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Úvod 

Námětem mé bakalářské práce je zpracování případové studie u pacienta 

s diagnostikovaným kolorektálním karcinomem. Tuto problematiku jsem si 

zvolila z několika důvodů. Jedním z nich je skutečnost, že od ukončení SZŠ 

pracuji na chirurgickém oddělení, kde se s těmito pacienty velice často setkávám, 

dalším důvodem je výskyt onemocnění v mé rodině. Protože incidence tohoto 

onemocnění stále stoupá, považuji toto téma za velmi aktuální. 

V teoretické části práce se zabývám anatomií a fyziologií trávicího traktu, 

popisu onemocnění, který v sobě zahrnuje epidemiologii, etiologii a 

předpokládané faktory vzniku onemocnění. Nevynechala jsem ani kapitolu o 

patologii kolorektálního karcinomu a jeho šíření v organismu a klasifikaci nádorů 

kolorekta. Dále se zabývám klinickým obrazem, diagnostikou a terapií tohoto 

onemocnění. V závěru teoretické části se věnuji prevenci a prognóze KRK. 

V ošetřovatelské části odkryji případ 64letého pacienta, který z plného 

zdraví onemocněl adenokarcinomem rekta. Pro zpracování ošetřovatelské 

anamnézy jsem zvolila model funkčních vzorců zdraví dle Marjory Gordon, 

popsala jsem průběh hospitalizace a stanovila ošetřovatelské problémy, kterým se 

ve své práci podrobněji věnuji. Dále popisuji prognózu a dlouhodobou péči u 

tohoto konkrétní případu. Závěrem mé bakalářské práce je diskuze věnovaná 

především srovnání laparoskopického a laparotomického operačního přístupu a 

z toho plynoucích výhod pro pacienta. Na konci práce je uveden seznam použité 

literatury, seznam zkratek a přílohy. 
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1  Teoretická východiska 

1.1 Anatomie a fyziologie tlustého střeva a rekta 

Tlusté střevo (intestinum crassum) je poslední úsek trávicí trubice, dlouhý 

asi 1,3 – 1,7 m a široký od 7,5 cm asi do 4 cm. Začíná v pravé jámě kyčelní 

nejobjemnější částí – slepým střevem (caecum), pokračuje jako vzestupný tračník 

(colon ascendens), příčný tračník (colon transversum) a sestupný tračník (colon 

descendens), který přechází do esovité kličky (colon sigmoideum). Na ni navazuje 

již poslední část tlustého střeva, konečník (rectum), který je uložen v malé pánvi. 

Mezi úseky tračníku jsou dvě typická ohbí. Flexura coli dextra – pravé 

ohbí pod játry (jaterní ohbí, flexura hepatica), mezi vzestupným a příčným 

tračníkem a flexura coli sinistra – levé ohbí pod slezinou (slezinové ohbí, flexura 

splenica), mezi příčným a sestupným tračníkem, uložené výše než pravé. (1), (4) 

Stěna tlustého střeva se skládá z několika vrstev. Sliznice (tunica mucosa), 

na jejímž povrchu se nachází jednovrstevný cylindrický epitel a pod epitelem 

slizniční vazivo (lamina propria mucosae). Na rozhraní lamina propria mucosae 

a další vrstvy střeva - podslizničního vaziva (tunica submucosa), je v některých 

místech vytvořena vrstvička hladké svaloviny – lamina muscularis mucosae. Dále 

na střevě popisujeme zevní svalovou vrstvu (tunica muscularis externa) a 

povrchovou vnější vrstvu (tunica serosa), což je peritoneální povlak. Pod tunica 

serosa se nachází subserosní vazivo (tela subserosa). Na povrchu tlustého střeva 

vznikají zesílením podélné svaloviny tři bělavé podélné pruhy, tzv. taenie coli. 

Tahem taenií jsou formovány zevně vyklenutá místa (haustra) a mezi nimi jsou 

patrné poloměsíčité řasy (plicae semilunares), které prominují dovnitř střeva. 

Cévní zásobení tlustého střeva zajišťuje a. mesenterica superior a a. 

mesenterica inferior, ke konečníku přicházejí ještě větve z vnitřní kyčelní tepny, 

a. iliaca interna. Žíly z tlustého střeva až po horní část rekta odvádějí krev do v. 

portae, ze zbytku konečníku pak v. cava inferior.(1), (5) 

Konečník (rectum) je terminální úsek střeva, dlouhý asi 12 – 16 cm a 

široký bez náplně asi 4 cm. Má dvě hlavní části – ampulla recti a canalis analis, 
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který končí řitním otvorem (anus). Sliznice rekta je stejná jako sliznice v colon, 

navíc se však zde vyskytuje několik útvarů. V ampule rekta je sliznice složena do 

tří příčných řas, největší je střední řasa – Kohlrauschova, na pravé straně, od 

řitního otvoru vzdálena asi 7 cm. Uspořádání hladké svaloviny je stejné jako 

v ostatních částech střeva, tvoří zevní vrstvu podélnou a vnitřní cirkulární. 

Cirkulární je v rozsahu análního kanálu zesílena a tvoří vnitřní svěrač, m. 

sphincter ani internus. K němu se ze zevní strany přikládá svěrač zevní, m. 

sphincter ani externus z příčně pruhované svaloviny. Peritoneální povlak (tunica 

serosa) pokrývá rektum pouze v horní třetině, ostatní povrch je kryt adventicii 

(tunica adventicia). (1), (4) 

Hlavní funkcí tlustého střeva je absorpce vody a iontů z polotuhé stolice, 

skladování chymu, tvorba a posun stále více formovaného střevního obsahu až do 

defekace. Bakterie, které jsou zde přítomné, svou činností podporují produkci 

vitaminu K. 

Kolon produkuje viskózní sekret (mucus), který lubrikuje a chrání mucosu 

před poškozením. Denně se vyloučí přibližně 100 – 300 g stolice v závislosti na 

charakteru přijímané stravy. (2), (3) 

 

1.2 Popis onemocnění   

Kolorektální karcinom (KRK) se řadí mezi maligní nádory vycházející 

z epiteliálních buněk sliznice tlustého střeva. Patří mezi nádory žlázového původu 

tzv. adenokarcinomy a je nejčastější malignitou gastrointestinálního traktu vůbec. 

(4) 

1.2.1 Epidemiologie  

Nádory tlustého střeva a konečníku jsou ve světě třetím nejčastějším 

druhem zhoubných novotvarů (kromě kožních), ale regionálně jsou v incidenci 

značné rozdíly. Nejvyšší výskyt onemocnění vykazují průmyslově vyspělé země, 

naopak nejnižší je v zemích rozvojových. (8), (9) 
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V České republice je kolorektální karcinom jednou z nejčastějších 

malignit, ročně je zjištěno cca 8000 nových případů, přičemž mortalita je téměř 

padesátiprocentní. Výskyt tohoto onemocnění silně stoupá s věkem, a to u obou 

pohlaví. Alarmující je skutečnost, že v incidenci maligního nádoru kolorekta, 

obsazuje Česká republika přední místa v mezinárodním srovnání. Podle 

nejnovějších dat Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny GLOBOCAN 

z roku 2012, je ve výskytu onemocnění česká populace mužů na 3. místě, ženská 

potom na 10. místě v Evropě. U mužů je incidence i mortalita vyšší než u žen. 

(25) 

1.2.2 Etiopatogeneze 

Příčina vzniku KRK není přesně známa, ale jsou stanoveny určité faktory, 

které považujeme za rizikové, pro vznik tohoto onemocnění. (11) 

Zahrnujeme sem faktory zevní (exogenní), hereditární a predisponující změny. 

Exogenní faktory 

 zvýšená konzumace tuků v potravě 

 nedostatek fermentabilní vlákniny a mikronutrientů ve stravě 

(vitaminy A, C, E, selen, vápník, kyselina listová) 

 nevhodná tepelná úprava stravy (smažení, pečení) 

 zvýšená konzumace červeného masa 

 nadměrná exkrece žlučových kyselin do stolice 

 kouření  

 alkohol (konzumace piva, významné při karcinomu konečníku) 

 nedostatečná fyzická aktivita 

 obezita, hyperglykemie a hyperinzulinemie  

 

Hereditární faktory 

 syndromy mnohotné adenomatózní polypózy (FAP, Gardnerův syndrom) 
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 syndromy familiárního výskytu nepolypózních karcinomů tlustého střeva 

(Lynchův syndrom) 

 

Predisponující změny 

 dysplastické léze (adenomové a neadenomové polypy jakékoliv etiologie) 

 ulcerózní kolitida 

 Crohnova choroba 

 

Rizikovým faktorem pro vznik KRK je i věk. Od 45 let morbidita i 

mortalita u kolorektálního karcinomu přibývají. (4), (6) 

1.2.3 Patologie a metastatický proces KRK  

Většina kolorektálních karcinomů vzniká ve střevě na podkladě 

adenomových polypů. Tyto polypy jsou několik mm až cm velké a nachází se na 

sliznici střeva, řadíme je mezi benigní nádory. Mohou být stopkaté nebo přisedlé a 

při dostatečně vyprázdněném střevu jsou patrné při koloskopickém vyšetření.  

Podle histologické struktury adenomy dělíme na: 

- tubulární 

- tubulovilózní 

- vilózní 

Podle stupně dysplazie na adenomy s: 

- nízkou dysplazií 

- střední dysplazií 

- těžkou dysplazií 

Velikost polypu a stupeň dysplazie jsou hlavní kritéria při posuzování 

rizika zvratu adenomu v karcinom, tzv. sekvence adenom – karcinom. Riziko 

maligní přeměny je spojeno s polypy větší velikosti, vilózními změnami a vyšším 

stupněm dysplazie (viz příloha č. 1). Maligní transformace je postupný, 
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několikaletý proces (5 – 10) let a zdaleka ne všechny adenomy vedou ke vzniku 

kolorektálního karcinomu. (5) 

Karcinom je maligní nádor vycházející z epitelových buněk, který se ve 

střevě vyznačuje penetrací přes lamina muscularis mucosae do submukózy, 

případně do ostatních částí střevní stěny. Nejčastěji se vyskytuje v tračníku a 

rektu, proto se označuje jako KRK.  

Makroskopický vzhled a klinické příznaky:  

a) exofytický (intraluminální) růst – je charakteristický zejména pro 

květákovité karcinomy v pravé polovině tračníku a způsobuje chronické 

krevní ztráty. 

b) endofytický (ulcerózní, někdy difuzně infiltrující) – převažuje v levé 

polovině tračníku a projevuje se převážně poruchou střevní pasáže. (6) 

U nádorů rekta se z makroskopických tvarů nejčastěji vyskytuje ulcerózní 

forma a to až u dvou třetin nemocných. Difuzní typ tumoru rekta je méně častý. 

