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Nitrobřišní onemocnění 

• Nitrobřišní tlak 

• Akutní pankreatitis 

• Ileus 

• Peritonitis 

• Clostridiové infekce 



Nitrobřišní onemocnění – Intraabdominální tlak 
(IAP), abdominální kompartment syndrom(ACS) 

• Výskyt nitrobřišní hypertenze/břišního kompartment syndromu přímo ovlivňuje 
morbiditu i mortalitu populace kriticky nemocných. 

 
• Světová společnost pro břišní kompartment syndrom (WSACS - The World Society 

of Abdominal Compartment Syndrome). 
 
• Nitrobřišní tlak (IAP) - je tlak v milimetrech rtuti naměřený v dutině břišní.  

 
• U dospělých se za normální hodnoty považuje IAP v pásmu 0-5 mmHg. 

 
•  V běžné populaci pacientů na jednotce intenzívní péče lze za normální hodnoty 

považovat pásmo 5-7 mmHg, respektive do 10 mmHg při UPV. 
 

•  Za určitých okolností - (chronická onemocnění - nitrobřišní tumory, jaterní 
cirhóza; obezita, těhotenství atd.), lze považovat za normální také hodnoty IAP v 
rozmezí 10-15 mmHg.  
 

• V akutních stavech je hodnota IAP odrazem závažnosti stavu.  
Pacient po laparotomii často naměříme hodnoty mezi 10-15 mmHg, u pacientů v 
septickém šoku 15-25 mmHg a u pacientů s nitrobřišní katastrofou (náhlá příhoda 
břišní) hodnoty 25-40 mmHg.  
 



Nitrobřišní onemocnění – Intraabdominální tlak (IAP), 
abdominální kompartment syndrom 

• Obecně platí, že perzistující IAP ≥12 je spojen 
s rizikem rozvoje selhávání 
intraabdominálních, ale i extraabdominálních 
orgánů. 

 



Nitrobřišní onemocnění – Intraabdominální tlak (IAP), 
abdominální kompartment syndrom 

norma: 5 –7 mmHg 
•hodnota závislá : 
 –poloze 
 –BMI 
 –nárůstu objemu 
 
• IAH: IAP ≥ 12 mmHg 
 I. st.: 12 –15 mmHg 
 II. st.: 16 –20 mmHg 
 III. st.: 21 –25 mmHg 
 IV. st.: > 25 mmHg 
 
         Břišní kompartment syndrom (ACS) je definován 

jako setrvalý vzestup IAP > 20 mmHg spolu s nově 
vzniklou orgánovou dysfunkcí. 
 

- primární (následek traumatu , jiného onemocnění 
břišního či pánevního kompartmentu) 
 

- sekundární (nepředchází klinicky zjevná nitrobřišní 
patologie, masivní resuscitace krystaloidy, vyšší 
letalita ve srovnání s primárním)  
 

-  rekurentní (opětovně po předchozím chirurgickém 
nebo nechirurgickém řešení primárního nebo 
sekundárního ACS 

 
Vliv obezity 
- pozitivní korelace mezi IAP a SAD 
 –BMI: 24 kg/m2 → 5,1 ±1,2 mmHg 
 –BMI: 52 kg/m2→ 13,2 ±0,5 mmHg 
      Sugerman, 1997, J InternMed 
 
 normální hodnoty u obézních: IAP ═7 –14 

mmHg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• břišní perfúzní tlak (APP) 
 APP ═MAP –IAP 
 APP > 60 mmHg 

 



Vliv polohy 

• elevace trupu x supinační poloha 

 

• elevace trupu na 30°a na 45° 

→ zvýšení IAP o 4 mmHg a 9-15 mmHg 

• vzít na zřetel u pacientů s IAH III. –IV. stupně 

 
McBeth, 2007, Am J Surg 

Cheatham, 2007, Acta Clin Belgica 

Vasquez, 2007, J Surg Res 

Malbrain, 2003, Crit Care 



Vliv polohy 

Vliv pronační a laterální polohy 

 

• u stabilních pacientů bez ACS: pronační poloha nemá 
významně škodlivý vliv na hepatosplanchnickou perfuzi 

Kiefer, 2001, Intensive Care Med  

Hering, 2002, Intensive Care Med 

Matějovič, 2002, Intensive Care Med 

Chiumello, 2006, Crit Care 

 

