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Operace 
nezhoubných onemocnění 
ŘITI A KONEČNÍKU

Vážený paciente, vážená pacientko,
rozhodl/a jste se podrobit operačnímu zákroku na řiti a konečníku. Před touto operací budete ošetřujícím lékařem 
informován/a o povaze výkonu, možnostech operačního postupu, jeho následcích a možných rizicích a kompli-
kacích. Tento materiál by Vám měl podat základní informaci o léčbě onemocnění řiti a konečníku a měl by být 
vodítkem k Vašemu rozhovoru s ošetřujícím lékařem.

 
ZÁKLADNÍ ANATOMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ ÚDAJE, PŘÍČINY VZNIKU

Do skupiny nezhoubných onemocnění konečníku a řitní krajiny patří především hemoroidy, trhliny řiti, píštěle 
a hnisavé hlízy(abscesy) lokalizované v této krajině.
Hemoroidy jsou zvětšující se cévní pleteně. Během života se projeví asi u 50% populace. Lze je řadit mezi civi-
lizační choroby spojené se sedavým způsobem života, špatnou životosprávou a dalšími faktory jako je chronická 
zácpa, těhotenství, popřípadě jiná základní onemocnění. Zevní hemoroidy jsou umístěny pod kožním krytem 
kolem řitního otvoru. Vnitřní se nacházejí na přechodu řitního kanálu v konečník a rozdělujeme je na 4 základní 
stupně podle stadia rozvoje nemoci. Projevují se především krvácením při stolici (jasně červená krev), bolestí 
a svěděním řiti. U zevních i vnitřních hemoroidů může nastat krvácení uvnitř uzlu (vznik tzv. trombózy) s vytvo-
řením bolestivé bulky řitní krajiny.  
Trhlinou řiti nazýváme  natržení výstelky řitního kanálu na podkladě mechanického poranění, popřípadě zánětli-
vého onemocnění anu. Dělíme je na akutně a chronicky probíhající.  Bývají provázeny silnou bolestí  a krvácením 
a refl exním stažením řitních svěračů. Obtíže jsou největší při vyprazdňování stolice. 
Abscesy (hnisavé hlízy) konečníku a řiti jsou infekční ložiska způsobená poraněním nebo na podkladě zánětu 
žláz anorektální krajiny. Základním projevem tohoto akutního stavu je bolest a horečka.
Řitní a konečníkové píštěle se tvoří jako jednoduché nebo rozvětvené chodbičky v měkkých tkáních okolí řiti 
a konečníku, nejčastěji na podkladě dříve řešeného abscesu této oblasti. Dělíme je především podle vztahu k řitním 
svěračům a přítomnosti nebo absence spojení s trávicí trubicí. Píštěle se mohou objevit i jako příčina některých jiných 
základních chorob. Jsou provázeny hnisavým výtokem se špiněním spodního prádla a zánětlivými změnami.

VÝVOJ BEZ LÉČBY
Obecně můžeme konstatovat, že bez léčby není možné uvedená onemocnění vyřešit. Ne každé z nich však musí-
me nutně operovat. V dnešní době operujeme jen menší část hemoroidů vyšších stupňů, a to především takové, 
které jsou provázeny výhřezy z řitního kanálu. Pokud nejsou tato vyšší stadia choroby operativně léčena,  obtíže 
ve smyslu zvětšování uzlů, krvácení a zánětlivých komplikací  postupně narůstají.
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Příloha č.1    POUČENÍ O ZDRAVOTNÍM VÝKONU



Některé akutně vzniklé trhliny mohou být vyléčeny konzervativně. Mnohé z nich, a také všechny chronicky pro-
bíhající vyžadují chirurgický zákrok. Bez jakékoliv terapie se mohou obtíže stupňovat. V některých případech se 
stav potom komplikuje, například vznikem píštěle.
Abscesy jsou akutní onemocnění, které vyžadují vždy chirurgický zákrok, ať již ambulantní nebo při hospitalizaci. Bez 
léčby se zvětšuje bolest pacienta a narůstají místní i celkové příznaky s horečkou, které mohou vyústit až v život ohrožu-
jící stav. Většinu píštělí lokalizovaných v oblasti řiti a konečníku nelze bez operace vyřešit. Pokud jsou dlouhodobě nelé-
čené, mohou vést ke zhoršujícím se zánětlivým reakcím, opakovaným abscesům a ke vzniku dalších komplikovaných, 
navzájem komunikujících píštělí. V krajním případě mohou být základem k rozvoji zhoubeného bujení.