(12) 

Mikroskopický vzhled: 

Histologicky je až 95 % všech vyšetřených KRK adenokarcinomy. Dle 

mikroskopického obrazu rozlišujeme následující histologické typy KRK: 

- tubulární adenokarcinom 

- mucinózní karcinom 

- karcinom z prstenčitých buněk 

- adenoskvamózní karcinom 

- medulární karcinom 

- nediferencovaný (anaplastický) karcinom. 

Šíření kolorektálního karcinomu v organismu: 

 přímé šíření: postupná invaze do vnějších vrstev střevní stěny. Tumor se 

může šířit horizontálně i vertikálně a následně prorůstat do okolních 

struktur dle své lokalizace. Pokročilý karcinom rekta prorůstá do 
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pánevních struktur, ale do peritoneální dutiny nemá přímý přístup. Naopak 

karcinom tračníku se může šířit přímo na peritoneální povrch a vytvářet 

adheze s okolními strukturami. 

 lymfogenní šíření: nejčastější forma metastazování KRK, vzniká až po 

invazi nádoru do submukózy, ačkoliv i ve sliznici kolorekta jsou přítomny 

lymfatické cévy. 

 hematogenní šíření: prostřednictvím portální žíly u karcinomu tračníku se 

tvoří jaterní metastázy, prostřednictvím hypogastrických žil a dolní duté 

žíly u karcinomu rekta probíhá tvorba plicních metastáz. Další vzdálené 

metastázy se vyskytují zejména v kostech a mozku. 

 Intraperitoneální šíření: tumor proniká serózou střeva a nádorové buňky 

se implantují na peritoneu, tzv. karcinóza peritonea. 

 Intraluminální šíření: maligní buňky se transportují z povrchu nádoru 

spolu se střevním obsahem do distálních částí střeva. 

1.2.4 Klasifikace nádorů kolorekta  

V roce 1932 vznikla klasifikace dle Dukese, která dělí zhoubné nádory 

podle rozsahu infiltrace do jednotlivých vrstev stěny tračníku a diseminace 

maligních buněk do lymfatických uzlin. Detailněji rozpracována byla Astlerem a 

Collerem roku 1954, kteří ve své úpravě rozlišují postižení jednotlivých vrstev 

tračníku, postižení uzlin a přítomnost či nepřítomnost vzdálených metastáz. 

Nejvýhodnější se zdá být TNM klasifikace přijata roku 1988.  Komplexně 

hodnotí lokální šíření tumoru, postižení lymfatických uzlin a případný nález 

vzdálených metastáz (viz příloha č. 2). (12) 

V České republice je tato klasifikace všeobecně používána. 

Dukesova klasifikace: 

A: tumor neprorůstá muscularis propria 

B: tumor prorůstá musularis propria 

C: postižení regionálních lymfatických uzlin  
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D: vzdálené metastázy (doplněno Turnbullem, et al., roku 1967)  

Astlerova – Kollerova klasifikace 

A: tumor neproniká mukózou karcinoma in situ 

B1: tumor proniká muscularis mucosae, ale ne musularis propria 

B2: tumor proniká muscularis propria 

C1: stadium B1 s postižením lymfatických uzlin 

C2: stadium B2 s postižením lymfatických uzlin 

D: vzdálené metastázy 

 

TNM klasifikace 

(TNM = klinická, pTNM = patologická): 

Primární tumor (T): 

TX: primární tumor nemůže být detekován 

T0: primární tumor nenalezen 

Tis: karcinoma in situ neprorůstá mukózou 

T1: tumor proniká submukózou  

T2: tumor proniká muscularis propria 

T3: tumor proniká skrze muscularis propria do subserózy nebo do 

neperitonealizované perikolické či perirektální tkáně 

T4: tumor proniká do okolních orgánů a struktur 

 

Postižení regionálních lymfatických uzlin (N): 

NX: regionální lymfatické uzliny nemohou být posouzeny 

N0: bez metastáz v regionálních uzlinách 
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N1: 1 – 3 metastázy v perikolických či perirektálních lymfatických 

uzlinách 

N2: metastázy ve 4 nebo více perikolických či perirektálních lymfatických 

uzlinách 

N3: metastázy v uzlinách podél cévních struktur 

 

Vzdálené metastázy (M): 

MX: přítomnost vzdálených metastáz nemůže být posouzena 

M0: vzdálené metastázy nejsou přítomny 

M1: vzdálené metastázy jsou přítomny 

 

Skupiny stadií: 

Stadium 0: Tis, N0, M0 

Stadium I: T1 nebo T2, N0, M0 

Stadium II: T3 nebo T4, N0, M0 

Stadium III: jakékoliv T, N1 – 3, M0 

Stadium IV: jakékoliv T nebo N, M1 

Histopatologický grading 

- Stanovuje stupeň diferenciace nádorových buněk. 

GX: grading nemůže být stanoven 

G1: dobře diferencované tumory 

G2: středně diferencované tumory 

G3: málo diferencované tumory 

G4: nediferencované tumory (6) 
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1.2.5 Klinický obraz  

Na počátku vzniku onemocnění může nádor kolorekta růst poměrně 

dlouho skrytě, bez zevních projevů. Později se však manifestuje místními i 

celkovými příznaky. (15) 

Klinické symptomy se většinou objevují až v pokročilém stádiu nádorů. 

Přibližně 35 – 40 % nádorů se nachází v pravé polovině tračníku. V této lokalizaci 

se mohou objevovat příznaky jako je hubnutí, nechutenství, krvácení, anemie, 

hmatná rezistence a bolest v místě nádoru. Krvácení bývá spíše okultní, často je 

tedy náhodně zjištěná anémie prvním a jediným příznakem nádoru. V pokročilých 

stádiích se většinou projevují necharakteristickými střevními obtížemi, jako je 

pocit dyskomfortu, nadměrná plynatost či neurčitý tlak v břiše. Pro nádory v levé 

polovině tračníku je charakteristická změna rytmu a frekvence vyprazdňování 

(střídání průjmu a zácpy), stenóza střeva až ileózní stav, který často přivádí 

pacienty k lékaři. (4), (6) 

Na rozdíl od nádorů ve vyšších oddílech střeva (zejména s levostrannou 

lézí), kde bývá obstrukce častým příznakem, se v konečníku tento symptom 

vyskytuje jen vzácně. (16) 

Tumor rekta se nejčastěji projevuje krvácením z konečníku. Krev může, 

ale nemusí být smíšená se stolicí. Řada pacientů tento příznak bagatelizuje a dává 

do spojitosti s hemoroidy.  Nemocní mohou dále pozorovat změnu v defekačních 

zvyklostech, frekvence stolic je vyšší a často se objevují tenesmy. Nemocný má 

pocit nedostatečného vyprázdnění. Relativně často je přítomen hlen ve stolici. 

Nádor v oblasti anu se projevuje pocitem přítomnosti cizího tělesa a bolestí. 

Stenóza a inkontinence stolice signalizuje pokročilé stadium choroby. (6), (17) 

1.2.6 Diagnostika 

Základem úspěšné léčby je časné stanovení diagnózy. Raná stádia 

zhoubných onemocnění většinou probíhají skrytě, bez klinických příznaků nebo 

jen s minimálními obtížemi. Většina nemocných navštíví lékaře až s nástupem 

typických obtíží. (18) 
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Vyšetření pacienta má určité pořadí. Lékař vždy postupuje od metod 

jednoduchých, lehce proveditelných a nezatěžujících pacienta, až po ty speciální. 

 

Anamnéza – zjišťujeme výskyt onemocnění v rodině, pátráme po 

příznacích systémových, jako je únava, slabost, nechutenství, váhový úbytek. 

Ptáme se na změnu vyprazdňování, střídání průjmu a zácpy, krvácení, přítomnost 

hlenu ve stolici, bolestivé nucení na stolici, bolesti břicha a ostatní přidružená 

onemocnění pacienta. 

 

Fyzikální vyšetření – zahrnuje pohled, poslech, pohmat, poklep. Fyzikální 

nález u KRK bývá zpočátku normální, především u asymptomatického stádia. U 

pokročilých stavů můžeme hmatat tuhou rezistenci v pravé či levé polovině 

břicha, per rektum palpovat tumor a hodnotit stopy stolice na rukavici (přítomnost 

krve, hlenu). (7), (19) 

 

Laboratorní diagnostika 

a) základní biochemický rozbor krve a moči – laboratorní nález bývá 

chudý, pozitivní bývá až zpravidla v pozdních stádiích nádorového 

onemocnění. Bývá urychlena sedimentace erytrocytů, vysoké CRP, 

zvýšená koncentrace mukoproteinů, zmnožené α-globuliny, případně 

známky sekundární anemie.  

b) tumorové markery – hlavním stanovovaným markerem u nádorů 

tlustého střeva a konečníku je karcinoembryonální antigen (CEA), 

markerem druhé volby pak CA 19-9. Optimální je kombinace těchto 

dvou markerů. Nádorové markery nejsou vhodné pro účely primární a 

diferenciální diagnostiky KRK. Používají se jako doplňková 

diagnostická metoda, k záchytu recidivy či progrese onemocnění a 

kontroly léčby. 
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Vyšetření na okultní krvácení – tzv. Haemoccult test, vychází ze 

skutečnosti, že adenomové polypy a počínající nádorová onemocnění tlustého 

střeva a konečníku ztrácejí již v asymptomatickém stadiu do stolice malé 

množství krve. Pokud je vzorek stolice obsahující krev nanesen na testovací kartu 

impregnovanou chromogenem, objeví se po přidání detekčního čidla modré 

zbarvení. Pacienti s pozitivním Haemoccult testem jsou odesíláni ke 

koloskopickému vyšetření. (6) 

 

Endoskopická vyšetření – patří mezi základní vyšetření této 

problematiky. Umožňují prohlédnout dutý prostor střeva a odebrat vzorky 

patologické tkáně k podrobnému histologickému vyšetření. (15) 

a) anoskopie – slouží k vyšetření análního kanálu a distální třetiny rektální 

ampule. Příprava střeva před anoskopií není nutná. 

b) rektoskopie – vyšetřujeme většinou do vzdálenosti 14 cm, výjimečně do 

25 cm. Před rektoskopií je nutná příprava v podobě mikroklizmatu, např. 