• laterální poloha vede k falešně zvýšeným hodnotám 
IAP 

De Keulenaer, 2007, Acta Clin Belg Suppl 



Semirekumbentní a  pronační poloha 



Rizikové faktory vzniku IAH/ACS 
 

1. Snížení poddajnosti břišní stěny: 
–břišní operace 
–velké trauma/popálenina 
–akutní respirační selhání 
–pronační poloha, elevace trupu 
–zvýšený BMI 

 
 

2. Zvýšený obsah GIT: 
–paréza žaludku 
–ileus 
–pseudoobstrukce tračníku 

 

3. Zvýšený objem břišní dutiny: 
- hemo/pneumoperitoneum 
- ascites/jaterní selhání 

 
4. Kapilární leak/tekutinová resuscitace 
–acidóza (pH < 7,2) 
–hypotenze 
–hypotermie (teplota jádra < 33°C) 
–transfuze (> 10 EM/24 hod) 
–koagulopatie 
–masivní tekutinová resuscitace 
–pankreatitída 
–oligurie 
–sepse 
 





http://abviser.com/wp-content/uploads/2011/10/increasing-physiologic-compromise.png
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Vliv IAH na krevní oběh 

• Vzestup IAP může vést k poklesu minutového srdečního výdeje (CO, 
cardiac output).  

• Souvislost se vzestupem nitrobřišního, nitrohrudního tlaku. 
• Pokles venózního návratu, a tím plnění srdce (venózní komprese), pokles 

poddajnosti srdečních komor, nárůst afterloadu levé komory v důsledku 
vzestupu systémové vaskulární rezistence (komprese orgánů dutiny břišní). 

• Problematické hodnocení hemodynamických parametrů. Dané přenosem 
přibližně jedné poloviny nitrobřišního tlaku nitrohrudně. 

  

 CVP reálné = CVP změřené – 1/2 IAP 
 
• Platí i pro reálnou hodnotu plnění levého srdce 
 PAOPrealná = PAOPzměřená – 1/2 IAP. 

 



Vliv IAH na respirační systém 
• Spontánně ventilující 

 - riziko vývoje globálního respiračního selhání. 
- nitrohrudní přesun krve (plicní kongesce)  
- kompresní atelektázy  
 - vzestup plicního zkratu a poklesu arteriální tenze kyslíku. 
- porucha kinetiky bránice 
- nárůst pleurálního tlaku  

 

• Umělá plicní ventilace 

         - 50% transmise nitrobřišního tlaku nitrohrudně.  
- vzestup pleurálního tlaku vyžaduje vyšší hodnotu inspiračního tlaku k dosažení adekvátního dechového 
objemu  

        (při kalkulaci bezpečného „tlaku v plateau“ lze použít vzorec  

 

Pplat = 30 cmH2O + 1/2 IAP cmH2O)  
          

Mnemotechnickou pomůckou pro optimální PEEP u pacientů s IAH je jeho nastavení na hodnotu IAP 

(tj.pacient s IAP 15 mmHg by měl mít nastaven PEEP na hodnotu 15 cmH2O). 

 



Vliv PEEP 

•zvyšování PEEP do 15 cm H2O nemá vliv na IAP 
Sussman, 1991, South Med J 

 

•IAP do 12 mmHg a PEEP do 15 cm H2O  

–minimální zvýšení IAP: ΔPEEP 0,9 –1,6 mmHg 
Malbrain, 2000, Ferrer, 2008, Ashraf, 2008 

 

•u pacientů s IAP > 12 mmHg: vliv PEEP narůstá 
Gattinoni, 1998, Am J Respir Crit Care Med 





Vliv IAH na gastrointestinální trakt 

 - Pokles viscerálního krevního průtoku 
 

•Mezenteriální průtok krve  snížen při tlaku 10 mmHg  ( studie na zvířatech) 
•Perfuze střevní sliznice snížena při tlaku kolem 20 mmHg( studie na lidech) 
•Truncus coeliacus ovlivněn při tlaku kolem 40 mmHg ( studei na zvířatech) 

 
- komprese kapilár mezenteria 

 
- přímé stlačení velkých cév žilního řečiště dutiny břišní s kongescí a  rozvojem 
intersticiálního edému 

 
- ischemicko/reperfúzního poškození spojené s významným lokálním prozánětlivým 
stavem, jehož součástí je také zvýšená kapilární permeabilita 

 
 - schopnost jater eliminovat laktát snížena při tlaku 10 mmHg i při normálním CO 

a MAP. 
 

