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Úvod: Neokluzivní ischemická kolitida (NOIC) po chirurgických výkonech na abdominální aortě je relativně vzácná, nicméně pro nemocného 
závažná diagnoza s vysokou letalitou. Soubor nemocných: Ve sledovaném období 01/2007 až 10/2010 bylo na pracovišti autorů operováno 
73 aneuryzmat břišní aorty (AAA), z toho 23 pro rupturu. Ve třech zde dokumentovaných případech byla v pooperačním období zazname-
nána NOIC s nutností operační revize (4,1 %) – 2x po ruptuře (8,7 %) a 1x po elektivní operaci (2,0 %). Diskuze: V souhrnu osobních zkuše-
ností a literárních údajů autoři předkládají dosavadní poznatky o NOIC ve smyslu predikce, prevence, rozdělení podle klinického průběhu 
a v neposlední řadě diagnostiky a terapie této závažné nosologické jednotky včetně určitých výhledů do budoucna, kdy především i-FABP 
a D-laktát se zdají být slibnými markery specifickými pro ischemii mukózy střeva a tedy použitelnými v diagnostice nejen NOIC. Závěr: NOIC 
je závažnou komplikací po chirurgickém řešení AAA s vysokou letalitou. Bedlivým monitoringem nemocných za užití běžně dostupných 
metod (klinický nález, biochemické a metabolické markery zánětu, bedside koloskopie, CT) lze smrtnost snížit k hranici 50 %. Přes výhled 
na dostupnost dalších diagnostických metod zůstává klíčovým problémem včasné pomyšlení na tuto hrozivou komplikaci.

Klíčová slova: neokluzivní ischemická kolitida, aneurysma abdominální aorty, i-FABP, D-laktát.

Nonocclusive ischemic colitis after abdominal aortic aneurysm resection: our experiences and summary of issues

Introduction: Nonocclusive ischemic colitis (NOIC) after abdominal aortic surgery is relatively rare, but serious diagnosis with high letality. Pa-
tients: During the period from 01/2007 to 10/2010, 73 patients underwent surgical treatment of abdominal aortic aneurysm (AAA), 23 of them 
for rupture. During the postoperative period three cases of NOIC have occurred (4.1%) resulting in the surgical intervention – two after rupture 
(8.7%) and one after elective surgery (2.0%). Discussion: In summary of personal experience and literary sources, the authors present current 
knowledge about the NOIC related to the prediction, prevention, distribution according to clinical course and finally to the diagnosis and treat-
ment of this important nosological entity, including certain future onsights. Notably both the i-FABP and the D-lactate appear to be promising 
specific markers of the gut mucosal ischemia, and therefore useful for the early NOIC diagnosis.Conclusion: The NOIC is a serious complication 
of the surgical AAA repair with ominous letality. The careful monitoring of patients with the use of currently available methods (clinical findings, 
biochemical and metabolic inflammation markers, bedside colonoscopy, CT scan) can lower letality to 50%. In spite of the future availability of 
up-to-date diagnostic methods the key problem of early thought on this deletrious condition lays in our more or less prepared minds. 

Key words: Nonocclusive ischemic colitis, abdominal aortic aneurysm, i-FABP, D-lactate.
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Legenda zkratek
ICHS – ischemická choroba srdeční
CHRI – chronická renální insuficience
CHOPN – chronická obstrukční plicní nemoc
NGS – nasogastrická sonda
MODS – multi-organ distress syndrome
MOF – multi-organ failure
SIRS –  systemic inflammatory response syn-

drome
CRP – C-reaktivní protein
GIT – gastrointestinální trakt

Úvod
Neokluzivní ischemická kolitida (NOIC) je 

závažnou nosologickou jednotkou s potenciálně 
fatálním průběhem. Ischemie tlustého střeva 
zde nemá morfologickou příčinu, jako je tomu 

například u embolie nebo trombozy horní me-
senterické tepny. Příčinně NOIC nesouvisí pouze 
s operativou břišní, resp. torakoabdominální aor-
ty, ale onemocnění se může objevit i u dalších 
nemocných, kteří prodělali protrahovanou ische-
mii splanchnického řečiště. Nabízí se např. šok, 
kardiální insuficience (syndrom nízkého srdeční-
ho výdeje), velké chirurgické výkony a další stavy 
provázené velkými přesuny intravaskulárního 
volumu a potenciální viscerální vasokonstrikcí. 
Pro operativu břišní a hrudní aorty je tato kom-
plikace nicméně relativně specifická (1). 

