
Ošetřující lékař: 

Jméno pacienta: 

Datum narození: 

Chirurgická klinika
Fakultní nemocnice
Hradec Králové CHOLECYSTEKTOMIE 

(operace žlučníku)

Vážený paciente, vážená pacientko,

rozhodl/a jste se podrobit operačnímu zákroku na žlučníku. Před touto operací budete ošetřujícím lékařem infor-
mován/a o povaze výkonu, možnostech operačního postupu, jeho následcích, možných rizicích a komplikacích. 
Tento materiál by Vám měl podat základní informace o operaci žlučníku a měl by být vodítkem k Vašemu rozho-
voru s ošetřujícím lékařem. 

ZÁKLADNÍ ANATOMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ ÚDAJE
Žlučník je podlouhlý orgán hruškovitého tvaru, který leží při spodní straně jater. Částečně je kryt pobřišnicí. Délka 
žlučníku je průměrně 8 – 12 cm a šířka 4 – 5 cm. Stěna žlučníku je tvořena několika vrstvami: sliznicí, svalovou 
vrstvou a serózou. Žlučník je svým vývodem spojen se žlučovými cestami. Základní funkcí žlučníku je shromažďo-
vání žluči, která je produkována v játrech. Jakmile do úst přijde potrava, uvolňuje se refl ektoricky uzávěr žlučníku, 
dále se v dvanáctníku uvolňují různé hormony, které způsobí kontrakci žlučníku, tím stoupne tlak ve žlučníku 
a žluč v malých dávkách přetéká žlučovými cestami do dvanáctníku, kde se smíchá s potravou a pomáhá jejímu 
trávení. Po chirurgickém odstranění žlučníku protéká žluč trvale v malém množství do dvanáctníku, což umožňuje 
uspokojivé trávení. 

PŘÍČINA NEMOCI A DŮVODY K OPERACI
Obsah kamenů ve žlučníku (cholecystolitiáza) je jeho nejčastějším onemocněním. Příčinou vzniku kamenů je 
zvýšený obsah cholesterolu ve žluči, ze kterého se postupně tvoří drobné krystalky a později kaménky. Před vzni-
kem žlučových kamenů obsahuje žlučník tzv. žlučové bláto – sludge. Kámen ve žlučníku může způsobit obtíže ve 
smyslu žlučníkové koliky nebo nechutenství (dyspepsie). Kámen se může zaklínit ve vývodu žlučníku. Komplikací 
tohoto stavu může být akutní zánět žlučníku, který pokud je neléčen, může dospět k perforaci žlučníku s únikem 
žluči do dutiny břišní nebo vytvořením ložiska s hnisem ve žlučníku. Kámen se může dále zaklínit ve žlučových ces-
tách, případně ve vývodu žlučových cest do dvanáctníku a způsobit akutní zánět žlučových cest nebo akutní zánět 
slinivky břišní. Ve výjimečných případech se může kámen skrz stěnu žlučníku proležet do dvanáctníku a způsobit 
ucpání střeva. Četnost výskytu žlučníkových kamenů u dospělé populace v České republice je 12 – 21 %, častěji se 
vyskytuje u žen. 
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VYŠETŘENÍ
Základním vyšetřením, které prokáže přítomnost kamenů ve žlučníku, je ultrazvukové vyšetření, které je zcela 
bezbolestné. Výjimečně se mohou použít i jiné metody. Při zežloutnutí nemocných a přítomnosti kamenů ve 
žlučových cestách se používá endoskopické metody (ERCP), při které je možné kameny ve žlučových cestách 
zobrazit, ale také i ze žlučových cest odstranit. 

LÉČBA
V léčbě žlučníkových kamenů se v naprosté většině případů postupuje chirurgicky. Nicméně v určitých případech 
můžeme postupovat bez operace například pomocí léků na bázi žlučových kyselin, které mohou malé kameny 
do 5 mm rozpustit. Tento způsob léčby je však vhodný pouze u nemocných, kteří nemohou nebo nechtějí být 
operováni. Hlavním důvodem operace je předcházení možným komplikacím, které se mohou vyskytnout při 
ponechaných kamenech ve žlučníku. Tyto komplikace jsou zmíněny výše. 

