TLAČOVÁ SPRÁVA
Košice, 13. október 2016

Prednosta I. stomatologickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ
v Košiciach prezentoval skúsenosti s riešením defektov v oblasti
úst a ústnej dutiny za použitia submentálneho flapu
Skúsenosti s riešením defektov v oblasti úst a ústnej dutiny za použitia takzvaného
submentálneho flapu prezentoval nedávno na 23. kongrese Európskej asociácie
maxilofaciálnej chirurgie v Londýne prednosta I. stomatologickej kliniky Lekárskej fakulty
UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice MUDr. Stanislav Andrejko, PhD.
„Nádory v dutine ústnej a oblasti krku sú na Slovensku pomerne častým ochorením
– v krajinách strednej Európy sú častejšie ako v iných oblastiach. Lokalizácia týchto
nádorov je veľmi nepriaznivá, keďže oblasť tváre je zodpovedná za našu verbálnu
komunikáciu - na rečovom prejave sa najvýznamnejšie podieľa jazyk, ktorý okrem toho
napomáha spracovaniu a prehĺtaniu potravy. A keďže pacienti často prichádzajú
v pokročilom štádiu ochorenia, operačný zákrok, aj liečba je náročnejšia,“ hovorí MUDr.
Stanislav Andrejko, PhD., ktorý operácie takzvaného submentálneho flapu (podbradového
laloka) realizuje ako jediný lekár na Slovensku. Svoje skúsenosti s nimi prezentoval aj na
X. medzinárodnom kongrese plastickej chirurgie, ktorý sa konal v dňoch 2.-4. júna 2016
v Košiciach a jeho prednáška nazvaná „Pokročilé nádory maxiofaciálnej oblasti“
mala u odbornej verejnosti veľký ohlas.
Špecifické operácie trvajú niekoľko hodín a často ide o veľmi radikálne zákroky.
Pokiaľ by sa len odstránil nádor a zostávajúce zdravé tkanivo jazyka (napríklad zostávajúca
polovica jazyka po nádorovej resekcii) by sa jednoducho všilo k časti ďasna alebo líca a tým
pádom by bola pohyblivosť jazyka minimálna. Pacient by mal vážne problémy nielen
s artikulovanou rečou, ale aj príjmom potravy, pretože kvôli obmedzenej funkcii jazyka
by mal problém prehĺtať. Aj týmto spôsobom, teda bez implantácie nového laloka je možné
riešiť odstránenie nádorov v oblasti jazyka, no kvalita života pacienta je potom oveľa horšia,
ako pri našití laloka z brady, či iného miesta na tele. Preto MUDr. Stanislav Andrejko, PhD.
preferuje tento operačný postup.
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„Po odstránení nádoru z časti jazyka, niekedy i celej jeho polovice, vzniká veľký
defekt. Tento defekt vieme zrekonštruovať práve spomínaným lalokom z oblasti brady.
Pritom je potrebné vypreparovať cievnu stopku submentálneho laloka, ktorá lalok vyživuje
a dostatočne veľkú časť kožnosvalového tkaniva, ktoré potom všijeme do miesta defektu
v ústnej dutine. Podbradový lalok je možné využiť aj pri rôznych stratových poraneniach
v oblasti tváre, pričom tieto operačné zákroky trvajú často aj 10 hodín,“ konštatuje
prednosta I. stomatologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP MUDr. Stanislav Andrejko, PhD.,
podľa ktorého je podbradový lalok (tzv. submentálny flep) veľmi vhodným riešením, pretože
ide o miesto blízke tvári, má podobné zloženie kože a je možné ho vložiť do ústnej dutiny
na vykrytie vzniknutej straty po odstránení nádoru. Jeho veľkou výhodou je pomerne
pohyblivá cievna stopka, ktorá má rádius 10 až 20 centimetrov, takže sa dá lalokom dobre
pohybovať a hodí sa na rekonštrukciu spodiny úst alebo časti jazyka. Problémom nie je ani
ochlpenie u mužov, ktoré sa dá odstrániť.
„Ochlpenie, ktoré je u mužov problémom, je možné odstrániť buď mechanickým
odstránením vrchnej časti kože – epidermy, alebo ožarovaním, pokiaľ je u pacienta
indikovaná aj rádioterapia kvôli rozsahu alebo povahe odstráneného nádoru. Žiarenie zničí
vlasové folikuly a ochlpenie tak natrvalo odstráni. U žien tento problém samozrejme
odpadá,“ vysvetľuje MUDr. Stanislav Andrejko, PhD., ktorý pracuje na Lekárskej fakulte
UPJŠ v Košiciach a v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice od roku 1994, pričom
sa v maxilofaciálnej špecializuje na onkochirurgiu a ako jediný slovenský lekár na Slovensku
sa špecializuje na operácie submentálneho laloka. Ako poznamenáva, nádory v oblasti ústnej
dutiny postihujú skôr nižšie sociálne vrstvy, pretože príčinou je veľakrát fajčenie
v kombinácii s nadmerným užívaním alkoholu.
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MUDr. Stanislav Andrejko, PhD. s pacientom Jánom Živčákom
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Ako hovorí pacient po takejto operácii Ján Živčák z okresu Levoča (na snímke),
vďaka náročnému zákroku dnes dokáže normálne jesť a zrozumiteľne hovoriť. „Netušil som,
že mám pod jazykom nádor - začalo ma bolieť ucho a tak som si myslel, že mám prievan.
Šiel som k ušnej lekárke a tá ma poslala k zubnému lekárovi, ktorý mal podozrenie
na nádor v ústach. Následne som sa dostal k prednostovi Andrejkovi, ktorý ma začiatkom
júna operoval. Som šťastný, že som našiel lekára, ktorý mi pomohol a nielenže odstránil
nádor, ale umožnil mi aj zrozumiteľne hovoriť, aj keď s artikuláciou mám isté problémy.
No rozhodne je to lepšie, ako keby som bol prišiel o pol jazyka. Je až neuveriteľné, čo dnes
medicína dokáže!“ konštatuje Ján Živčák, ktorému implantácia podbradového laloka výrazne
zlepšila kvalitu života po odstránení rozsiahleho nádoru pod jazykom.
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