3. lékařská fakulta University Karlovy
Klinika plastické chirurgie fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Architektonika dorzálního žilního systému prstů ruky
ve vztahu k replantacím

Disertační práce

Andrej Sukop

Školitel: Doc. MUDr. Markéta Dušková, CSc.
Konzultant: Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek

2006

Obsah:

1. Úvod
1.1

Základní přehled problematiky……………………………………5

1.2

Historický vývoj replantační chirurgie……………………………6

1.3

Současný stav operačních moţností……………………………...12

1.4

Cíl práce……………………………………………………….…13

1.5

Terminologie………………………………………………….….14

2. Materiál
2.1

Experimentální soubor…………………………………………...15

2.2

Klinický soubor…………………………………………………..17

3. Metodika
3.1

Mikrodisekce……………………………………………………..20

3.2

Kontrastní vyšetření………………………………………………21

3.3

Histologické vyšetření……………………………………………22

3.4

Operační revize…………………………………………………...24

4. Výsledky
4.1

Topografie ţilního systému………………………………………25

4.2

Chlopenní aparát ţilního systému………………………………..29

4.3

Funkční stav ţilního systému po replantaci……………………...31

2

4.4

Metody rekonstrukcí cévního řečiště u replantací…………....32

4.4.1

Rekonstrukce arteriálního řečiště

4.4.1.1

Přímá anastomóza palmární digitální arterie….………….….33

4.4.1.2

Anastomóza palmární digitální artérie
s interponovaným ţilním štěpem……….…………………....34

4.4.1.3

Přímý palmární arteriovenózní zkrat …...…………..…….....35

4.4.1.4

Palmární arteriovenózní zkrat s interponovaným
ţilním štěpem………………………………………....….…..36

4.4.1.5

Dorzální arteriovenózní zkrat s interponovaným
ţilním štěpem…………………………………………….…..37

4.4.2

Rekonstrukce ţilní drenáţe

4.4.2.1

Přímá anastomóza dorzálního ţilního systému …….………..38

4.4.2.2

Anastomóza dorzálního ţilní systému s interponovaným
ţilním štěpem…………………………………….……….....39

4.4.2.3

Přímá anastomóza volárního ţilního systému ………..….….40

4.4.2.4

Anastomóza volárního ţilního systému s interponovaným
ţilním štěpem………………………………………………...41

4.4.2.5

Arteriovenózní zkrat s interponovaným ţilním štěpem
na dorzální ţilní systém……………………………….….….42

4.4.2.6

Arteriovenózní zkrat s arteriálním štěpem in situ……………43

4.4.2.7

Venokutánní píštěl…………………………………………...44

4.4.2.8

Zevní krvácení………………………………....…………….45

4.4.2.9

Ţilní drenáţ lékařskými pijavicemi……………....………….45

3

5. Diskuze a závěr ……………………………………………….……..46
6. Obrazové přílohy…………………………………………………….51
7. Literatura……………………………………………………………..59
8. Publikační a přednášková aktivita…………………………………....63

4

Úvod

1.1 Základní přehled problematiky

Lidská ruka se v průběhu fylogenetického vývoje stala naprosto unikátní a
jedinečnou jednotkou, mající mnoho nezastupitelných funkcí, a to i v dnešním
přetechnizovaném světě. Prsty ruky neslouţí jen k úchopu, ale umoţňují kaţdému
jedinci komunikovat s okolím. Senzitivní a senzorické jednotky informují svého
nositele o pocitech chladu, tepla, tlaku, bolesti…. A co víc, v lidské civilizaci hrály a
hrají ruce tu nejdůleţitější roli, umí mluvit mezinárodním jazykem, o člověku říkají vše.
V rámci nonverbální komunikace naše ruce hovoří i tam, kde jsou naše ústa němá.
Ztráta ruky jako celku nebo i jen malé části mívá pro svého nositele závaţný
dopad v běţném, společenském i pracovním ţivotě. Lékař, zabývající se chirurgií ruky,
by neměl při záchraně toho orgánu zapomínat na všechny tyto funkční a estetické
aspekty, které ruka má.
Mikrochirurgická operační technika v rámci plastické chirurgie, zvláště
v posledních desetiletích, zaţívá rozmach. Je to především díky zdokonalujícím se
technologiím a novým šicím materiálům, které umoţňují mikrochirurgické operace cév
o průměru menším neţ 1 mm (1, 2, 3).
Replantační chirurgie umoţňuje něco, co ještě před čtyřiceti lety nebylo rutinně
moţné, „přišít“ zpět úrazem oddělenou ruku nebo i jen malou část prstu (20, 47, 56).
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1.2 Historický vývoj replantační chirurgie