CHIRURGICKÁ LÉČBA – OPERACE
V současné době se již více než 90 % odstranění žlučníku s kameny provádí laparoskopickou cestou. Výkon se provádí 
v celkové anestézii. Nemocný musí před výkonem nejméně 6 hodin lačnit. Operace se provádí pomocí speciálních 
nástrojů pro laparoskopické operování. Nejprve se provede drobný řez u pupku, speciální jehlou se do dutiny břišní 
zavede speciální plyn, poté se zavede kamera a speciální nástroje. Zpravidla se používají 3 nástroje, nemocný má 
tedy zpravidla po ukončení operace 4 drobné operační ranky na břiše. Operatér pozoruje práci s nástroji na monitoru. 
Odstraní celý žlučník i s kameny, dále ošetří lůžko v játrech a zastaví případné drobné krvácení. Na vývod žlučníku 
a přívodnou tepnu žlučníku se nasadí drobné kovové svorky, které zůstanou v těle. K lůžku žlučníku se může zavést tru-
bicový drén, který se při nekomplikovaném průběhu odstraní zpravidla první nebo druhý den po operaci. Žlučník se 
z těla vyjme ranou u pupku. V některých případech, zejména při zánětech žlučníku nebo nepřehledném anatomickém 
uspořádání, není možné provést operaci laparoskopickou cestou, operatér se může rozhodnout výkon převést (kon-
vertovat) na klasický otevřený. Nejedná se o komplikaci operace, nýbrž o uvážlivé rozhodnutí operatéra, které slouží 
především pro bezpečnost nemocného a předcházení pooperačním komplikacím. Při klasické operaci se provede řez 
délky 10 – 15 cm v pravém podžebří a žlučník se odstraní zvyklým způsobem. Lůžko žlučníku se ošetří sešitím. 
U některých pacientů je laparoskopický výkon nevhodný (kontraindikován). Je to zejména u nemocných s před-
chozími operačními výkony v dutině břišní, se známým zánětem žlučníku a jiné. U těchto nemocných se od 
počátku postupuje otevřeným způsobem. 

POOPERAČNÍ PRŮBĚH
Po operaci můžete mít bolesti v operační ráně. Ty jsou zcela přirozené a ošetřující personál je bude tlumit pomocí 
léků. Po propuštění domů jsou bolesti většinou již velmi mírné. Déle trvající bolesti mohou být příznakem něk-
teré komplikace a je nutné, abyste o nich informovali svého ošetřujícího lékaře. Zvracení může být občasným 
nežádoucím účinkem celkové anestézie. Po operačním výkonu můžete přijímat tekutiny zpravidla již za několik 
hodin, lehkou stravu v závislosti na průběhu operačního výkonu první nebo druhý pooperační den. Po všech 
břišních operacích dochází k přechodnému ochrnutí činnosti střev, která netrvá zpravidla déle než 72 hodin. 
Pokud porucha střevní funkce trvá déle než 72 hodin, je nutné pomýšlet na pooperační komplikace a poradit se 
s ošetřujícím lékařem. Propuštěni domů můžete být zpravidla mezi 3. a 5. pooperačním dnem, záleží na prove-
dení operačního výkonu a pooperačním průběhu. Stehy se odstraňují zpravidla za 8 až 12 dní po operaci. Dotazy 
na činnosti, které můžete nebo nemůžete vykonávat Vám zodpoví Váš ošetřující lékař. 

KOMPLIKACE
Krvácení: při operaci žlučníku může dojít ke krvácení z větších cév v dutině břišní při zavádění trokarů a pra-
covních nástrojů do dutiny břišní. Dále mohou být poraněny cévy v blízkosti žlučníku při jeho odstraňování. 
V některých případech je nutné převést výkon na otevřený (klasický). Ve výjimečných případech je nutné pro 
pokračující krvácení provést další operační výkon k zastavení krvácení. 
Poranění žlučových cest: při operaci žlučníku z lůžka se vzácně může stát, že dojde k poranění žlučových cest, 
což je tubulární struktura odvádějící žluč z jater do dvanáctníku. V tomto případě je nutné zpravidla našít žlučo-
vod na část tenkého střeva, tak aby žluč mohla volně odtékat. 
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Únik žluči do dutiny břišní: žluč do dutiny břišní může unikat z atypických drobných žlučovodů, které jsou 
přerušeny během odstraňování žlučníku. V některých případech dochází k úniku žluči ze žlučových cest, zejména 
při jejich nepravidelném anatomickém uspořádání. Zpravidla si tato komplikace vyžádá delší ponechání drénu, 
výjimečně endoskopické řešení situace nebo i další operaci. 
Komplikace hojení rány: může dojít ke krvácení z operační rány, rozestupu okrajů operační rány, zánětům kůže 
a podkoží u operační rány. Infekce v ráně se projeví přetrvávající bolestivostí či znovuobjevením se bolestí v ráně. 
Většinou je doprovázená zvýšenou teplotou. Při objevení těchto obtíží je nutné vyhledat ošetřujícího lékaře. Tato 
komplikace si vyžádá opakované převazy a je většinou dobře zvládnutelná. 
Kýla v jizvě: Pokud jsou jizvy výrazně namáhány ještě před jejím úplným zhojením, může dojít k rozestupu 
okrajů svalové povázky a k vzniku kýly. Kýla v jizvě se zpravidla řeší operačně. 
Jiné: Při operaci žlučníku, stejně i při jakékoliv operaci, může dojít i k dalším pooperačním komplikacím. Mezi 
častější patří alergická reakce na podané léky nebo na použitý dezinfekční prostředek, trombóza hlubokých žil 
dolních končetin při jejich delší nehybnosti, některé plicní komplikace (nejčastěji zánět plic). 

Seznámil(a) jsem se s poučením o zdravotním výkonu.

Datum     Podpis pacienta
      (zákonného zástupce)