Yal. 

c) koloskopie – je vyšetření konečníku, tlustého střeva, případně terminálního 

ilea. Řadí se na první místo v diagnostice onemocnění trávicího ústrojí. 

Pacient by měl 3 dny před vyšetřením vynechat přípravky železa a 

zbytkovou stravu. K vyprázdnění tračníku provádíme perorální laváž 

čtyřmi litry izoosmolárního elektrolytového roztoku s polyetylenglykolem 

nebo 90 ml fosfátového činidla, které je nutno zápít velkým objemem 

tekutin (až 4 l). Při podezření na obstrukci tračníku laváž neprovádíme a 

střevo očišťujeme pouze klyzmaty s vlažnou vodou. (6) 

 

Zobrazovací metody – při vyšetřování tlustého střeva jsou nezbytnou 

součástí nejen při stanovení, ale v neposlední řadě i při stagingu nádorového 

onemocnění. 
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a) RTG vyšetření – nativní snímek břicha nemá velký význam, opodstatnění 

má v případech střevní neprůchodnosti či eventuální perforace, předozadní 

snímek plic může objevit plicní metastázy. (7), (12) 

b) Irigografie – již nepatří ke standardnímu vyšetření, upřednostňována je 

endoskopie, protože poskytuje spolehlivější výsledky a současně 

umožňuje odběr biopsie či snesení polypů. Indikací k tomuto vyšetření je 

průkaz stenotizujících nádorů, které nelze endoskopicky překonat. Toto 

vyšetření předpokládá kompletní vyprázdnění střeva. Provádí se metodou 

dvojího kontrastu – nálevem baryovou suspenzí se současnou insuflací 

vzduchu do colon. (7), (8) 

c) Pasáž gastrointestinálním traktem – vyšetření se provádí již zřídka, 

především u starších pacientů, kteří neudrží kontrastní nálev ani očistné 

klyzma. Perorálně se podá asi 500 ml suspenze barium sulfátum a 

snímkuje se v pravidelných intervalech, zhruba po 24 či 48 hodinách po 

podání. (6) 

d) CT/CT kolografie – vyšetření neslouží k primární diagnostice, ale má 

velkou výtěžnost. Je zapotřebí dobré vyprázdnění střeva, rozepjetí tračníku 

jodovou kontrastní látkou nebo vzduchem. Dobrým provedením lze 

zobrazit i útvary velké 1 cm, lokální rozsah tumorózní infiltrace, postižení 

lymfatických uzlin a posouzení rozsahu postižení okolních orgánů 

nádorem, zvláště urogenitálních orgánů. (7), (12) 

e) Magnetická rezonance – MR malé pánve je dnes při předoperačním 

stagingu nádoru rekta již standardem, hlavně proto, že dokáže přesně na 

milimetry zobrazit prorůstání přes serózu a díky tomu neindikovat u 

některých pacientů neoadjuvantní radioterapii. (26) 

f) Transrektální ultrasonografie – TRUS je standardem lokálního stagingu při 

hodnocení nádorů Tis, T1 a T2. Vyšetření nám poskytne přesné informace 

o postižení stěny konečníku tumorem. (17), (26) 
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g) Transabdominální ultrasonografie – slouží jako screeningová metoda 

k odhalení případných metastáz. Nejčastější lokalizací metastatického 

procesu jsou játra. (12), (17) 

 

Histologické vyšetření – odebírá se buď část, při menší velikosti i celý 

podezřelý útvar. Materiál může být perioperačně zpracován zmrazením. Jedná se 

o rychlé histologické vyšetření, kdy během několika minut máme výsledek, 

nevýhodou je, že zmrazení není tak spolehlivé jako standardní metoda zalévání do 

parafínových bloků. Proto se toto histologické vyšetření provádí v každém 

případě. Z preparátů patolog dokáže rozpoznat nádorový proces od pseudotumorů, 

benigní nádory od maligních, hyperplazie od dysplazií a rozliší typy prekanceróz. 

(15), (20) 

1.2.7 Terapie  

Terapie kolorektálního karcinomu se odvíjí od celkového stavu pacienta, 

lokálního nálezu a přítomnosti vzdálených metastáz. Základem léčby je 

chirurgická resekce postiženého střeva. Operační řešení bývá dle aktuálního stavu 

doplněno chemoterapií, radioterapií, případně dalšími metodami onkologické 

léčby. (4), (11) 

Chirurgická léčba 

Operační výkony dělíme na kurativní, které spočívají v odstranění nádoru 

a regionálních lymfatických uzlin a paliativní, které jsou indikovány při 

generalizaci onemocnění. Hlavním smyslem paliativní operace je prevence střevní 

obstrukce a usnadnění dožití nemocného. 

Výkony na střevě lze ještě rozdělit na elektivní, neboli plánované a 

urgentní, uskutečněné bez adekvátní předoperační přípravy na základě komplikace 

karcinomu střeva, kdy bývají pacienti ohroženi náhlou příhodou břišní. (6), (7) 
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Kurativní výkony 

 Pravostranná hemikolektomie a rozšířená pravostranná hemikolektomie – 

indikována při karcinomu na céku, vzestupném, příčném tračníku,  

hepatální flexuře a na pravé části colon.  

 Resekce transverza – provádí se při tumoru, který je lokalizován na 

transverzu. 

 Levostranná hemikolektomie a rozšířená levostranná hemikolektomie – 

indikací je nádor na lineální flexuře nebo na sestupném tračníku. 

Rozšířená levostranná hemikolektomie se provádí u nádoru horní části 

sigmoidea. 

 Resekce sigmatu – provádí se u nádorů, které jsou uložené na esovité 

kličce. 

 Hartmannova resekce – tento výkon se používá při lokalizaci nádoru 

v oblasti rektosigmatu, končí vyvedenou terminální kolostomií. 

 Subtotální kolektomie – resekce celého tračníku až po rektum zakončená 

ileorektoanastomózou, indikací jsou mnohočetné tumory na tračníku.  

 Proktokolektomie – výkon, při němž se odstraní celé tlusté střevo s rektem, 

případně i s análním kanálem. Výkon se zakončuje terminální ileostomií 

nebo ileoanální anastomózou. Provádí se při dědičných polypozách , nebo 

při ulcerozní kolitidě. 

 Přední dolní resekce rekta dle Dixona – jedná se o nejčastěji indikovanou 

sfinkter záchovnou operaci s kolorektální či koloanální anastomózou. 

 Vysoká přední resekce rekta – sfinkter záchovná operace. 

 Koloanální anastomóza podle Parkse – jedná se o abdominotransanální 

resekci. 

 Abdominoperineální resekce rekta dle Milese – jde o amputaci konečníku 

a distální poloviny sigmoidea s vyvedením kolostomie. Provádí se u velmi 

nízko lokalizovaných nádorů. 
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 Lokální excize karcinomu rekta – výkon je omezen jen na nádory, které 

jsou klasifikovány jako T1, jsou menší než 3 cm a v průměru nezaujímají 

více než třetinu obvodu rekta. 

 Laparoskopické střevní resekce – jsou časově náročnější, neboť je tento 

způsob anastomózy poměrně obtížný. V některých případech se provádí 

laparoskopicky asistovaná resekce, kdy první část operace je provedena 

laparoskopicky a druhá část malou laparotomií. Dlouhodobé výsledky 

laparoskopie jsou ve srovnání s laparotomií identické, avšak hrozí určité 

nebezpečí vzniku metastáz v místě portů. (6), (12), (11), (17) 

 

Paliativní výkony 

 Krátké resekce nebo nekompletní resekce bez lymfadenektomie – provádí 

se při generalizaci onemocnění, pacientům usnadní dožití, často bez 

nutnosti založení kolostomie  

 Paliativní anastomózy na tračníku – indikací bývá inoperabilní nádor, 

výkonem se snažíme obnovit střevní pasáž založením 

ileotransverzoanastomózy u nádorů na pravé polovině tračníku nebo 

transverzosigmoideoanastomózy u nádorů lokalizovaných v levé polovině 

tračníku. (6) 

 Stomie – umělé vyústění dutého orgánu (střeva) na povrch těla 

a) kolostomie – je vyústění tlustého střeva, zakládá se v případech, kdy 

pro generalizaci nádoru a jiné technické potíže není možno provést 

paliativní resekci střeva ani bypassovou operaci. Podle lokalizace 

vyústění rozlišujeme několik druhů stomií, nejčastěji se však zakládá 

sigmoideostomie v levé polovině břicha. 

b) Ileostomie – je vyústění terminální části tenkého střeva, zpravidla na 

pravé straně břišní stěny. 

 

 



23 

 

Stomie dále rozdělujeme na: 

- jednohlavňové (terminální), které mají na povrchu těla jedno ústí. 

Přerušené střevo je vytaženo před břišní stěnu a fixováno stehy ke 

kůži, aborální část střeva zůstává v dutině břišní. Při následné operaci 

je možno obnovit kontinuitu střeva a nemocný se bude vyprazdňovat 

jako před operací. 

- dvouhlavňové (axiální), které tvoří klička protažená břišní stěnou. 

Stomie má dva otvory, přívodný a odvodný a střevo není zcela 

přerušeno. (6), (21), (22) 

 

 Rekanalizační výkony – využívají se u pacientů s obstrukcí rekta nádorem 

při zachování svěračů. Zahrnují např. elektrokoagulaci, při které 

tumorózní tkáň ničíme vysokofrekvenčním elektrickým proudem, 

kryochirurgii, kdy pomocí tekutého dusíku zmrazíme tkáň, argon plazma 

koagulaci, laserovou fotokoagulaci a zavedení transrektálního stentu. 

 Transanální endoskopická mikrochirurgie – resekce tumoru pomocí 

operačního rektoskopu. (6), (12) 

 

Chemoterapie 

Chemoterapie je léčba, spočívající v podávání látek s protinádorovým 

účinkem (cytostatik). Cytostatika zastavují buněčné dělení a zabíjí buňky tím, že 

poškozují jejich genetickou informaci. Nejvíce poškozují rychle se dělící buňky, 

protože buňka je ve fázi dělení nejcitlivější na rušivé vlivy. Adjuvantní 

chemoterapie navazuje na léčbu chirurgickou, neoadjuvantní chemoterapie pak 

chirurgické terapii předchází. (23) 

 

Radioterapie 

Radioterapie využívá k léčbě zejména fotonové a elektronové záření, které 

má za následek destrukci zhoubně bující tkáně. Hraje hlavní roli ve snížení 
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lokálních recidiv a to až o polovinu. U nádorů rekta má tato metoda své 

nezastupitelné místo. Provádí se předoperačně, většinou na základě vyšetření 

pomocí MR u nádorů klasifikovaných jako T3 a T4 a dále u všech T s uzlinovou 

pozitivitou. Ozáření si klade za cíl zmenšení nádoru, zlepšení operability a snížení 

životaschopnosti nádorových buněk, tak i pooperačně. U inoperabilních nádorů 

má radioterapie význam paliativní. (15), (20) 

 

Řadu výhod poskytuje současné podávání radioterapie a chemoterapie. 