Replantační chirurgie představuje specializaci v plastické chirurgii, která má
ve srovnání s dějinami jiných oborů relativně krátkou, pouze čtyřicetiletou, historii (8,
10, 21, 54). První úspěšné replantace byly provedeny v 60. letech minulého století (R.
A. Malt, C. McKhann, makroreplantace paţe, 1962, USA, Z. W. Chen makroreplantace
předloktí, 1963, Shanghai, S. Komatsu, S. Tamai replantace palce, 1965, Japonsko, E.
H. Kleinert, revaskularizace palce, 1963, USA). Teprve v 70. a 80. letech dochází
k rozšíření této metodiky díky vybudování replantačních center po celém světě.
Mikrovaskulární chirurgie, umoţňující provádět anastomózy cév o průměru
menším neţ 1-2 mm, se opírá o tři základní pilíře. 1) o zvětšení, které poskytují lupové
brýle nebo mikroskop, 2) o nové technologické postupy umoţňující vyrobit tenký šicí
materiál s operačním mikroinstrumentáriem, 3) o znalosti a principy, které byly získány
při provádění makrovaskulárních anastomóz. Kaţdý z těchto tří pilířů mikrovaskulární
chirurgie má svoji vlastní historii.
Vývoj mikroskopu
První přístroj, umoţňující zvětšení pozorovaného objektu byl sestrojen kolem
roku 1590 J. a Z. Janssonovými z Holandska. Jejich vynález nenašel širšího uplatnění.
Pokračovatelem ve zdokonalování zvětšovacího přístroje byl Holanďan C. Drebbel,
který svůj přístroj zaslal roku 1624 do Říma osobnímu lékaři papeţe J. Faberovi a ten
ho nazval mikroskop. Rozšíření vyuţití mikroskopu ve vědeckém světě je spojeno se
jmény M. Malpighi, R. Hook, A. van Leeuwenhoek. M. Malpighi, italský lékař, roku
1661 objevil krevní kapiláry a rozšířil Harveyův popis krevního oběhu. R. Hooke,
britský fyzik a konstruktér prvního mikroskopu s posuvným tubusem, popsal rostlinné
buňky v roce 1665. Zejména to však byl A. van Leeuwenhoek, holandský pláteník,
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současně také amatérský výrobce čoček a mikroskopů, který objevil svět
mikroorganismů. Jeho objev byl později oceněn Královskou společností v Londýně.
Během svého ţivota vyrobil 419 mikroskopů (28).
V lékařství bylo do roku 1860 při operacích jen zcela výjimečně vyuţíváno
zvětšení, které poskytovala lupa. C. Nylen, jako první, pouţil jednoduchý monokulární
operační mikroskop nejprve v experimentu, při preparaci vnitřního ucha u krys, a
následně i ve své klinické praxi ve Švédsku, v roce 1921 (45). G. Holmgren zavádí
do otorinolaryngologické praxe první binokulární operační mikroskop značky Carl
Zeiss v roce 1923 ve Švédsku (26). Aţ do roku 1940 byly pomocí mikroskopu
prováděny operace především v otorinolaryngologii. Později se rozšířilo jeho vyuţití i
do dalších lékařských oborů: oftalmologie, gynekologie, neurochirurgie, transplantační
a plastické chirurgie (25). V roce 1953 byl vyroben firmou Carl Zeiss první
profesionální operační mikroskop na podnět J. H. Jacobsena. V roce 1966 firma Carl
Zeiss sestrojuje mikroskop pro simultánní práci prováděnou dvěma operatéry.
Vznik a vývoj vlastní replantační chirurgie
Je přirozenou touhou lidí si zachovat normální funkci a vzhled. Ve světovém
písemnictví existuje velké mnoţství záznamů o úspěšném přihojení tkání, které byly
odděleny úrazem. Jiţ v bibli je popsán zázrak, kdy dotykem Kristus zhojil odseklý
boltec.
Then Simon Peter having a sword drew it, and smote the high pries´s servant, and cut
off his right ear. The servant´s name was Malchus. ( John 18. 10 ).
And Jesus answered and said, Suffer ye thus far. And he touched his ear, and healed
him. ( Luke 22.51).
I udeřil jeden z nich služebníka nejvyššího kněze, a uťal ucho jeho pravé. A Ježíš
odpovědě, řekl: Nechtež až potud. A dotek se ucha jeho, uzdravil jej.(Lukáš 22.50-51).
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V historii jsou zaznamenány nejrůznější pokusy o přihojení amputovaných částí
těla. Četné úspěchy zhojení amputovaných částí nosu byly zaznamenány ve větší míře
v období 15.-17. století (zlatá éra transplantací nosů). Od 18. století dochází k nárůstu
úspěchů přihojených částí amputovaných prstů (zlatá éra transplantací prstů). U všech
těchto případů se však jedná o úspěšné přihojení kompozitních transplantátů, tedy bez
provedení cévních anastomóz. Potvrzují to i práce B. Douglase a J. H. Fostera z roku
1960, na opicích Macacus rhesus, kteří úspěšně transplantovali kompozitní štěpy
proximálních článků bez provedení cévních anastomóz a prokázali v experimentu
spontánní rekanalizaci cév a přihojení prstů po pečlivé adaptaci (7, 16, 17, 24).
Počátek makrovaskulárních cévních anastomóz
Mikrovaskulární chirurgie se zabývá anastomózami arterií a vén o průměru
menším neţ 1-2 mm. Ve svých začátcích vycházela ze zkušeností autorů, kteří provedli
makrovaskulární anastomózy v experimentu a klinické praxi. První úspěšně provedenou
cévní anastomózu end to end na karotidách ovcí provedl v experimentu A. Jassinowski
v roce 1889. U člověka první úspěšnou cévní anastomózu, provedenou na a. femoralis,
popsal J. B. Murphy v roce 1897. E. Höpfner z Německa úspěšně provedl a popsal
v roce 1903 anastomózy a. femoralis u psů. Experimentální práce A. Carrela, který
standardizoval provedení makrovaskulárních anastomóz, byly oceněny Nobelovou
cenou v roce 1912 za jeho přínos v oblasti cévních anastomóz (replantace končetin u
psů a orgánové transplantace provedené v roce 1906) (11, 23). Vysoce úspěšné
makroreplantace končetin psů v experimentu byly uskutečněny v roce 1960 A. G.
Lapchinskym, C. C. Snyderem, O. Eikenem a dalšími (36). V 60. letech byly popsány
Fischerem a Lee experimentální transplantace orgánů u malých zvířat (37). V tomto
období B. Seidenberg popsal transplantace střeva u psů a rekonstrukce oesophagu
střevem u lidí.
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Vyrobení šicího materiálu – začátek éry mikrochirurgie
Vlastní začátek éry mikrochirurgie je datován k roku 1960. Díky novým
technologiím se podařilo vyrobit ultratenký šicí materiál. Tím byly splněny všechny
podmínky pro rozvoj mikrovaskulární chirugie. V této době svojí experimentální prací
J. H. Jacobsen a E. L. Suarez z Univerzity ve Vermontu dokázali, ţe s pouţitím tohoto
nového, tenkého šicího materiálu a s pouţitím speciálního jemného instrumentaria je
moţné pod mikroskopem provést suturu cévy o průměru menším neţ 1 mm (29, 30, 59).
Termín mikrochirurgie byl poprvé pouţit na setkání American College of Surgeons v
roce 1960 J. H. Jacobsonem a E. L. Suarezem. Na jejich práci navázaly experimentální
replantace na zvířatech. V roce 1963 H. J. Buncke, P. W. Schultz, provedli replantaci
ukazováku a palce na opici Macacus rhesus.
Záhy

po

těchto

úspěšných

laboratorních

experimentech

se

dostala

mikrochirurgická technika do klinické praxe. R. A. Malt a C. McKhann z Massachusetts
General Hospital v roce 1962 úspěšně realizovali makroreplantaci pravé paţe
u 12-letého chlapce, který utrpěl úraz při vlakovém neštěstí. Byly provedeny
anastomózy axilární arterie a dvou brachiálních ţil, sutury 4 velkých nervů,
intramedulární stabilizace skeletu s ošetřením svalů a šlach. 1963 byla uskutečněna
Z. W. Chenem makroreplantace předloktí v Shanghai (40). V roce 1963 Kleinert
revaskularizoval ischemický palec (27, 32, 33).
V Japonsku S. Komatsu a S. Tamai provedli první replantaci prstu na světě
27.6.1965. Průběh a výsledek tohoto zákroku byl publikován v roce 1968. Palec levé
ruky amputovaný v MP skloubení byl replantován 28-letému dělníkovi. Pacient byl
hospitalizován za 30 minut po úraze, operace byla provedena v axilárním bloku,
v ischemizaci. Celková doba operace trvala 4 hodiny 30 minut. Anastomózy 2 arterií a 2
vén šicím materiálem síly 8/0 obnovily prokrvení prstu. Sutury nervů nebyly provedeny.
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Stabilizace skeletu byla zajištěna 2 Kirschnerovými dráty. Pacient byl hospitalizován 40
dní a za 4 měsíce se vrátil do zaměstnání (34).
Paralelně byly zaznamenány úspěchy při replantacích prstů v Číně, v Shanghai.
Výsledky byly publikovány v místních čínských časopisech a nedostalo se jim ve své
době takové pozornosti, které by zaslouţily. Do povědomí odborné veřejnosti se dostaly
hlavně po návratu American Replantation Mission, která navštívila Čínu v roce 1973.
Zúčastnili se jí chirurgové z Evropy, Severní Ameriky a Austrálie, kteří si prohlédli
největší čínská mikrochirurgická centra (9). Získané zkušenosti pak byly vyuţity
při budování obdobných center po celém světě.
První klinické výsledky a úspěchy v České republice:
O replantaci palce v naší republice se pokusil jiţ v roce 1976 profesor Bařinka
z Brna, nedošlo však k přihojení replantátu (5). První úspěšná replantace v tehdejším
Československu byla uskutečněna v Brně J. Jakubíkem a J. Válkou 5. 4. 1978. 22-letý
pacient si amputoval všechny tříčlánkové prsty v oblasti metakarpofalangeálního
skloubení a distální část palce pravé ruky. K replantaci byl, vzhledem k lokálnímu
poškození prstů, vhodný pouze III. prst. Byla provedena heterotopická replantace
amputátu III. prstu na pahýl II. prstu. Na sál se pacient dostal za 2,5 hodiny po úraze.
Operace sama trvala 5 hodin. Revaskularizaci prstu zajišťovaly obě digitální arterie
a dorzální ţíla. Pro známky ţilního městnání byla provedena po 48 hodinách revize
a nová anastomóza dorzálního ţilního řečiště. Pacient byl hospitalizován 30 dní. Další
pooperační průběh byl klidný (31).
První replantace v Praze byla uskutečněna současným přednostou kliniky
plastické chirurgie M. Tvrdkem 1. 12. 1983. 31-letý pacient byl přijat za 4 hodiny
po amputaci V. prstu pravé ruky v proximálním interfalangeálním kloubu. Operace
trvala 3 hodiny. Celková doba ischemie nepřesáhla 7 hodin. Byly provedeny
10

