatívnym spôsobom. Väčšinu argumentov pre aj proti týmto zákrokom sme uviedli už 

v úvode dizertácie. Preto na tomto mieste iba niekoľko poznámok získaných štúdiom prameňov 

z poslednej doby. 

Ota (36) poukázal na základe vlastných experimentov s Fischerovými potkanmi okrem už 

známych faktov aj na jej význam pri ochrane organizmu proti nádorovým bunkám 

experimentálneho fibrosarkómu. Z technického hľadiska Havlíček et al. (26) upozornili na 

zvýšenie úspešnosti uchytenia autotransplantátu k omentum maius použitím fibrínového 

lepidla. Boli toho názoru, že u detí je najvhodnejšia ortotopická replantácia tkaniva. Pri 

regenerácii tkaniva majú pravdepodobne významnú úlohu akcesórne bunky. V experimente 

napriek úprave imunologických parametrov nedošlo k úprave čistiacich schopností pre 

erytrocyty. U ľudí aktivita tuftsinu naznačuje možnosť reštitúcie funkcií sleziny v porovnaní 

s pacientami, ktorým slezinu odstránili bez náhrady Szendroi et al. (40). 

U našej prvej pacientky bolo po vyšetrení počítačovou tomografiou vyslovené podozrenie 

o parazitovom pôvode cysty v slezine. V literatúre je známe viacero prípadov riešenia 

parazitových cýst sleziny splenektómiou a autotransplantáciou fragmentov plátov sleziny  Wolf 

a Lenner (46). Funkciu implantátu v rôznych časových intervaloch preukázali autori 

scintigraficky. Jediný doklad názoru, že by sa mohlo jednať o cystu parazitového pôvodu bol 

názor interpréta CT obrazu. Histologický obraz ani parazitologické vyšetrenie nepreukázali 

parazitový pôvod. Histologické vyšetrenie nevylúčilo traumatický pôvod cysty. Dôkaz tupej 

traumy brušnej dutiny v anamnéze sa nepodarilo ani preukázať, ani jednoznačne vylúčiť. 

Pacientke sme implantovali fragment tkaniva sleziny pod puzdro pečene. Okrem vlastných 

technických skúseností so subkapsulovou implantáciou fragmentu tkaniva sleziny, získaných 

v experimente, hovorili pre toto umiestnenie aj údaje o traumatickej autotransplantácii sleziny 

do pečene, opísané Foroudim et al. (22). Naviac pre takú lokalizáciu hovorí ľahšia orientácia 

v sledovaní osudu autotransplantátu sonografiou a CT vyšetrením. Chirurgom je toto miesto 

dôverne známe pri cholecystektómii a nie zanedbateľnou je aj skutočnosť vykonania bezpečnej 
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hemostázy po aplikácii autotransplantátu. Pre bezpečnosť umiestnenia implantátu v tejto 

lokalite hovoria aj nezvýšené pečeňové testy (AST, ALT, GMT).  

Transplantované tkanivo sme zistili v mieste implantácie aj vyšetrením počítačovou 

tomografiou. Jeho vaskularizáciu sme dokázali rtg kontrastným vyšetrením hepatálnej cirkulácie 

a 8 mesiacov po operácii tiež gamagraficky. Nezistili sme až na hladinu IgG podstatnejšie zmeny 

prítomnosti imunoglobulínov v krvi. Žiaľ namerané hodnoty môžeme porovnať iba s hodnotami 

získanými v dobe operácie. Vykonali sme teda všetky vyšetrenia, ktoré sa  považujú za dôkaz 

funkcie implantátu. Metódou voľby by v našom prípade mohla byť parciálna resekcia sleziny. 

Z technických dôvodov sa resekciu nepodarilo uskutočniť.    

Aj druhá, rovnako stará pacientka mala vyslovené podozrenie na echinokokovú cystu sleziny. 

Dôvodom pre podozrenie bol pobyt v Egypte dva mesiace pred vznikom subjektívnych ťažkostí. 

V tomto prípade bolo podozrenie na echinokokovú cystu vyslovené na základe CT vyšetrenia. 

Hematologické testy po operácii ukázali zmeny charakteristické pre splenektómiu 

s nasledujúcou úpravou hodnôt k norme. Aj v tomto prípade bol dôvodom splenektómie 

technicky nezvládnuteľná resekcia cysty. Gamagrafické vyšetrenie autotransplantátu sleziny s 

erytrocytmi značenými technéciom (99mTc-Er) modifikovanou metódou podľa Callahana 

nepreukázalo funkčnosť implantátu.  

Morfológia ľudskej sleziny po traumatickej ruptúre 

Problémy so zisťovaním trhlín v puzdre traumou poškodených slezín, na povrchu ktorých 

bolo krvné koagulum vyplývajú zo spôsobu spracovania materiálu. Rozsiahle krvácania, vedúce 

k hemoperitóneu a sú indikáciou splenektómie pri zistení krvácania iba v bezsínusovej 

podpuzdrovej zóne možno vysvetľovať rôzne. Najprijateľnejšie vysvetlenie spočíva v malej 

kontrakčnej schopnosti puzdra ľudskej sleziny. Taký názor sa traduje vo väčšine histologických 

učebníc, zaoberajúcich sa slezinou. Vysvetlenie je v rozpore s pozorovaniami tých, ktorí sa 

pokúsili o diagnostickú punkciu sleziny pod kontrolou zraku počas laparotómie. Zistili, že miesto 