Jedná se o kombinaci lokoregionální léčby se systémovou. Cytostatika mohou 

působit nejen systémově, ale velmi často zesilují účinek záření – působí 

radiosenzibilizačně. Nevýhodou této léčby je vyšší výskyt nežádoucích účinků. 

Konkomitantní radiochemoterapie může být použita jako neoadjuvantní léčba 

primárně inoperabilních nádorů, jako adjuvantní léčba nebo jako definitivní 

terapie inoperabilních nádorů. Objevují se publikace, které poukazují na možnost 

provádění sfinkter zachovávajících operací u většího počtu nemocných při podání 

předoperační radiochemoterapie. (12) 

V březnu letošního roku proběhl v Lokti u Karlových Varů kongres, kde 

na téma „Můžeme opustit neoadjuvantní terapii v léčbě karcinomu rekta?“ 

přednášel přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol 

Prof. MUDr. Jiří Hoch CSc. Dle jeho sdělení je nově indikována radioterapie před 

operací rekta, při stadiu alespoň T3 a T4 a u všech „T“ s uzlinovou pozitivitou 

(zde právě hraje důležitou roli výpovědní role MR pánve). U nádorů horní třetiny 

rekta lze podle nejnovějších poznatků radioterapii vynechat dokonce i u T3N0M0 

tumorů, všechny ostatní by však měly být předozářeny. Odůvodnění je takové, že 

nebylo prokázáno zvýšení délky přežití předozářených pacientů, pouze snížení 

počtu recidiv. Naproti tomu má ozařování řadu nežádoucích účinků např. 

proktitidy, ulcerózní kolitidy aj. (27) 

 

 

 



25 

 

Biologická cílená léčba 

Na rozdíl od chemoterapie, která poškozuje genetickou informaci 

nádorových buněk a ničí i buňky zdravé, se jedná o skupinu léků, jejichž 

mechanismus účinku je cíleně zaměřen proti molekulám nádorových buněk. 

Biologická léčba je určena pro většinu onkologických onemocnění v počátečních, 

ale i pokročilých stadiích. Podává se buď samostatně, nebo současně s 

chemoterapií, čímž zvyšuje svoji účinnost. (24) 

1.2.8 Prevence 

Kolorektální karcinom je prakticky jediné nádorové onemocnění, kde je 

realizovatelná primární prevence. Ta spočívá především v dodržování zásad 

zdravého životního stylu spolu s pravidelnými preventivními prohlídkami. 

Obecná preventivní opatření spočívají např. v omezení konzumace živočišných 

tuků, zvýšení obsahu vlákniny, vápníku, vitaminů C, E, selenu v potravě. 

V přípravě pokrmů dávat přednost vaření a dušení, eventuálně pečení a grilování 

při nižších teplotách, místo smažení (zvláště na přepáleném tuku za vysokých 

teplot). Doporučuje se konzumace masa s nízkým obsahem tuku (ryby, drůbež), 

ve zvýšené míře konzumace ovoce a zeleniny. Dále je zapotřebí snížit příjem 

alkoholu a nekouřit. 

 Sekundární prevence zahrnuje screening rizikových pacientů, s cílem 

zachytit onemocnění v raném stádiu. Častý výskyt nádorového onemocnění 

v rodině, či výskyt KRK u příbuzných I. stupně je důvodem k zařazení do 

dispenzárního programu pro vysokorizikové skupiny. Vzhledem k tomu, že riziko 

vzniku KRK stoupá s věkem, podrobuje se každý občan ČR starší 50 let 

screeningovému vyšetření na okultní krvácení ve stolici. 

Terciální prevence se zakládá na dispenzarizaci pacientů, kteří onemocněli 

karcinomem střev a podstoupili léčbu. (viz příloha č. 3). Cílem je včasné odhalení 

recidivy onemocnění, případně metastatického procesu. 

Kvartérní prevence se týká pacientů, kteří jsou v pokročilém stádiu 

nemoci, cílem je aplikovat postupy, které zkvalitňují život pacientů a minimalizují 

nežádoucí projevy onkologické léčby. (6), (11), (15) 
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1.2.9 Prognóza 

Kolorektální karcinom se řadí mezi dobře léčitelné nádory, pokud je 

zachycen v raném stádiu. Prognóza závisí na hloubce invaze, generalizaci nádoru 

a jeho lokalizaci. Nádory lokalizované v oblasti rekta mají obecně horší prognózu, 

zvláště v distální třetině. Mezi další prognostické faktory spadá přítomnost či 

nepřítomnost reziduálního nádoru a histologický nález. Horší prognózu mají 

obvykle méně diferencované nádory (grading 3, 4). Také pacienti, kteří byli 

postiženi komplikacemi, jako je obstrukce či perforace střeva mají obecně horší 

prognózu. (6), (15) 

Pro správný odhad prognózy a validní zhodnocení má být po kurativní 

resekci karcinomu střeva nebo konečníku histopatologicky vyšetřeno alespoň 12 

lymfatických uzlin. (24) 
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2 Kazuistika 

2.1.1 Anamnéza 

Základní údaje o pacientovi: 

Pacient: pan V. V. 

Rok narození: 1950 (64 let) 

Hospitalizace v období: 18. 11. – 28. 11. 2014 

Diagnóza: Adenokarcinom rekta 

2.1.2 Lékařská anamnéza 

RA: matka zemřela na karcinom prsu v 54 letech, vlastního otce nezná, 

bratr a sestra zdrávi (společná matka), jedna dcera zdráva 

OA: prodělal běžná dětská onemocnění, v mládí častější angíny, 

dyslipidemie, varixy ODK, hemoroidy, hypacusis, appendektomie v dětství, 

fraktura VIII. žebra vpravo asi rok 2004, st. p. opaření bérců r. 2012, nyní po 

předoperační konkomitantní radiochemoterapii 

Abúzus: nekouří, alkohol pije příležitostně, káva 1x denně 

AA: negativní 

FA: dlouhodobě léky neužívá 

PA: starobní důchodce, dříve pracoval jako zámečník 

SA: ženatý, bydlí s manželkou v panelovém domě 

NO: Pacient přijat k plánované resekci rektosigmatu. Od 4/2014 pozoroval 

průjmy s příměsí krve, nadýmání a tlak v podbřišku. 6/2014 pacient podstoupil 

kolonoskopické vyšetření, kde byl verifikován podkovovitý Tu rekta mezi 16 – 20 

cm od anu bez stenotizace. Při KSK odebráno 6 vzorků ze stěny rekta 

s výsledkem dobře diferencovaný KRK adenokarcinom (G1). Dle dokončeného 

stagingu se jedná nejspíše o T4NxM0 
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Status praesens: 

Hmotnost 83 kg, výška 182 cm, BMI 25,1, TK 160/90 mmHg, 

TT 36,4°C, P 68/min, D 14/min
 
 

Subj.: kašel 0, dušnost 0, bez bolestí, občas nadýmání, stolice 1x denně 

t.č. bez příměsí, přibral 2,5 kg. Močení v normě, závratě 0, otoky 0, křeče 0, 

ojediněle tlak v podbřišku. 

Obj.: Pacient orientován, spolupracuje, eutrofický, hypacusis, v klidu 

eupnoe, přiměřené hydratace, bez cyanosy či ikteru, chůze volná, bez poruchy 

hybnosti 

Hlava: poklep nebolestivý, normální inervace, zornice isokorické, 

reagující, spojivky růžové, sklery bílé, uši, nos bez výtoku, DÚ klidná, bez zn. 

zánětu, jazyk vlhký, nepovleklý, plazí ve střední čáře, chrup sanován 

Krk: uzliny nehmatné, štítná žláza nezvětšena, karotidy tepou symetricky, 

žilní náplň v normě 

Hrudník: poklep plný, jasný, dýchání čisté, sklípkovité, bez vedlejších 

fenomenů 

Srdce: akce pravidelná, dvě ohraničené ozvy 

Prsy: bez rezistence, bradavky bpn, periferní uzliny nehmatám, HK bez 

otoků 

Břicho: pod niveau, měkké, volně prohmatné, bez patologické rezistence, 

bez známek peritoneálního dráždění, játra nezvětšena, slezina nehmatná, 

tapottement negativní, peristaltika normální 

DK: na obou bércích stopy po opaření, bez otoků, bez známek TEN, 

uzlovité varixy více vpravo, periferní pulzace hmatné 

Per rektum: ampula prázdná, hladká, prostata nezvětšena, tumoru 

nedosahuji. (10) 
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Souhrn provedených vyšetření před hospitalizací: 

Koloskopické vyšetření 

Histologické vyšetření 

CT břicha 

RTG hrudníku 

Laboratorní vyšetření krve a moči 

Interní předoperační vyšetření 

 

Pacient byl lékařem srozumitelně informován o svém zdravotním stavu a 

navrhované léčbě. Na základě těchto informací podepsal souhlas s hospitalizací, 

souhlas s hospitalizací na JIP a souhlas s operací. 

 

2.1.3 Ošetřovatelská anamnéza 

Ošetřovatelská anamnéza doplňuje lékařskou anamnézu a zjišťuje 

informace, které jsou důležité pro stanovení individuálního plánu ošetřovatelské 

péče. Pro sestru je velice důležité vědět, jak pacient žil doma před přijetím, jaké 

má zvyklosti a co je pro pacienta životní normou. (13) 

Pro odebrání ošetřovatelské anamnézy jsem zvolila Model funkčních 

vzorců zdraví dle Marjory Gordon. Tento model je považován za nejkomplexnější 

pojetí člověka v ošetřovatelství z hlediska holistické filozofie
1
. Obsahuje 12 

vzorců zdraví, které se týkají vnímání zdravotního stavu, výživy a metabolismu, 

vylučování, aktivity a cvičení, spánku a odpočinku, vnímání a poznávání, 

sebepojetí a sebeúcty, plnění rolí a mezilidských vztahů, reprodukce a sexuality, 

                                                

1  Holistická filozofie chápe člověka jako celek. Holistický přístup se orientuje na 

biologické, psychické, sociální a spirituální potřeby ve zdraví a nemoci. Tato filozofie poukazuje 

na vzájemnou interakci mezi částmi celku. (14) 
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stresu a víry. Ve dvanáctém bodě můžeme popsat skutečnosti, které se 

v předchozích bodech nenacházejí. (14) 

Ošetřovatelskou anamnézu jsem odebrala 1. den hospitalizace na 

chirurgickém oddělení. K jejímu sestavení jsem využila vlastní pozorování, 

informace získané z rozhovoru s pacientem a z jeho zdravotnické dokumentace. 

