
Kaj so žolčni kamni? 

Žolčni kamni so skupki kri-

stalov v žolčniku ali žolče-

vodih, ki merijo v premeru 

od nekaj milimetrov do 

nekaj centimetrov. Žolč-

nik je majhna mišičasta 

vrečka, v kateri se shranjuje 

žolč in leži v zgornjem des-

nem delu trebuha. Glavna 

sestavina žolčnih kamnov 

je holesterol, nekatere pa se-

stavljajo kalcijeve soli. Kamni 

so lahko številni ali posamezni. 

Žolčnik je z žolčevodom po-

vezan z jetri in dvanajstnikom, ki 

je del črevesja. Vanj se žolč izliva 

in pomaga prebavljati maščobe in 

nekatere vitamine.

Težave, ki jih povzročajo žolčni kamni

Ni nujno, da nam žolčni kamni 

povzročajo zdravstvene težave. Lahko 

pa povzročijo napade ostre bolečine, 

ki jo imenujemo kolika. Ta se pogosto 

pojavi po obroku hrane, ki vsebuje več 

maščob. Lokacija bolečine je sicer lah-

ko različna, se pa najpogosteje pojavlja 

v desnem zgornjem predelu trebuha, 

od koder se lahko razširi desno proti hrbtenici. 

Pogosto je bolniku slabo in bruha. Bolečina na-

vadno preneha v roku ene do petih ur.

Žolčni kamni v žolčevodih lahko povzročijo 

težko ali smrtno nevarno okužbo žolčevodov, 

trebušne slinavke ali jeter. Zapora izhoda 

žolčnika ali žolčevodov povzroči vnetje žolčnika 

ali žolčevodov. Pri tem se lahko poleg že opisan-

ih simptomov pojavita tudi povišana telesna 

temperatura in/ali mrzlica. Pravilno diagnozo 
postavimo z ultrazvokom, ki z veliko gotovostjo 

prikaže žolčne kamne. 

Dejavniki tveganja za nastanek žolčnih kamnov

Najpogostejši dejavniki tveganja za nastanek 

žolčnih kamnov so starost, debelost, prehrana 

s povečanimi maščobami ali dedno nagnjenje. 

Žolčni kamni se pogosteje pojavljajo pri ženskah 

kot pri moških. 

Zdravljenje žolčnih kamnov

Večina ljudi, ki ima v žolčniku tihe žolčne kam-

ne, ne potrebuje zdravljenja. Tistim z občasnimi 

bolečinami pomaga že, če zmanjšajo količine 

zaužite mastne prehrane ali pa se ji odpovedo. 

Bolnikom, ki imajo pogosto težave, sladkorno 

bolezen ali akutno vnetje žolčnika ali žolčevodov, 

priporočamo kirurško odstranitev kamnov in 

žolčnika. Po posegu ni potrebno, da bi bolnik 

spreminjal svoje prehranjevalne navade. 

Operacija žolčnih kamnov 

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je 

uveljavila laparoskopska tehnika operacije 

žolčnih kamnov. Bistvo te tehnike je, da 

se trebušno votlino napolni s plinom, kar 

omogoči dober pregled, nato vanjo z mini-

malnimi vrezi na tipičnih mestih vstavimo 

štiri trokarje/troakarje (Slovenski medicinski 

slovar) (2 x 0,5 in 2 x 1 cm) za optiko in 

delovne instrumente ter tako odstranimo 

žolčnik skupaj s kamni, ne da bi prerezali 

trebušno steno. To bistveno zmanjša bolečine 

po operaciji in omogoči hitrejše okrevanje.

Laparaskopska tehnika ima še vedno svoje 

omejitve. Pri bolnikih, ki so preboleli hujša 

vnetja, ali pri takih, ki so že imeli večje opera-

cije ali poškodbe v zgornjem delu trebuha, se 

še vedno raje odločimo za klasično operacijo. 

Pri njej prerežemo trebušno steno v dolžini 

10−15 cm pod desnim rebrnim lokom. Prav 

tako je klasična operacija potrebna pri ne-

katerih zapletih med laparaskopsko operacijo 

(krvavitev) ali zaradi nejasnih anatomskih 

razmer (najpogosteje po hudih vnetjih).



Klasično operacijo iz-

vajamo samo še pri pri-

bližno petih odstotkih 

primerov.

Navodila za okrevanje 

po operaciji žolčnih 

kamnov 

Okrevanje v bolnišnici 

predvidoma traja dva 

dneva. Prvih nekaj ur 

po operaciji je treba in-

tenzivno nadzorovati vi-

talne funkcije, potrebni sta 

intravenska protibolečinska 

terapija in antitrombotična 

profilaksa. Prvi dan po opera-

ciji se lahko pacient začne po-

stopoma gibati in uživati dietno 

prehrano. 

Po operaciji priporočamo dva ted-

na bolniške in dva meseca dietne 

prehrane. 

Z vami smo v Kirurškem sanatoriju: 

mag. Mark Mušič, dr. med, specialist 

splošne kirurgije
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