VYŠETŘENÍ
K určení diagnózy a rozsahu onemocnění je nejdůležitější klinické vyšetření se získáním přesných anamnestických 
údajů od nemocného. U chorob, které jsou provázeny krvácením z konečníku, provádíme vyšetření tlustého stře-
va. Někdy postačuje k určení zdroje krvácení rektoskopie či sigmoideoskopie (vyšetření konečníku a esovité kličky 
tlustého střeva optickým přístrojem) a rentgenové vyšetření tlustého střeva při jeho naplnění kontrastní látkou – 
irrigografi e. V jiných případech vyšetřujeme průběh celého tlustého střeva optickým přístrojem – kolonoskopie.
Při výskytu abscesů řitní a konečníkové krajiny provádíme  ultrazvukové vyšetření ke zjištění rozsahu postižení.
U análních trhlin je potřebné vyšetření stavu napětí řitních svěračů tzv. manometrií. Pro určení průběhu a rozsa-
hu píštělí a zhodnocení vztahu k okolním tkáním, především ke svěračům řiti, provádíme fi stulografi i (naplnění 
kanálu píštěle rentgenkontrastní látkou) a rektoskopii.

LÉČBA
Hemoroidy. U méně pokročilých případů výskytu vnitřních hemoroidů je možné léčit bez chirurgického zákroku  
zklidňujícími mastmi, čípky a dalšími léky. U menších hemoroidů volíme při častějším krvácení některé ambu-
lantní nebolestivé zákroky jako je Barronova ligatura( zaskřípnutí hemoroidu přiloženým gumovým kroužkem) 
nebo ošetření elektrickým přístrojem (Hemoron). U větších vyhřezávajících vnitřních hemoroidů přistupujeme 
k operačnímu zákroku za  hospitalizace nemocného. 
Trombóza zevního nebo vnitřního uzlu bývá řešena ambulantně chirurgicky v lokálním znecitlivění. Hemoroid je 
naříznut a sražená krev odstraněna. 
Trhliny. Některé akutní trhliny se daří vyléčit konzervativně bez chirurgického zákroku mastmi a bylinnými kou-
pelemi nebo aplikací botulotoxinu do oblasti trhliny. Většina z nich však vyžaduje uvolnění refl exního stažení 
análních svěračů. To je možno provést v celkové anestezii ambulantně roztažením  svěračů řiti nebo jinými 
metodami  na operačním sále.
Abscesy. Menší abscesy je možno řešit na ambulanci v lokálním znecitlivění. Větší operujeme vzhledem k velké 
bolestivosti v celkové anestezii a nemocného přijímáme případně na lůžko.
Píštěle. Většinu píštělí v krajině řiti a konečníku je nutno operovat. Konzervativní léčba nebývá úspěšná.

ANESTEZIE
Některé uvedené stavy dovolí při zákroku použít místní znecitlivění. Pokud tomu tak není, je třeba zvolit účinnější 
metodu k potlačení bolesti při výkonu. Jde především o celkovou anestezii (narkóza, kdy pacient „spí“) nebo 
podání roztoku do páteřního kanálu k znecitlivění těla od pasu dolů (subarachnoidální nebo epidurální blok 
– pacient je schopen během výkonu komunikovat). Výběr anestezie závisí na zkušenostech pracoviště, přání paci-
enta a celkovém zdravotním stavu nemocného. Před celkovou anestezií nesmí nemocný alespoň 6 hodin přijímat 
tekutiny a stravu. U místní anestezie toto neplatí.

