
OOPPEERR
(ČÁSTEČNÉ NEBO ÚPLNÉ ODSTRANĚNÍ)

 
 
Vážená paní, pane, 
 

Vaším ošetřujícím lékařem Vám byl zjištěn proces probíhající na jedné nebo 
obou vašich ledvinách. S největší 
Charakter nádoru je možné zjistit jen histologickým vyšetřením. Vzhledem k tomu 
vám váš lékař doporučil operaci ledviny. V závislosti na velikosti nádoru a jeho 
umístění vám lékař navrhl jen odstranění nádoru s po
ledviny), popřípadě odstranění celé ledviny (
uložený na okraji ledviny a nezasahuje do jejího centra, pak je možno se pokusit jen 
o odstranění tohoto tumoru s ponecháním zdravé tkáně ledviny. Pok
jakkoliv veliký, ale umístěn v střední částí ledviny, pak je nutné odstranit ledviny 
celou. Stejně tak, jestliže je tumor moc velký a jeho odstranění by poškodilo větší 
část ledviny. 

Na tuto operaci je možno zvolit 2 chirurgické přístupy 
otevřený. Laparoskopie je možná, pokud velikost tumoru není taková, aby se dala 
ledvina vytáhnout přes malý kožní řez. Dále je možná, pokud není předpoklad 
velkých srůstů v břiše po předchozích operacích nebo onemocněních (zánět 
pobřišnice, Crohnova choroba,…). Také množství interních nemocí nebo nemocí 
srdce neumožňují tento přístup.

 

 
Popis výkonu: 
 

 
Výkon se provádí v celkové narkóze. Na operačním sále po uspání budete 
nepolohován pro lepší přístup k vaší ledvině. Obvykle
naboku, případě zcela na boku dle zvoleného přístupu. Provede se kožní rez pod 
žeberním obloukem. Někdy můře být zvolen i jiný přístup, o tom Vás bude informovat 
Váš ošetřující lékař. Během operace bude ledvina izolována od okolníc
nalezne se její cévní stopka. V této části se další postup liší. 

RRAACCEE  LLEEDDVVIINNYY  PPRROO  TTUUMMOORR  
(ČÁSTEČNÉ NEBO ÚPLNÉ ODSTRANĚNÍ) 

Vaším ošetřujícím lékařem Vám byl zjištěn proces probíhající na jedné nebo 
obou vašich ledvinách. S největší pravděpodobností se jedná o nádor ledviny. 
Charakter nádoru je možné zjistit jen histologickým vyšetřením. Vzhledem k tomu 
vám váš lékař doporučil operaci ledviny. V závislosti na velikosti nádoru a jeho 
umístění vám lékař navrhl jen odstranění nádoru s ponecháním ledviny (

), popřípadě odstranění celé ledviny (nefrektomie). Pokud je nádor malý, 
uložený na okraji ledviny a nezasahuje do jejího centra, pak je možno se pokusit jen 
o odstranění tohoto tumoru s ponecháním zdravé tkáně ledviny. Pok
jakkoliv veliký, ale umístěn v střední částí ledviny, pak je nutné odstranit ledviny 
celou. Stejně tak, jestliže je tumor moc velký a jeho odstranění by poškodilo větší 

Na tuto operaci je možno zvolit 2 chirurgické přístupy – laparoskopický nebo 
otevřený. Laparoskopie je možná, pokud velikost tumoru není taková, aby se dala 
ledvina vytáhnout přes malý kožní řez. Dále je možná, pokud není předpoklad 
velkých srůstů v břiše po předchozích operacích nebo onemocněních (zánět 

šnice, Crohnova choroba,…). Také množství interních nemocí nebo nemocí 
srdce neumožňují tento přístup. 

 
 

OTEVŘENĚ 

Výkon se provádí v celkové narkóze. Na operačním sále po uspání budete 
nepolohován pro lepší přístup k vaší ledvině. Obvykle se jedná o polohu mírně 
naboku, případě zcela na boku dle zvoleného přístupu. Provede se kožní rez pod 
žeberním obloukem. Někdy můře být zvolen i jiný přístup, o tom Vás bude informovat 
Váš ošetřující lékař. Během operace bude ledvina izolována od okolníc
nalezne se její cévní stopka. V této části se další postup liší.  

