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Operační léčba  
AKUTNÍ UZÁVĚROVÉ CHOROBY  

horních  a  dolních končetin

Vážený paciente, vážená pacientko,

vzhledem k vašemu onemocnění, je nutno přistoupit neodkladně k odstranění krevní sraženiny event. vmetku 
z tepen končetiny. Jde o akutní stav, který musíme řešit neodkladně, s cílem minimalizovat následky nedokrvení 
končetiny. Tyto následky mohou vést až ke ztrátě končetiny. Před operačním výkonem budete informován/a 
o způsobu provedení, možných komplikacích a následcích a výsledcích operační léčby.

ZÁKLADNÍ PATOLOGICKOANATOMICKÉ ÚDAJE
Náhlý uzávěr tepen je způsoben embolizací, trombozou : vmetkem (krevní sraženina, cizí telěso, tkáň), když zdro-
jem je v 80% srdce. Nejčastějšími příčinami jsou onemocnění srdce: revmatické postižení, vady chlopní,  poruchy 
srdečního rytmu, infarkt myokardu a jeho následky event. srdeční nádory. Dalším zdrojem periferních embolizací 
potom mohou být výdutě s max. lokalizací na břišní tepně event. tepnách podkolenních.
Akutní tepenný uzávěr vede k zásadním změnám končetiny ve smyslu nedokrvení. Končetina je bledá, mramo-
rovaná, bolestivá. Mohou být i poruchy čití a hybnosti. Chirurgické řešení je optimální do 6-8 hodin od začátků 
příznaků. Po delší době se mohou vyvinout nezvratné změny vedoucí k odumření končetiny, které neřešené 
mohou vést ke ztrátě končetiny a i smrti pacienta.

VYŠETŘOVACÍ METODY
Již základní vyšetření cévním chirurgem může vést k potvzení diagnozy akutního tepenného uzávěru, bez nutnosti 
dalších vyšetření je indikován neodkladný operační výkon. Z pomocných vyšetření využíváme neinvazivní ultra-
zvukové vyšetření tepenného systému. V komplikovanějších případech využíváme rentgenového kontrastního 
vyšetření (angiografi e), kdy vpichem v třísle a podáním kontrastní látky ozřejmíme typ uzávěru a někdy můžeme 
pacientovi tímto způsobem pomoci tak, že operovat není nutné.
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POZNÁMKY LÉKAŘE█CHIRURGICKÁ LÉČBA
Principem chirurgické léčby je zprůchodnění uzávěru tepen. K tomu dochází obvykle v celkové anestezii (někdy 
i místní) chirurgickým řezem dle místa uzávěru končetiny. Speciálními balonkovými katetry jsou zprůchodněny 
vypreparované příslušné tepny . Cílem je odstranit tepenné vmetky a krevní sraženiny event. provést cévní rekon-
strukci vedoucí k přemostění překážky tepenného systému a obnovení krevního zásobení končetiny.
Při akutním končetinovém uzávěru dolní končetiny je kožní řez veden obvykle v třísle, při akutním končetinovém 
uzávěru horní končetiny je kožní řez umístěn obvykle v loketní jamce.

POOPERAČNÍ PRŮBĚH A VÝSLEDKY OPERAČNÍ LÉČBY
Pacienti jsou pooperačně monitorováni na jednotkách intenzivní péče (JIP) ke sledování celkového stavu a lokál-
ního stavu končetiny. Efekt operační léčby je okamžitý a vede k úplné úlevě pacienta a k proteplení končetiny. 
Po překladu na standartní lůžko kliniky se podávají léky s aplikací do žíly, pod kůži a postupně je pacient převe-
den na tablety.
U většiny pacientů je neprůchodná tepna zprůchodněna. Výsledek je okamžitý a prognóza je velmi dobrá.
Pouze u velmi rozsáhlých, zastaralých embolizací a u pacientů s velmi pokročilými změnami ve stěně cevní se 
obnovení prokrvení nedaří a hrozí i vytvoření defektů a ztráta končetiny v důsledku pokračujícího nedostatečné-
ho prokrvení končetiny.

KOMPLIKACE
Vzhledem, k tomu, že k embolizacím a trombozám tepen končetin dochází u pacientů v pokročiléjším věku, 
komplikace souvisí s celkovým stavem nemocných. Místní komplikace jsou krvácení ze stehu tepny (nové přešití 
tepny), další embolizace (znovuzprůchodnění tepny), prodloužené a porušené hojení operační rány event. infek-
ce operační rány. 
Celkové komplikace jsou srdeční příhody, mozkové příhody event. dechová nedostatečnost.
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Seznámil(a) jsem se s poučením o zdravotním výkonu.

Datum     Podpis pacienta
      (zákonného zástupce)


