
Zápal slepého čreva sa zvy-
čajne prejavuje vo forme 
prudkých kŕčovitých bo-

lestí v okolí pupka, bolesti sa 
postupne presúvajú do oblasti 
pravého podbruška. „Bolesti 
môžu byť sprevádzané ďalšími 
zdravotnými ťažkosťami: nevoľ-
nosť, zvracanie, slabosť, hnačka, 
problémy s močením a zvýšená 
teplota nad 38 °C. Keď u seba 
spozorujete tieto príznaky, mali 
by ste čo najskôr vyhľadať leká-
ra,“ odporúča MUDr. Muranský. 

Pri zanedbaní môže  
vzniknúť až otrava krvi

„Slepé črevo predstavuje va-
kovitý začiatok hrubého čreva, 
samotný zápal však nevzniká 
priamo v ňom, ale v malom čer-
vovitom prívesku,“ vysvetľuje 
skúsený chirurg a pokračuje, že 
„problém nastáva, keď sa naplní 
stolicou a dôjde k jeho uzavre-
tiu, resp. priškrteniu, zostáva 
v ňom infekčný materiál (stolica 
s premnoženými baktériami), 
a tak vzniká zápal rozširujúci 

sa do steny, resp. okolia čreva 
(vzniká nebezpečenstvo sepsy,  
t. j. otravy krvi, ktorá môže viesť 
až k smrti). Červovitý prívesok 
sa nevie zbaviť stolice, ktorá sa 
v ňom hromadí, nabaľuje a do-
chádza k vytvoreniu tzv. kopro-
litu – kameňa zo stolice. Okrem 
toho môže zápal vzniknúť aj 
v prípade, že sa do prívesku za-
kliesnia cudzie telesá, ako napr. 
kôstky alebo jadierka z ovocia, 
ide však skôr o ojedinelé prípa-
dy a akýsi mýtus, ktorý koluje 

medzi ľuďmi (kôstky, časti alo-
balu, škrupina vajíčka atď.).“

Ako sa operuje  
a koľko trvá liečenie?

„Operáciu indikujeme vždy 
pri nejasnom náleze alebo pri 
známkach zápalu, zápal sa ob-
jektivizuje klinickým vyšetre-
ním, laboratórnym vyšetrením 
z krvi alebo zobrazovacími me-
tódami, ako sú ultrazvuk a CT 
vyšetrenie. Operácia môže byť 
indikovaná okamžite alebo s ča-
sovým odstupom v závislosti od 
toho, či ide o akútny alebo chro-
nický apendix,“ hovorí MUDr. 
Muranský. Ak lekár zistí, že sa 
slepé črevo, presnejšie jeho čer-
vovitý prívesok, začína zapaľo-
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Príbehy o ľuďoch, ktorých priviezli do nemocnice s ukrutnými bolesťami brucha 
a vyoperovali im zapálené slepé črevo v poslednej chvíli, ste už určite od niekoho 
vo svojom okolí počuli aj vy. So zapáleným apendixom však naozaj nie sú žarty, 
môže nás dokonca zabiť! Preto pri bolestiach neváhajte a vyhľadajte lekára!

rytmus lieči
tipy

Trápi vás dlhé zaspávanie, 
ľahký spánok a ranný pocit 
nevyspatosti?
Nič mimoriadne. Nespavosťou 
trpí čoraz väčšie percento ľudí, čo 
sa odráža nielen na ich zdraví, ale 
aj v ich súkromnom, pracovnom 
i spoločenskom živote. Dnes je to 
zhruba každý tretí dospelý
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Zapálený apendix nečaká na vhodný čas, dokáže nepríjemne prekvapiť

vať, je potrebné odstrániť ho  
v čo najbližšom čase. 

