
 
Vážená paní, pane, 

Vaším ošetřujícím lékařem Vám byla doporučena operace, při které s cílem 
vaši nadledvinu, tzv. adrenalektomie
zvýšená produkce hormonů z na
tzv. feochromocytomem, nádorem nadledviny, který produkuje adrenalin a noradrenalin. 
Každý pacient s nemocí nadledvin musí být vyšetřen internistou, zda u něj není projevena 
zvýšená produkce hormonů z nadledvin. Pokud se vyšetřením zjistí nadprodukce hormonů, 
pacient dostává speciální přípravu před operací léky. U většiny nemocných je třeba, aby druhá 
ledvina fungovala bez větší poruchy. Pokud by nefungovala nebo byla již odstraněná, je nutné 
podávat hormony z nadledvin hned po operaci. O důvodu vaší operace vás bude informovat 
Váš lékař. 
 
Popis výkonu: 
 

 
Alternativy výkonu: 

 
Alternativní metodou je výkon vůbec neprovádět, tzv. 

případě s Váš stav může postupně zhoršovat. Je možná a pravděpodobná zvýšená produkce 
hormonů, v případě nádorového postižení nadledviny může dojít k tvorbě metastáz v jiných 
orgánech těla. 
 

ADRENALEKTOMIE  
(ODSTRANĚNÍ NADLEDVINY) 

Vaším ošetřujícím lékařem Vám byla doporučena operace, při které s cílem 
adrenalektomie. Důvodem k odstranění nadledviny je nádor nebo 

hormonů z nadledviny. Nejrizikovější operace nadledvin jsou u pacientů s 
, nádorem nadledviny, který produkuje adrenalin a noradrenalin. 

Každý pacient s nemocí nadledvin musí být vyšetřen internistou, zda u něj není projevena 
onů z nadledvin. Pokud se vyšetřením zjistí nadprodukce hormonů, 

pacient dostává speciální přípravu před operací léky. U většiny nemocných je třeba, aby druhá 
ledvina fungovala bez větší poruchy. Pokud by nefungovala nebo byla již odstraněná, je nutné 

vat hormony z nadledvin hned po operaci. O důvodu vaší operace vás bude informovat 

 
OTEVŘENĚ 

Výkon se provádí v celkové narkóze. Na operačním sále po 
uspání budete nepolohován pro lepší přístup k vaší 
nadledvině. Obvykle se jedná o polohu na zádech. Provede 
se kožní rez pod žeberním obloukem. Někdy můře být 
zvolen i jiný přístup, o tom Vás bude informovat Váš 
ošetřující lékař. Nalezne se nadledvina, která bude 
izolována od okolních tkání. Po podvázání cévy, které 
nadledvinu zásobuje, se ta odstraní vcelku. Do operační 
rány bude vložen drén, který odvádí sekrety vznikající při 
hojení rány. 
 

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 nadledvina z břicha vyjmuta. 
Operace je prováděna v celkové anestézii v poloze na 
zádech. Po uspání a nepolohování se do břicha zavede 
tenká jehla a tou se břicho napustí oxidem uhličitým. Po
se zavedou do břicha tzv. porty – jedná se o trubičky, přes 
které se do břicha vkládají nástroje potřebné na uvolňování 
nadledviny, na odsávání krve a kamera, díky které se dá v 
břiše orientovat. Během operace bude nadledvina izolována 
od okolních tkání a po podvázání cév, které nadledvinu 
zásobují, bude odstraněna vcelku. Do operační rány bude 
vložen drén, který odvádí sekrety vznikající
 

Alternativní metodou je výkon vůbec neprovádět, tzv. aktivní sledování. 
případě s Váš stav může postupně zhoršovat. Je možná a pravděpodobná zvýšená produkce 
hormonů, v případě nádorového postižení nadledviny může dojít k tvorbě metastáz v jiných 
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dledviny. Nejrizikovější operace nadledvin jsou u pacientů s 
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onů z nadledvin. Pokud se vyšetřením zjistí nadprodukce hormonů, 

pacient dostává speciální přípravu před operací léky. U většiny nemocných je třeba, aby druhá 
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které se do břicha vkládají nástroje potřebné na uvolňování 
nadledviny, na odsávání krve a kamera, díky které se dá v 
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a po podvázání cév, které nadledvinu 
zásobují, bude odstraněna vcelku. Do operační rány bude 
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aktivní sledování. V takovém 
případě s Váš stav může postupně zhoršovat. Je možná a pravděpodobná zvýšená produkce 
hormonů, v případě nádorového postižení nadledviny může dojít k tvorbě metastáz v jiných 



 
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 
 

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, jejímž 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 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. 

 



 
Vysoký krevní tlak 

pokud je vaší nemocí feochromocytom – nádor, který produkuje adrenalin a noradrenalin, 
může se v průběhu operace objevit velmi vysoký krevní tlak. Ke zvýšení krevního tlaku 
dochází při manipulaci s nadledvinou. Pacienti se známým feochromocytomem musí být 
vybaveni příslušnými léky proti vysokému krevnímu tlaku několik týdnů před operací. V 
průběhu operace bude krevní tlak sledovat anesteziolog. Nadměrné zvýšení krevního 
tlaku může způsobit cévní mozkovou příhodu nebo poškodit srdeční sval. 

Velmi nízký krevní tlak  
pokud při operaci dojde k manipulaci s nadledvinou, zvláště k podvazu její žily, může se 
tento stav projevit prudkým poklesem krevního tlaku, a tak dojít k hypoperfúzi (malému 
průtoku krve) důležitými orgány. Anesteziolog bude Váš krevní tlak monitorovat a 
korigovat. 

 
 

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 metabolických poruch (diabetes, poruchy výživy). 
Vzhledem ke zvolenému laparoskopickému přístupu se její riziko významně snižuje. 

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



 
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. 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. V případě, že Vám již byla odstraněná druhá nadledvina, budete muset dlouhodobě 
užívat léky na doplnění chybějících hormonů. 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. 