V naší práci jsme se proto zaměřili na vztah 
mezi NOIC a chirurgickým řešením aneurysmatu 
břišní aorty (AAA).

Incidence NOIC po resekcích AAA se udává 
ve 2–3 % u elektivních výkonů, po operacích pro 

rupturu AAA stoupá na 7–27 %. Při koloskopické 
verifikaci se četnost NOIC ještě zvyšuje (3–9 % 
po elektivních a 18–60 % po urgentních resek-
cích AAA) (2). Letalita této obávané komplikace 
se pohybuje mezi 50 a 90 % (2, 3, 4).

Soubor nemocných
Ve sledovaném období 01/2007 až 10/2010 

bylo na našem pracovišti operováno 73 nemoc-
ných s AAA, z toho 23 pro rupturu. Smrtnost 
v souboru elektivně řešených výdutí byla 2,0 %  
(1 nemocný) a v případě ruptury AAA 43,4 % 
(10 pacientů). Neokluzivní ischemickou kolitidu 
jsme v pooperačním období zaznamenali cel-
kem třikrát (4,1 %): 2x po ruptuře (8,7 %) a 1x po 
elektivní operaci (2,0 %). Všichni tři nemocní byli 
pro tuto diagnosu reoperováni.



103

www.solen.sk | 2012; 9(3) | Slovenská chirurgia

103Pôvodné práce

Názov lieku: PERIOLIMEL N4E, OLIMEL N5E, OLIMEL N7E, OLIMEL N9, OLIMEL N9E, infúzna emulzia. Zloženie: trojkomorový vak obsahuje: emulziu lipidov 
roztok glukózy, PERIOLIMEL N4E, OLIMEL N5E, OLIMEL N7E, OLIMEL N9E obsahuje roztok aminokyselín s elektrolytmi OLIMEL N9 obsahuje roztok aminokyselín 
bez elektrolytov. Lieková forma: po príprave: infúzna emulzia. Terapeutické indikácie: Parenterálna výživa pre dospelých a deti staršie ako 2 roky v prípadoch, 
keď je perorálna alebo enterálna výživa nemožná, nedostatočná alebo kontraindikovaná. Dávkovanie a spôsob podávania: PERIOLIMEL N4E – Na  infúziu 
do centrálnej alebo periférnej žily. OLIMEL N5E, OLIMEL N7E, OLIMEL N9, OLIMEL N9E – Len na infúziu do centrálnej žily. Dávkovanie závisí od schopnosti meta-
bolizovať zložky, do výdaja energie,klinického stavu pacienta, ako aj od ďalších zdrojov energie alebo bielkovín podávaných perorálne/enterálne. Veľkosť vaku treba 
zvoliť podľa telesnej hmotnosti pacienta. Podávanie môže pokračovať tak dlho, pokiaľ je to vzhľadom ku klinickému stavu pacienta potrebné. Kontraindikácie: 
u nedonosených novorodencov, dojčiat a deti mladších ako 2 roky, precitlivenosť na, na vaječné bielkoviny, na sóju, arašidy alebo na niektorú z liečiv alebo po-
mocných látok lieku, ťažká renálna insuficiencia bez možnosti vykonania hemofiltrácie alebo dialýzy, ťažká hepatálna insuficiencia, vrodené poruchy metabolizmu 
aminokyselín, ťažké poruchy zrážanlivosti krvi, ťažká hyperlipidémia alebo ťažké poruchy metabolizmu lipidov charakterizovaných hypertriglyceridémiou, hyper-
glykémia s potrebou podávania viac ako 6 jednotiek inzulínu/h, vysoká a patologická plazmatická koncentrácia niektorého z elektrolytov obsiahnutého v lieku 
(PERIOLIMEL N4E, OLIMEL N5E, OLIMEL N7E, OLIMEL N9E). Osobitné upozornenia: OLIMEL N5E, OLIMEL N7E, OLIMEL N9, OLIMEL N9E nepodávajte cez 
periférnu žilu. Pri výskyte akýchkoľvek neobvyklých prejavov, alebo prejavov alergickej reakcie (potenie, horúčka, triaška, bolesť hlavy, kožné vyrážky, dyspnoea) 
sa musí podávanie infúzie ihneď zastaviť. Obsahuje sójový olej, ktorý môže v zriedkavých prípadoch vyvolať reakcie z precitlivenosti. Nadmerné pridanie vápnika 
a fosforu môže spôsobiť tvorbu vápenatosfosforečných zrazenín, ktoré by mohli viesť k cievnej oklúzii. Ťažké poruchy rovnováhy vody a elektrolytov, ťažké stavy 
preťaženia tekutinami a  ťažké metabolické poruchy sa musia upraviť pred začatím podávania infúzie. Podávanie roztokov aminokyselín môže vyvolať akútny 
nedostatok folátu. Preto sa denne odporúča podávať kyselinu listovú. Pravidelne sa musia kontrolovať koncetrácie triglyceridov v sére a schopnosť tela odbúravať 
lipidy. Liek neobsahuje vitamin ani stopové prvky, musí sa stanoviť potreba takýchto aditív a v závislosti od toho zabezpečiť ich suplementácia. Podávajte opatrne 