anastomózy obou digitálních arterii a dvou dorzálních ţil, včetně sutury obou
digitálních nervů. Pacient byl hospitalizován 21 dní. I přesto, ţe byl prst nevhodně
transportován ve fyziologickém roztoku, byla replantace úspěšná.
V mikrovaskulární chirurgii byly ve světě první úspěšné výkony provedeny
v 60. letech minulého století. V letech 70. došlo k rozšíření a zlepšení dostupnosti
vybudováním replantačních a mikrochirurgických center. První mikrochirurgické
pokusy a úspěšné replantace v tehdejším Československu byly provedeny na přelomu
70.-80. let, tedy asi 10-15 let po prvních úspěšných replantacích v klinické praxi
na světě. Počátkem 80. let byla vybudována dvě mikrochirurgická centra poskytující
replantační servis celé České republice, a to při Klinice plastické chirurgie v Praze
a Klinice plastické a estetické chirurgie v Brně.
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1.3 Současný stav operačních možností

Bylo publikováno mnoho prací, které se zabývají technikami replantací,
rehabilitačními postupy i následnými korekčními operacemi. V současné době je
detailně popsán arteriální systém prstů, to neplatí o systému ţilním (4, 42, 46). Učebnice
anatomie i topografické atlasy se o této tématice vyjadřují velmi stručně, vesměs tak, ţe
není charakterizována konkrétní topografie v oblastech středních a distálních článků, ale
pouze obraz náhodné ţilní pleteně – rete venosum dorsale digiti manus. Popis ţilního
zásobení končí v úrovni vv. metacarpae dorsales et palmares a vv. intercapitales.
Některé atlasy zobrazují významnější ţilní oblouk na dorzu základního článku. Distálně
od této lokality jiţ ţilní systém není popsán. (6, 15, 18, 39, 44, 48, 49, 50, 60, 61, 62,
63).
Přitom při replantaci prstů a jejich distálních částí ve většině případů nebývá
problém s arteriálním zásobením respektive tepennými anastomózami, ale potíţe
nastávají spíše při rekonstrukci ţilní drenáţe. V řadě případů je sice moţné provést
anastomózu dorzálního ţilního systému, někdy však jen volárního systému a
v některých případech je třeba dokonce vyuţít arteriovenózního zkratu k dosaţení
adekvátní drenáţe prstu.
V současné době je výběr metody řízen jen empirickými znalostmi, které nemusí
vţdy odpovídat skutečnosti. Následné komplikace ve smyslu ztráty tkání mají negativní
dopad jak na funkci ruky, tak na psychiku pacienta.
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1.4 Cíl práce

1. V experimentální části doplnit a upřesnit topografickou anatomii ţilního řečiště
prstů, zejména průběh a průsvit cév v různých anatomických úrovních, včetně
mikroskopického a histologického ověření chlopňového systému ţil prstů ruky.

2. V klinické praxi vypracovat metodiku postupů zajišťujících dostatečnou ţilní
drenáţ při revaskularizacích a replantacích jednotlivých částí prstů v různých
úrovních v závislosti na anatomických poměrech cévního zásobení tak, aby
výsledkem bylo jednodušší stanovení strategie operačního postupu a zvýšení
úspěšnosti těchto výkonů.

3. Ověřit funkční stav ţilního řečiště prstů po provedení anastomóz v různých
časových intervalech při dalších korekčních výkonech na prstech.
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1.5 Terminologie*
Amputací totální se rozumí kompletní oddělení tkání. Amputát a pahýl spolu nesouvisí
ţádnou tkání.
Amputací subtotální se nazývá stav, kdy jsou pahýl s amputátem v kontinuitě byť
minimálním koţním můstkem, šlachou, nervem nebo kostěným skeletem. Cévy jsou
však přerušeny a amputát není prokrven. (43).
Typ subtotální amputace

Tkáň spojení amputátu a pahýlu

Typ I

Kost

Typ II

Extenzor

Typ III

Flexor

Typ IV

Nerv

Typ V

Koţní most menší neţ jedna ¼ obvodu

Replantací rozumíme rekonstrukci všech struktur důleţitých pro funkci amputované
části, zahrnující znovuobnovení cirkulace mikroneurovaskulární technikou.
Revaskularizace jedná se o výkon vedoucí k obnovení integrity a funkce u těţkých
kombinovaných poraněních s přerušením hlavních cév, kdy semiamputovaná část je
nedostatečně vyţivovaná cestou kolatarálních cév. U tohoto typu poranění je moţné
očekávat, ţe bez obnovení cévního zásobení mikrochirurgickou technikou můţe
dojít k odumření tkáně.
Makroreplantace – replantace provedená proximálně od oblasti zápěstí ruky
Mikroreplantace - replantace provedená distálně od oblasti zápěstí ruky
* podle mezinárodní klasifikace z roku 1979
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2. Materiál

2.1 Experimentální soubor
Ke sledování byly pouţity tříčlánkové prsty ruky člověka. Podle původu je lze
rozlišit na dvě skupiny. První tvořily prsty, které byly úrazovým mechanizmem
amputovány u ţivého člověka, avšak replantace nebyla moţná, ať uţ z důvodů
nevhodného místního nálezu anebo pro celkový závaţný stav pacienta (n1=26).
(Obrazová příloha: Obr. 19, 20, 21). Druhou zkoumanou skupinou byly odňaté prsty
z čerstvých kadaverů (n2=116). Celkem bylo vyšetřeno 142 prstů u 57 rukou. (Graf 1,
Tab. 1)
Graf 1. Původ vyšetřovaného materiálu

kadavery ;
81,69 %
amputáty ;
18,31 %

Tabulka 1. Původ vyšetřovaného materiálu
původ

počet

vyjádření v %

amputáty

26

18,31

kadavery

116

81,69

celkem prstů

142

100,00
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V klinické praxi se setkáváme s traumatickými amputacemi především u muţské
části populace. Tomu byl podřízen i výběr vyšetřovaného materiálu. Celkem bylo
vyšetřeno 97 prstů od muţů a 45 od ţen. Z traumatických amputací pocházelo 25 prstů
od muţů a 1 od ţeny. Rozloţení vyšetřovaných kadaverů bylo následující 72 muţských a 44 ţenských prstů. (Graf 2, Tab. 2)

