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OPERACE 
červovitého přívěsku 

SLEPÉHO STŘEVA (APENDIXU)

Vážený paciente, vážená pacientko,

byl/a jste indikován/a k operačnímu zákroku na apendixu. Před touto operací budete ošetřujícím lékařem infor-
mován/a o zamýšleném výkonu, možnostech operačního postupu, možných komplikacích, rizicích a ev. násled-
cích. Tento materiál by Vám měl podat základní informace o chirurgické léčbě onemocnění apendixu neboli 
červovitého přívěsku slepého střeva. 

ZÁKLADNÍ ANATOMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ ÚDAJE
Apendix neboli červovitý přívěsek slepého střeva, je v průměru 6-10cm dlouhý tužkovitý útvar, odstupující ze 
slepého střeva. Nejčastěji je uložen v pravé jámě kyčelní, ale také bývá uložen v nejrůznějších jiných polohách, 
kolem slepého střeva, pod játry, v levém podbřišku a podobně, což někdy stěžuje vlastní diagnózu onemocnění 
apendixu. O apendixu se někdy hovoří jako o břišní mandli, což znamená, že má význam ve vývoji buněčné 
imunity, zejména v dětství, ale spíše jde o pozůstatek z evolučního vývoje člověka. 

PŘÍČINA A VZNIK NEMOCÍ
Nejčastějším onemocněním apendixu je jeho zánět. Podle stupně jeho rozvoje jej dělíme na lehký, neboli katarál-
ní až po nejtěžší fázi tj. gangrenosní s perforací (odúmrtí tkáně apendixu s proděravěním do volné dutiny břišní). 
Příčiny zánětu jsou uzávěr jeho vchodu se zvýšením tlaku a přestupem bakterií do stěny a tím vznik zánětu. Nej-
častější příčinou tohoto stavu je zbytnění lymfatické tkáně přívěsku bez jasného důvodu (asi v 60%), dále uzávěr 
vchodu do přívěsku a nemožnosti vyprázdnit obsah zpět do tlustého střeva (asi v 35%), v neposlední řadě, asi 
v 4%, to jsou cizí tělesa (pecka, část zubu apod.) a nádory. Akutní zánět se po zklidnění může stát zánětem 
chronickým, působící nemocnému nejčastěji neurčité bolesti v pravém podbřišku. Výskyt zánětu je v populaci 
asi 10%, nejčastěji ve věkové skupině 10-20let, ale může být i v populaci starší, mnohdy s odlišným průběhem. 
Poměr mužů k ženám je 3:2. Úmrtnost na akutní zánět přívěsku je kolem 0,6%, při jeho proděravění až 5%.
Dalším onemocněním apendixu je mukokéla, což je přítomnost někdy velmi velkého množství hlenu v apendixu. 
Méně často se vyskytující, o to závažnější, je zhoubný nádor apendixu. Jeho brzká diagnóza a správná chirurgická 
léčba je jediným způsobem k uzdravení.
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Příloha č.1    POUČENÍ O ZDRAVOTNÍM VÝKONU
POZNÁMKY LÉKAŘE█



DŮVOD OPERACE
Apendektomie neboli chirurgické odstranění červovitého přívěsku slepého střeva, se nejčastěji provádí pro jeho 
akutní zánět. Jedná se o náhlou příhodu břišní, která ohrožuje zdraví a život nemocného. Proto musí být co nej-
dříve operováno. Méně často se operuje pro chronický zánět působící bolesti a celkový dyskomfort.

VÝVOJ BEZ OPERACE
Neléčený akutní zánět apendixu, který je svým klinickým a laboratorním nálezem jednoznačně určen k chirur-
gickému odnětí vede k odúmrtí tkáně stěny s proděravěním, k uvolnění stolice, bakterií a hnisu do volné dutiny 
břišní s rozvojem ohraničeného nebo celkového hnisavého zánětu pobřišnice, rozvoji septického stavu se selhá-
ním životně důležitých orgánů (plíce, ledviny, játra, srdce) a velkým rizikem úmrtí nemocného.
Apendektomie má proto zdraví a život zachraňující účel. 

VYŠETŘENÍ
Před apendektomií u zdravého jedince není nutné rozsáhlé předoperační vyšetření. Většinou stačí odběr krve 
na krevní obraz, základní biochemický profi l, CRP (C-reaktivní protein), sedimentaci, dále ultrazvukové vyšetření 
břicha. Zcela nezbytným a základním je lékařské vyšetření chirurgem – pohledem, pohmatem, poslechem, pokle-
pem a per rektum tj. konečníkem. 

PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVA
Operace na apendixu se vždy provádí v celkové anestezii – ve spánku. Před plánovanou operací je nutné asi 12-ti 
hodinové lačnění, zavedení kanyly do jedné z končetinových žil, podání infúzí, oholení břicha a genitálu, podání 
čípků k vyprázdnění dolního úseku tlustého střeva. V případě, že se jedná o akutní operaci a pacient je najeden, 
tak jeden z možných postupů je zavedení žaludeční sondy nosem před operací k odstranění obsahu žaludku 
a tím k zabránění závažné komplikace – vdechnutí žaludečního obsahu do plic. U závažně nemocných pacientů 
je nutná úprava vnitřního prostředí, hladiny cukru v krvi, podání antibiotik ještě před operací apod.

CHIRURGICKÁ LÉČBA
Akutní zánět červovitého přívěsku a mukokéla se vždy řeší operací. Ta spočívá v uvedení nemocného do celkové 
anestezie, poté v poloze na zádech se připraví operační pole. Do dutiny břišní se nejčastěji proniká pomocí krátkého 
šikmého řezu v pravém podbřišku, někdy, zejména u obézních nemocných či očekáváme-li těžký zánět nebo obtíž-
ný výkon, používáme řez svislý podél přímého břišního svalu vpravo. Reviduje se dutina břišní, v případě přítom-
nosti výpotku (tekutiny) se odebírá vzorek a odesílá k mikrobiologickému vyšetření. Poté se přeruší cévy vyživující 
apendix, ten se poté u jeho odstupu ze slepého střeva podváže a odstraní. Pahýl se poté zanoří do slepého střeva 
pomocí stehů. Nakonec se ještě prohlédne asi 80 cm koncové části tenkého střeva k vyloučení přítomnosti možné 
vývojové vady – tzv. Meckelova divertiklu, což je výchlipka stěny tenkého střeva. Pokud je nalezen, tak se většinou 
odstraní při jedné operaci a otvor po něm se uzavře stehem. Ke konci operačního výkonu se někdy zakládá pojistný 
drén do dutiny břišní, aby odváděl sekret, který se tvoří zejména u těžkého zánětu, mnohdy rozšířeného na pobřiš-
nici. Operace končí stehem operační rány po anatomických vrstvách a přiložením sterilního obvazu. Samozřejmostí 
je kontrola počtu operačního materiálu, roušek a nástrojů. Někdy se může na apendixu operovat laparoskopicky 
tj. zavedení speciálních nástrojů skrze krátké kožní řezy do dutiny břišní, která je nafouknuta oxidem uhličitým. 
Apendix se může oddělit od slepého střeva buď v dutině břišní nebo před stěnou břišní. Celá operace je přenášena 
vysoce sofi stikovaným videosystémem na obrazovku, kde ji sleduje celá operační skupina. 

POOPERAČNÍ PRŮBĚH
Pooperační průběh se odvíjí od pokročilosti zánětu a celkového stavu nemocného před operací. Pokud je operace pro-
vedena při počáteční fázi zánětu, tak doba rekonvalescence je kratší než u výkonů obtížných se zánětlivým postižením 
okolních orgánů, případně zánětu pobřišnice. Podle nálezu se podávají antibiotika, buď v tabletách nebo v infuzích. 
První pooperační den se mohou vyskytnout stavy po podání anestezie (zvracení, nucení na zvracení), které odeznívá 
do druhého dne. Bolesti v operační ráně jsou běžné také do 1. dne, poté pomalu odeznívají. V případě jejich trvání 
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nebo zhoršení je nutné vyšetřit ránu k vyloučení infekce, rozestupu sešitých tkání apod. Zvýšená teplota je zejména po 
proběhlém těžkém zánětu běžná i 2. pooperační den. Obnovení činnosti střev je postupné, u některých nemocných 
může trvat i několik dní. Od toho se odvíjí i přijímání potravy. První den je podáván pouze čaj, druhý den je již při 
obnově větrů případně stolice, zahájen příjem plnohodnotné potravy. U starších pacientů se v souvislosti s operačním 
výkonem mohou zhoršit již chronické obtíže – dechové, srdeční, poruchy metabolismu cukrů.

KOMPLIKACE 
Každý chirurgický zákrok s sebou nese určité riziko komplikací. Tyto mohou vzniknout během výkonu anebo 
v pooperačním období. Komplikace můžeme rozdělit na chirurgické a ostatní, obvykle interního rázu. Na výskyt 
komplikací má vliv zdravotní stav pacienta (přidružené choroby), rozsah patologického procesu a v některých 
případech i anatomické podmínky operované oblasti. 
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Seznámil(a) jsem se s poučením o zdravotním výkonu.

Datum     Podpis pacienta
      (zákonného zástupce)