Ideálne je operovať  
na začiatku zápalu

Operácia sa odporúča v po-
kojovom alebo začiatočnom 
štádiu zápalu, trvá približne 
30 minút a robí sa v celkovej 
anestézii. „Operácia môže byť 

otvorená alebo 
laparoskopická, 
jej druh určí le-
kár v závislosti 
od lokálneho 

nálezu, vo 
všeobec-
nosti sa 
jedno-
duch-

šie prípady operujú laparo-
skopicky, komplikovanejšie 
nálezy vyžadujú klasickú otvo-
renú operáciu,“ hovorí skúsený 
chirurg. „Keďže ide o zákrok 
na čreve, následne je potrebné 
držať diétu, nie však hlado-
vať, odporúča sa konzumovať 
menej cukrov, pretože tie sa 
štiepia na plyny a spôsobujú 
nadúvanie, vhodná je strava 
bohatá na vlákninu.“ 

Laparoskopia verzus  
klasická operácia

 Laparoskopická operácia – 
operuje sa z 2, resp. 3 vstupov 
– jeden pod pupkom, druhý 
v oblasti nad slepým črevom 
a tretí na druhej strane alebo 

v strede brucha (v závislosti od 
lokálneho nálezu), jazvičky po 
operácii majú veľkosť približne 
1 cm, pacient je práceneschop-
ný približne 1 až 2 týždne.
 Otvorená operácia – jazva po 
operácii približne 5 – 7 cm, PN 
2 týždne až 2 mesiace, je to in-
dividuálne u každého pacienta. 

Katarína Olejárová

Výhody laparoskopickej 
operácie
Výhodami laparoskopickej ope-
rácie slepého čreva v porovnaní 
s klasickou otvorenou operáciou 
sú:
 rýchlejšia rekonvalescencia 
a návrat do zamestnania
 jednoduchší pooperačný prie-
beh a nižší výskyt komplikácií
 lepší kozmetický efekt bez 
výrazných jaziev
 ide o výkon jednodňovej chirur-
gie, takže pacient odchádza do 
domácej starostlivosti už v deň 
operácie 

 Amerického herca a režiséra Mela 
Gibsona pred rokmi prekvapili veľké bolesti 
brucha počas letu v lietadle. Hneď po pristátí 
„šiel pod nôž“, našťastie lekári vtedy zasiahli včas 
a nedošlo ku komplikáciám. Herec si tak kvôli zota-
veniu musel dať pár dní voľna počas natáčania filmu 
Výkupné.
 Anglický spevák a skladateľ Elton John musel dokon-
ca pre zapálený apendix zrušiť svoj plánovaný koncert 
v londýnskom Hyde parku. Umelec ešte v roku 2013 preru-
šil svoju koncertnú šnúru na dva mesiace, aby lekári mohli 
najprv preliečiť opuch antibiotikami a po niekoľkých dňoch 
mu lekári odstránili slepé črevo. po operácii sa spevák rýchlo 
zotavil a európske turné dokončil.

Slepé črevo je vývojovým pozostat-
kom na hrubom čreve, ktorý má priemer 
približne do 1 cm a môže byť rôzne dlhý 

od 3 do 15 cm. Lokalizácia a fixácia slepého 
čreva je rôzna v závislosti od prítomnosti zápa-
lov v minulosti. Je to rudimentárny (zakrpate-
ný) orgán, ktorý však má význam z hľadiska 
imunológie. Ako tráviaci orgán nemá žiadny 

zmysel a možno ho odstraňovať kedykoľ-
vek. Nachádza sa v pravej dolnej časti 
brucha, smeruje do malej panvy, ale 

niekedy môže byť aj na opač-
nej strane. 

Môže za „slepák“ 
škrupina z vajca?
Medzi ľuďmi sa 
hovorí, že zápal 
slepého čreva môže 
spôsobiť napríklad 
zjedenie „zatúlanej“ 
škrupinky z vajíčka 
v jedle či kôstky, to 
sa však podľa skúse-
ného chirurga stáva 
naozaj výnimočne.

Slepák nás môže ohr oziť na živote!
Čo je  

slepé črevo?

Ak vás prekvapia silné kŕčovité bolesti brucha, 
neváhajte a vyhľadajte rýchlo lekára!

Jeden prerušil natáčanie,
druhý zrušil koncert

Radí MUDr. JúLiUS 
MURANSký, MpH., 
klinika jednod-
ňovej chirurgie 
v Bratislave