u pacientov so zvýšenou osmolaritou, adrenálnou insuficienciou, srdcovým zlyhávaním alebo dysfunkciou pľúc. Po celý čas liečby sa má sledovať rovnováha vody 
a elektrolytov, osmolarita séra, sérové triglyceridy, acidobázická rovnováha, glykémia, výsledky funkčných vyšetrení pečene a obličiek, krvný obraz vrátane počtu 
trombocytov a koagulačné faktory. Liekové a iné interakcie: Vzhľadom k možnosti pseudoaglutinácie sa táto infúzna intravenózna emulzia nesmie podávať 
súčasne s  krvou rovnakým infúznym setom. Lipidy obsiahnuté v  tejto emulzii môžu ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych vyšetrení, ak sa vzorka krvi 
odoberie skôr, ako došlo k eliminácii lipidov. Nežiaduce účinky: Medzi nežiaduce účinky, ktoré sa môžu objaviť, a ktoré si vyžadujú okamžité zastavenie podá-
vania infúzie, horúčka, potenie, triaška kožné vyrážky, bolesť hlavy, dyspnoe. Ďalšie nežiadúce účinky ktoré sa môžu vyskytnúť: Trombocytopénia, precitlivenosť, 
hepatomegália, žltačka, zvýšené hladiny alkalickej fosfatázy v krvi, zvýšené hladiny transamináz, zvýšené hladiny bilirubínu v krvi. Znížená schopnosť odbúravať 
lipidy môže mať za následok „syndróm preťaženia tukmi”, ktorý môže byť spôsobený predávkovaním, ale môže sa tiež vyskytnúť na začiatku podávania infúzie 
podľa návodu a je spojený s náhlym zhoršením klinického stavu pacienta. Inkompatibility: Nepridávajte iné lieky alebo látky do niektorej z troch komôr vaku 
alebo do pripravenej emulzie bez toho, že by ste si najprv overili ich kompatibilitu a stabilitu výsledného lieku (najmä stabilitu emulziu lipidov). Inkompatibility 
sa môžu navodiť napríklad nadmernou aciditou (nízke pH) alebo nevhodným obsahom dvojmocných katiónov (Ca2+ a Mg 2+), ktoré môžu destabilizovať emulziu 
lipidov. Overte si kompatibilitu s roztokmi podávanými súčasne s rovnakou infúznou súpravou, katétrom alebo kanylou. Výdaj lieku viazaný na lekársky pred-
pis. Dátum poslednej revízie textu: Jún 2012. Pred predpísaním si prosím preštudujte úplné znenie Súhrnu charakteristických vlastností lieku. 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku PERIOLIMEL N4E, OLIMEL N5E, OLIMEL N7E, OLIMEL N9, OLIMEL N9E: Baxter Czech spol. s r. o., Praha, Česká republika

N9
9 g dusíka / liter

Pacient s vysokou 
potrebou proteínov

Celková energia
1,07 kcal/ml

Obmedzenie 
záťaže glukózou 

a tekutinami

Napríklad:
Pacient s intenzívnou starostlivos-
ťou v kritickom stave začína paren-
terálnu výživu s OLIMELOM N9.

N7
7 g dusíka / liter

Pacient so strednou 
potrebou proteínov

Celková energia
1,14 kcal/ml

Veľké množstvo 
energie pri 

minimálnom 
objeme

Napríklad:
Pacientov stav sa zlepší a je 
preložený na oddelenie. Nedokáže 
tolerovať enterálnu výživu - 
prechádza na OLIMEL N7E.