 



Vliv IAH na centrální nervový systém 

• vzestupu nitrolebního tlaku (ICP, intracranial 
pressure) a pokles mozkového krevního 
průtoku (CBF, cerebral blood flow). 

• u pacientů s IAH může dojít k alteraci 
mozkových funkcí i bez současného 
mozkového postižení.  



Vliv IAH na funkci ledvin 

• Ledviny jsou na vzestup IAP mimořádně citlivé.  
 

• U normovolemických pacientů obvykle dochází k oligurii při IAP 15 mmHg a k 
anurii při IAP > 25 mmHg. 
 

• Etiopatogeneze ledvinného selhání je multifaktoriální:                       
 - mechanické vlivy (vnější komprese ledvin a močovodů) 
 
 - změny hemodynamické (pokles ledvinného krevního průtoku z důvodu 
poklesu břišního perfúzního tlaku) 
 
 - neuroendokrinní (aktivace osy renin-angiotenzin-aldosteron, vzestup 
hladiny antidiuretického hormonu, zvýšený tonus sympatiku) 
 
 - zánětlivé 
 
 - otok ledvinného parenchymu se vzestupem intrakapsulárního tlaku při 
alteraci venózní ledvinné drenáže (tzv. lokální ledvinný kompartment syndrom) 



Technika měření 
 

 
intravesikální  
intragastrické 
přímé 
spektroskopické 
 

Měření IAP nelze nahradit klinickým 
vyšetřením břicha.  
 
 Studie ukázaly, že klinické vyšetření 

břicha selhalo v diagnostice 
nitrobřišní hypertenze téměř v 
50 % všech případů. Podobně 
nelze měření IAP nahradit 
měřením obvodu břicha či 
radiodiagnostickým nebo 
ultrazvukovým vyšetřením. 
 

Zásady měření 

• Supinační poloha 

• vynulování –střední axilární čára 

• na konci výdechu 

• Instilace  tekutiny do 25ml (instilace 
většího množství tekutiny hodnotu 
IAP zkresluje) 

• –1ml/kg u dětí 

• po 30–60 sekundách 

• měřit při nepřítomnosti svalových 
kontrakcí 

• Limitace přesnosti: srůsty, hematomy 
pánevní, zlomenina pánve, 
neurogenní moč. měchýř.  

• Měření vyžaduje volný pohyb stěny 
moč. měchýře 

  





Léčba IAH/ACS 
 

1. Zlepšit roztažnost břišní stěny 
• –analgosedace 
• –neuromuskulární blokáda 
• –nezvedat trup > 30° 

 
2. Evakuace obsahu GIT 
• –NG sonda, rektální dekomprese 
• –prokinetika 

 
3. Evakuace obsahu břišní dutiny 
• –punkce, drenáž 
• - adekvátní pozitivní tekutinová bilance 
• –vyhnout se nadměrné tekutinové resuscitaci 
• –koloidy/hypertonické roztoky 
• –diuretika 
• –hemodialýza/ultrafiltrace 

 
5. Orgánová podpora 
• –udržet  APP > 60 mmHg pomocí vasopresorů 
• –optimalizovat ventilaci  

 
 





Indikace k chirurgické dekompresi 
 

1. primární ACS 

2. sekundární/rekurentní ACS s MODS 

 

• sekundární/rekurentní ACS bez MODS 

 –pokračovat v medikamentózní léčbě 

 –měřit IAP co 4 hodiny 

 –udržet APP > 60 mmHg 

 





Variace chirurgického postupu 
 

• „open abdomen“ 
–extenzivní laparotomie 
–přichycení kožních okrajů svorkami 
–zipovací systémy (Velcro burr) 
–Bogota vak 
–vacuum pack uzávěr V.A.C. systém 
–absorbovatelný mesh 
 
• fasciotomie 
–přímý sval břišní (Leppaniemi, World J 

Surgery2006) 

–střední čára  
(Duchesne, Am Surgeon, 2010, No. 3) 

 



Bogota vak 
 

- tenký plastový vak 
- tension free uzávěr 



Vacuum assisted closure (VAC)  
 
 

polyuretanová houba  
• vakuově uzavřený 
prostor  
• trvalý podtlak 



• „Pokud jste doteď neuvažovali nad měřením a 
významem nitrobřišního tlaku u svých kriticky 
nemocných, na co ještě čekáte? 

• Jan De Waele: The waiting is over, Crit Care Med, No. 2, 2010  



Akutní pankreatitida 
 

• Akutní pankreatitida je primárně neinfekční zánětlivé 
onemocnění slinivky břišní. 
 

