
Abstrakt: 

Úvod: Podélná střední sternotomie je nejčastěji používaným přístupem 

v kardiochirurgii s nutnou komplexní pooperační léčbou. Multifaktoriální přístup je důležitý 

zejména z důvodu předcházení pozdějším komplikacím, které mohou být velmi závažné až 

fatální. Teoretická část práce se proto věnuje popisu nejen rizikových faktorů, kvůli kterým 

může být narušen proces hojení, ale také nutričním opatřením, která by mohla snížit riziko či 

zcela předejít vzniku hluboké dehiscence sternotomické rány. 

Metodika: Metoda výzkumu spočívala v retrospektivní analýze rizikových faktorů 

hluboké dehiscence sterna u 22 pacientů, kteří podstoupili kardiochirurgickou operaci 

technikou podélné střední sternotomie v desetiletém rozmezí. Vybráno bylo 11 pacientů 

s poruchou hojení sterna, kteří byli zahrnuti do skupiny 1. Následně se vybralo dalších 11 

pacientů bez sternální dehiscence. Tito pacienti byli vybráni tak, aby jejich charakteristika 

odpovídala charakteristice pacientů první skupiny z hlediska statistického vyhodnocení a 

porovnání obou skupin (typ výkonu, délka operace, použití mimotělního oběhu, odběr 

LIMA/BIMA, atp.). Při výběru pacientů do kontrolní skupiny 2 nebylo hleděno na laboratorní 

ukazatele stavu výživy, jelikož objasnění nutričního stavu bylo jedním z cílů této práce. 

Výsledky: Retrospektivní analýzou 22 pacientů byly zjištěny tyto rizikové faktory 

hluboké dehiscence sterna: přítomnost diabetes mellitus, obezita, prodloužená doba 

operace a použití jedné či obou mammárních tepen. Naopak zvýšený věk, ženské pohlaví ani 

přítomnost chronické obstrukční plicní nemoci se jako rizikové v této práci neprokázaly. Jako 

nutriční ukazatele stavu výživy byly hodnoceny u skupiny s dehiscencí průměrně 12. den po 

operaci a u skupiny bez dehiscence průměrně 24. den po operaci následující: sérová 

koncentrace urey, kreatininu a albuminu. Urea a kreatinin byly ve fyziologických rozmezích u 

obou skupin. Naopak hladiny albuminu byly v obou skupinách pod fyziologickou mezí. 

Závěr: V této studii byly hodnoceny rizikové faktory dehiscence sternotomické rány a 

dále nutriční stav pacientů po kardiochirurgické operaci, který by mohl mít za následek vnik 

tohoto problému. Jako rizikové se v této práci ukázaly faktory diabetes mellitus, obezita, 

prodloužená doba operace a použití jedné či obou mammárních tepen. Nutriční stav všech 

pacientů se pooperačně jevil jako podprůměrný či na spodní fyziologické hranici. 