N5
5 g dusíka / liter

Pacient so strednou 
potrebou proteínov

Celková energia
0,99 kcal/ml

Stredné 
množstvo energie 
pri minimálnom 

objeme

Napríklad:
Pacientov stav sa naďalej zlepšuje, 
ale toleruje len malé množstvo 
enterálnej stravy. Ako hlavným 
zdrojom výživy je OLIMEL N5E.

N4
4 g dusíka / liter

Pacient s nízkou 
potrebou proteínov

Celková energia
0,7 kcal/ml

Nízka osmolarita: 
760 mOsm/l

Napríklad:
Pacientov stav dovoľuje prijímať 
väčšie množstvá enterálnej stravy, 
PERIOLIMEL N4E je podávaný 
na doplnenie potrebnej energie.

Optimalizovaná parenterálna výživa 
pre široké spektrum pacientov

Baxter Slovakia s.r.o.
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, tel.: 02/5941 8455, fax: 02/5941 8467
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Kazuistika č. 1
74-letý polymorbidní muž s ICHS, arteriální hy-

pertenzí, dyslipidemií, chronickou pankreatitidou 
a symptomatickou kalkulozní cholecystitidou. Pro 
rychle progredující AAA morfologicky nevhodné 
k endovaskulární terapii (krátký krček subrenálně) 
byl tento nemocný indikován k elektivní operaci. 
Výkon (resekce s aortoaortální substitucí) byl pro-
veden s minimálními krevními ztrátami a krátkým 
časem subrenální aortální svorky. Na závěr výkonu 
provedena nekomplikovaná cholecystektomie. 
Další průběh byl bez pozoruhodností (až doda-
tečně anamnesticky zjištěna ojedinělá epizoda 
příměsi krve ve stolici cca 4. – 5. pooperační den). 
Po dvou týdnech se objevila sterkorální píštěl v rá-
ně a nemocný byl indikován k urgentní operační 
revizi, při které nalezena gangrena a perforace 
sigmoidea se sterkorální peritonitidou. Provedena 
levostranná hemikolektomie s terminální transver-
sostomií. V dalším průběhu byl nemocný opakova-
ně reoperován (pro nitrobřišní krvácení, opakova-
nou nekrozu ilea, dehiscenci laparotomie). 79. den 
po primooperaci byl přeložen na metabolickou 
jednotku pro syndrom krátkého střeva. Zde po 
několika týdnech umírá pod obrazem akutního 
infarktu myokardu.

Kazuistika č. 2
85-letá žena s anamnézou ICHS, CHRI a arteriál-

ní hypertenze byla z vitální indikace operována pro 
intraperitoneální rupturu AAA. Před výkonem resu-
scitována. Provedena resekce AAA s aortoaortální 
substitucí, perioperační krevní ztráta 4500ml. V kli-
nickém a laboratorním nálezu první den po výkonu 
dominovalo vzedmutí břicha, vysoký nitrobřišní tlak 
(IAP) se známkami syndromu nitrobřišního přetlaku 
(abdominal compartment syndrome – ACS), meta-
bolická acidoza, anurie. Indikována proto k operační 
revizi, při níž nalezena transmurální ischemie celého 
colon. Provedena subtotální kolektomie s termi-
nální ileostomií. Pacientka zemřela v den operační 
revize v důsledku septického šoku.

Kazuistika č. 3
76-letý muž s CHOPN IV. stupně na domácí oxy-

genoterapii, s cor pulmonale chronicum, polyglobulií 
a arteriální hypertenzí byl indikován k urgentní ope-
raci pro retroperitoneální rupturu AAA (Eurostar D).  
Provedena resekce s bifurkační substitucí (vpravo 
do ústí společné pánevní tepny, vlevo do společné 
pánevní tepny při nutnosti exkluze a.iliaca inter-
na l. sin.). Perioperační ztráty byly kolem 3500ml 
(poraněna levá společná pánevní žíla). Po výkonu 

dlouhodobě ventilován. Pasáž zprvu volná, hodnoty 
nitrobřišního tlaku do 15 mmHg, bez známek rozvo-
je ACS. Postupně oblenění peristaltiky s vzedmutím 
břicha a s přetrvávajícími odpady do NGS, labo-
ratorní parametry bez větší pozoruhodnosti. Dva 
týdny po výkonu byl nemocný indikován k operační 
revizi pro pneumoperitoneum na CT. Operatér na-
lezl gangrenu sestupného tračníku a esovité kličky 
a provedl levostrannou hemikolektomii s termi-
nální transversostomií. V dalším průběhu návrat 
k trvalé podpůrné ventilaci. Chirurgicky zhojen byl 
nemocný přeložen 79. den po operaci na oddělení 
dlouhodobé intenzívní péče. 