 

Vaším ošetřujícím lékařem Vám byl zjištěn proces probíhající na jedné nebo 
pravděpodobností se jedná o nádor ledviny. 

Charakter nádoru je možné zjistit jen histologickým vyšetřením. Vzhledem k tomu 
vám váš lékař doporučil operaci ledviny. V závislosti na velikosti nádoru a jeho 

necháním ledviny (resekce 
). Pokud je nádor malý, 

uložený na okraji ledviny a nezasahuje do jejího centra, pak je možno se pokusit jen 
o odstranění tohoto tumoru s ponecháním zdravé tkáně ledviny. Pokud je ale tumor 
jakkoliv veliký, ale umístěn v střední částí ledviny, pak je nutné odstranit ledviny 
celou. Stejně tak, jestliže je tumor moc velký a jeho odstranění by poškodilo větší 

laparoskopický nebo 
otevřený. Laparoskopie je možná, pokud velikost tumoru není taková, aby se dala 
ledvina vytáhnout přes malý kožní řez. Dále je možná, pokud není předpoklad 
velkých srůstů v břiše po předchozích operacích nebo onemocněních (zánět 

šnice, Crohnova choroba,…). Také množství interních nemocí nebo nemocí 

Výkon se provádí v celkové narkóze. Na operačním sále po uspání budete 
se jedná o polohu mírně 

naboku, případě zcela na boku dle zvoleného přístupu. Provede se kožní rez pod 
žeberním obloukem. Někdy můře být zvolen i jiný přístup, o tom Vás bude informovat 
Váš ošetřující lékař. Během operace bude ledvina izolována od okolních tkání a 
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Při resekci se postupně otevře tukové pouzdro ledviny, nalezne se tumor. 
Ten se z ledviny vytne tak, aby spodina zůstala na pohled již bez tumoru s 
dostatečným okrajem zdravé tkáně. Lůžko po tumoru se ošetří, aby nekrvácelo. 
Někdy je nutné po dobu odstraňování tumoru na chvíli zastavit přítok krve do ledviny 
kampováním cévní stopky na dobu nezbytně nutnou. Ledvina se pak vrátí zpět do 
pouzdra a to se sešije. 

U nefrektomie (tedy odstranění celé ledviny) se po uvolnění ledviny najde 
močovod, který se podváže a také se podváže cévní stopka ledviny. Podvážou se 
velké cévy, které ledvinu zásobují. Poté se celá ledvina odstraní i s pouzdrem. V 
případě nutnosti se někdy odstraní i příslušná nadledvina (pokud to vyžaduje 
umístění tumoru nebo lokální nález, případně riziko následného krvácení z 
nadledviny). Pokud byly u vás nalezeny zvětšené uzliny kolem ledviny, pak se 
odstraní i ty. U obou postupů na konci výkonu se do operační rány vloží drén, který 
odvádí sekrety vznikající při hojení rány. Následně se sešijou svaly a břišní stěna. 

 
LAPAROSKOPICKY 

 
Výhodou tohoto přístupu je eliminace dlouhého a bolestivého řezu na břiše. 

Místo toho budete mít na břiše jen tři 1cm vpichy a krátký cca 7cm řez v minimálně 
bolestivém místě břicha, kudy bude ledvina z břicha vyjmuta. Operace je prováděna 
v celkové anestézii v poloze na zádech. Po uspání a napolohování se do břicha 
zavede tenká jehla a tou se břicho napustí oxidem uhličitým. Poté se zavedou do 
břicha tzv. porty – jedná se o trubičky, přes které se do břicha vkládají nástroje 
potřebné na uvolňování ledviny, na odsávání krve a kamera, díky které se dá v břiše 
orientovat. 

Při resekci se podobně jako u otevřeného přístupu otevře tukové pouzdro 
ledviny a nalezne  se tumor. Ten se vytne a ponechá se spodina s dostatečným 
okrajem zdravé tkáně. Ta se následně ošetří, aby nekrvácela. Poté se pouzdro 
sešije. U nefrektomie se pouzdro neotevírá. Nalezne se močovod, který se 
podváže, poté cévní stopka, která se také podváže a ledvina se oddělí. Vloží se do 
sáčku a přes vzpomínaný řez se vytáhne ven. U obou výkonů se zkontroluje 
krvácení, zavede se tenký drén přes jeden z portů, který odvádí sekrety vznikající při 
hojení rány.  

