
RREEVVIIZZEE  VVAARRLLEETTEE  PPŘŘII  PPOODDEEZZŘŘEENNÍÍ  NNAA  TTOORRZZII  
(při akutním otočení chámovodu) 

 
Vážený pane, 
 

Byl jste u nás na ambulanci vyšetřen akutně pro silné bolesti. Vaším ošetřujícím 
lékařem bylo vysloveno podezření na otočení varlete kolem semenného provazce, tzv. 
torze varlete. Jedná se o akutní příhodu, kdy při tzv. kremasterovém reflexu (prudké 
stažení svalu vedoucího k a kolem varlete) a tím otočení varlete kolem své osy a 
zaškrcení semenného provazce. Jedná se o závažný stav a jeho neřešení do 6 hodin 
může a většinou i vede ke ztrátě varlete. V některých případech je pacient vyšetřen 
opakovaně pro bolestivost varlete a ultrazvukem nepotvrzeno otočení varlete. V 
takovém případě se může jednat o tozri (otočení) jen malého výrůstků na varleti 
(apendixu varlete). Stav je doprovázen silnou bolestí. 

Navržená operace může vést k přechodné nebo trvalé neplodnosti. Za 
určitých podmínek je možné před léčbou provést zamražení a uskladnění vašich 
zárodečných pohlavních buněk (spermií/ oocytů). 

 

 
 

 
Popis výkonu: 
 

Výkon je prováděn v celkové anestézii. Někdy dle Vašeho stavu je možno nebo 
nutné provést výkon ve svodové anestézii. Po její nastoupení se provede řez na šourku 
a varle se vyjme z obalů. Následně se důkladně prohlídne. Pokud šlo o přetočení 
varlete, tak se jej lékař pokusí otočit zpět. Následně je nutno vyčkání, jestli se varle opět 
zbarví do normální barvy (po přetočení do správné polohy se varle začne prokrvovat). 
Pokud k tomu dojde, je to známka vitality (nepoškozeného) varlete. V takovém případě 
lékař varle zafixuje stehy k šourku zevnitř, aby v budoucnu k tomuto problému již 
nedošlo. Ještě zkontroluje celé varle, jestli na něm nejsou výrůstky, které by 
v budoucnu mohly být zdrojem potíží. Pokud nějaké nalezne, pak je odstraní. Následně 
sešije obaly a kůži šourku. V ojedinělém případě nastane po přetočení varlete zpět 
situace, kdy varle je již natolik poškozeno neprůchodností krve, že již nedojde k jeho 
vitalizaci (obnovení průtoku). V takovém případě je nutno celé varle odstranit, jinak by 
bylo zdrojem krvácení nebo infekce do budoucna. Odstraněné varle již nikdy nedoroste. 
V případě podezření na torzi přívěšku varlete (apendixu), lékař prohlídne varle a možné 
nalezené přívěšky odstraní. Následně varle vrátí do šourku, sešije obaly a kůži. 

 



Alternativy výkonu: 
 

Alternativou této metody je operaci neprovést, což může vést ke zhoršování 
stavu. Nejpravděpodobněji dojde k trvalému poškození varlete, které je pak zdrojem 
krvácení nebo infekce v šourku nebo i celého těla (sepse, otrava krve). Jen velice 
ojediněle může dojít k tzv. detorzi – tedy k zpětnému spontánnímu otočení varlete do 
normální polohy. Nicméně je zde riziko recidivy (opakování) problému. 
 
Péče po výkonu: 
 

Po operaci budete monitorován na standardním oddělení Urologie. Cílem naši 
péče bude vás co nejdřív mobilizovat, zahájit příjem stravy per orálně, obnovit střevní 
pasáž a zbavit vás drenáží (drén operační rány, cévka). Budeme se snažit předejít 
možným pooperačním komplikacím a v případě jejich vzniku jich co nejdříve efektivně 
odstranit.  

 
Komplikace po výkonu: 
 

Operační výkon je vždy velká zátěž pro organismus. Každý operační výkon je 
zatížen množstvím komplikací, které se objeví hned po operaci, nebo v pozdějším 
období. Můžou se vyskytovat od lehkých až po ty smrtelné. Některé z nich najdete v 
následujícím přehledu: 
 

Časné komplikace 
 
Krvácení  patří mezi možné pooperační komplikace obecně. V extrémním případě, 

když je krvácení významné, může skončit novou operací, jejímž cílem je 
krvácení zastavit. 

Teplota  téměř po každé operaci se může objevit zvýšená teplota. Ta není 
způsobena infekcí, ale reakcí organismu na operaci. V tomto případě 
teplota nepřevyšuje 38°C a během 8hodin odezní. 

