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1 ZOZNAM SKRATIEK 

 

GA – gestačný vek 

GW – gestačná hmotnosť 

NHS – National Health System 

SC – cisársky rez 

TAS – transabdominálna sonografia 

TVS – transvaginálna sonografia 

DRC – koeficient rizika dehiscencie 

LSK – laparoskopia 

PROM – predčasný odtok plodovej vody 

USG - ultrasonografia 

VBAC – vaginálny pôrod po cisárskom reze 
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2 ÚVOD  

 
Jazva na maternici je v súčasnosti významným medicínskym problémom. Najčastejšie 

sú jazvy na maternici po cisárskom reze, ktorý je jednou z najčastejších 

laparotomických operácii (Yazicioglu et al., 2006). Frekvencia cisárskeho rezu stúpla 

medzi rokmi 1990 a 2014 v USA z 21,2 % na 32,2 % (Hamilton et al., 2015) 2, vo 

Veľkej Británii z 12 % na 26,2 % (NHS Maternity Statistics - England, 2013-14: 

Summary Report, 2015) a v Slovenskej republike z 8,7 % na 31 % (Národné centrum 

zdravotníckych informácii, 2016). Po cisárskom reze (SC) hrozí abnormálne hojenie 

uterotomickej rany, ktorého následkom môže dôjsť k vzniku niektorých patologických 

stavov v konsekutívnych graviditách (ruptúra maternice, ektopická gravidita v jazve po 

cisárskom reze, poruchy placentácie) (Seow et al., 2004; Oyelese  a Smulian, 2006; 

Fitzpatrick et al., 2012). Okrem toho sa defekt v jazve po cisárskom reze spája s 

chronickou dysmenoreou, chronickou pánvovou bolesťou, infertilitou a 

postmenštruačným spottingom (Wang et al., 2009; Bij de Vaate et al., 2011). Ultrazvuk 

je cennou vyšetrovacou metódou pri diagnosticko - terapeutickom menežmente týchto 

patologických stavov.  
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3 LITERÁRNY SÚHRN 
 

3.1 Cisársky rez - operačné techniky 
 

Existuje množstvo odlišných spôsobov operačnej techniky cisárskeho rezu. Použitie 

konkrétnej operačnej techniky, sa odvíja od množstva klinických faktorov, ale aj od 

preferencií operatéra. V roku 2008 bola v Cochranovej knižnici publikovaná 

prehľadová štúdia, ktorá podrobne rozoberala indikácie, operačné techniky, ako aj 

operačné komplikácie cisárskeho rezu (Hofmeyr et al., 2008). Následne sa so 

zväčšujúcim množstvom informácií a dôkazov vykonali ďalšie metanalýzy. Meta-

analýza publikovaná v Cochranovej knižnici, ktorá sa zaoberala operačnými 

technikami jednotlivých krokov pri cisárskom reze vychádzala zo 60 štúdií, z ktorých 

bolo 27 randomizovaných, zahŕňajúcich 17 808 žien po cisárskom reze (Dodd et al., 

2014). 

V operačnej technike rozlišujeme niekoľko rozhodujúcich momentov: 

 

1. typ incízie na maternici (priečny rez na dolnom segmente versus iné typy rezu na   

maternici) 

 

2. metóda vstupu do maternice (naostro versus natupo) 

 

3. exteriorizácia maternice 

 

4. šijacie materiály a techniky sutúry uterotomickej rany 

 

5. sutúra uterotomickej rany v jednej vrstve versus v dvoch vrstvách 

 

6. veľkosť ihly pri sutúre uterotomickej rany 

 

7. peritonealizácia 
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3.1.1 Typ incízie na maternici 

 
 
Najčastejšie používanými typmi incízie na maternici pri cisárskom reze je 

transverzálny rez na dolnom segmente maternice, pričom ostatné typy sa používajú 

veľmi zriedkavo (vertikálny rez na dolnom segmente, klasický vertikálny rez, obrátený 

T rez,  J rez, špiralovitý rez). 