Někdy mohou v průběhu laparoskopické operace vzniknout komplikace, které 
povedou k tzv. konverzi výkonu, změně přístupu z laparoskopického na otevřený. 
Zejména při nepředvídatelném krvácení a nepřehlednosti je nutno ukončit 
laparoskopickou operaci a břicho otevřít a dokončit výkon otevřeně. 
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ROBOTICKY 
 

Jedná se o nejmodernější metodu, která se používá při resekci (odstranění) 
pouze nádoru ledviny s ponecháním zbylé zdravé ledviny. Postup je podobný jako u 
laparoskopie, pouze se vpichy zavádí ne trochu jiná místa. Hlavní rozdíl je 
v operačních nástrojích. Ty operatér ovládá mimo tělo pacienta. To umožňuje 
precizní a rychlejší postup při preparaci tkání, sešívání tkání apod. Operační postup 
je podobný odstraní se nádor ve zdravé tkáni ledviny. Po odstranění části ledviny 
hrozí velké krvácení, a proto se musí defekt (kráter) v ledvině sešít několika stehy. 
Odstraněný nádor se uloží do sáčku a na konci operace se z pacienta odstraní. Na 
konci operace se také zavádí drén (tenký silikonová hadička) k ledvině. Podobně 
jako u laparoskopie je někdy nutné dočasně uzavřít ledvinné cévy, aby krvácení 
nebylo příliš veliké. To může být rizikové, pokud je jenom jedna ledvina.  

Pokud by byla operace příliš komplikovaná, je ve výjimečných případech 
nezbytné změnit přístup z robotnického na otevřenou operaci. Podobně je ve 
výjimečných případech nezbytné místo odstranění pouze nádoru odstranit celou 
ledvinu. Například pokud je nádor výrazně větší než jaký byl patrný na CT nebo MR, 
která byla provedena před operací. Jiným důvodem je velké krvácení, které se 
nedaří zastavit stehy na defektu v ledvině.  

Pokud operace probíhá nekomplikovaně, pak je možná druhý den po operaci 
vstávat a druhý nebo třetí den po operaci se odstraňuje operační drén.  
 
Alternativy výkonu: 
 

Alternativní metodou je výkon vůbec neprovádět, tzv. sledování, což 
znamená pravidelné kontroly ultrazvukem a CT vyšetření, ale Váš stav se bude 
postupně zhoršovat a bude docházet k vytvoření metastáz (v případě nádorového 
onemocnění) v jiných orgánech těla nebo může dojít ke zhoršování stavu, rozvoji 
infekce v postižené ledvině či neztišitelnému krvácení do moči. Další alternativou je 
radiofrekvenční ablace tumoru, která se ale provádí zejména u pacientů, kteří jsou 
ve velmi špatném stavu a operaci by nemuseli přežít. Výkon je kromě cesty klasické 
možné provést i laparoskopickou cestou, ale tento přístup u Vás není vhodný (např. 
z důvodu velikosti tumoru, předchozích operací v dutině břišní, obezita, a jiné) nebo 
je pro vás nebezpečný.  
 
Péče po výkonu: 
 
Po operaci budete dle aktuálního stavu monitorován na standardním oddělení 
Urologie nebo na JIP KARIM. 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: 
 
Jakýkoliv chirurgický výkon je vždy velká zátěž pro organismus. Každý takový výkon 
je zatížen množstvem komplikací, které se objeví v průběhu operace, hned po 
operaci, nebo v pozdějším období. Můžou se vyskytovat od lehkých až po ty 
smrtelné. Některé z nich najdete v následujícím přehledu 
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Komplikace při výkonu 
 
Poranění velkých cév 

aorta, dolní dutá žíla – je spojeno s možnou větší krevní ztrátou, řeší se 
suturou (ošetření stehy) a v případě nutnosti podáním krevních 
derivátů.  