2.1.4 Ošetřovatelská anamnéza dle modelu funkčních vzorců zdraví  

Marjory Gordon 

1. Vnímání zdravotního stavu – udržování zdraví 

Pan V. hodnotil svůj zdravotní stav před vlastním onemocnění jako dobrý. 

Cítil se zdráv a nikdy vážněji nestonal. Hospitalizován byl naposled v dětství s 

akutní appendicitidou. Jako malý trpěl na častější angíny, za poslední rok byl 1x 

nachlazen. Před dvěma lety si opařil oba bérce vařící vodou a před deseti lety 

spadl z kola a zlomil si žebro. Jiné úrazy nikdy neměl. Pacient chodí na pravidelné 

preventivní prohlídky ke svému praktickému lékaři. Již 25 let nekouří. Od dubna 

2014 začal pozorovat průjem s příměsí krve, nadýmání a tlak v podbřišku. 

Informoval svého praktického lékaře, který ho odeslal na několik vyšetření.  

Závěry vyšetření ukázaly na adenokarcinom rekta. Pacient udává, že si nikdy 

nedovedl představit, že by tak závažné onemocnění mohlo potkat právě jeho. Je 

smířený s operací a léčbou, která ho čeká a udělá vše proto, aby se uzdravil. 

Prvotní šok po sdělení diagnózy již překonal a nyní doufá v lepší zítřky. 

2. Výživa a metabolismus 

Pan V. doma nedodržoval žádnou dietu a od nástupu do důchodu se snažil 

stravovat pravidelně. Je zvyklý na jedno teplé jídlo denně, které mu vařila 

manželka. Čerstvou zeleninu moc často nejedl, naopak ovoce má rád. Protože má 

zvýšený cholesterol, snaží se omezovat konzumaci smažených a tučných jídel. 

Chuť k jídlu má zachovanou, potíže s polykáním nemá. Za poslední tři měsíce 

přibral 2,5 kg. Denně vypije asi 1,5 litru neperlivé vody a ovocných šťáv, týdně si 

dá 2 – 3 piva, ostatní alkohol pije pouze příležitostně, denně vypije jednu kávu. 

Kožní turgor normální, sliznice hydratované, vlasy jemné, prořídlé, nehty hladké. 
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Drobná poranění se mu hojí dobře. Chrup má vlastní, pravidelně navštěvuje 

zubního lékaře. 

3. Vylučování 

Potíže s močením pan V. neudává, ojediněle ho potřeba močit vzbudí 

v noci. Na stolici chodí pravidelně 1x denně, celý život má spíše řidší stolici. Od 

dubna 2014 pozoruje průjmy s příměsí krve. Nepotí se. 

4. Aktivita a cvičení 

Pan V. je plně soběstačný, baví ho rybaření, houbaření, procházky po lese, 

kutilství a luštění sudoku. Přiznává, že od doby, kdy mu bylo diagnostikováno 

toto onemocnění, neměl na své záliby ani pomyšlení. Nyní by byl rád, kdyby se 

ke svým koníčkům mohl zase vrátit.  

5. Spánek a odpočinek 

Potíže se spánkem pan V. nikdy neměl, spí asi 8 hodin denně, někdy ho 

probudí potřeba močit. Posledních pár dní udává potíže s usínáním, přisuzuje to 

nervozitě plynoucí z blížící se operace. Léky na navození spánku nikdy neužíval. 

6. Vnímání a poznávání 

Pacient je při plném vědomí, orientován místem, časem i osobou. 

Komunikuje bez omezení, jeho řeč je plynulá. Výpadky paměti nemá, ale někdy 

je trochu nerozhodný. Hůře slyší na levé ucho a nosí brýle na čtení. Bolesti 

momentálně nepociťuje, občas ho trápí nadýmání a tlak v podbřišku. Analgetika 

užívá jen výjimečně. Myslí si, že o svém zdravotním stavu je informován 

dostatečně. 

7. Sebepojetí a sebeúcta 

Pan V. se hodnotí jako klidný člověk se smyslem pro humor. Uznává, že 

mu trvalo docela dlouho, vyrovnat se s nelehkou skutečností, že takto závažně 

onemocněl. Zpočátku se uzavřel sám do sebe, nic pro něj nemělo cenu. Velkou 

oporou mu byla a stále je manželka, která ho nepřestává povzbuzovat. Pan V. nyní 

hovoří klidným hlasem, působí vyrovnaně. Je smířen s operací i nastávající 

léčbou, avšak nepopírá strach a obavy. 



32 

 

8. Plnění rolí, mezilidské vztahy 

Pan V. bydlí s manželkou v bytě panelového domu, v prvním patře bez 

výtahu. Se svojí ženou má hezký vztah a je mu velkou oporou. Má jednu dceru a 

šestiletého vnuka, který ho pozitivně nabíjí. Nejvíce se těší, až s vnukem zase 

vyrazí na ryby. Ve svém okolí má několik přátel, hlavně mezi rybáři.  

9. Reprodukce, sexualita 

Pan V. má se svojí manželkou jednu dceru. Potíže s prostatou neudává. 

10. Stres, zátěžové situace, jejich zvládání, tolerance 

Pan V. má za to, že stres a zátěžové situace zvládal vždy docela dobře. 

Psychicky se nikdy nehroutil, spíše se snažil nacházet řešení problémů. Za 

největší zátěžovou situaci považuje sdělení své diagnózy, „to byl velký stres“ 

podotýká pacient. I přes závažné onemocnění a vidinu nelehkého nastávajícího 

období, pan V. klidným hlasem říká, že je zapotřebí brát život takový, jaký je.  

11. Víra, přesvědčení, životní hodnoty 

Pan V. není věřící, do kostela nechodí. Myslí si ale, že vše se děje 

z nějakého důvodu, blíže však svoji myšlenku nedokáže specifikovat. Věří hlavně 

v sám sebe. Za nejvyšší životní hodnotu považuje jednoznačně zdraví a to je do 

budoucna také jeho největším přáním.  

12. Jiné 

Při odebírání ošetřovatelské anamnézy jsem neshledala žádné jiné důležité 

informace, které by nebyly obsaženy v předchozích bodech. 

 

2.2 Průběh hospitalizace 

2.2.1 Příjem k hospitalizaci a předoperační příprava 

Pav V. byl přijat na chirurgické oddělení k plánované resekci rektosigmatu 

pro koloskopicky verifikovaný adenokarcinom. Po příchodu na oddělení byl 

pacient uložen na třílůžkový pokoj a seznámen s chodem a uspořádání oddělení. 

Při příjmu byla odebrána ošetřovatelská anamnéza a sestra edukovala o 
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předoperační přípravě. Bylo provedeno anesteziologické vyšetření, naordinována 

premedikace, opakované měření TK pro vzestup (160/90 mmHh) a kontrolní 

iontogram ráno v den výkonu.  

Následující den bylo provedeno interní vyšetření kvůli stabilizaci TK před 

výkonem, předoperační příprava v podobě perorální laváže čtyřmi litry Fortransu, 

v podvečer pak proběhla za aseptických podmínek kanylace vena subclavia dextra 

Seldingerovou metodou.  Správnost uložení katetru byla ověřena na RTG S+P. 

Krevní tlak byl pravidelně monitorován a vzestup korigován dle ordinací 

internisty. 

2.2.2 Perioperační péče a monitorace pacienta na JIP 

Ráno v den výkonu byla pacientovi odebrána krev na určení krevní 

skupiny + Rh faktoru a vyšetření hladiny iontů. K výkonu byly objednány tři 

transfuzní jednotky EBR. Dle anesteziologa se podala premedikace a spolu s ní 

dvojkombinace antibiotik i.v. dle ošetřujícího chirurga. Jako prevence TEN byly 

pacientovi přiloženy vysoké bandáže na obě dolní končetiny. 

Na operačním sále lékař provedl PBP a po podání celkové anestezie s OTI 

byl pacientovi zaveden PMK Tiemann 12 CH. Poté se přistoupilo k samotnému 

operačnímu výkonu. Byla provedena laparoskopicky asistovaná resekce 

rektosigmatu s desdcendentorectoanastomózou, do pánve vedle anastomózy byl 

zaveden silikonový drén na spád.  Krevní ztráty během operace byly minimální, 

perioperační průběh bez komplikací, pacient po operaci KP kompenzován, 

lucidní, předán na multioborovou JIP.  

Na JIP se pravidelně monitoroval TK, P, TT, dechová frekvence, SpO2, 

EKG, CVP a bolest. Zahájila se infuzní a medikamentózní terapie. Denně se 

nabíraly kontrolní odběry krve. Sledoval se příjem a výdej tekutin a odpad 

z drénu. Pacientovi podávána oxygenoterapie O2 2l/min kyslíkovou maskou. 

Denně se prováděly převazy CŽK a operační rány. Po dobu hospitalizace na JIP 

byl pacient stabilizovaný, hydratovaný, bez známek TEN. Normosaturoval a 

spolupracoval. Břicho měl měkké, palpačně trochu bolestivé, ale bez známek 

peritoneálního dráždění. Operační rány byly klidné a drén odváděl 

serosangvinózní sekret. Sledoval se odchod větrů a stolice. Pravidelně docházeli 
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fyzioterapeuti, kteří se věnovali dechové rehabilitaci a vertikalizaci pacienta. Od 

3. pooperačního dne byl pacient postupně zatěžován stravou, tentýž den odešlo 

poprvé malé množství stolice. 4. pooperační den byl pacient přeložen na 

standardní oddělení. 

2.2.3 Pooperační péče na standardním lůžku 

4. pooperační den byl pacient přeložen z JIP na nadstandardní pokoj. Cítil 

se dobře, bolesti výrazné neudával. Stolice i větry odcházely, chuť k jídlu měl. 

Operační rány byly klidné, bez známek počínající infekce. Pro minimální odpad 

z drénu, lékař naordinoval odstranění drénu. Tento den byl také odstraněn PMK. 

Dle ordinace lékaře se i nadále odebíraly kontrolní krevní odběry. 