Graf 2. Zastoupení vyšetřovaného materiálu dle pohlaví

kadavery - ženy;
30,99 %
kadavery - muži;
50,70%

amputáty - muži;
17,61%

amputáty - ženy;
0,70%

Tabulka 2. Zastoupení vyšetřovaného materiálu dle pohlaví
původ

muž

žena

amputace

25

1

kadavery

72

44

celkem

97

45
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2.2 Klinický soubor
Po replantacích prstů jsou v mnoha případech nutné další operační zákroky,
vedoucí ke zlepšení funkce prstů. Při tenolýzách v oblasti extenzorů a dorzálních
kapsulotomiích, nejčastěji PIP kloubu, je moţné při velmi jemné preparaci nalézt ţíly, u
kterých byly provedeny anastomózy, a posoudit jejich průchodnost.
Klinický soubor tvořilo celkem 18 pacientů. Všichni pacienti byli operováni
jedním operatérem (replantace i následná revize). Jednalo se pouze o pacienty
muţského pohlaví. Nejmladšímu pacientovi bylo v době revize 12 let, nejstaršímu 59
let. Průměrný věk byl 38,67 let.
Sloţení vyšetřovaných prstů: deset palců, tři II. prsty, tři III. prsty a dva IV.
prsty. (Graf 3, Tab.3) Operační revize (tenolýzy a kapsulotomie) u všech pacientů byly
provedeny do 1 roku od replantace (6-11 měsíců po replantaci).

Graf 3. Sloţení vyšetřovaných prstů

IV; 2
III; 3

I.; 10
II.; 3

Tabulka 3. Sloţení vyšetřovaných prstů
prst

I.

II.

III.

IV.

počet prstů

10

3

3

2
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3. Metodika

Prsty byly zkoumány mikrodisekcí pod mikroskopem, nástřikem kontrastní
látkou a 48 prstů, které byly vyšetřeny mikrodisekcí, téţ i histologickým vyšetřením
s cílem vyšetřit dorzální ţilní systém. (Graf 5, Tab. 5) Bylo vyšetřeno 80 prstů z pravé
ruky a 62 prstů z levé ruky. (Graf 4, Tab. 4)

Graf 4. Statistický přehled vyšetřovaných prstů

25
20
15
pravá HK
levá HK

10
5
0
II.

III.

IV.

V.

Tabulka 4. Statistický přehled vyšetřovaných prstů
prst

pravá HK

levá HK

celkem
prstů

II.

21

16

37

III.

23

18

41

IV.

20

16

36

V.

16

12

28

Celkem

80

62

142
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Graf 5. Způsob vyšetření

mikrodisekce;
63,38%

kontrastní látka;
36,62%

Tabulka 5. Způsob vyšetření
způsob vyšetření

počet prstů

vyjádření v %

mikrodisekce

90

63,38

kontrastní látka

52

36,62

celkem

142

100,00
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3.1 Mikrodisekce

Tkáň z prstů byla odebírána dvojím způsobem. Zpočátku sledování byl pomocí
lupových brýlí odpreparován pouze koţní kryt, aby na prstu zůstala zachována
podkoţní tkáň se ţilním systémem pro nástřik ţil kontrastním barvivem. Tento způsob
preparace byl velmi zdlouhavý a docházelo při něm k poškozování jemných větví ţil a
tak ke zkreslení výsledku. Proto byl vypracován nový postup odběru tkáně. Přesně
na rozhraní přechodu palmárního a dorzálního typu koţního krytu, po stranách prstů,
byla kůţe incidována a odebrána od úrovně lunuly nehtu aţ k MP skloubení prstu.
Preparace mezi podkoţím a extensorem na úrovni jemného, řídkého vaziva probíhala
velmi snadno a tak nedocházelo k poškození sledovaných struktur. Ţilní systém prstů
byl pak vyšetřen ze strany extenzorové, bez nutnosti odpreparovat koţní kryt.
(Obr. 1 + Obrazová příloha: Obr. 22, 23, 24).
V této fázi bylo vyšetřeno 90 prstů (15 amputovaných prstů a 75 čerstvých
kadaverů) pomocí nativní preparace pod mikroskopem, bez pouţití kontrastu. Pouze
nalezené chlopně byly samostatně obarveny Nilskou modří rozpuštěnou v ţelatině a
následně zkoumány preparačním mikroskopem (Olympus) při zvětšení 8-25x.

Obr. 1. Vyšetření dorzálního ţilního řečiště ze strany extenzoru.
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3.2 Kontrastní vyšetření

Ţilní systém dalších 52 prstů (11 amputovaných prstů a 41 čerstvých kadaverů)
byl nastříknut kontrastní látkou – tuší rozpuštěnou ve fyziologickém roztoku 1:1,
pomocí retrográdně zavedené kanyly do v. cephalica, v. basilica nebo přímo
do dorzálního řečiště v úrovni proximálního článku prstů (Obr. 2). Následovala 21
denní fixace preparátů v 4% neutrálním formaldehydu. Po uplynutí této doby, která byla
nezbytná pro stabilizaci a fixaci kontrastní látky v ţilním systému, následovala
mikropreparace, spočívající v odstranění koţního krytu a vyšetření zobrazeného
cévního systému.

Obr. 2. Retrográdně zavedené kanyly do dorzálního řečiště v úrovni proximálního
článku prstů.
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3.3 Histologické vyšetření

Bylo provedeno histologické vyšetření u 48 prstů v 5 standardizovaných
úrovních (A. distální interfalangeální kloub (DIP), B. střed středního článku, C.
proximální interfalangeální kloub (PIP), D. střed základního článku, E. MP kloub)
(Obr. 3). Celkem bylo takto vyšetřeno 48 prstů, ze kterých byla odebrána kůţe s celým
podkoţím. V popsaných místech byly odebrány bločky tkáně velké 4-5mm, kolmo
na podélnou osu jednotlivých prstů.
Tkáň byla fixována v 4% neutrálním formaldehydu a poté zpracována standardní
histologickou technikou a zalita do směsi parafín-paraplast. Pro další histologické
vyšetření byly nakrájeny paralelní řezy o tloušťce 5-10 mikrometrů a obarveny
hematoxylin-eosinem. Ve vybraných preparátech, kde byly zastiţeny chlopně, byly
pouţity další standardní metody ke znázornění struktury cévní stěny a k průkazu
přítomnosti elastických vláken – modrý trichrom a barvení dle Van Giesona na elastická
vlákna. Dále byla pouţita standardní trojstupňová imunohistochemická metoda
k průkazu endotelu s pouţitím specifické protilátky proti faktoru VIII (von Willebrand
faktor) (Sigma) v ředění 1:800. Jako detekční systém byl pouţit strepavidin-biotin
značený peroxidázou (Universal LSAB+, DAKO) a chromogen DAB (Sigma) (38).
Takto zhotovené preparáty byly vyšetřeny a hodnoceny ve světelném mikroskopu
(Olympus SZ-10J) s morfometrickým měřidlem se zaměřením na počet a velikost
jednotlivých cév a v předem stanovené lokalizaci i na přítomnost ţilních chlopní.
Při histologickém vyšetření byly měřeny vnitřní průměry cév a to v
nedilatovaném řečišti.
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Úrovně