Diskuse

Rizikové faktory NOIC
Práce některých autorů se zabývaly predikcí 

rozvoje NOIC po resekcích AAA. Clark et al. uvádějí 
tři hlavní rizikové faktory: rupturu AAA, koagulo-
patii a peroperační arteriální hypotenzi, přičemž 
v případě přítomnosti jednoho z těchto faktorů je  
pravděpodobnost vzniku NOIC 10 % a za přítom-
nosti dvou, resp. tří stoupá predikce na 50 %, resp. 
90 % (2). Nepochybně existují i další stavy a klinické 
situace, kdy lze rozvoj NOIC předpokládat s vyšší 
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pravděpodobností. Stále se hojně diskutuje otáz-
ka replantace dolní mesenterické tepny (AMI) do 
cévní protézy. Dnes se většina odborné veřejnosti 
shoduje, že vzhledem k bohatému kolaterálnímu 
tepennému zásobení levé poloviny tlustého střeva  
(Drummondova a Riolanova anastomoza) je pro 
cévní zásobení dostačující průchodné povodí horní 
mesenterické tepny (AMS) a vnitřních ilických tepen 
(AII) – především levé. AMI se proto doporučuje re- 
implantovat do cévní protézy v případě exkluze vni-
třních ilických tepen, jako je tomu především u aor-
tálních aneuryzmat typu Eurostar D, i když efekt 
tohoto postupu není validně prokázán. Nutnost 
suprarenálního naložení aortální svorky (iuxta-, resp. 
suprarenální aneuryzmata) rovněž zvyšuje pravdě-
podobnost rozvoje NOIC, i když v těchto případech 
je střevní ischemie spíše důsledkem embolizace do 
povodí AMS a tedy arteriální okluze. 

Typy a průběh NOIC
Hypoperfuze colon postihuje v první řadě 

mukozu na antimesokolické straně střeva, která je 
kapilárním a tedy koncovým povodím tepenného 
zásobení. Při další progresi nebo při razantnějším 
hypoperfuzním inzultu se ischemické změny po-
souvají směrem k větším cévám – tedy do sub-
mukozy a serosy střeva. NOIC lze na základě právě 
této pokročilosti ischemických změn rozdělit na tři 
stupně. První stupeň je definován jako mukozní 
ischemie, která má transientní charakter a zpravi-
dla mírný průběh. Stupeň druhý je definován jako 
ischemie mukozní a muskulární a podle klinického 
průběhu se dělí na další dva podstupně – s, nebo 
bez multiorgánového selhávání (MODS). Stupeň 
třetí je charakterizován jako transmurální ischemie 
s gangrenou až perforací trávicí trubice a je vždy 
doprovázen rozvojem MODS (3).

Prevence vzniku NOIC
Patogeneze vzniku NOIC je nepochybně mul-

tifaktoriální, alespoň doposud není známa žádná 
přesvědčivá evidence dokládající jednoznačnou 
příčinu. Z výše uvedených skutečností lze nicméně 
odvodit preventivní kroky k omezení incidence 
NOIC: patří mezi ně rychlost výkonu (doba svorky 
na aortě), snaha o minimalizaci krevních ztrát, mi-
nimalizace manipulace se střevem a jeho cévním 
zásobením, prevence podchlazení a zachování 
hypogastrického průtoku; v případě exkluze levé 
vnitřní pánevní tepny pak případná reimplantace 
AMI. Velká míra odpovědnosti leží na anesteziolo-
govi – udržení hemodynamické stability operova-
ného je jeho stěžejním úkolem.