6. pooperační den byl odstraněn CŽK, pacient se cítil dobře, bolesti 

nepřevyšovaly č. 3 na VAS (viz příloha č. 6).  

Během hospitalizace nenastaly žádné komplikace, pan V. se z operace 

dobře zotavoval, operační rány se hojily per primam, laboratorní parametry se 

blížily normálu. Do domácího ošetřování byl pan V. propuštěn 8. pooperační den, 

na chirurgickou kontrolu a extrakci stehů z operační rány byl pozván za 4 dny od 

propuštění. Pacientovi byl dále zajednán termín na onkologickou kontrolu. Sestra 

pak pacienta poučila o dietních opatřeních po operaci tlustého střeva a vydala 

informační materiál o šetřící dietě. 

 

2.3 Ošetřovatelské problémy 

2.3.1 Bolest 

Pan V. před hospitalizací většími bolestmi netrpěl, občas pociťoval 

nadýmání či tlak v podbřišku, ale nijak výrazně ho to v běžných aktivitách 

neomezovalo. Bolest, která již byla pro pacienta zátěží, se objevila bezprostředně 

po operačním výkonu. Po příjezdu z operačního sálu sestra na JIP spolu 

s pacientem stanovila bolest na VAS 6 a dle ordinace lékaře podala předepsanou 

infuzi, která mimo jiných farmak obsahovala i Novalgin 2,5 g, ten se řadí mezi 

analgetika a antipyretika. Jelikož tato infuze měla kapat 9 hodin a tím by 
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očekávaný analgetický účinek nepokryla , aplikovala sestra dle ordinace lékaře 

ještě opiátovou injekci Dipidolor 15 mg s.c. Po několika minutách pacient usnul. 

Nultý operační den a 1. pooperační den se pacientovi tato dávka opiátu 

aplikovala dle potřeby s odstupem 6 až 8 hodin. Od 1. pooperačního dne za panem 

V. docházeli 2x denně fyzioterapeuti a edukovali o technikách, které je možné 

uplatnit v léčbě bolesti (práce s dechem při vertikalizaci, správná technika 

vstávání z lůžka, úlevové polohy).  

2. a 3. pooperační den pan V. již výrazné bolesti neudával a opiátovou 

injekci si nechával aplikovat pouze ráno a před spaním. 

4. – 6. den injekci vyžadoval jen na noc, cítil se dobře a bolest během dne 

nebyla vyšší než na VAS 2-3.  

7. pooperační den lékař změnil medikaci z Dipidoloru 15 mg s.c. na 

tabletu Novalginu o síle 500 mg. Ta se mohla podat dle potřeby, maximálně však 

á 8 hodin. Pacient udával bolest na VAS 1 a analgetika již nevyžadoval ani na 

noc. 8. pooperační den byl pacient propuštěn domů.  

2.3.2 Infekce  

Ošetřovatelský problém riziko infekce považuji za velmi aktuální. Pacient 

měl po dobu hospitalizace různé invazivní vstupy a operační rány, tudíž byl 

infekcí ohrožen. První potenciální vstup infekce vznikl zavedením CŽK. 

Kanylace žíly proběhla za aseptických podmínek, lékař měl při zavádění oblečený 

sterilní plášť, čepici, ústenku a sterilní rukavice. Asistující sestra nesterilní plášť, 

ústenku a rukavice. 

Zavleknutí infekce sestry předcházely aseptickým přístupem v pečování o 

CŽK. Denně probíhala desinfekce okolí vstupu a výměna sterilního krytí, 

sledovalo se okolí místa vpichu, které bylo po celou dobu bez zarudnutí. Před 

každou aplikací do lumen byl konektor odesinfikován. U pacienta nedošlo 

k infekci v místě zavedení CŽK. 

Na operačním sále byl lékařem pacientovi zaveden PMK. V časném 

pooperačním období o hygienu genitálu pečovaly sestry, později byl pacient 

poučen a hygienickou péči si obstarával sám, případně s minimální dopomocí. 



36 

 

Sestra sledovala množstí, barvu, příměsi a zápach moče. 1x za 24 hodin měnila 

sběrný sáček. K infekci spojené se zavedením PMK nedošlo. 

Pacient podstoupil laparoskopicky asistovanou operaci, měl tedy několik 

operačních ran (po portech, kameře, malé laparotomii a po výstupu silikonového 

drénu). Před samotným výkonem byla pacientovi podána antibiotická profylaxe
2
 

dvojkombinace antibiotik – Unasyn 3g i.v. a Metronidazol 0,5 g i.v.Operační rány 

se denně sterilně převazovaly, sledovala se TT pacienta a známky zánětu v místě 

rány.  

Správným ošetřováním, aseptickým přístupem a dobrou spoluprácí 

s pacientem bylo docíleno zamezení vstupu infekce. 

2.3.3 Riziko TEN 

Každý pacient, který podstoupí operační zákrok, je tromboembolickou 

nemocí ohrožen. Pan V. byl o této problematice edukován, byl seznámen 

s projevy TEN a informován o důležitosti preventivních opatření. Po celou dobu 

hospitalizace mu byl aplikován Zibor 2500 j s.c. 1x za 24 hodin, první 2 dny po 

operaci se pacientovi přikládaly bandáže na obě dolní končetiny. Fyzioterapeuti 

pacienta poučily o cvičení DK v lůžku a zajistili včasnou vertikalizaci. U pacienta 

nedošlo ke vzniku tromboembolické nemoci. 

2.3.4 Riziko pádu 

Resekce tlustého střeva je velký operační výkon a pro pacienta znamená 

obrovskou zátěž. Bezprostředně po operaci a v následujících hodinách zajistila 

sestra veškeré úkony spojené s hygienickou péčí, oblékáním, vyprazdňováním a 

polohováním v lůžku. 

Od prvního pooperačního dne se začal pacient postupně vertikalizovat. 

Zpočátku se cítil slabý, což se dalo předpokládat vzhledem k operačnímu výkonu 

a podání celkové anestezie. Dalším faktorem, který tomuto riziku přispíval, byla 

                                                

2 Antimikrobiální profylaxe se podává preventivně před operačním výkonem, snižuje 

riziko vzniku ranné infekční komplikace a přispívá ochraně operačního pole před exogenní nebo 

endogenní infekcí během operačního výkonu. (28) 
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aplikace opiátových injekcí, při kterých pacienti mohou pociťovat závratě. Pan V. 

byl poučen o možném riziku pádu a s ním spojených opatření, jak pádu 

předcházet. Sestra zajistila dopomoc při vykonávání základních denních činností, 

a prováděla je společně s pacientem v závislosti na jeho aktuálním zdravotním 

stavu. 

Při nácviku chůze dbali fyzioterapeuti na bezpečnost pacienta a doporučili 

mu vhodnou obuv. Po přeložení na nadstandardní pokoj měl pacient k dispozici 

signalizační zařízení a byl informován o dosažitelnosti sestry při jeho použití. 

Sebepéči zvládal sám bez pomoci, cítil se lépe, po aplikaci opiátů vždy setrval v 

lůžku. Sestra za panem V. pravidelně docházela a kontrolovala jeho celkový stav. 

Během hospitalizace nedošlo k pádu pacienta. 

2.3.5 Psychologická problematika 

Nemoc jako taková, je pro člověka v daném okamžiku zátěží, vnášející 

problémy a komplikace do normálního běhu života. Sdělení onkologické diagnózy 

znamená jistě pro každého pacienta životní zlom a vyrovnání se s ní, je více než 

obtížné. Nejčastěji uváděná teorie o vyrovnání se s hrozící smrtí u těžce 

nemocných či umírajících pacientů je teorie americké lékařky Elisabeth Kübler-

Rossové. Její model vyrovnání se s hrozící smrtí popisuje 5 fází, kterými těžce 

nemocný člověk prochází.  

1. fáze šoku – nemocný člověk popírá nastalou situaci, „To přece není 

možné, museli se splést.“ 

2. fáze zloby, vzteku – nemocný pociťuje zlobu, klade si otázky „Proč 

zrovna já? To není fér!“. Může mít vztek na sebe, na zdravotníky či jiné 

osoby. 

3. fáze smlouvání, vyjednávání cíle – nemocný se snaží smlouvat se 

životem, pokouší se vyjednávat cíle, kterých by ještě rád dosáhl. V této 

fázi se pacienti dost často uchylují k alternativním terapiím. 

4. fáze deprese, smutku – nemocný se cítí zlomený, vykazuje projevy 

zármutku, „Jsem smutný, konec přichází a je nevyhnutelný.“ 



38 

 

5. fáze smíření – pokud dojde k této fázi, znamená to přijetí přicházející 

smrti. Projevuje se vyrovnáním, loučením s blízkými a pokorou. 

Uvedené fáze se mohou překrývat, probíhat v jiném sledu, trvat různě 

dlouhou dobu a také se nemusí vyskytnout vůbec. Pacienti se mezi jednotlivými 

fázemi pohybují vpřed i vzad. Je zapotřebí k těžce nemocnému člověku 

přistupovat individuálně a respektovat jeho prožívání. Pomoc těžce nemocnému 

člověku se může odehrávat v následujících rovinách: 

- Pohled do minulosti: Minulost již je uzavřena a nelze do ni vstupovat, 

nemocný hodnotí svůj život, vzpomíná na to co prožil, objevuje vazby 

a souvislosti. Toto hodnocení má velký význam ve smíření se s 

životem, sebou samotným, s bližními, případně s Bohem, pokud 

k němu chová nemocný vztah. 

- Pohled do přítomnosti: Přítomnost je naplňována především bojem 

s nemocí, s jejími důsledky, překonáním těžkostí spojených jak 

s nemocí, tak s léčbou. Mělo by docházet ke hledání a objevování 

smyslu toho, co momentálně nemocný prožívá. 

- Pohled do budoucnosti: Spočívá v doprovázení nemocného na cestě, 

kde se mu objevují hodnoty, smysly, které rozpoznává. Lze tak prožít 

základní spirituální hodnotu. 