•  Přes nesporné pokroky v diagnostice a terapii zůstává 
mortalita těžké formy vysoká. Patofyziologie onemocnění 
není zcela objasněna. 
 

• Postižení žlázy autodigescí je variabilně spojeno s lokální a 
následně i celotělovou zánětlivou odpovědí organizmu. 
 

•  Incidence nemoci se uvádí 5–20 na 100 000 obyvatel 
ročně.  
 
 



Mortalita 

• Mortalita lehké pankreatitidy by neměla přesahovat 1–2 %  
 
• Sterilní nekróza pankreatu je spojena s mortalitou kolem 10 

% 
 
• Infikované nekrotizující pankreatitidy přesahuje 30, a může 

dosáhnout až 70 %.  
 
• U akutní pooperační pankreatitidy (APP) se uvádí mortalita 

od 30 do 80 % (u kardiochirurgických výkonů až 63 %, po 
transplantaci jater v 63 %). 
 



Dělení 

Lehká akutní pankreatitida  
 

• je charakterizována lehkým průběhem a jejím morfologickým 
korelátem je edém  a zánětlivá celulární infiltrace pankreatu.  

• V časné fázi může být doprovázena reverzibilní orgánovou 
dysfunkcí.  

• Lehká akutní pankreatitida představuje přibližně 80 % všech atak. 
 

Těžká akutní pankreatitida  
•  orgánové selhání, projevující se nejméně jedním z těchto stavů: 

šok, dechová nedostatečnost, renální insuficience, krvácení do 
trávicího ústrojí 
 

 



 Etiologie akutní pankreatitidy 
 

• Cholelitiáza   50–60 %  
• Abúzus alkoholu  20–40 %  
• Idiopatická   10–30 % 
• Hypertriglyceridemie 12 % 
• Léková: Valproát ! 
• Anomálie pankreatu 
• Peptický vřed s penetrací do duodena 
• Infekce 
• Ampulom a jiné nádory, vaterské papily 
• Hyperparathyroidizmus, hyperkalcemie 
• Iatrogenní poškození 
• ERCP 
• Operace 
• Perkutánní biopsie 
• Hereditární 

 



Diagnostika 

• Tíže onemocnění by u každého nemocného s atakou akutní pankreatitidy měla být stanovena 
během 48 hodin.  

• V diagnostice akutní pankreatitidy mají zásadní význam zobrazovací metody.  
 

• SONO :Senzitivita pro detekci choledocholitiázy je jen 40 %. Vhodné k detekci a sledování vývoje 
komplikací AP 
 

• Počítačová tomografie (CT): Rutinní CT se nedoporučuje při první manifestaci, pokud nejsou 
diagnostické  rozpaky. Není důkaz, že časné CT zlepšuje klinické výsledky. Kompletní rozsah postižení 
a rozvoj peripankreatických nekróz je viditelný a posouditelný po 72 hodinách od prvních příznaků. 
 

• Počítačová tomografie (CT): K odlišení edematózní a nekrotizující pankreatitidy hraje zásadní roli 
CT vyšetření s podáním kontrastní látky. Nativní vyšetření nemůže posoudit vitalitu sledovaných 
tkání slinivky a tkání v jejím okolí.  

 
• Endoskopické metody ERCP 

 
• Magnetická rezonance 

 
• Laboratorní testy:  Amyláza, pankreatická amyláza, lipáza, CRP, PCT, minerály ( kalcium), 

triacylgylcerol, jaterní enzymy, bilirubin, urea, kreatinin, krevní obraz + diferenciál, moč   + 
sediment, hemokultury.  
 
 



Diagnostika 

• Sérová amyláza stoupá v průběhu 6- 12 h, má krátký 
biologický poločas, cca 10 h.  U nekomplikovaných průběhu 
normalizace během 3- 5 dnů.  
Sensitivita max 83 %, specificita max 98 % 

 

• Sérová lipáza stoupá v průběhu 4- 8h, peak po 24 h, návrat k 
normálu po 8- 14 dnech.  