Někteří autoři se zabývají možnostmi ochrany 
střeva jak před perioperačním ischemickým inzultem, 
tak i v další pooperační péči. Colon zde není vnímáno 

pouze jako cílový orgán pro takový inzult, ale pře-
devším jako „motor“ syndromu systémové imunitní 
odpovědi (SIRS), kdy ischemický (resp. hypoperfuzní) 
podnět vyústí v narušení slizniční střevní bariéry. Ta se 
projeví mj. endotoxinémií. V ochraně střeva se v peri-
operačním období úspěšně uplatňují některé koloidní 
roztoky; např. byl prokázán pozitivní vliv hydroxyetyl-
škrobů na splanchnickou mikrocirkulaci (konkrétně 
HES 200kDa), které, oproti jiným koloidům, výrazně 
snižují riziko SIRS a plicního a renálního poškození. 
Příznivě ovlivňují i hodnoty pooperační endotoxi-
nemie (4, 5). Perioperační realimentace s mastnými 
kyselinami s krátkým řetězcem zaměřená na ochranu 
trávicí trubice sice stimuluje aktivitu inhibitoru akti-
vátoru plasminogenu a tím redukuje prokoagulační 
odpověď při případném SIRS, vliv na pooperační 
endotoxinemii nicméně nebyl prokázán (6).

Diagnostika NOIC
Pro diagnostiku je u nemocných po resek-

cích AAA důležité především na možnost této 
komplikace myslet. Včasnou diagnostiku ztěžuje 
skutečnost, že valná část nemocných především 
po rupturách AAA je na odděleních ARO nebo 
JIP déledobě uměle ventilována a tlumena a není 
s nimi tudíž vědomý kontakt. Podezření na rozvoj 
NOIC by měl vzbudit především měnící se nález při 
vyšetření břicha, jako je distenze, ohraničená bo-
lestivost často v levém podbřišku, porucha pasáže, 
enterorrhagie, průjmy či setrvalý výdej z NGS při 
žaludeční atonii apod. Febrilie, horšící se orgánové 
funkce, nutnost protrahované inotropní podpory 
etc. budou varovnými příznaky celkovými. V labo-
ratorních výsledcích na možnost NOIC upozorní 
leukocytóza, protrahovaná metabolická acidoza, 
laktátemie, endotoxinemie, elevace CRP a dalších 
enzymů provázející nástup MODS až MOF (7).

Z paraklinických zobrazovacích vyšetření se 
uplatní, přes jisté riziko, zejména koloskopie. Tuto 
lze provést formou šetrného bedside vyšetření 
(v 95% jsou ischemické změny lokalizovány do le-
vé části colon). Vzhledem k tomu, že k rozpoznání 
ischemie není nutná biopsie, se v rukou zkušeného 
endoskopisty jedná o metodu relativně bezpečnou. 
Nevýhodou je subjektivní posouzení. Dalším vyšet-
řením, které většinou navazuje na koloskopii anebo 
je prováděno i izolovaně při podezření na rozvoj 
NOIC, je CT. Volná tekutina či pneumoperitoneum, 
výpadek v sycení stěny střeva, přítomnost plynu 
ve stěně colon nebo v portálním řečišti jsou rtg 
koreláty klinické diagnozy střevní ischémie, přičemž 
dvě posledně jmenované již svědčí pro gangrénu. 

Z laboratorních vyšetření se v posledních letech 
klade důraz na stanovení intestinální frakce proteinu 
navazujícího mastné kyseliny (i-FABP). Tato bílkovi-
na je obsažena výlučně v cytoplasmě enterocytů. 

Plazmatická hladina i-FABP se signifikantně zvyšuje 
při ischemickém poškození střevní sliznice, aniž by 
hodnoty významně stoupaly po chirurgickém vý-
konu na střevě (8, 9, 10). Vyšetření tohoto markeru je 
tedy pro záchyt NOIC relativně specifické. 

I další marker je použitelný k podchycení 
NOIC v časných stadiích. D-laktát je specifický 
metabolický produkt anaerobních bakterií, který 
přechází do krevního oběhu při narušení mukozní 
bariéry střeva. Vzhledem k velmi krátkému biolo-
gickému poločasu je po jednorázových inzultech 
(resekční výkon na střevu apod.) v séru prakticky 
nedetekovatelný. Elevace sérové hladiny D-laktátu 
svědčí spíše pro setrvalejší poruchu (např. NOIC) 
bariérové funkce GIT (9, 11). Obdobný význam má 
stanovení hladiny glutathion S-transferázy (9).

Nagata et al. popsali v prospektivní klinic-
ké studii 100 % sensitivitu a 83,9 % specificitu 
vzestupu plasmatické hladiny prokalcitoninu 
při střevní ischemii neindukované samotným 
chirurgickým výkonem na střevě (12).