A

B

C

D

E

Obr. 3. Vyšetřované úrovně prstů (A - DIP, B - střed středního článku, C - PIP, D - střed
základního článku, E - MP kloub).
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3.4 Operační revize
S odstupem 6 - 12 měsíců od replantace bývají pacienti indikování k tenolýzám
šlachového aparátu a kapsulotomiím malých ručních kloubů, vedoucím ke zlepšení
úchopové funkce prstu a ruky jako celku. V tomto období je to jediná moţnost jak
ověřit funkční stav anastomozovaného ţilního aparátu. Jiné vyšetřovací metody
v současnosti nejsou schopny detekovat průchodnost 0,5 mm anastomózy v této
lokalitě.
Přístup ke šlaše extenzoru byl pomocí ZIG ZAG řezu na dorzu prstu s přesahem
cca 1,5 – 2 cm od primární cirkulární jizvy. Preparace byla zahájena vţdy ve zdravé
tkáni proximálně a dorzálně od jizvy s postupnou preparací k sutuře extenzoru. Během
velmi jemné preparace bylo šetřeno ţilní řečiště nad extenzorem. V místě anastomózy,
kde byly nalezeny dobře viditelné stehy, byl posouzen stav ţilního řečiště
makroskopicky i metodou zkoušky průchodu anastomózy mezi dvěma pinzetami. Byly
sledovány úrovně od metakarpofalangeálního kloubu po oblast diafýzy středního
článku. Průměry cév nebyly zkoumány, pouze průchodnost. Distální interfalangeální
klouby a oblast distálně od něj nebyly revidovány.
Po dokončení tenolýzy extenzoru byla v indikovaných případech doplněna
dorzální kapsulotomie a redres kloubu. Uzávěr koţního krytu byl proveden v jedné
vrstvě monofilovým vláknem 4/0 nebo 5/0 ( Prolen, Ethilon ). Po operaci prsty nebyly
fixovány, od druhého pooperačního dne bylo započato s aktivní rehabilitací úměrnou
místnímu otoku a snášení bolesti pacientem.
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4. Výsledky
4.1 Topografie žilního systému

Celkem bylo vyšetřeno 142 tříčlánkových prstů, z toho 116 prstů bylo odňato
z čerstvých kadaverů a 26 tvořily nereplantabilní amputované prsty.
Na dorzu prstů byla nalezena bohatá ţilní síť se stále se opakujícími
zákonitostmi v uspořádaní cév i uloţení chlopenního aparátu.
Zkoumané úrovně prstu: A. distální interfalangeální kloub (DIP), B. střed
středního článku, C. proximální interfalangeální kloub (PIP), D. střed základního
článku, E. MP kloub. Průměrný počet cév byl dále rozdělen do 3 skupin podle velikosti
průměru lumina cév ( I - 0,3-0,5 mm, II - 0,6-1 mm, III - více jak 1 mm) viz Tabulka 6.
Podél kaţdého základního článku, na radiální a ulnární straně, vedou 2 ţíly s průměrem
větším neţ 1 mm do meziprstí, kde se ţíly z jednotlivých prstů spojují. U ukazováku a
u malíku je průměrem významnější ţíla laterálního ţilního systému vţdy na přivrácené
straně k sousednímu tříčlánkovému prsu. U prostředníku a prsteníku jsme obdobnou
dominanci ţilního systému nezaznamenali. Obě ţíly jdoucí na radiální a ulnární straně
nad základním článkem mají téměř identický průměr. Převaha laterálního ţilního
systému nad základním článkem prstu se prokázala porovnáním centrálně a laterálně
uloţených cévních kmenů, měřením průměrů jednotlivých cév na histologických řezech
i měřením cév pod mikroskopem při mikrodisekci. V oblasti distální třetiny základního
článku prstu vytvářely tyto ţíly oblouk. Nad středním a distálním článkem bylo
dominantní řečiště orientováno centrálně (Obr. 4).
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Obr. 4. V distální třetině základního článku prstu vytvářejí ţíly oblouk. Nad středním
a distálním článkem je dominantní řečiště orientováno centrálně.

Nad distálním článkem vytváří ţilní řečiště 2 základní topografické
varianty (Obr. 5).
V prvním případě dochází distálně od DIP kloubu těsně před nehtem k soutoku 2
ţil, které vytvářejí jednu velmi krátkou, ale průměrem významnou ţílu. Tato ţíla
o průměru 0,6-1,0 mm je pouţitelná pro provedení anastomózy a zajištění ţilní drenáţe
při replantaci distálního článku.
Ve druhém případě drobné ţilní kmeny nevytvářejí v oblasti distálního článku
soutok a pokračují na dorzum středního článku.
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Obr. 5. Nad distálním článkem vytváří ţilní řečiště 2 základní topografické varianty
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Tabulka 6. Podrobný statistický přehled vyšetřovaných prstů
Úroveň vyšetření

A

B

C

D

E

( počet vyšetřených prstů )

(43)

(56)

(56)

(56)

(34)

( počet cév v dané úrovni )

(179)

(324)

(363)

(347)

(177)

4,16

5,79

6,48

6,20

5,20

55,30%

48,46%

50,96%

41,79%

37,29%

(99)

(157)

(185)

(145)

(66)

32,96%

38,27%

36,36%

35,45%

35,03%

(59)

(124)

(132)

(123)

(62)

11,73%

13,27%

12,67%

22,77%

27,68%

(21)

(43)

(46)

(79)

(49)

Průměrný počet cév v dané
úrovni na 1 prstě
Procentuální vyjádření počtu
cév skupiny I ve vztahu
k celkovému počtu cév v dané
úrovni
( počet cév ve skupině I )
Procentuální vyjádření počtu
cév skupiny II ve vztahu
k celkovému počtu cév v dané
úrovni
( počet cév ve skupině II )
Procentuální vyjádření počtu
cév skupiny III ve vztahu
k celkovému počtu cév v dané
úrovni
( počet cév ve skupině III )

Legenda tabulky 6.:
Úroveň vyšetření: A - distální interfalangeální kloub, B - střední článek, C - proximální
interfalangeální kloub, D - základní článek, E - metakarpofalangeální kloub.
Skupiny průměrů vyšetřovaných cév: I - 0,3-0,5 mm, II - 0,6-1 mm, III - více neţ 1mm.
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4.2 Chlopenní aparát žilního systému

Chlopenní aparát byl nalezen a verifikován mikroskopickým a histologickým
vyšetřením ve všech zkoumaných ţilách ve všech sledovaných úrovních (od
metakarpofalangového skloubení aţ ke špičce prstu) ( Graf 6, Tab. 7). Chlopně měly 2
typické cípy (Obrazová příloha: Obr. 26, 27, 28, 29). Při úponu chlopní do stěny
cévní byl prokázán plynulý přechod endotelu na povrch chlopně, coţ bylo potvrzeno
imunohistochemickým průkazem Faktoru VIII. Chlopně byly tvořeny elastickým
vazivem s ojedinělými buňkami hladké svaloviny (aktin, modrý trichrom, van Gieson
elastika). (Obr. 6 + Obrazová příloha: Obr. 19, 20, 21, 22). Topografické uloţení
chlopní bylo konstantní. Chlopně se vţdy nacházely distálně od soutoku 2 ţil (Obr. 7).