Transverzálny rez na dolnom segmente maternice, ktorý je v súčasnosti najviac 

používaný, je výhodný najmä preto, lebo je lokalizovaný v menej vaskularizovanej 

časti maternice, ktorá je aj tenšia, a preto je následná rekonštrukcia jednoduchšia. Z 

týchto dôvodov je pri tomto type rezu na maternici menej perioperačných komplikácií 

a nižšia dlhodobá morbidita. Rez na dolnom segmente maternice sa spája s nižším 

rizikom vzniku dehiscencie uterotomickej rany, ako aj ruptúry maternice v 

konsekutívnej gravidite (Tahilramaney et al., 1984). 

Vertikálna incízia na dolnom segmente maternice sa odporúča pri niektorých 

klinických situaciach, najmä pri predčasných pôrodoch, keď ešte nie je dostatočne 

rozvinutý dolný segment maternice, pričom sa pozdĺžnym rezom nezrelý plod vybavuje 

jednoduchšie a s menšou traumatizáciou.  

Klasický, vertikálny (korporálny) rez na tele maternice sa používa v súčasnosti 

ojedinele. Môže byť použitý, keď je plod v priečnej polohe, pri veľmi nezrelom plode, 

pri placenta praevia. Pri placenta preavia accreta niektorí autori odporúčajú viesť 

pozdĺžny rez na funde maternice, a placentu ponechať in situ (Weininger et al., 2016). 

Korporálny rez je spojený s väčším rizikom krvácania, ktoré je v oblasti tela maternice 

závažné, keďže je myometrium hrubšie a dobre vaskularizované, pričom sutúra takejto 

uterotomie musí byť mnohokrát vo viacerých vrstvách.  

Ak sa musí zabezpečiť lepší chirurgický prístup, respektíve pri sťaženom vybavovaní 

plodu, musí sa vykonať rez v tvare inverzného (obráteného) T. V týchto situáciách je 

transverzálny rez na dolnom segmente maternice predĺžený vertikálne v strednej čiare 

kraniálnym smerom. Alternatívne môže byť transverzálny rez na dolnom segmente 

maternice rozšírený vertikálne z laterálneho konca do tvaru písmena J. 

Medzi poranenia, ku ktorým môže dôjsť pri vybavovaní plodu, zaraďujeme najmä 

zlomeniny, poškodenia periférnych nervov, poranenia miechy, ale aj subdurálny 

hematóm. Pri voľbe rezu na maternici sa musí brať na zreteľ riziko poranenia plodu pri 

jeho vybavovaní k per- a pooperačnej morbidite matky.  

Typ rezu na maternici je podstatný najmä pri konsekutívnej tehotnosti a to z dôvodu 
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eventuálneho vaginálneho pôrodu po cisárskom reze (VBAC) a rizika ruptúry.  Riziko 

ruptúry maternice v konsekutívnej gravidite je pri klasickom korporálnom reze až 4 % 

– 9 %, pri obrátenom T reze rovnako 4 % - 9 %, pri vertikálnom reze na dolnom 

segmente 1 % - 7 %, ale len 0,2 % až 1,5 % pri transverzálnom reze na dolnom segmente 

maternice (ACOG, 1999). Práve preto, je dnes u transverzálnych rezov na dolnom 

segmente maternice odporúčaný Americkou gynekologicko-pôrodníckou 

spoločnosťou (ACOG) vaginálny pôrod (TOL – Trial Of Labor, VBAC – Vaginal Birth 

After Caesarean), a pri klasickom korporálnom reze, alebo obrátenom T reze iteratívny 

cisársky rez. Pri indikovaní iteratívneho cisárskeho rezu musí indikujúci lekár poučiť 

pacientku nielen o rizikách vaginálneho rezu po cisárskom reze, ale aj o dlhodobej 

morbidite spojenej s abnormálne  zhojenou jazvou po cisárskom reze. 