V současné době postupně zaváděná pero-
perační diagnostika za i.v. podání bolusu fluores-
ceinu s následnou laparoskopií nebo laparotomií 
při užití světla Woodovy lampy k rozlišení perfun-
dovaných a ischemických částí trávicí trubice je 
použitelná i v případě podezření na NOIC (13).

Pokles intramukozního pH sigmoidea v po-
operačním období je též průkazným ukazate-
lem rozvoje hypoperfuze GIT (14, 15). Náročnost 
a nákladnost této metody ji ale determinuje 
především k experimentálnímu použití.

Hlavním úskalím diagnostiky je včasnost. 
Necpal et al. zaznamenali v retrospektivním 
souboru 17 nemocných s NOIC prudký nárůst 
mortality při diagnóze stanovené po 4. dnu od 
operace AAA ve srovnání s výsledky léčby čas-
něji odhalené střevní ischémie (16).

Terapie NOIC
První a druhý stupeň bez MODS se doporučuje 

léčit konzervativně za dodržení obecně platných 
postupů léčby šoku a ochrany colon včetně pl-
né parenterální výživy. Vyšší dva stupně s MODS 
je nutno bezprostředně po stanovení diagnozy 
NOIC řešit operačně – tedy resekcí ischemického 
úseku colon (většinou levostrannou hemikolekto-
mií s terminální transversostomií nebo subtotální 
kolektomií s terminální ileostomií) podle rozsahu 
gangrenosních změn. U chirurgické léčby je jed-
nou ze zásad ponechání co nekratšího distálního 
pahýlu rekta k prevenci jeho ischemické dehiscen-
ce. Primární střevní anastomoza se z této indikace 
po resekčních výkonech zásadně nedoporučuje.

Progrese ischémie ponechaného střeva však 
není nikdy zcela vyloučena. Menegaux et al. v pro-
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spektivní studii zachytili NOIC po 1786 resekcích 
AAA ve 49 případech (2,7 %), z nichž 24 bylo zprvu 
diagnostikováno jako první nebo druhý stupeň bez 
MODS a tedy léčeno podle výše uvedených dopo-
ručení konzervativně. U tří čtvrtin nemocných z této 
skupiny (18 pacientů) ischémie colon progredova-
la a vyžádala si dodatečnou resekci trávicí trubice. 
V konzevativně léčené skupině s nulovou letalitou 
zůstalo nakonec pouhých 6 pacientů (12,2 %), kdežto 
43 nemocných (87,8 %) bylo nutno operovat (ať už 
primárně nebo v dalším průběhu). Letalita nemoc-
ných s druhým stupněm s MODS byla 37,5 % a u ne-
mocných s třetím stupněm NOIC pak 57,1 % (3).

Závěr
NOIC je závažnou komplikací chirurgické re-

sekce AAA s vysokou letalitou. Důslednou klinickou 
i paraklinickou monitorací nemocných za užití kom-
binovaných metod (biochemické a metabolické 
markery zánětu, SIRS, bedside koloskopie, CT) lze 
smrtnost snížit k hranici 50 % za předpokladu, že 
diagnoza je stanovena včas a k případné chirurgické 
revizi dojde před rozvojem gangrény a perforace. 

Je otázkou, kolik nemocných v našem souboru 
ve skutečnosti NOIC prvního nebo druhého stup-
ně bez MODS prodělalo subklinicky (tedy podle 
koloskopického nálezu). Faktem je, že po prvním 
zachyceném případu NOIC byly na našem pra-
covišti 2.–3. pooperační den prováděny „krátké“ 
koloskopie na lůžku, kdy po dobu jednoho roku 

nebyl zachycen ani jeden případ. Z organizačních 
důvodů a vzhledem k dalšímu nulovému záchytu 
NOIC jsme od těchto vyšetření ustoupili. Později se 
však vyskytly ještě dva zmíněné případy.

Důležité je na diagnozu neokluzivní ischemic-
ké kolitidy myslet v případě jakýchkoliv odchylek 
od optimálního pooperačního průběhu a při nejas-
ných příčinách zhoršeného stavu pacienta. Blízká 
budoucnost snad do praxe uvede další metody, 
které by mohly vést k časnějšímu záchytu NOIC 
a tím i snížení letality. Jisté však je, že většinou velmi 
rizikoví a často urgentně operovaní nemocní s roz-
sáhlým aterosklerotickým postižením budou k této 
hrozivé komplikaci mnohdy inklinovat.
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