Graf 6. Přítomnost chlopenního aparátu v ţilách podle lokality
%
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Tabulka 7. Přítomnost chlopenního aparátu v ţilách podle lokality
lokalizace
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střed. čl.

DIP

přítomnost
chlopní v %

100

100

100

100
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Obr. 6. Chlopně mají 2 typické cípy

Obr. 7. Uloţení chlopenního aparátu je vţdy distálně od soutoku dvou ţil.
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4.3 Funkční stav žilního systému po replantaci
U všech 18 pacientů, u kterých byly provedeny tenolýzy šlach extenzorů prstů
byly nalezeno a vypreparováno ţilní řečiště nad suturou extenzoru. Vzhledem
k cirkulárním jizvám po obvodu prstů po replantaci nebyl s identifikací lokality
anastomóz ţádný problém. Pouze ve 3 případech, kde byly pouţity ţilní štěpy (1-1,5 cm
dlouhé) k překlenutí defektu ţil při replantaci, bylo umístění anastomóz adekvátně
odlišné.
U všech pacientů byla vypreparována a nalezena minimálně 1 anastomózovaná
ţíla. Preparace okolní tkáně byla adekvátní pouze k nutnosti dobře provést tenolýzu
šlach a proto bylo ţilní řečiště zkoumáno v tomto rozsahu.
Byly nalezeny průchodné všechny provedené ţilní anastomózy v operačním
poli. Operační nález umístění anastomóz se shodoval s operačním protokolem primární
replantace.
Je moţné konstatovat, ţe ţilní anastomózy na prstech byly průchodné i po 6-11
měsících od replantace.
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4.4 Metody rekonstrukcí cévního řečiště u replantací

Tato kapitola se zaměřuje na klinickou praxi. Nabízí řadu moţností jak je
moţné obnovit arteriální zásobení a rekonstruovat ţilní drenáţ a to i v případech,
kdy není moţné obnovit původní anatomické poměry.
Ve snaze o detailní přehled většiny postupů, byly zde zařazeny principy
operačních rekonstrukcí na základě vlastních operačních zkušeností, ale i nejnovější
postupy uváděné v dostupné světové literatuře.
Pro co největší názornost a jednoduchost jsou se schematy principů operačních
postupů uvedeny pouze heslovitě indikace a doporučení autora. Nejedná se o
detailní operační postup, pouze o principy rekonstrukce cévního zásobení.
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4.4.1

Možnosti rekonstrukce arteriálního řečiště

4.4.1.1 Rekonstrukce tepenného zásobení přímou anastomózou palmární digitální
arterie

Indikace:
-

rekonstrukce tepenného zásobení základních, středních a distálních článků

Doporučení:
-

metoda první volby, pokud je anastomóza bez napětí (jinak je vhodné pouţít jiné
metody, např. 4.4.1.2, 4.4.1.3, 4.4.1.4)

-

preferovat anastomózy obou digitálních arterií (prevence poreplantační chladové
intolerance)

Obr. 8. Rekonstrukce tepenného zásobení přímou anastomózou palmární
digitální arterie
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4.4.1.2 Rekonstrukce tepenného zásobení anastomózou palmární digitální arterie
s interponovaným ţilním štěpem

Indikace:
-

rekonstrukce tepenného zásobení základních, středních a distálních článků

Doporučení:
-

ţilní štěp pouţít v situacích, kdy by přímá anastomóza byla pod napětím, nebo
u větších defektů arterie

-

Vhodná místa odběrů žilních štěpů:
-

volární strana předloktí – pro oblast základního článku

-

oblast tenaru a hypotenaru – pro oblast středního a distálního článku

.
Obr. 9. Rekonstrukce tepenného zásobení anastomózou palmární digitální arterie
s interponovaným ţilním štěpem
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4.4.1.3 Rekonstrukce tepenného zásobení přímým palmárním arteriovenózním
zkratem

Indikace:
-

rekonstrukce tepenného zásobení distálních a středních článků, zvláště pak
u distálního článku palce

Doporučení:
-

metoda volby při nemoţnosti vyuţít periferní část arteriálního řečiště

Obr. 10. Rekonstrukce tepenného zásobení přímým palmárním arteriovenózním
zkratem
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4.4.1.4 Rekonstrukce tepenného zásobení palmárním arteriovenózním zkratem
s interponovaným ţilním štěpem

Indikace:
-

rekonstrukce tepenného zásobení distálních a středních článků, zvláště pak
u distálního článku palce

Doporučení:
-

ţilní štěp pouţít v situacích, kdy by přímá anastomóza byla pod napětím, nebo
u větších defektů arterie

-

pro lokalitu středního a distálního článku je vhodné pouţít ţilní štěpy odebrané
z oblasti tenaru nebo hypotenaru

Obr. 11. Rekonstrukce tepenného zásobení pamárním arteriovenózním zkratem
s interponovaným ţilním štěpem
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4.4.1.5 Rekonstrukce tepenného zásobení dorzálním arteriovenózním zkratem
s interponovaným ţilním štěpem

Indikace:
-

rekonstrukce tepenného zásobení distálních a středních článků kde chybí
distálně digitální arterie

Doporučení:
-

pro lokalitu středního a distálního článku je vhodné pouţít ţilní štěpy odebrané
z oblasti tenaru nebo hypotenaru

Obr. 11. Rekonstrukce tepenného zásobení dorzálním arteriovenózním zkratem
s interponovaným ţilním štěpem
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4.4.2

Možnosti rekonstrukce žilní drenáže

4.4.2.1 Rekonstrukce ţilní drenáţe přímou anastomózou dorzálního ţilního systému

Indikace:
-

rekonstrukce ţilní drenáţe základních a středních článků

Doporučení:
-

nejrychlejší a nejjednoduší metoda, pokud je anastomóza bez napětí (jinak je
vhodné pouţít jiné metody, např. 4.4.2.2, 4.4.2.3, 4.4.2.4)

-

v oblastech distálního článku je vhodné pouţít jiné metody ţilní drenáţe (např.
4.4.2.3, 4.4.2.4., 4.4.2.5, 4.4.2.6., 4.4.2.7, 4.4.2.8.)

Obr. 12. Rekonstrukce ţilní drenáţe přímou anastomózou dorzálního ţilního systému
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4.4.2.2 Rekonstrukce ţilní drenáţe anastomózou dorzálního ţilního systému
s interponovaným ţilním štěpem

Indikace:
-

rekonstrukce ţilní drenáţe základních a středních článků

Doporučení:
-

ţilní štěp pouţít v situacích, kdy by přímá anastomóza byla pod napětím, nebo
u větších defektů ţíly

-

Vhodná místa odběrů žilních štěpů:
-

volární strana předloktí – pro oblast základního článku

-

oblast tenaru a hypotenaru – pro oblast středního článku

Obr. 13. Rekonstrukce ţilní drenáţe anastomózou dorzálního ţilního systému
s interponovaným ţilním štěpem
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4.4.2.3 Rekonstrukce ţilní drenáţe přímou anastomózou volárního ţilního systému

Indikace:
-

rekonstrukce ţilní drenáţe základních, středních a distálních článků

Doporučení:
-

metoda volby při nemoţnosti vyuţít dorzální ţilní systém

-

provést přímou anastomózu, pouze pokud je bez napětí (jinak je nutné pouţít
ţilní štěp, viz. 4.4.2.4, nebo jinou metodu ţilní drenáţe (např. 4.4.2.5., 4.4.2.6.,
4.4.2.7., 4.4.2.8.)