 

3.1.2 Metódy vstupu do maternice 

 

Otvorenie maternice sa môže vykonávať naostro, alebo natupo, v niektorých 

ojedinelých prípadoch aj pomoco autostaplera. Pri ostrom otváraní maternice sa nareže 

dolný segment maternice v strednej čiare krátkym priečnym rezom a nožnicami sa 

rozšíri do strán. Pri tupom otváraní sa skalpelom nareže myometrium dolného segmentu 

maternice a následne po preniknutí prstom do dutiny maternice sa vykoná digitálna 

distrakcia do strán. Medzi výhody ostrého vstupu do maternice patrí rýchlejšie 

vybavenie plodu, lepšia kontrola nad rozsahom uterotomickej rany s menším rizikom 

propagácie rezu laterálnym smerom (do ligamentum latum a vasa uterina). Okrem toho 

sa uvádza, že ostrý rez možno lepšie rekonštruovať. Naproti tomu pri vstupe natupo, sa 

uvádza menšia krvná strata a rýchlejšia rekonvalescencia po operacii. Je to dané tým, 

že pri digitálnej distrakcii sa prstami laterálne odsunú sagitálne prebiehajúce cievy, 

pričom pri pohybe prstov sa využíva anatomický priebeh svalových vlakien v 

myometriu (Rodriguez et al., 1994). 

Vplyv jednotlivých spôsobov otvorenia dutiny maternice (naostro versus natupo) na 

materskú morbiditu porovnávalo päť štúdii, ktoré zahŕňali až 2141 žien (Hidar et al., 

2007; Magann et al., 2002; Poonam et al.,2006; Rodriguez et al., 1994; Sekhavat et al., 

2010). Neboli zistené žiadne štatisticky významné rozdiely týkajúce sa febrilít (4 

štúdie, 1941 žien; RR 0,86, 95% CI 0,70 - 1,05). U žien s uterotomickou ranou 

vytvorenou natupo bola zisten signifikatné nižšia priemerná krvná strata (2 štúdie, 1145 

žien, priemerný rozdiel (MD) -55,00 ml; 95% CI -79,48 až -30,52), a potreba transfúzie 



 
 

9 

krvi (2 štúdie, 1345 žien; RR 0,24, 95% CI 0,09 až 0,62. Výsledky týkajúce sa dĺžky 

operačného času (1 štúdia, 200 žien; MD -2,8 minúty; 95% CI -5,84 až 0,24) a rizika 

vážnej materskej morbidity (1 štúdia, 400 žien; RR 3,00; 95% CI 0,12 až 73,20) 

nepreukázali signifikatné rozdiely. 

Staplerové techniky sa používajú veľmi zriedkavo, a to najmä v prípadoch kde chceme 

minimalizovať krácanie z uterotomickej rany, ale aj pri infekcii HIV, kde pri 

“nekrvavom” vybavovaní plodu znižujeme riziko prenosu vírusu na plod. Stapler bol 

vyvinutý v roku 1990. Pri autostaplingu sa na okraje uterotomickej rany aplikujú stehy 

a týmto je zabezpečená okamžitá hemostáza (Wilkinson et al., 2006).  

Dve štúdie (Villeneuve et al., 1990; Von Rechenberg et al., 1990) porovnávali u 300 

žien použite staplerov a tradičnej hysterotómie. Medzi štúdiami bolo možné porovnať 

len parameter pooperačných febrilít, pričom sa nenašiel signifikantný rozdiel medzi 

skupinami (relatívne riziko (RR), 0,92, 95% interval spoľahlivosti (CI), 0,38 - 2,20). 

V jednej štúdii sa u 811 žien porovnávali spôsoby digitálnej distrakcie uterotomickej 

rany. Porovnávala sa distrakcia uterotomickej rany do strán a kranio-kaudálnym 

smerom. Krvná strata bola menšia pri digitálnej distrakcii do strán (1 štúdia; 811 žien; 

MD 42,00 ml, 95% CI 1,31 až 82,69 ), avšak takto malý rozdiel v objeme krvnej straty 

nemá klinický význam. Okrem toho sa v tejto štúdii u všetkých sledovaných 

parametrov nepreukázali žiadne štatisticky významné odchýlky (Cromi et al., 2008). 