 

• Amyláza, lipáza nepredikují závažnost onemocnění a prognózu 

 

• Trypsinogen 2: močové  a sérové hladiny jsou časně zvýšené. ( 
nutné další studie)  



Komplikace akutní pankreatitidy 

• Nekróza pankreatu 

• Pankreatická pseudocysta 

• Akutní kolekce tekutin 

• Pankreatický absces 

• Splanchnická žilní trombosa (1- 24 % paceintů) 

• Pseudoaneurysma ( zvažovat při enterorhagii) 

• Abdominální kompartment syndrom 

• Systémové komplikace 

 



Nativní CT                                                                                                                   Skóre 
A – normální pankreas         0 
B – fokální nebo difúzní zvětšení pankreatu        1 
C – nehomogenní pankreas či peripankreatický zánět    2 
D – zvětšený pankreas s kolekcí tekutiny v předním pararenálním prostoru 3 
E – kolekce tekutiny alespoň ve dvou kompartmentech    4 
 
 
CT s kontrastem 
Nekróza 0%         0 
Nekróza 30% a méně       2 
Nekróza 30–50%         4 
Nekróza nad 50%        6 
 
 
CT stupeň (0–4) + nekróza (0–6) = celkové skór 

Balthazarova kritéria akutní pankreatitidy. Infekce a mortalita kritérií A 
až C je nízká, zatímco D a E a skóre nad 7 svědčí pro těžkou 
pankreatitidu 



Nativní CT                                                                                                         
  
A – normální pankreas      
    
B – fokální nebo difúzní zvětšení pankreatu     
    
C – nehomogenní pankreas či peripankreatický zánět  
    
D – zvětšený pankreas s kolekcí tekutiny v předním 
pararenálním prostoru 
  
E – kolekce tekutiny alespoň ve dvou 
kompartmentech     

Balthazarova kritéria  





Těžká akutní pankreatitis- nekrosa 



Nekrosa pankreatu 

Infikovaná nekrosa 





Pseudocysta Infikovaná pseudocysta 



Greyovo-Turnerovo znamení je spolu s Cullenovým znamením jedním z příznaků akutní pankreatitidy projevující se 
krvácením do podkoží po stranách trupu, které se mohou jevit jako modré zbarvení kůže. 
Znamení se obvykle formuje 24-48 hodin před prvními příznaky akutní pankreatitidy. Značí retroperitoneálně 
probíhající krvácení. Pokud je doprovázeno Cullenovým znamením, svědčí pro nekrózu pankreatu s retroperitoneálním 
nebo intraabdominálním krvácením. 



Cullenovo znamení  se projevuje se otokem a nafialovělými skvrnami v okolí 
pupku. 



Diferenciální diagnostika 

• VCHGD 

• Cholangoitis, choledocholithiáza 

• Cholecystitis 

• Mesenteriální ischemie 

• Obstrukční ileus 

• Perforace GIT 

• Hepatitis 



Léčba- těžká akutní pankreatitida 
 

• Kauzální terapie akutní pankreatitidy není dosud známa, léčba je 
postavena na komplexní multidisciplinární intenzivní péči se zaměřením na 
dostatečný obrat tekutin.  

• Intenzivní multidisciplinární péče na pracovišti intenzivní medicíny – 
ARO/JIP 

• agresivní hydratace a udržování normovolemie s monitorací 
hemodynamiky 

• léčba bolesti ( epidurální analgézie s výhodou) 

• Monitorace nitrobřišního tlaku 

• Včasná a účinná podpora selhávajících systémů  

• Kontinuální eliminační metody 

• Zajištění energetické rovnováhy.  

 

 

 

 



Tekutinová terapie 

• 5- 10 ml/kg/h krystaloidních roztoků pokud nejsou 
známky kardiovaskulární selhávání.  
 

• Při významné hypovolémii s hypotenzí 20 ml/kg 30 minut 
a poté 3 ml/kg/h 8- 12 h. 
 

• Nutnost tekutinové terapie musí být posuzovaná dle 
klinických potřeb jedince. ( Orientační cíle: pokles HR < 
120/min, diuréza > 0,5- 1,0 ml/kg/h, MAP > 65 mmHg 
 

• Včasná adekvátní tekutinová terapie snižuje morbiditu a 
mortalitu, snižuje riziko rozvoje nekrotizující formy.  



Výživa 

• Časná enterální výživa (v průběhu 24 – 48 h) snižuje riziko infekčních komplikací. 

• Pokud cílová rychlost enterální výživy není dosažena do 48- 72 hodin doporučena 
doplňková parenterální nutrice. 