PŘÍPRAVA PŘED OPERACÍ
Ambulantní výkon v místním znecitlivění nevyžaduje žádnou zvláštní předoperační přípravu. Před  operací v cel-
kové anestezii je nutno provést základní laboratorní testy, vyšetření srdeční křivky pomocí ekg event. rtg plic. Při 
přijetí pacienta na lůžko sepíše ošetřující lékař s nemocným chorbopis.  Pacient musí lékaře informovat o lécích, 
které dlouhodobě užívá a  všech stavech, které zvyšují riziko operace a mohou mít za následek vznik poope-
račních komplikací. Jde především o alergie, krevní choroby, poruchy srážlivosti krve a závažné vnitřní choroby. 
Pokud nejde o akutní operaci, neměla by být prováděna při jiném současně probíhajícím akutním onemocnění 
a bez vysazení léků, které zabraňují srážení krve. O lécích, které nemocný dostane před vlastním operačním výko-
nem, rozhoduje ošetřující lékař, operatér a vyšetřující anesteziolog. Před operacemi v oblasti řiti a konečníku je 
třeba vyprázdnit  trávicí trubici. Provádí se očistnými klysmaty(výplachy tlustého střeva vodou), někdy současně 
s vyprazdňovacími solnými roztoky přijímanými ústy. Tato procedura je zahájena již den před plánovaným výko-
nem. Pokud je to nutné, bude provedeno oholení krajiny kolem análního otvoru podle rozsahu onemocnění.
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CHIRURGICKÁ LÉČBA – OPERACE
Operace jsou prováděny na operačním sále. Po ulehnutí na operační stůl budou  nemocnému anesteziologem apli-
kovány medikamenty k zahájení anestezie. Výkony v oblasti anu a konečníku se provádějí nejčastěji vleže na zádech 
se zvednutými a roztaženými dolními končetinami, které jsou uloženy na opěrkách (gynekologická poloha).
Hemoroidy. Operace hemoroidů tzv. klasickými metodami spočívá ve vyříznutí uzlu, podvazu tepénky, která jej 
zásobuje a uzavření vytvořeného defektu vstřebatelnými stehy. K moderním a málo invazivním výkonům patří 
Longova operace za pomoci speciálního šicího přístroje. Podstatou je zde zkrácení vyhřezávající sliznice konečníku 
a přerušení tepenných přítoků do uzlů. Tím dojde ke zmenšení hemoroidu snížením průtoku krve a jeho vtažení 
zpět do konečníku. Výhodou Longovy operace je zkrácení doby hospitalizace a pracovní neschopnosti vzhledem 
k malé pooperační bolestivosti. 
Trhliny řiti. Hlavní příčinou udržování anální trhliny v bolestivém stavu je refl exně zvýšené napětí řitních svě-
račů. Jejich uvolněním dochází ke snížení bolesti a hojení trhliny. Provádí se částečným protětím řitního svěrače 
z krátkého řezu v blízkosti análního otvoru.
Abscesy.  Léčba spočívá v otevření hnisavé hlízy s vypuštěním jejího obsahu a zavedením hadičky k odtoku hnisu 
z dutiny (drenáž). 
Píštěle. Kanálek píštěle je nutno po sondování v celém rozsahu proříznout. Takto vzniklá rána se nesešívá z důvo-
du snahy o zabránění opětovné tvorby píštěle. V některých případech probíhá píštěl svěračovým systémem řiti 
a její protětí by znamenalo ztrátu možnosti udržet pod volní kontrolou odchod větrů a stolice. Takový stav řešíme 
protažením gumové hadičky kanálem píštěle. Gumička se po operaci postupně napíná a tím pomalu prořezává 
píštěl i se svěračem, který má čas k pozvolnému hojení.  

POOPERAČNÍ PRŮBĚH 
Rány po operacích v řitní krajině bývají poměrně dosti bolestivé, především při odchodu stolice. Tyto příznaky je 
možné zmírnit podávanými léky proti bolesti. Zvracení se může vyskytnout jako nežádoucí účinek podané celkové 
anestezie. Mělo by odeznít do 6 hodin od operace. Po podání anestetika do páteřního kanálu je dosaženo  necit-
livosti dolní části těla trvající několik hodin, zároveň však je omezena pohyblivost dolními končetinami. V den 
operace pije nemocný čaj, následující den jí lehkou stravu a dostává léky ke změkčení stolice. První nebo druhý den 
po výkonu začíná provádět sedací bylinné koupele, ve kterých pokračuje i po propuštění do domácí péče. Podle 
pooperačního stavu a charakteru operace jsou nemocní propouštěni 2.-5. den domů. Po ukončení hospitalizace je 
nemocný kontrolován v  proktologické poradně. Délka pracovní neschopnosti je rozdílná u různých výkonů. Může 
se pohybovat v rozmezí od několika dnů v případě Longovy operace, až po několik týdnů po klasických výkonech 
na vnitřních hemoroidech nebo při hojení velkých ran při proříznutí rozsáhlých píštělí řiti a konečníku.         

KOMPLIKACE
Komplikace po operacích v řitní krajině jsou vzácné.
Hemoroidy. Může to být krvácení, poranění análních svěračů a vytvoření hnisavé hlízy. Rány se mohou 
špatně hojit. Zúžení řitního kanálu je další málo častou komplikací.
Trhliny. Přílišné naříznutí svěrače řiti může vést k jeho nedokonalé funkci se ztrátou kontroly odchodu větrů 
a stolice.
Píštěle. Krvácení z ran a poranění svěračů jsou řídké komplikace po operaci píštělí.
U všech uvedených stavů se může objevit recidiva onemocnění se všemi průvodními příznaky.   
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Seznámil(a) jsem se s poučením o zdravotním výkonu.

Datum     Podpis pacienta
      (zákonného zástupce)