 

3.1.3 Exteriorizácia maternice 

 
Vyberanie maternice pred prednú brušnú stenu nemá žiadny klinický význam. 

Operačný čas sa neskracuje, ale ani riziko postpartálneho krvácania (CORONIS, 2013). 

 

3.1.4 Šijacie materiály a techniky sutúry uterotomickej rany 

 
V odbornej literatúre je množstvo zmienok o použití rôznych šijacích materiálov a 

typov sutúry uterotomickej rany, pričom preferencie výberu jednotlivých materiálov a 

spôsobov sutúry sú na konkrétnom operatérovi, respektíve vedení pôrodnice. Mnohé 

pracoviská používajú sutúru uterotomickej rany v jednej vrstve pokračujúcim stehom, 

ktorý môže byť jednoduchý, alebo prehadzovaný (self-locking). Použitie jednotlivých 

stehov je v súčasnosti menej časté. Použitie monofilamentého, alebo pleteného 

materiálu je ovplyvnené miestnymi zvyklosťami ako aj ekonomikou konkrétnej 
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pôrodnice.  

V štúdii porovnávajúcej pokračujúci prehadzovaný steh s jednotlivými stehmi autori 

uvádzajú, že  ultrazvukovým a hysteroskopickým zhodnotením jaziev po cisárskom 

reze dospeli k záveru, že pri použití pokračujúceho prehadzovaného stehu boli jazvy po 

cisárskom reze s väčším defektom ako pri jednotlivých stehoch. Tento výsledok 

pripisovali výraznejšiemu ischemickému efektu prehadzovaného pokračujúceho stehu 

(Ceci et al., 2012).  

Porovnanie šijacích materiálov bolo publikované v štúdii CORONIS, pričom sa 

porovnávalo použitie chrómovaného catgutu a polyglactinu- 910. Do štúdie bolo 

zaradených 13 153 žien, pričom z výsledkov štúdie vyplýva, že typ šijacieho materiálu 

nemá signifikantný vplyv na komplikácie v konsekutívnej gravidite (ruptúra maternice) 

(relatívne riziko RR 3,05; 0,32 - 29,29). Jediným rozdielom je cena, keďže polyglaktín-

910 stojí minimálne dvakrát toľko ako chrómovaný catgut (CORONIS, 2013). 

 

3.1.5 Sutúra uterotomickej rany v jednej vrstve versus v dvoch vrstvách 

 
Tradične sa transverzálna uterotomická rana na dolnom segmente maternice uzatvára v 

dvoch vrstvách (Enkin et al., 2006). Uzavretie uterotomickej rany v dvoch vrstvách sa 

spája s lepšou hemostázou, lepším hojením rany a nižším rizikom ruptúry maternice v 

konsekutívnej gravidite.  

Sutúra v jednej vrstve je asociovaná s kratším operačným časom, s menším počtom 

vpichov (tkanivá šetriaca chirurgia), a nakoniec aj s menším množstvom cudzieho 

materálu v operačnej rane. Tieto výhody znižujú operačnú a pooperačnú morbiditu po 

cisárskom reze. Avšak v kanadskej observačnej štúdii autori uvádzajú, že sutúra 

uterotomickej rany v jednej vrstve je spojená až zo 4 - násobne vyšším rizikom ruptúry 

maternice v konsekutívnej gravidite v porovnaní so sutúrou v dvoch vrstvách (odds 

ratio 3.95, 95 % confidence interval 1.35 - 11,49) (Bujold et al., 2002). Niektoré štúdie 

však uvádzajú po sutúre uterotomickej rany v jednej vrtsve nižšie riziko ruptúry v 

nasledovných graviditách (Hudić et al., 2010).  