• Hemodynamická nestabilita, pokud není závažná není kontraindikací pro enter. 
výživu 

• V úvodu zahajování  enterální nutrice, sondou, v nízkých dávkách ( 10- 30 ml/h) 
preferujeme kont. podávání i bez noční pauzy. Enterální výživa přizpůsobena 
toleranci gastrointestinálního traktu.Residuum v žaludku do 500 ml. 

• Doporučováno podávat enterální sondou zavedenou za Treitzovu řasu. Tento 
způsob podání nepodporuje rozvoj žaludeční atonie, má nízký efekt na stimulaci 
pankreatu a zlepšuje střevní bariéru i motilitu tenkého střeva. 

• U pacientů v kritickém stavu  úvodní dávka 8-10 kcal/kg/d 
Po stablizaci  18-25 kcal/kg/d ( 5-7 dnů). Cíl 25-30 kcal/kg/ 

• Doporučeno používat typ výživy s vyšším obsahem bílkovin, nízkým obsahem tuků. 





Výživa 
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Léčba- těžká akutní pankreatitida 

• Profylaktické podávání antibiotik nemá jednoznačnou oporu medicíny založené na důkazech.  
 
• Z profylaktického podání antibiotik mohou profitovat pacienti s nekrotizující pankreatitidou, vysokým CRP 

a těžkým klinickým průběhem. Karbapenemy, chinolony.? 
 

• Endoskopická léčba je indikována u akutní pankreatitidy biliární etiologie. 
 

• Při podezření na nekrotické komplikace CT s odběrem vzorku nekros tenkou jehlou ( barvení dle Grama, 
kultivace) . 
- Pokud je nekrosa sterilní  a není jiný důvod ATB terapie, poté ATB vysadit. 
- Při primárně sterilní nekrose s přetrváváním systémové toxicity opakovat CT s odběrem vzorku s nekrosy 
během 5- 7 dnů. 

 
• Načasování operační nekrektomie nebo drenáže se, pokud je to možné prodlužuje na 2–4 týdny, aby se 

demarkovala pankreatická nekróza. 
 

• Nekrektomie řešit nejlépe minimálně invazivní postupy ( endoskopicky nebo perkutánní radiologickým 
postupem) 

 
• Chirurgický zásah je indikován až při podezření nebo při průkazu infikované nekrózy, zejména je-li infekční 

komplikace spojena s rozvojem multiorgánové dysfunkce. 
 

• Cholecystektomie u všech pacientů biliární etiologií ( u mírné formy pankreatitidy možná do 7 dnů, u 
nekrotizující formy  odložit  do ústupu známek zánětu a stablizace stavů. 

 
 
 



ILEUS 

• Stav, kdy se klinicky manifestuje zástava střevní pasáže. 
• Je projevem komplikace řady onemocnění různé etiologie i 

prognózy.  
 

• Podle příčiny se střevní neprůchodnost dělí: 
- mechanickou (ileus obstrukční)  
- funkční (paralytický, spastický ileus) 
- smíšenou 
 

• ileus tenkého (75–80 %) a tlustého střeva (20–25 %) 
 
• ileus tenkého střeva:  

- vysoký ileus s překážkou na jejunu 
- celého tenkého střeva s překážkou v oblasti distálního ilea 
 
 



Klinické projevy střevní neprůchodnost 

 

Zástava odchodu plynů a stolice 

Zvracení 

Bolest 

Vzedmutí břicha 

Celkové příznaky šokového stavu 

MODS/MOF 

 

 

 



Objektivním vyšetření 
 

• Laboratorní vyšetření (podávají informaci o stavu vnitřního 
prostředí, funkci orgánů, stavu koagulace a výživy) 
 

• Palpace, poklep 
 
• Askultační nález : Místo obvyklých zvuků při střevní peristaltice jsou 

slyšitelné tzv. „kovové zvuky“ a zvuk „padající kapky“, které jsou 
způsobeny zvýšenou peristaltikou nad překážkou. 

 
Úplné „mrtvé“ ticho v břišní dutině je charakteristické pro 
paralytický ileus. 

 
• Per rektum vyšetření 

 
 



Vyšetření zobrazovacími metodami 
 

• Nativní rentgenový snímek břicha: charakteristická je 
přítomnost hladinek, jsou obrazem přítomného vzduchu 
nad hladinou tekutiny v jednotlivých střevních kličkách, 
event. dilatace střeva. 

 
- u pacientů snímkovaných vleže nelze určit výšku překážky 

 
• Pátrat po známkách pneumoperitonea. 
 
