
nedá vyčistiť, chýba obra-
nyschopnosť náhradného 
tkaniva v sieťke a v jej záhy-
boch stále ostávajú mikróby, 
ktoré sa pomaličky množia. 
A raz za čas vyvolajú zápal. 
Prelieči sa to, chvíľu je 
dobre, no zápal sa zväčša 
vracia,“ objasňuje lekár 
dôvod častých „sieťkových“ 
problémov.

Čiastočné riešenie

Pani Eve sa pokúsili zápal 
vyriešiť nasadením anti-
biotík, no tie nezabrali. 
Opäť musel prísť k slovu 
skalpel. „Vlani v lete som 
podstúpila operáciu, pri 
ktorej mi vybrali infikovanú 
časť sieťky a nasadili VACS,“ 
vraví ubolená Eva. VACS je 
podtlaková liečba, pri ktorej 
sa na spodinu infikovanej 
rany vloží systém vytvára-
júci podtlak s cieľom dostať  
von všetky hnisajúce 
zápaly a podporiť rast 
granulačného tkaniva. „Ak 
však ostáva v tele sieťka, 
stále môže vzniknúť reci-
díva,“ upozorňuje doktor 
Muranský. Presne to sa 

Vyoperovanie žlčníka 
pred ôsmimi rokmi 
privítala naša čita-
teľka Eva s úľavou. 

Konečne sa zbaví nadúvania 
a kolík, ktoré jej znepríjem-
ňovali život! Operačná rana 
jej však začala hnisať, vytvo- 
rila sa v nej hernia, a musela 
pod skalpel znovu. „Pri ope- 
rácii pruhu mi na spevnenie  
brušnej steny vložili do 
brucha sieťku. Až potom 
som mala pokoj. No ako sa 
ukázalo, len dočasne,“ vraví 
pani Eva, ktorá posledné 
mesiace bojuje s ďalším 
problémom: „Po siedmich 
rokoch sa mi oblasť okolo 
sieťky nad pupkom zapálila 
a keď to lekár narezal, začal 
vytekať hnis.“

Kedysi bola hit

„Klasická hernia sa rieši zoši-
tím. No ak nie sú dostatočne 
dobré štruktúry tkaniva, sú 
slabé alebo príliš ďaleko od 
seba, prípadne je príliš veľa 
vnútrobrušného obsahu, 
ktorý zvyšuje tlak v bruchu, 
môže sa použiť sieťka. Všije 
sa do postihnutej oblasti 

a prifixuje. Viac-menej sa 
dá povedať, že čím menej je 
chirurg skúsený, tým viac 
sa používa sieťka,“ vysvet-
ľuje riešenie hernie chirurg 
Július Muranský z kliniky 
jednodňovej chirurgie. Pred 
vyše desiatimi rokmi bolo 
použitie sieťky pomerne 
nové a na istý čas sa stala 
doslova hitom. Neskôr sa 
však ukázalo, že jej infikova-
nie nie je zďaleka výnimkou 
a lekári museli a stále musia 
riešiť komplikácie, ktoré 
sieťky prinášajú.

Zápal sa vracia

Sieťka môže byť vstreba-
teľná, polovstrebateľ- 
ná alebo, ako u pani Evy, 
nevstrebateľná. „Tá je 
najčastejšie z polypropy-
lénu a ostáva v tele celý 
život. Môže sa v nej však 
uchytiť infekcia. A to buď 
z predoperačnej kontami-
nácie, vtedy vznikne zápal 
hneď po operácii, alebo 
následne, napríklad rozse-
vom z iného miesta tela 
krvou. Takáto infekcia je 
komplikovaná, pretože sa 
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Naša čitateľka Eva má problém 
so zápalmi, ktoré jej opakovane 
spôsobuje voperovaná sieťka. Obrátili 
sme sa na chirurga, aby poradil.

Prietrž v jazve po 
operácii dokáže vyriešiť 
sieťka. No môže priniesť 
kopu ďalších problémov.Riešime 

za vás

Mikróby 
sieťky milujú

Náš 
odborník

▶ MUDr. JÚLIUS 
MURANSKÝ, MPH
chirurg 
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HERNIA  
PO OPERÁCII
Prietrže  
v jazve patria 
k najčastejším 
pooperačným 
komplikáciám. 
Ich výskyt je asi 
15-percentný. 
Častejšie sú  
u pacientov  
s nadváhou,  
s vekom nad  
45 rokov,  
u fajčiarov  
a diabetikov.

šľachovitých plôch na 
miesta s oslabením. Ak taký 
materiál v blízkosti nemáme, 
použijeme náhrady, ako je 
vstrebateľná sieťka alebo 
transplantáty prichystané 
buď z vlastnej fascie použi-
tím šľachy zo stehna, alebo 
použitím koriového trans-
plantátu, na ktorý sa využije 
koža z iného miesta tela. 
Posledná uvedená možnosť 
je najpevnejšia a bežne sa 
tak operovalo ešte pred 
dvadsiatimi rokmi. No je to 
dosť zdĺhavý, asi štvorho-
dinový zákrok,“ objasňuje 
chirurg možnosti, ktoré má 
aj pani Eva. 

ostane vnútri, je totiž stále 
rizikovým miestom. „Kde je 
zápal, tam sa sieťka uvoľní  
sama a ide ľahko von. Z mies- 
ta, kde ostane fixovaná, sa 
musí vyrezať. Samozrejme, 
ak to nie je väčšie riziko ako 
samotné ponechanie sieťky.“ 
Po odstránení sieťky totiž 
ostáva na bruchu oslabené 
miesto, cez ktoré sa opakuje 
herniácia. Spôsob jeho re- 
konštrukcie musí rozhodnúť 
chirurg na základe konkrét-
nej situácie u pacienta.

Iné možnosti

Možností, ako riešiť herniu 
aj bez použitia sieťky, 
prípadne čo s oslabeným 
miestom po jej vybratí, je 
podľa doktora Muranského 
viacero. „Najjednoduchšie 
riešenie je posuvná plas-
tika, presunutie pevných 

stalo pani Eve. Liečba VACS 
zabrala len dočasne. „V no- 
vembri som mala opäť zápal 
a po narezaní začal vytekať 
sekrét. Ranu si dezinfiku-
jem, aplikujem adhezívne 
penové krytie, no nehojí sa.  
Lekári mi odporúčajú ešte 
jednu operáciu, znova však 
len odstránenie ďalšej infi-
kovanej časti sieťky bez jej  
úplného vybratia. Ak však 
práve ona spôsobuje prob-
lém, nemala by ísť von celá? 
Obávam sa ďalšej recidívy,“ 
bezradne sa pýta naša 
čitateľka.  

Cudzie z tela von!

Podľa doktora Muranského 
má pani Eva pravdu a pri 
infekcii by naozaj mal ísť 
von z tela všetok cudzí mate-
riál – sieťka i použité šitie. 
Aj malý kúsok sieťky, ktorá 

Sieťka je zväčša  
polypropylénová  
a mala by ostať v tele už  
navždy, ak  nerobí  
problémy.