Bolest  je nejčastějším příznakem po jakékoliv operaci. Té se zabránit nedá, dá se 
však účinně tlumit. Vnímání bolesti je u každého jiné, nelze tedy dopředu 
odhadnout její intenzitu. Pokud budete trpět bolestí, pak si neváhejte říci 
ošetřujícímu personálu. 

Infekce  infekce rány je komplikace, která není častá. Infekce se objevuje až 
několik dnů po operaci. Projevuje se zvýšením bolesti v ráně, vzestupem 
teploty, zatvrdnutím v ráně a celkovým zhoršením stavu. Pokud budete 
některý z těchto příznaků pozorovat, ihned upozorněte ošetřující personál  

 
Pozdní komplikace 

 
Serom v ráně 

jedná se o čirý, nehnisavý sekret, který může vyžadovat odstranění, a to 
odstraněním několika stehů a jeho vypuštěním. Závažnější může být jeho 
infikování a může vést k rozpadnutí operační rány. Tento zánět si 
obvykle vyžaduje dlouhodobé převazy.  

 



Operační výkon je vždy velká zátěž pro organismus. Přestože veškerá vyšetření 
prokázala, že operace je pro vás bezpečná, může nastat některá z obecných 
komplikací, které nemají souvislost s typem vaší operace, jako například: 
 
Alergická reakce  

tato reakce se může objevit při přípravě k operaci během operace i v 
pooperačním průběhu. Jedná se o přecitlivělost na podaný lék nebo 
desinfekční prostředek. Může se projevit jako kopřivka, zarudnutí, svědění 
kůže, ale může mít i podobu závažnější jako jsou dechové obtíže, celková 
slabost, pokles krevního tlaku s rozvojem šokového stavu. Projevuje se 
nejčastěji do několika vteřin nebo minut po podání léku nebo desinfekčním 
prostředku (při desinfekci operačního pole). Tato reakce se může 
vyskytnout také kdykoli i u pacientů, kteří dosud nejsou na nic alergičtí. 
Pokud budete podobnou reakci pozorovat, pak ihned informujte zdravotní 
personál. 

Trombóza hlubokých žil dolních končetin 
Tato komplikace se může objevit během operace a v pooperačním období. 
Jedná se o vytvoření krevní sraženiny v žilním systému dolních končetin. 
Největším rizikem je odtržení této sraženiny, kdy je krevním řečištěm 
odplavena do plicních cév, které může ucpat. Závažnost této komplikace 
závisí na velikosti této sraženiny a místu, kde k ucpání došlo. V konečném 
důsledku pak může způsobit dechové obtíže, šokový stav nebo při velkém 
objemu i smrt. Riziko trombózy se zvyšuje s nehybností po operaci, 
nehybností končetin, dehydratací, dále u pacientů, kteří trpí onemocněním 
žil dolních končetin nebo u takových, kteří již podobnou komplikaci 
prodělali. Jako prevenci vzniku této komplikace podáváme látky na ředění 
krve po dobu imobilizace. 

Srdeční komplikace 
Vyskytují se během operace nebo v pooperačním období. Operace i 
pooperační stav je pro celý organizmus velmi náročná zátěž, která může 
způsobit srdeční nepravidelnost (arytmii), infarkt nebo srdeční selhávání, 
zejména u pacientů s již známým srdečním onemocněním. 

Riziko závažného postižení a smrti po operaci 
Každá operace i pooperační průběh může ve výjimečných případech mít 
závažné komplikace, které mohou vést k trvalé invaliditě nebo ke smrti 
pacienta 
 

Všem závažným komplikacím se snažíme předcházet a v případě jejich výskytu je 
ihned co nejúčinněji řešit. 
 
Doporučení po propuštění: 

Fyzické šetření (omezení fyzické činnosti na běžné činnosti) je minimální, do 
plného odeznění bolesti (7-14 dnů). Operace by pro vás neměla znamenat změnu v 
dosavadním dietním režimu. Jemné stehy, které používáme, se samy rozpustí a 
vypadnou do 10-14 dnů. Pokud by setrvávaly na místě víc jak 10 dní, požádejte o jejich 
odstranění Vašeho praktického lékaře, popřípadě urologa. Pracovní zařazení je možné 
hned, jakmile Vás bolest nebude omezovat a otok odezní. Kontrola u urologa není ve 
většině případů potřebná. Pokud vzniknou komplikace, pak je kontrola v urologické 
ambulanci samozřejmostí. 


