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OPERACE TENKÉHO STŘEVA

Vážený paciente, vážená pacientko,
 
rozhodl /a jste se podrobit operačnímu výkonu nebo je nutné jeho provedení. Tento výkon povede k chirurgic-
kému odstranění postiženého úseku tenkého střeva z důvodu jeho onemocnění, poruchy jeho funkce, uzavření 
jeho průsvitu nebo jiného onemocnění. Před touto operací budete ošetřujícím a operujícím lékařem informo-
ván /a o důvodech operace, o povaze chirurgického zákroku, způsobu jeho provedení a možných komplikacích 
a následcích. Dále budete informován/a o okolnostech, které by mohly nastat pokud operační zákrok nepodstou-
píte. Tento materiál by Vám měl podat základní informace o operaci tenkého střeva a být návodem k rozhovoru 
s ošetřujícím lékařem

PŘÍČINY A VZNIK ONEMOCNĚNÍ TENKÉHO STŘEVA 
Onemocnění tenkého střeva může vzniknout již na buněčné úrovni a způsobit poruchy vstřebávání určitých živin, 
ztrátu tekutin a průjmy. Průjem znamená více než tři řídké stolice denně. K vrozeným vadám tenkého střeva patří 
atrézie (tj. vrozená neprůchodnost dutého orgánu), zúžení, výchlipky – tedy stavy, kdy není část střeva správně 
vyvinutá nebo je neprůchodná. Dalšími onemocněními tenkého střeva jsou chronická zánětlivá onemocnění, 
především tzv. Crohnova choroba, což je chronický zánět celé stěny tenkého střeva nebo i dalších částí zažívacího 
traktu. Jedná se o onemocnění s mnoha projevy. Léčba je prakticky celoživotní.Nádorová onemocnění tenkého 
střeva se vyskytují velmi vzácně. Příkladem nádorového onemocnění je hormonálně aktivní nádor – karcinoid 
(nádor z hormonálně aktivních buněk střevní sliznice). Velmi zřídka se vyskytuje i karcinom (zhoubný nádor). 
Někdy může dojít k mechanické obstrukci (zamezení průchodnosti, ucpání) střeva nestravitelnými zbytky potravy 
nebo spolknutým cizím tělesem.

DIAGNOSTIKA STŘEVNÍCH ONEMOCNĚNÍ 
Prostý rentgenový snímek břicha může ukázat neprůchodnost střeva. Rentgenový snímek po polknutí kontrastní 
látky pomáhá ke zhodnocení průchodu látky střevem a zobrazení případných překážek. Další možností je zave-
dení kontrastní látky tenkou sondou přímo do tenkého střeva (enteroklýza) a následné zhodnocení stavu sliznice 
a stěny střevní. Za pomocí optického ohebného přístroje – enteroskopu je možné vyšetřit střevní sliznici přímo 
vizuálně.
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DŮVODY OPERACE 
Operační výkon na tenkém střevě může být proveden plánovaně, pokud je předem diagnostikováno jeho one-
mocnění například výchlipky sliznice, polyp, nádor nebo zánětlivé postižení určitého úseku střeva. Některé ope-
rační výkony je nutné provést akutně, neplánovaně při tzv. náhlých příhodách břišních. K těm patří uzávěr tenké-
ho střeva překážkou nebo nádorem, proděravění střeva a vytékání střevního obsahu do dutiny břišní, krvácení do 
střeva a podobně. V těchto případech jde o operace neodkladné prováděné pro bezprostřední ohrožení života. 