• Důležité je posouzení dilatace céka na nativním snímku, 

dosahuje-li jeho šířka více než 14 cm, je vysoké riziko 
distenční perforace. 
 
 
 
 





Vyšetření zobrazovacími metodami 
 

• U pacientů, u kterých z klinického nálezu a nativního 
snímku břicha není jasné, že je přítomna úplná obstrukce, 
jsou doplňována vyšetření jinou zobrazovací metodou – 
kontrastní vyšetření gastrointestinálního traktu (GIT), 
sonografie nebo počítačová tomografie (CT). 

 
• Výjimkou jsou nemocní s podezřením na strangulaci a na 

akutní mesenteriální okluzi, kteří jsou indikováni k urgentní 
operaci.  

 
Kontrastní vyšetření GIT se neprovádí při podezření na 
střevní perforaci a velké zdrženlivosti je třeba u nemocných 
s výraznou dilatací céka. 
 



Vyšetření zobrazovacími metodami 

• Akutní irrigografické vyšetření s podáním 
kontrastní látky konečníkem po přípravě střeva 
klysmaty je indikováno při podezření na ileus 
tlustého střeva s očekávanou překážkou v jeho 
levé polovině. 

• Akutní kolonoskopie je indikována ze stejných 
důvodů jako akutní irrigo s možností 
dekomprese střeva desuflací. 

 

 



Léčba 

• Léčba střevní neprůchodnosti je konzervativní a operační.  
 
• Konzervativní léčba je součástí komplexního ošetření ileu v době stanovování diagnózy, v přípravě 

k operaci a v poperačním období.  
 
• Jen v určitých případech funkčního ileu postačí konzervativní léčba k jeho zvládnutí. 
 
• U paralytického ileu se volí konzervativní léčba. Ta obsahuje pokračování v parenterální výživě, 

NGS, medikamentózní podporu střevní pasáže cholinergiky, podávání osmotických laxativ klyzmat a 
léčbu přidružených onemocnění, snaha o homeostázu vnitřního prostředí.  
 
Součástí léčby je korekce elektrolytové dysbalance, zejména hypokalémie, hypomagnezémie, 
hypofosfatémie a hyperkalcémie.  Žvýkačky. 

 
• Základní a život zachraňující léčbou střevní neprůchodnosti z mechanických příčin je operace. 

 
• Absolutní indikací k urgentnímu chirurgickému výkonu je strangulace a mesenteriální ischemie. 

 
 



Intraabdominální infekce 
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Obvykle polymikrobiální etiologie 

A) Komunitní: appendicitida, cholecystitida, 
perforovanný vřed, pankreatitis, 
perforace tlustého střeva, střevní 
ischemie, infekce močových cest, 
gynekologické infekce 

B) Nozokomiální: dehiscence operační rány, 
anastomózy, sekundární hojení  

 



Intraabdominální infekce 

• nekomplikované x komlikované 

• Nekomplikované: zánět ohraničený na orgán  

• Komplikované: A) lokalizované- absces 
  B)difúzní- peritonitidy 

• Peritonitidy – primární ( bez porušení integrity GIT: spontánní peritonitida u dětí/hemolytický 
streptokok, pneumokok/; u dospělých: cirhóza s ascitem/koliformní baktérie; TBC, 
peritoneální dialýza) 
                      - sekundární (lokalizovaný/difuzní zánět s porušením integrity GIT: akutní 
perforační peritonitida/perforace GIT, ischemická nekrosa střevní stěny; pooperační 
peritonitida/ dehiscence anastomózy, deh. sutury stěny GIT, insuficience slepé sutury GIT; 
poúrazová peritonitida: tupé x penetrující poranění) 
                      - terciární ( peritonitida perzistující nebo recidivující po úplné léčbě Peritonitida 
perzistující nebo recidivující po úplné léčbě, nebo po třetí reintervenci u plánované 
relaparotomie u sekundární peritonitidy, peritonitida vyvolaná bakteriemi s nízkým 
patogenním potenciálem / následkem selekce antimikrobní léčby – koaguláza - negativní 
stafylokok,Enteroccocus spp., Enterobacter spp.,Pseudomonas aeruginosa a mykózy / Často 
výskyt u imunokompromitovaných nemocných 

•  
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Infekce Clostridium difficile 
• G+ anaerobní bakterie, produkce spor a toxinů (A- eneterotoxin,B-cytotoxin) 

• Klinické příznaky od asymptomatických až po fulminantně probíhajících s toxickým megakolon.  