Poranění jiných orgánů 
k těmto komplikacím dochází velmi zřídka, je však nutné je Vás na ně 
upozornit. Vpravo je ledvina uložena v blízkosti jater, žlučníku, 
dvanáctníku a vzestupné části tlustého střeva. Vlevo je v blízkosti 
slezina, za ledvinou ocas slinivky břišní a slezinné ohbí tlustého střeva. 
Nad oběmi ledvinami jsou nadledviny. Pokud to stav vyžaduje, odstraní 
operatér s ledvinou i nadledvinu. V případě poranění sleziny, které 
nelze ošetřit suturou, je nutné její odstranění – splenektomie. Při 
poranění tlustého střeva se toto ošetří sešitím, je-li to nutné, odstraní se 
část střeva – hemikolektomie. Dojde-li k poranění žlučníku, odstraní se 
– cholecystektomie. Poranění slinivky břišní a dvanáctníku jsou 
extrémně vzácné, řeší se individuálně buď konzervativně, nebo 
operačně.  

 
Časné komplikace 

 
Krvácení  patří mezi možné pooperační komplikace obecně, jeho četnost není 

vysoká a zpravidla není tak závažná, že by vyžadovala krevní transfuzi. 
V extrémním případě, když je krvácení významné, může skončit novou 
operací, jejíž cílem je zastavit krvácení a odstranit nahromaděnou krev.  

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 48 hodin 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. Ten zajistí její adekvátní podání 
léků proti bolesti. 

Zástava pohybu střev 
příznak, se kterým se setká v různé míře každý pacient po operaci s 
otevřením břišní dutiny. Po operaci vám budou podány léky, které 
rychle střevní pohyb obnoví.  

Infekce  infekce rány je komplikace, která není častá. Přesto vám před a 
bezprostředně po operaci budou podány antibiotika, aby se riziko 
rozvoje infekce minimalizovalo. 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 

 
Kýla v jizvě  je komplikací operačního výkonu, která se může objevit i několik týdnů 

po operaci. Je způsobena nedokonalým zhojením operační rány 
v důsledku přetěžování ještě nezhojené rány, ale i v důsledku 
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metabolických poruch (diabetes, poruchy výživy). Vzhledem ke 
zvolenému laparoskopickému přístupu se její riziko významně snižuje.  

Proteinurie  přítomnost bílkoviny v moči se objevuje po odnětí ledviny po několika 
letech. V naprosté většině je naprosto nezávažná a nijak neohrožuje 
funkci vaší zbylé ledviny. 

Hypertenze  rozvoj vysokého krevního tlaku se po odnětí ledviny objevuje poměrně 
často, ale výskyt významněji nepřevyšuje výskyt v běžné populaci. 
Pokud se objeví je třeba adekvátně léčit již od počátku. 

Krev v moči  může se objevit po větší fyzické námaze, zejména v prvých 2 
měsících po operaci. Pokud by přetrvávala, vyhledejte lékaře.  

Snížená kožní citlivost 
v okolí rány, nejčastěji v důsledku přerušení nervových vláken. 

Seróz 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. 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: 
 

Obecné komplikace 
 
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. 
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Selhání ledvin nebo jater 
Může se vzácně vyskytnout při operaci nebo v pooperačním průběhu. Jedná se 
o vzácnou komplikaci po rozsáhlých výkonech, kdy po dlouhé operaci a 
narkóze může dojít ke zhoršení funkce jater nebo ledvin.  

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: 
 
Operace by pro vás neměla znamenat změnu v dietním režimu. Je potřeba jen 
dodržovat příjem tekutin, minimálně 2 litry denně, aby byla chráněna Vaše zbylá 
ledvina před vznikem kamenů, infekcí nebo funkčních poruch. Stehy z operační 
rány bude třeba odstranit po 10. pooperačním dni u Vašeho praktického lékaře, 
nebo cestou urologické ambulance. Po dobu 6-12 týdnů od operace bude třeba se 
vyvarovat fyzické zátěže. Fyzické šetření bude v rozsahu běžných činností. 
Sportovní výkony pak doporučujeme až 2-3 měsíce po operaci. Kontrola v 
urologické ambulanci je u nekomplikovaného průběhu cca za 6 týdnů po operaci, 
kdy bude stanoven další postup v léčbě (sledování, onkologie), v případě vzniku 
komplikací je návštěva urologické ambulance dříve samozřejmostí. 
 
 

 