Obr. 14. Rekonstrukce ţilní drenáţe přímou anastomózou volárního ţilního systému
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4.4.2.4 Rekonstrukce ţilní drenáţe anastomózou volárního ţilního systému s
interponovaným ţilním štěpem

Indikace:
-

rekonstrukce ţilní drenáţe základních, středních a distálních článků

Doporučení:
-

ţilní štěp pouţít v situacích, kdy by přímá anastomóza byla pod napětím, nebo
u většího defektu ţíly

-

Vhodná místa odběrů žilních štěpů:
-

volární strana předloktí – pro oblast základního článku

-

oblast tenaru a hypotenaru – pro oblast středního článku

Obr. 15. Rekonstrukce ţilní drenáţe anastomózou volárního ţilního systému
s interponovaným ţilním štěpem
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4.4.2.5 Rekonstrukce ţilní drenáţe arteriovenózním zkratem s interponovaným ţilním
štěpem na dorzální ţilní systém

Indikace:
-

rekonstrukce ţilní drenáţe u distálních článků

Doporučení:
-

provést anastomózu jedné z digitálních tepen

-

na periferní konec druhé digitální tepny replantované části, při dostatečném
zpětném toku krve, našít ţilní štěp, který se transponuje na dorzum prstu, a
v oblasti základního článku provést anastomózu s vhodnou ţilou

Obr. 16. Rekonstrukce ţilní drenáţe arteriovenózním zkratem s interponovaným ţilním
štěpem na dorzální ţilní systém
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4.4.2.6 Rekonstrukce ţilní drenáţe arteriovenózním zkratem s arteriálním štěpem in
situ

Indikace:
-

rekonstrukce ţilní drenáţe u distálních článků

Doporučení:
-

provést anastomózy obou digitálních tepen

-

jednu z digitálních tepen v oblasti baze základního článku přerušit a
transponovat na stranu prstu, kde se provede anastomóza s vhodnou ţilou, která
je transponována z dorza prstu

Obr. 17. Rekonstrukce ţilní drenáţe arteriovenózním zkratem
s arteriálním štěpem in situ
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4.4.2.7 Rekonstrukce ţilní drenáţe venokutánní píštělí

Indikace:
-

nouzová rekonstrukce ţilní drenáţe u distálních článků, kde není moţné provést
anatomózu ţilního řečiště nebo AV zkrat

Doporučení:
-

jeden konec ţilního štěpu našít do koţního nářezu na replantátu, druhý konec
ţilního štěpu našít na vhodnou ţílu na dorzu středního nebo základního článku

-

ţilní štěp krýt xeno nebo autotransplantátem s vlhkými obklady

-

za 2-4 dny se štěp odstraní (jakmile dojde k vytvoření trombu ve štěpu)

Obr. 18. Rekonstrukce ţilní drenáţe venokutánní píštělí
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4.4.2.8 Zevní krvácení

Indikace:
-

nouzové řešení u ţilní drenáţe u distálních článků, kdy není moţné pouţít jiný
způsob ţilní drenáţe

-

někdy jediná moţnost ţilní drenáţe u malých dětí

Doporučení:
-

na konci prstu vytnout čočkovitě kůţi (cca 5x3mm), přiloţit vlhký obklad, do
kterého se zvolna vsakuje krev z nářezu a který tím zaručuje ţilní drenáţ

-

při větším krvácení je nutné pouţít dočasně suché krytí nebo naloţit 1 steh na
ránu a tím zmírnit krvácení, při známkách městnání je moţné steh opět odstranit

-

nutnost pravidelných kontrol krevního obrazu

4.4.2.9 Ţilní drenáţ lékařskými pijavicemi (Hirudo medicinalis)

Indikace:
-

jedna z moţností ţilní drenáţe u distálních článků (14, 22, 52)

Výhody:
-

kromě ţilní drenáţe i příznivé antikoagulační působení hirudinu obsaţeném
ve slinách pijavic

Nevýhody:
-

moţnost lokálních i celkových infekčních komplikací
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5. Diskuze a závěr
Cíle práce byly splněny ve všech třech bodech.
1)

Byla přesně popsána topografická anatomie dorzálního ţílního řečiště
s verifikací uloţení chlopňového aparátu.

2)

Byla vypracována detailní metodika moţných postupů při
rekonstrukci cévního zásobení u replantace prstů.

3)

Byla ověřena průchodnost ţilních anastomóz po replantaci prstů
s odstupem 6-11 měsíců.

K nejobtíţnějším úsekům replantace prstu patří rekonstrukce ţilní drenáţe. Je to
dáno jemnou a snadno zranitelnou ţilní stěnou a malými kalibry cév, které vyţadují
vysokou zručnost a speciální trénink operujícího.
V současné době je výběr místa preparace řízen empirickými zkušenostmi, které
nemusí vţdy odpovídat skutečnosti. Následné komplikace ve smyslu ztráty tkání mají
negativní dopad jak na funkci ruky, tak na psychiku pacienta (41, 57).
Někdy, při obtíţné preparaci ţil na dorzu prstu, lze identifikovat uloţení ţil
pomocí krvácení, kterého dosáhneme sejmutím cévních svorek z anastomozované
arterie. Tento způsob sice umoţňuje lepší orientaci a nalezení potřebné ţíly
k anastomóze, ale po následném zpětném naloţení cévních svorek na arterii, před
anastomózou ţilního řečiště, dochází ke stáze krve v arterii a velmi často můţe vést
k trombóze v oblasti anastomózy. Optimální stav je tehdy, je-li moţné cévní svorky
odstranit po anastomózách těsně po sobě, coţ redukuje moţnost časné trombózy v místě
porušené kontinuity endotelu cévní suturou.
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Anastomózu v mnoha případech není moţné šít přímo end to end pro nemoţnost
nasazení cévních svorek a otočení cévy. Výhodnější je pouţít primární ţilní štěp, který
se našije na tuto ţílu na amputátu před provedením osteosyntézy (12, 13, 55). Po
provedení osteosyntézy je anastomóza ţilního štěpu na ţílu na centrálním pahýlu,
nejčastěji v oblasti hlavice základního článku, dobře přístupná.
Při replantaci distálního článku, je moţné pro ţilní drenáţ vyuţít pouze různé
varianty arteriovenózních zkratů, nebo metody zevního krvácení (19, 35, 51, 53).
Neznalost existence chlopenního aparátu můţe být příčinou neţádoucích
komplikací. V některých případech můţe tak být chlopenní aparát ţilního systému prstů
mylně povaţován například za zničenou a vytrţenou intimu cévní stěny a to i přes
radikální resekci cévy. Chybné ošetření vede k následné trombóze. Při operačních
revizích pro tuto komplikaci byly na našem pracovišti nalezeny chlopně prošité stehem.
K tomu můţe paradoxně dojít tehdy, je-li céva instilována roztokem před zaloţením
posledního stehu jako ochrana před kolapsem cévy a následným prošitím protilehlé
cévní stěny. Oddálení přitisknutých chlopní roztokem od cévní stěny a jejich následné
prošití pak vede k omezení krevního průtoku a pozdější trombóze.
Celkem bylo vyšetřeno 142 tříčlánkových prstů, z toho 116 prstů bylo odňato
z čerstvých kadaverů a 26 tvořily nereplantabilní amputované prsty.
Na dorzu prstů byla nalezena bohatá ţilní síť se stále se opakujícími
zákonitostmi v uspořádaní cév i uloţení chlopenního aparátu.
Standardizace stanovení průměru cév byla vyřešena následovně. Ţílu je moţné
měřit ve spasmu, nebo dilatovanou mikrochirurgickými nástroji. Výsledné rozměry se
pak mohou lišit. Vzhledem k tomu ţe se jedná o anatomickou studii, byl rozměr cév
měřen