VLASTNÍ OPERACE 
Vlastní operace je prováděna na operačním sále. Pro tlumení bolestí v pooperačním období je někdy ještě před 
vlastní operací zavedena cévka do páteřního kanálu pro aplikaci analgetik (tzv. epidurální analgezie). Po ulehnutí 
na operační stůl je pacientovi podána anestezie. V případě celkové anestezie se léčivo podá do žíly. V krátké době 
pacient zcela klidně a postupně ztrací vědomí. Po aplikaci anestezie operační tým natře operační pole dezinfekční 
látkou a započne operační výkon. Na závěr výkonu se operační rána překrývá obvazem. Pacient je opět probuzen 
a převezen na pooperační pokoj nebo jednotku intenzivní péče, kde je monitorován do úplné stabilizace stavu. 
Při bolestech dostává léky proti bolesti. 
Typ operace se vždy řídí charakterem onemocnění. Operace spočívá většinou v provedení resekce, tedy v odstra-
nění postiženého úseku střeva. Střevo se následně spojí sešitím. Někdy je nutné střevo vyvést přes břišní stěnu 
a vytvořit tak střevní vývod (stomii). Operace se provádí na operačním sále v celkové anestezii. Někdy je nutné 
při operaci střevní obsah odsát, což ale zvyšuje riziko infekce. Před koncem operace se do břišní dutiny zpravidla 
zavede jeden nebo více drénů (hadička pro odvádění tekutiny) a dutina břišní se uzavře sešitím.  

POOPERAČNÍ PRŮBĚH
V bezprostředních několika hodinách po operaci se může objevit bolest v operační ráně, která je tlumena léky 
proti bolesti. Po propuštění domů jsou většinou již bolesti mírné a nevyžadují léky. Déle trvající výrazné bolesti 
jsou spíše příznakem některé komplikace, a proto je v tomto případě nutné kontaktovat ošetřujícího lékaře. Zvra-
cení je občasným nežádoucím účinkem celkové anestezie a odezní většinou do 6-12 hodin po operaci. Pozdější 
nebo přetrvávající zvracení může být známkou komplikace, vyžaduje zhodnocení ošetřujícím lékařem. 
Po celkové anestezii je zpravidla možné přijímat tekutiny za 4 hodiny po operaci, lehkou stravu v závislosti na 
provedeném výkonu nejpozději 3. den. Pohybovat končetinami lze libovolně ihned po operaci, chodit již za 
několik hodin po operaci, zprvu vždy s dopomocí ošetřujícího personálu. 
Stehy jsou odstraňovány podle typu materiálu a typu stehů za 7-14 dní. Vykonávat fyzickou námahu se nedopo-
ručuje nejméně 6 týdnů po operaci. Tím se snižuje riziko vzniku pooperační kýly v jizvě.

MOŽNÉ NÁSLEDKY ZÁKROKU
Trvalé následky, popřípadě úmrtí úzce souvisejí s délkou od straněného střeva, pokud se ponechá méně než 60 
%‚ je riziko negativních následků vysoké. Odstranění horní části tenkého střeva je lépe tolerována než odstranění 
dolní části střeva.
Následky bezprostředně souvisejí s ponechanou délkou střeva, někdy jsou i trvalé. Může dojít k zvýšenému 
výdeji žaludeční kyseliny, vzniku žlučníkových kamenů, ledvinových kamenů a k průjmům (ty lze částečně ovlivnit 
léky a dietou). Rovněž může dojít ke zvýšenému ukládání tuků v játrech a k poruchám metabolizmu minerálů 
v kostech. 

KOMPLIKACE
U každého chirurgického výkonu může dojít k různým komplikacím v jeho průběhu či po něm. Některé kompli-
kace bývají častější, jiné méně časté. Na většinu z nich mají vliv anatomické podmínky operované oblasti, rozsah 
patologického ložiska a zdravotní stav pacienta. 
Dále mohou vzniknout pooperační komplikace obecné, které se vyskytují zřídka: srdeční selhání, zástava 
dechu v časném pooperačním průběhu, šoková plíce při velké krevní ztrátě, zánět povrchových žil po apli-
kaci léčiv do povrchové žíly (většinou na horní končetině – léčí se obklady a analgetiky, není nebezpečná), 
poruchy funkce jater.                         
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Seznámil(a) jsem se s poučením o zdravotním výkonu.

Datum     Podpis pacienta
      (zákonného zástupce)