Nemocnému můžeme pomoci zorientovat se a přijmout skutečnost, že 

onemocněl tím, že mu budeme naslouchat, podporovat ho, dávat najevo úctu, 

lásku a přátelství vůči jeho osobě, budeme na něj mít čas, respektovat jeho názory, 

potřeby a práva, pomáháme utřídit myšlenky a především nevyčítáme. Pro 

dosažení těchto a jiných cílů je zapotřebí spolupráce rodiny. (29), (34) 

Zjištění onemocnění bylo pro pana V. obrovským šokem. Nikdy dříve 

vážněji nestonal a vůbec si nepřipouštěl, že by taková choroba mohla postihnout 

právě jeho. Neustále si opakoval, proč zrovna on musel takto závažně onemocnět, 

přispěl tomu nějak svým životním stylem? Byl velice smutný a uzavřel se sám do 

sebe, měl pocit, že jeho život skončil a nic na světě už nemá cenu, když stejně 

brzy umře. Přiznává, že kdyby ho nedržela nad vodou manželka, už dávno by to 
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vzdal. Ve své ženě měl a stále má velkou oporu, od prvního sdělení diagnózy stojí 

po jeho boku a nepřestává ho povzbuzovat. Při přijetí do nemocnice působil pan 

V. vyrovnaným dojmem, avšak s blížící se operací pociťoval strach a obavy, což 

je pochopitelné. Rád si povídal s personálem, vlídné slovo mu přinášelo útěchu. 

Protože pooperační průběh se vyvíjel bez komplikací a pan V. se cítil den ode dne 

lépe, odrazilo se to i na jeho psychickém stavu. 

2.3.6 Edukace 

Edukace pana V. začala již přijetím do nemocničního zařízení a probíhala 

po celou dobu hospitalizace až do propuštění. Po přijetí na oddělení sestra 

pacienta uložila na pokoj, seznámila ho s uspořádáním a chodem oddělení a 

informovala o použití signalizačního zařízení. Před operačním výkonem na 

tlustém střevě je důležitá řádná příprava, o které pacienta edukovala sestra ve 

spolupráci s lékařem. Pacientovi byl také poskytnut interní informační materiál o 

operaci tlustého střeva, ze kterého v této kapitole taktéž čerpám. 

Edukace v rámci předoperační přípravy: Chirurg informoval pacienta o 

zvolené metodě operace, v tomto případě o laparoskopicky asistované resekci 

tlustého střeva, o předpokládaném výsledku, ale i možných komplikací během 

výkonu. I přesto, že byla plánovaná sfinkter záchovná operace, pacient byl 

informován o skutečnostech, které mohou postup operace změnit a vyústit např. i 

ve vyvedení stomie. Anesteziolog pacienta informoval o typu a vedení anestezie 

během operačního výkonu, o zavedení CŽK. 

Den před operací měl pan V. dietu tekutou a probíhala příprava střeva 

pomocí perorální laváže. V tomto případě se jednalo o 4l Fortransu. Pacient byl 

řádně poučen o nutnosti přípravy, o jejím postupu, očekávaném výsledku a o 

nutnosti dodržování níže popsaných opatření. Minimálně 6 hodin před operačním 

výkonem nesmí pacienti kouřit, také se od půlnoci nepodává NPO. Výjimkou je 

ráno v den operace podávaný mírně slazený čaj nebo Preop o obejmu 200 ml, což 

je speciální přípravek pro perorální předoperační přípravu. Svým složením 

zajišťuje příznivé podmínky pro snížení pooperačního traumatu, brání ztrátám 

tekutin v úvodu do anestézie, snižuje operační stres a pooperační změny hladiny 

krevního cukru. Přispívá ke snížení ztráty hmotnosti a svalové síly po operaci. Pan 
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V. dodržoval doporučení ošetřujícího personálu a předoperační přípravu zvládl 

dobře. 

Pooperační edukace: Tato edukace byla zaměřena především na 

pooperační péči, prevenci komplikací a včasnou vertikalizaci. Podíleli se na ní jak 

lékaři, tak sestry i fyzioterapeuti. Pan V. byl informován o režimu na JIP a 

výkonech, které (nejen) intenzivní péče zahrnuje. Dále byl edukován o 

pohybovém režimu v rámci prevence pádu, správného vstávání z lůžka a vzniku 

TEN. Sestra vysvětlila nutnost dopomoci při úkonech každodenních činností 

v časném pooperačním období a dále dle zdravotního stavu. Fyzioterapeuti učili 

pacienta jak správně vstávat z lůžka po operaci dutiny břišní, jak rehabilitovat 

s DK ve spojitosti s prevencí TEN. Opomenuta nebyla ani péče o operační ránu, 

PMK či aplikace injekcí. 

Dá se říct, že po celý průběh hospitalizace se snažíme na pacienta působit, 

ovlivňovat jeho chování a jednání s cílem navodit pozitivní změny v jeho 

vědomostech, postojích, návycích a dovednostech. Edukace znamená výchovu a 

vzdělávání jedince, jak uvedla ve své knize Mgr. Petra Juřeníková. (30) 

Edukace před propuštěním: Pacient byl poučen o dodržování klidového 

režimu a vyvarování se fyzické námahy po propuštění do domácí péče. Velká část 

edukace byla věnována dietnímu doporučení po operaci tlustého střeva. Pacient 

byl nutričním terapeutem ve spolupráci se sestrou edukován o dietních opatřeních 

a obdržel interní informační materiál o šetřící dietě, ze kterého zde čerpám. Tato 

dieta je indikována právě u onkologicky nemocných, pacientů po operacích, u 

pacientů s poruchami GIT a nejen u nich. 

Strava se podává 5x – 6x denně v asi 2 – 3 hodinových intervalech. 

Složení této diety, lehká stravitelnost i technologie přípravy pokrmů (vaření, 

dušení, mikrovlnná trouba) se řadí mezi diety, které je možno podávat 

dlouhodobě. K přípravě pokrmů se vybírají potraviny, které nedráždí trávicí trakt 

ani mechanicky, ani svým složením. Důležitý je i fyzický a psychický klid 

pacienta, zákaz kouření, pití alkoholických nápojů a kávy. 

Pro lepší chuť a barvu se doporučuje maso opékat na sucho, podlít vodou 

nebo vývarem a pak dusit. Místo cibulového základu a opékání na oleji raději 
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menší množství cibule nakrájet a rozvařit do masové šťávy nebo polévky. 

Omáčky nezahušťovat jíškou, ale nasucho opraženou moukou nebo zálivkou 

z mouky a vody nebo mléka či smetany. Masové omáčky je možné zahušťovat 

mixovanou kořenovou zeleninou nebo strouhanými brambory. Malé množství 

tuku (másla, smetany nebo kvalitního oleje) přidáváme až do hotových pokrmů, 

aby nedocházelo k jejich přepalování. 

Mezi vhodná masa ke konzumaci řadíme např. libové hovězí, vepřové, 

telecí, kuřecí, krůtí králičí, rybí filé, tresčí, kapr, pstruh. Šunka se doporučuje 

drůběží, vepřová, dietní párky, kuřecí a šunkový salám. Naopak nevhodná jsou 

tučná masa, jako je husa, kachna, zvěřina, tučné a kyselé ryby, sardinky, kaviár a 

zabijačkové pokrmy, dále tučné a trvanlivé salámy, klobásy, párky, vuřty a 

paštiky. 

Tuky jsou vhodné rostlinné (např. Flora, Rama, máslo) a kvalitní oleje 

(slunečnicový, olivový, řepkový), nedoporučuje se však konzumace živočišných 

tuků (např. Omega, sádlo, slanina, škvarky). Z mléčných výrobků jsou vhodné 

především ty nízkotučné (mléko, sýry do 45 % tuku, jogurty), za nevhodné 

považujeme plnotučné výrobky, smetany, šlehačky, uzené, zrající a plísňové sýry, 

smetanové jogurty. Konzumace vajec se doporučuje pouze v omezeném množství 

a jen do pokrmů, bílky ovšem neomezeně. Nevhodné jsou majonézy, vaječné 

saláty, smažená a vařená vejce. 

Při dodržování šetřící diety by se měli konzumenti vyvarovat čerstvému 

pečivu, protože nadýmá, dále celozrnným potravinám, kynutým moučníkům, 

müsli, ořechům, máku, luštěninám, kynutým knedlíkům, naopak brambory, 

těstoviny, rýže a knedlíky kypřené kypřícím práškem ničemu nevadí. Z polévek se 

doporučuje konzumace spíše netučných vývarů se zavářkou a vhodnou zeleninou, 

z omáček např. rajská, koprová, dietní svíčková či citronová. Naopak houbová, 

okurková a smetanová omáčka se nedoporučuje vůbec. 

Z ovoce a zeleniny se doporučují takové plody, které neobsahují semínka, 

zrníčka a tvrdé slupky. Po operacích na trávicím traktu mohou vzniknout srůsty, 

které při nesprávné dietě způsobují střevní neprůchodnost. Za vhodné považujeme 

z ovoce např. jablka, banány, meruňky, broskve, kompoty, přesnídávky, z řad 
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zeleniny zase kořenovou zeleninu, špenát, hlávkový salát, rajčata (v časném 

období po operaci nepodáváme v syrovém stavu). Nedoporučují se hrušky, čerstvé 

třešně, rybíz, jahody, citrusové plody a sušené ovoce, které obsahuje hodně 

vlákniny a v trávicím traktu nabobtná. Dále pak kapusty, zelí, papriky, česnek, 

cibule, houby, květák, okurky salátové i sterilované, čalamády (pozor na 

nadýmavost). Pokrmy dochucujeme petrželovou a celerovou naťí, pažitkou, 

koprem, kmínem, bylinkami jako je libeček, bazalka nebo bobkový list, malým 

množství sladké papriky, majoránky. Naprosto nevhodný je pepř, pálivé koření, 

horčice, masox, worcester a sojová omáčka.  

Mezi vhodné nápoje řadíme bílou kávu, slabé kakao, čaj s mlékem, mléko, 

slabé čaje, minerální vody (pokud nemocný netrpí hypertenzí, minerální vody 

totiž obsahují vysoký podíl sodíku), stolní vody, ovocné šťávy, mošty a džusy. 

Příliš chladné nebo horké nápoje se řadí mezi nevhodné, dále pak silné kakao, 

čokoláda, černá káva, sycené a alkoholické nápoje. 

 

2.4 Prognóza a dlouhodobá péče 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části této práce, prognóza se určuje podle 

patologickoanatomického stagingu – tedy závěru patologa z vyšetření resekátu a 

z dostupných zobrazovacích vyšetření, zařazení do stadia na základě gradingu, 

hloubky invaze, postižených uzlin a vzdálených metastáz. V tomto případě 

stanovil onkolog předoperační staging jako T4NxM0, zřejmě na základě údaje 

z CT o invazi do okolního tuku. Pacient byl před operací ozářen a dostal 

chemoterapii, což vedlo ke zlepšení lokálního nálezu, tzv. „downstagingu“. Na 

resekátu nádor pronikal do muscularis propria a invaze do periproktálního tuku 

vymizela, což znamená klasifikaci T2NXM0. „Nx“ bohužel zůstává, protože 

nalezeny byly pouze 4 regionální uzliny (a přesto, že jsou negativní), pro validní 

zhodnocení je požadováno alespoň 12 uzlin. To bývá častým problémem, kdy 

patolog dost uzlin nenajde, navíc radioterapie lymfatickou tkáň poměrně ničí. 

