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KOLOREKTÁLNÍ CHIRURGIE a 
komplikace

• Akutní / Elektivní operace

• Příprava k operaci u elektivních operací
• PRECONDITIONING

• Volba rozsahu operace/ přístupu 
• Pacient/chirurg

• Perioperační péče- výsledek- zvládnutí komplikace



AKUTNÍ OPERACE



C-Reactive Protein as a Marker for Postoperative Complications. Are There Differences in 
Emergency and Elective Colorectal Surgery?
Straatman, Jennifer M.D.; de Weerdesteijn, Elizabeth 
Diseases of the Colon & Rectum, Issue: Volume 59(1), January 2016, p 35–41

• 724 pp- 559 elektivní/165 akutní
• 24.3%- velké komplikace- 20,9 % el. / 37% akutní
• CRP vezstupu stejný po akutní i elektivní
• Cut off level 140 mg/l D 3





Operační stres a volba přístupu

MINIINVAZÍVNÍ CHIRURGIE

MÉNĚ STRESU  ?



Laparoskopické techniky 
• Tendence ke komplikovanějším operacím
• Význam: 

• Krátkodobá rekonvalescence, 
• Menší jizva- ale extrakce preparátu
• Možná menší frekvence ileu
• Komplikace  
• Fertilita po operaci

40% pp neuspokojivé výsledky Pfannenstielova řezu
Mattioli G, Pini-Prato A, Barabino A, Gandullia P, Avanzini S, Laparoscopic approach for childchildren
with inflammatory bowel diseases. Pediatr Surg Int 2011; 27: 839-846



T. Sammour, 2010

Otevřená x laparoskopická kolorektální chirurgie  
a operační trauma  ??? 



2005/2006 – US data – plátci péče

Kolektomie            OPEN/ MIS  69/31%
Apendektomie      OPEN/ MIS  30/70%
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From: Effect of Minimally Invasive Surgery on the Risk for Surgical Site Infections: Results From the National 
Surgical Quality Improvement Program (NSQIP) Database

JAMA Surg. 2014;149(10):1039-1044. doi:10.1001/jamasurg.2014.292

Propensity Model–Adjusted Outcomes for Surgical Approach for Patients Undergoing Selected Procedures Within the NSQIP 
Database (2005-2011)

Table Title: 



Nemocní OPEN:  významně vyšší ASA,  více předoperační sepse, více SSI III-IV
delší hospitalizace, více pooperačních septických komplikací
stejná frekvence re- operací





Méně kardiálních komplikací po laparoskopii



• 344 pp open x laparo KR chirurgie
• Inf komplikace 28 vs 25% - ns



Rizika komplikací

640 pp IPAA
Nezávislým rizikem leaku (15%) (multivar. analýza)

ASA › 2, BMI › 25, déka nemoci › 5let, kortikoidy a anti TNF



• 3 miniinavzívní chirurgové- 2 nemocnice NY
• 2000-2011……  1080 kolorektálních resekcí

• 141 (14%) OPEN / 939 LAPARO (86%)



Nemocní indikovaní k OPEN
• Polymorbidnější
• Více reoperace
• Více multiviscerální resekce
• Více IBD

• ? Specializovaná centra OPEN?



Trend: laparoskopické  re operace, řešení kompl.



Menší jizvy  - scareless chirurgie
• SILS  single port laparoscopic surgery 

• 1992 Petrosi
• Méně bolesti, rychlejší rekonvalescence 
• Nákladnější



Méně invazivní neznamená méně stresu



NOTES
• natural orifice transluminal endoscopic surgery
• 2004 Kalloo
• SILS + transvaginální extrakce prep.
• MA-NOS- Mini- laparoscopy asisted

NOTES

NOSE – natural orifice speciment 
extraction

(Worhius, 2015- vyšší CRP a IL-6)

Ta-TME – transanální TME + extrakce



Méně bolesti
Méně anagetik
Méně kýl

? Komplikace
? Abdom kontaminace



• 9 studií / 847 pp
• NOSE- kratší hospitalizace, rychlejší rekonvalescence, 

méně komplikací





TAMIS transanal miniinvasive surgery

TARD- transanal rectal dissection
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TaTME a NOSE

Celkem 52 pacientů do roku 2013



• 1. minilaparo SCE + NOSE
• 2. transanální exstirpace rekta + laparo., 

gelport do místa na stomii a elevace ilea-
pouch



Robotická 
chirurgie

Dražší
Delší
Stejné výsledky jako  laparoskopie
Kratší výuka
Lepší later. disekce v pánvi
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• 5 studií /1317 pp





• Více než 95 tis anest. Záznamů

• 6,8% nemocných více 2 minutovou epizodu hypoxie 
(SpO2 pod 90)

• 3,5% nemocných více než 2 min těžké hypoxie
(SpO2 pod 85%)

Každých 29 hodin operačního času někdo trpí hypoxií



Trendy v KR chirurgii
• Dobrá příprava- specifické guidelines

• Miniinvazívní techniky… ? Op. stresu ?
• Redukce chirurgických a non chirurgických komplikací
• NOSE ?

• Pacienti indikovaní k open přístupu- komplikovanější

• FT periopearční péče v kombinaci s non invazivními 
technikami … analgezie, anestezie
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