punkcie krváca len málo a krátku dobu. S týmto pozorovaním do určitej miery súvisia aj dobré 

skúsenosti s vhodne indikovanou konzervatívnou liečbou niektorých typov traumatických 

poškodení sleziny. V 2. type krvácaní, ktoré sú hlbšie v tkanive, mikroskopické štúdium okrajov 

poškodenia ukazuje, že ani v sínusoch na okraji rany nedochádza ku kolabovaniu stien alebo 
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obturácii lumenu krvným koagulom. Túto skutočnosť možno vysvetliť osobitným stavom 

prúdenia krvi, tečúcej povrazcami. Extravaskulárne prúdenie krvi povrazcami červenej pulpy je 

možné iba za osobitrných hemokoagulačných pomerov. Mimoriadné hemokoagulačné pomery 

v mieste traumaticky poškodenej by mohla vysvetliť skutočnosť, že krvné doštičky, 

nachádzajúce sa v mieste traumou poškodenej sleziny sa považujú za staré a funkčne 

nedostatočné. Ohraničenie krvácaní v okolí miesta traumatickej ruptúry sleziny lemom 

granulocytov je obvyklý prejav reakcie organizmu na poškodenie tkaniva. Zvýšená adhezivita, 

agregácia a leukocytóza nastáva pri traume všeobecne, okrem iného aj v slezine Galbavý et al. 

(23).  

Ezýmohistochemicky sme boli prekvapení neúspechom dôkazu dipeptidylpetidázy IV 

v stenách sínusov. Nie je nám jasné, nakoľko to bola metodická chyba, alebo následok 

poškodenia sleziny. Hustá sieť drobných krvných ciev, ktoré sme vizualizovali reakciou na kyslú 

fosfatázu, môže byť následok zmenšenia objemu orgánu pri stratách krvi. Svedčia tomu 

histologické nálezy v rezoch farbených hematoxylínom a eozínom. Iné možné vysvetlenie je 

skutočnosť začiatku rozvoja hojenia rany granulačným tkanivom. 
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ZÁVER 

1. Pri tupom poranení brucha treba vždy počítať s ruptúrou sleziny. Vo väčšine prípadov ide 

o mnohopočetnú traumu.  

2. Izolované poškodenie brucha bez hemodynamických alebo koagulačných porúch je vhodné 

pre konzervatívnu liečbu na jednotke intenzívnej starostlivosti. Pri mnohopočetnej traume a 

manifestácii šoku, už najmenšia detekcia tekutiny v brušnej dutine má viesť k laparotómii.  

3. Splenektómia je indikovaná u pacientov s početnými poraneniami, alebo v šoku. Ostatné 

prípady by mali byť rezervované pre úplne alebo čiastočné zachovanie sleziny.  

4. Informácie o priebehu, dĺžke a konfigurácii a. lienalis sú významné pre chirurgov operujúcich 

v tejto oblasti, najmä pri záchovných operáciach na slezine. Problému sa vo svete venuje 

malá pozornosť. Nie je nám známe, že by sa u nás tomuto problému niekto systematicky 

venoval. 

5. Súčasné chovy králikov sú vo svete aj u nás značne zamorené kokcidiózou. To neumožňuje 

vhodnú interpretáciu nálezov v pečeni. Vykonávanie experimentov na pracoviskách, ktoré 

nemajú dostatočne zabezpečené podmienky chovu má pri dlhodobých experimentoch malú 

nádej na úspech. 

6. Pre dlhodobé experimenty je vhodnejšie používať psov. Z hľadiska operatéra majú aj ďaľšie 

výhody. Ich nedostatkom je málo vhodná štruktúra bielej pulpy, preto sú výsledky 

vierohodnejšie v časti technického vykonania experimnentu. 

7. Podávanie rôznych látok včítane buniek do vena portae je podľa rôznych prameňov vcelku 

hojne používané. Z našich skúseností vyplýva, že u psov je časté riziko komplikácií krvácaní 

z miesta vpichu po takom spôsobe aplikácie. Bezpečnejšie je implantovanie 

autotransplantátu pod púzdro pečene. Metóda je z chirurgického hľadiska jednoduchá, 

porovnateľná s rizikom ošetrenia lôžka po cholecystektómii, alebo po bioptickom odbere. 

Treba však vyriešiť otázku nakoľko je príčinou zániku implantátu biologická nevhodnosť 

výberu miesta, alebo nedostatok vhodnej techniky umiestnenia implantátu. 

8. Homogenát sleziny, injikovaný do vena portae, sa zatiaľ v pečeni nezachytil ani u králikov, ani 

u psov v miere, ktorá by nasvedčovala možnosti náhrady bielej alebo červenej pulpy. 



 
67 

9. Implantát pod puzdrom pečene sa správa ako iné autotransplantáty  všeobecne, prípadne 

v omentovom vaku. 

 

Poznanie, ktoré vyplýva z našej viac rokov trvajúcej práce, možno zhrnúť v dvoch myšlienkach: 

       Malý záujem o arteria lienalis je z dôvodu, ktorý výstižne zhodnotil Beer v roku 1928, keď 

napísal: “Dôvod pre toto spočíva v tom fakte, že ligatúra arteria lienalis je ťažšia než 

splenektómia”. Táto skutočnosť platí dodnes. 

Z dnešných poznatkov vyplýva, že názory o neopodstatnenosti autotransplantácie, neplatia, 

je  zrejmé, že “zachovaná slezina alebo jej časť, je ďaleko väčšie víťazstvo, ako slezina 

v rukách patológa”.   
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