• Příznaky: průjem (nemusí se vyskytovat při dilatovaném atonickém střevě, bolesti břicha, febrilie, nausea, 
nechutenství, ileus, sepse 

• Výskyt: během ATB terapie, nebo 5-10 dní po ATB terapii. 

• ATB s vysokým rizikem CDI fluorochinolony, klindamycin, cefalosporiny, peniciliny 

• Rizikový faktor: inhibitory protonové  pumpy 

• Až 25% pacientů má recidivu během 30 dní, až 50% pacientů má pozitivní antigen po dobu 6 týdnů po ukončení 
terapie 

• Diagnóza: průkaz toxinu ze stolice, PCR vyšetření stolice, RTG, endoskopie (zvážit rizika, indikace při zvažování 
alternativní diagnózy,  při kolitidě)  

 

• Léčba:   - Vankomycin 4 x 125 mg do GIT ( stupeň 1B), event. 4 x 500 mg při závažném průběhu (2C) 
 - Při nemožnosti Vankomycinu  p.o. či NGS, jako alternativa intrakolické podání Vankomycinu 500 mg /100 
mlFR 4x denně p.r. 
 - Při intoleranci Vankomycinu či rekurentní infekci Fidaxomicin  2 x200 mg tbl 10 dní 
 - U fulminantního či refrakterního průběhu Vankomycin 4 x 500 mg do GIT + Metronidazol 3 x 500 mg i.v. 
(2C)., event. Tigecyklin  i.v.  1 dávka 100 mg i.v. poté 2 x 50 mg i.v. 

 

• Chirugické řešení: zvážit u peritoneálních příznaků, závažného ileosního stavu, toxického megakolon, septickém 
stavu. Subtotální kolektomie či ileostomie. 

 

• Fekální mikrobiální transplantace, min 50g homogenizované stolice/ 100- 150 ml FR 

 

• U refrakterních variant jako doplněk léčby imunoglobuliny ( IVIG) 
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Rizikové faktory vzniku sepse u 
nitrobřišní infekce 

• zdroj infekce 

• rozsah peritonitidy 

• vyšší věk 

• orgánová dysfunkce v předchorobí 

• pooperační klinický stav 

• pozdní diagnóza 

• Letalita u pooperační nitrobřišní sepse u nemocných na JIP je 50- 80 % (Anaya,D.A., 2003 
Hutchins, R.R., 2004) 

• Rozvoj nozokomiální infekce , která vzniká v průběhu léčení intraabdominální infekce signifikantně zvyšuje 
mortalitu / 27 vs. 4 % /,  prodlužuje dobu hospitalizace / 24,7 vs. 11,7 dní / a dobu podání ATB i.v. / 11,5 vs. 
7,6 dne ( Merlino J.I., 2004)  
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Rizikové faktory spojené se selháním iniciální léčby nitrobřišní 
infekce  

• opoždění v diagnóze a léčbě 

• imunosuprese a závažná přidružená onemocnění (diabetes mellitus, neutropenie) 

• perforace tlustého střeva s průnikem velkého množství bakterií 

• krevní ztráta při operaci 

• podání antibiotik pouze proti aerobním bakteriím 

• špatný nutriční stav 

• nozokomiální rezistentní infekce u pooperační peritonitidy 
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Mikrobiologie 

• GIT kolonizuje cca 400 druhů baktérií 

• Při intraabdominální infekci je kultivováno průměrně 4-6 
druhů  

• Proč ? – rozdílná schopnost baktérií přizpůsobit se novým 
podmínkám a přežít na základě jejich virulence a schopnosti 
vyvolat infekci 
- Limitace laboratorních možností detekce 

• Experimentální studie ukazují, že koliformní baktérie (E.c., 
Klebsiella,Enterobacter spp., Proteus spp.) se podílí na časné 
sepsi, anaerobní baktérie  spíše na pozdních následcích a 
tvorbě abscesů 
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Nejčastější etiologická agens 

Aerobní baktérie 

Gram negativní  Escherichia coli 

Enterobacter spp. 

Klebsiella spp. 

Proteus spp. 

Pseudomonas aeruginosa 

Acinetobacter spp. 

Gram pozitivní Streptococci 

Enterococci 

Koagul. neg. Staphylococci 

Staphylococcus auresu 

Anaerobní baktérie Bacteroides spp. 

Clostridium spp. 

Peptostreptococci 

Plísně, houby Candida spp.,  Aspergillus spp. Mucor spp 
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