Nelze tedy říci, že pacient nemá postižené uzliny. „M0“ zůstává i nadále, protože 

se neprokázaly žádné vzdálené metastázy. Finální klasifikace byla tedy stanovena 
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na T2NxM0. Pacient určitě podstoupí další onkologickou léčbu, vzhledem ke 

stadiu „Nx“, bude léčen jako by měl uzliny infiltrované nádorem.  

Před propuštěním z nemocnice zajednal panu V. ošetřující chirurg termín 

na onkologii a seznámil ho s postupem, který bude následovat. Chirurgická 

kontrola spojená s extrakcí stehů byla naplánována na 4. den od dimise. Při 

propuštění sestra pacientovi vydala propouštěcí zprávu a zopakovala, že se do 

týdne od propuštění bude hlásit u svého praktického lékaře, na vyndání stehů 

přijde za 4 dny do nemocnice a připomněla termín na onkologickou kontrolu. 

Všechny tyto termíny byly řádně uvedeny v propouštěcí zprávě. Před propuštěním 

do domácího ošetřování, byl pacient edukován o další péči, pohybovém režimu 

spojeným s pooperačním stavem a o dietních opatřeních po operaci střev. 
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Diskuze 

Ve své bakalářské práci popisuji případ pacienta, kterému byl 

diagnostikován adenokarcinom rekta. Nádor byl lokalizován asi 16 – 20 cm od 

rekta a odstraněn byl laparoskopicky asistovanou resekcí rektosigmatu s 

následnou anastomózou. Miniinvazivní chirurgie má v medicíně své 

nezastupitelné místo a je spojena s přínosy hned v několika ohledech. Některé 

laparoskopické operace lze vskutku provést pouze pomocí několika malých portů, 

v léčbě karcinomu střev však musí být tyto řezy doplněny o malou laparotomii, 

která slouží k vyjmutí resekátu z těla ven.  Pokud porovnáme laparotomický a 

laparoskopický přístup v operaci nádorů tlustého střeva, najdeme hned několik 

výhod, proč by (pokud to samozřejmě rozsah nádoru a stav pacienta umožňuje) 

měla být operace vedena laparoskopicky. Výhodou tohoto přístupu je menší 

rozsah operační rány a tím i menší postižení přední stěny břišní. Největší význam 

má tato výhoda v časném pooperačním období, zejména v prvních hodinách a 

dnech po operaci, kdy oproti otevřenému – laparotomickému přístupu to vede 

k menší spotřebě léků tišících bolest, časnějšímu a méně obtížnému vstávání 

z lůžka a dřívější rehabilitaci. Pan V. operační výkon snesl dobře, na velké bolesti 

si nestěžoval a ani nevyžadoval častou aplikaci léků tišících bolest. První 

pooperační den ráno vstal pacient z lůžka a postupně začal za asistence 

fyzioterapeutů rehabilitovat. Během vertikalizace pacienta nenastaly žádné 

komplikace nebo potíže. Sice se pacient cítil slabý, ale to se dalo očekávat vlivem 

anestezie a operačního výkonu. Laparoskopie také přináší lepší kosmetické 

výsledky, než klasický laparotomický řez. 

 Skupina Cochrane Collaboration shromáždila a následně v roce 2014 

publikovala výsledky 14 randomizovaných kontrolovaných studií zabývající se 

srovnáním rozdílů krátkodobých a dlouhodobých výsledků v léčbě kolorektálního 

karcinomu po laparoskopické nebo otevřené operaci. Krátkodobé výsledky 

poukazují na již zmíněnou menší pooperační bolest a rychlejší vertikalizaci. Dále 

bylo zjištěno, že délka hospitalizace se u operací vedených laparoskopicky snížila 

o dva dny. Pan V. byl propuštěn 8. pooperační den a 10. den hospitalizace. Pokud 

srovnám délku hospitalizace s jinými pacienty, v průměru na našem oddělení leží 
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pacienti po nekomplikované resekci tlustého střeva 10 – 15 dní (započítaná je i 

jedno až dvoudenní předoperační příprava). Délka pobytu se odvíjí od celkového 

stavu pacienta, typu operačního výkonu, založení stomie či nikoliv a řešení 

následné péče. 

Dalším poznatkem bylo dřívější obnovení střevní pasáže. U našeho 

pacienta odešla první stolice 3. pooperační den, poté chodil na stolici denně bez 

potíží.  

Nepatrně nižší byl i výskyt infekcí v operačních ranách a méně krvácivých 

komplikací, rozdíly však jsou téměř zanedbatelné. V pooperačním období cca od 

1. týdne, srovnáme-li tyto dvě přístupové cesty, jsou již pooperační průběhy téměř 

identické. Pokud srovnáme dlouhodobé onkologické výsledky, prokázalo se, že 

v rukou zkušených operatérů přináší laparoskopická operace podobné výsledky 

jako laparotomická. 

Za zmínku stojí i robotická chirurgie, respektive roboticky asistovaná 

laparoskopická operace. Robotické systémy jsou velmi propracované operační 

systémy a značně rozšiřují možnosti miniinvazivní chirurgie. Nejznámějším a 

jediným schváleným systémem pro kolorektální chirurgii je robot daVinci®. 

Hlavní výhody roboticky asistovaných laparoskopií spočívají především v lepším 

zobrazení – 3D vizualizaci, stabilitě obrazu, volnému pohybu nástrojů imitující 

pohyb lidské ruky, preciznosti a přesnosti při preparaci a sutuře. Velkou výhodou 

je pohodlí operatéra. Při laparoskopických operacích je totiž operatér často ve 

vynucených nepřirozených pozicích, které vedou k přetěžování pohybového 

aparátu a k únavě. Krátkodobé výsledky jsou srovnatelné s laparoskopickou 

resekcí, ovšem za podstatně vyšší cenu. Dlouhodobé výsledky zatím nejsou 

k dispozici. 

Miniinvazivní chirurgie je sice nákladnější než operace vedené otevřenou 

cestou, ale díky rychlejší rekonvalescenci, nižší morbiditě a kratší délce 

hospitalizace může být v celkovém součtu nakonec srovnatelná nebo dokonce 

levnější, vyjma robotické chirurgie. (31), (32), (33) 
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracovat případovou studii u pacienta 

s kolorektálním karcinomem. Chtěla jsem poukázat na problematiku takto 

závažného onemocnění, jako je rakovina tlustého střeva. Skutečnost, že incidence 

tohoto onemocnění stále stoupá a ročně je u nás diagnostikováno více než 8000 

případů, je značně alarmující. I přesto, že medicína se neustále vyvíjí, objevují se 

nové poznatky v oblasti diagnostiky, léčby a tím i předpoklad lepší prognózy 

onemocnění, na prvním místě k úspěchu však stále stojí prevence. Dodržování 

zásad zdravého životního stylu, pravidelné preventivní prohlídky a s tím spojený 

včasný záchyt onemocnění.  
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Seznam použitých zkratek 

 

°C   stupeň Celsia 

a.                                 arterie 

AA   alergická anamnéza  

BMI   body mass index 

bpn   bez patologického nálezu 

CA 19-9  tumorový antigen 19-9 

CEA   karcinoembryonální antigen 

cm   centimetr 

CRP   C-reaktivní protein  

CT   Computed tomography 

CVP   centrální žilní tlak 

CŽK   centrální žilní katetr 

č.   číslo 

D   dech 

DK   dolní končetiny 

DÚ   dutina ústní  

EBR   erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované 

EKG   elektrokardiografie  

FA   farmakologická anamnéza 

FAP   familiární adenomatózní polypóza 

FN   fakultní nemocnice 

g   gram 

GIT   gastrointestinální trakt 
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HK   horní končetiny 

CH   Charrier 

i. v.   intravenózní 

j   jednotka 

JIP   jednotka intenzivní péče    

kg   kilogram 

KP   kardiopulmonálně 

KRK   kolorektální karcinom  

l   litr 

LF   lékařská fakulta 

m   metr 

mg   miligram 

min   minuta 

mm   milimetr 

mmHg  milimetr rtuťového sloupce 

MR   magnetická rezonance 

např.   například 

NO   nynější onemocnění 

O2   kyslík 

OA   osobní anamnéza 

Obj.   objektivní 

OTI   orotracheální intubace 

P   puls 

PA   pracovní anamnéza 

PBP   předoperační bezpečnostní proces 
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PMK   permanentní močový katetr 

r   rok 

RA   rodinná anamnéza 

RTG   rentgen 

s. c.   subkutánní 

S+P   srdce + plíce 

SA   sociální anamnéza 

SpO2   saturace kyslíku v krvi 

St. p.    stav po 

Subj.   subjektivní 

SZŠ   střední zdravotnická škola 

t. č.    toho času 

TEN   tromboembolická nemoc 

TK   tlak krevní 

TRUS   transrektální ultrasonografie 

TT   tělesná teplota 

Tu   tumor 

tzv.   takzvaně 

UK   Univerzita Karlova 

v.   vena  

VAS   vizuální analogová škála 
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Příloha č. 1 Maligní potenciál adenomatózních polypů 

 % adenomů s karcinomem 

Velikost 
do 0,5 cm 
0,5 cm – 1 cm 

1 – 2 cm 

2 cm 

 

< 0,5 
2 

10 

40 

Histologie 
tubulární 
tubulovilózní 

vilózní 

 

5 
20 

40 

Dysplazie 
mírná 

střední 

těžká 

 

5 

20 

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: JABLONSKÁ, Markéta. Kolorektální karcinom: časná diagnóza a prevence, str. 134 



 

Příloha č. 2 Patologickoanatomická klasifikace tumorů rekta 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: VYSLOUŽIL, Kamil. Komplexní léčba nádorů rekta, str. 39 



 

Příloha č. 3 Doporučená vyšetření a intervaly kontrol pooperačního  

sledování pacientů s kolorektálním karcinomem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: HOLUBEC, Luboš. Kolorektální karcinom: současné možnosti diagnostiky a léčby, str. 158  
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Příloha č. 5 Hodnotící škály 

 

 

 

 



 

Příloha č. 6 Souhlas s použitím formulářů Nemocnice Sokolov 

 

 

 

 

 

 

 