na

histologických

preparátech,

pod

mikroskopem,

bez

dilatace

mikrochirurgickými nástroji, jinou nezávislou osobou - zkušeným patologem.
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Tento rozměr je moţné povaţovat za nejmenší moţný vzhledem k tomu ţe
v praxi před provedením anastomózy většina mikrochirurgů cévy v oblasti středních a
základních článků dilatuje (proximálněji je to jiţ zbytečné) . To znamená, ţe udávaný
průměr cévy, v této studii, v dané úrovni nemůţe být menší, ale můţe se pouze o něco
zvětšit arteficiální dilatací, coţ je v klinické praxi při šití anastomóz výhodou.
Průměrný počet cév v jednotlivých úrovních prstu (A. distální interfalangeální
kloub (DIP), B. střed středního článku, C. proximální interfalangeální kloub (PIP), D.
střed základního článku, E. MP kloub) byl dále rozdělen do 3 skupin podle velikosti
průměru lumina cév (I- 0,3-0,5 mm, II- 0,6-1 mm, III- více jak 1 mm). Podél kaţdého
základního článku, na radiální a ulnární straně vedou 2 ţíly průměrem větším neţ 1 mm
do meziprstí, kde se ţíly z jednotlivých prstů spojují. Převaha laterálního ţilního
systému nad základním článkem prstu se prokázala porovnáním centrálně a laterálně
uloţených cévních kmenů, měřením průměrů jednotlivých cév na histologických řezech
i měřením cév pod mikroskopem při mikrodisekci. V oblasti distální třetiny základního
článku prstu vytvářejí tyto ţíly oblouk. Nad středním a distálním článkem je dominantní
řečiště orientováno centrálně (58).
Chlopenní aparát byl nalezen a verifikován mikroskopickým a histologickým
vyšetřením ve všech zkoumaných ţilách, ve všech sledovaných úrovních (od
metakarpofalangového skloubení aţ ke špičce prstu). Chlopně měly 2 typické cípy. Při
úponu chlopní do stěny cévní byl prokázán plynulý přechod endotelu na povrch
chlopně, coţ bylo potvrzeno imunohistochemickým průkazem Faktoru VIII. Chlopně
byly tvořeny elastickýn vazivem s ojedinělými buňkami hladké svaloviny (aktin, modrý
trichrom, van Gieson elastika).
Replantace prstů je spojena s fixací skeletu. Nejčastěji se pouţívá osteosyntéza
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osově nebo zkříţeně uloţenými Kirschnerovými dráty. Ve většině případů pronikají
dráty kostěným článkem skrz extenzor a kůţi na dorzální straně prstu. To má za
následek imobilizaci malých ručních kloubů po dobu cca 4-8 týdnů dle lokality a
rychlosti hojení. Doba potřebná ke zhojení šlachy flexoru je průměrně 3 týdny, u šlachy
extenzoru pak 5 týdnů.
Během hojení běţných šlachových poranění bývá prováděná pasivní ( Duran )
nebo aktivní (Kleinert - pruţné tahy) rehabilitace slouţící jako prevence pooperačních
srůstů. To však u replantovaných prstů vzhledem k fixaci není moţné.
U skupiny 18 pacientů byl sledován stav ţilního řečiště po 6 - 12 měsících po
replantaci prstu jako vedlejší nález při tenolýze šlachy extenzoru. Tenolýzy šlach
extenzorů byly provedeny buď v lokální anestezii nebo v axilárním bloku. Rozhodnutí
o typu anestezie záleţelo na klinickém nálezu a přání pacienta. Axilární blok byl
indikován u větších výkonů lokálně spojených s mohutným pooperačním jizvením,
zvláště po rozsáhlých dilacerujích poranění. Dále pak u pacientů s nízkým prahem
bolesti nebo negativním vztahem k bolesti.
V současné době není moţná jiná vyšetřovací metoda jak zjistit průchodnost
anastomózy ţil o průměru 0,3-1 mm. Dosud nebyly ve světovém písemnictví
publikovány výsledky podobných operačních revizí. U všech pacientů byly u
vypreparovaných ţil nalezeny průchodné anastomózy. Při tenolýze byla snaha zachovat
alespoň jednu anastomozovanou ţílu. Při anastomózach 3 ţil nad středním článkem
bylo technicky nemoţné zachovat všechny ţíly a kvalitně provést tenolýzy šlachy
extenzoru. Zajistit funkci prstu a ruky mělo prioritu nad zachováním všech
anastomozovaných ţil. Na druhé straně zachování kvalitní ţilní drenáţe vedlo k menším
pooperačním otokům a rychlejší rekonvalescenci.
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Mezi prsty odňatými z čerstvých kadaverů a prsty traumaticky amputovanými
nebyly nalezeny při sledování rozdíly v charakteristice ţilního řečiště. Model uţité
preparace se rovněţ osvědčil jak v de facto zdravém terénu tak i u poúrazových stavů.
Přínosem přesného popsání architektoniky tohoto ţilního systému pro klinickou
praxi je rychlejší orientace a bezpečnější preparace těchto velice jemných a snadno
zranitelných struktur, a tím i jednodušší stanovení strategie operačního postupu a
zvýšení úspěšnosti mikrochirurgických výkonů.
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6. Obrazové přílohy

Obr. 19. Vyšetřované amputáty

Obr. 20. Vyšetřované amputáty
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Obr. 21. Vyšetřované amputáty

Obr. 22. Ţilní kresba prstů ruky
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Obr. 23. Ţilní kresba ruky

Obr. 24. Ţilní kresba prstu ruky
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Obr. 25. Schéma chlopní

Obr. 26. Chlopeň – ţíla o průměru 0,3 mm
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Obr. 27. Chlopeň – ţíla o průměru 0,7 mm

Obr. 28. Chlopeň – ţíla o průměru 0,4 mm
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Obr. 29. Chlopeň – ţíla o průměru 0,3 mm

Obr. 30. Histologické vyšetření – Hematoxylin eosin
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Obr. 31. Histologické vyšetření – Hematoxylin eosin

Obr. 32. Histologické vyšetření – Weigert van Glecon
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Obr. 33. Histologické vyšetření – Azan
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