V rámci metanalýzy bolo identifikovaných devätnásť štúdií porovnávajúcich sutúru v 

jednej vrstve so sutúrou v dvoch vrstvách (Batioglu et al., 1998, Bjorklund et al., 2000, 

CAESAR, 2010, CORONIS, 2013, Chitra et al., 2004, Dani et al., 1998, Darj et al., 

1999, Ferrari et al., 2001, Gutierrez et al., 2008, Hamar et al., 2007, Hauth et al., 1992; 

Lal et al., 1988, Moreira et al., 2002, Poonam et al., 2006, Sood et al., 2005, Studzinski 
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et al., 2002, Wallin et al., 1999, Yasmin et al., 2011, Xavier et al., 2005).  

Porovnaním febrilných periód v rámci jednotlivých štúdii neboli zistené žiadne 

štatisticky významné rozdiely (deväť štúdií, 13 890 žien, RR 0,98, 95% CI 0,85 až 

1,12). V rámci porovnania priemernej straty krvi pri cisárskom reze, meta-analýzy 

naznačujú, že uzavretie uterotomickej rany v jednej vrstvy je spojené s menšou 

priemernou krvnou stratou, avšak heterogenita je vysoká, a preto je klinické využitie 

týchto údajov obmedzené.  

Rozdiely v spotrebe transfúzií krvi neboli signifikantné (4 štúdie, 13 571 žien, 

priemerné riziko RR 0,86; 95% interval spoľahlivosti CI 0,63 až 1,17, heterogenita: 

Tau2 = 0,03, I2 = 30%). V ostatných sledovaných klinických parametroch sa nezistili 

žiadne signifikatné rozdiely. 

 

3.1.6 Veľkosť ihly pri sutúre uterotomickej rany 

 
Stark v roku 1995 popísal novú modifikovanú operačnú techniku cisárskeho rezu 

„Misgav-Ladach“, ktorá je známa kratším operačným časom, menším počtom 

pooperačných komplikácií, kratšou hospitalizáciou a nižšími nákladmi (Stark et al., 

1995). Napriek tomu, že štúdie potvrdzujú výhody tejto operačnej techniky,  výsledky 

rôzných štúdii vykazujú pomerne veľké štatistické odchylky. Podľa Starka, by 

dôvodom týchto odchyliek mohla byť chýbajúca štandardizácia v operačnej technike 

(Stark et al., 2009). 

Pri Misgav – Ladach technike sa uterus otvára krátkym transverzálnym rezom na 

dolnom segmente a následne sa uterotomická rana rozšíri do strán digitálnou 

distrakciou. Táto technika rešpektuje zásady tkaniva šetriacej chirurgie (tissue saving 

surgery).  

Kontroverznou časťou operácie je sutúra uterotomickej rany, ale Stark odporúča sutúru 

pokračujúcim prehadzovaným stehom. Jeho vysvetlenia sú logické. V prvom rade tento 

steh dostatočnú hemostázu pri operácii. Mnohé štúdie potvrdzujú, že sutúra v jednej 

vrstve znamená menej ruptúr v jazve po cisárskom reze v konsekutívnych graviditách.  

Kritika prehadzovaného stehu stojí na tvrdení, že spôsobuje nadmernú ischémiu 

tkaniva. To je však nelogické, keďže šijací materiál sa nemôže retrahovať ako uterus, 

a preto je sutúra nevyhnutná len na akútnu hemostázu a aproximáciu okrajov rany.  

Rovnako tak diskusia ohľadom sutúry uterotomickej rany v jednej či dvoch vrstvách 

vychádza podľa Starka v prospech sutúry v jednej vrstve, keďže viac šijacieho 
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materiálu vytvára väčšiu reakciu organizmu na cudzorodý materiál a z toho vyplýva 

väčšie riziko abnormálneho hojenia uterotomickej rany.  Práve preto odporúča Stark 

šiť uterotomickú ranu väčšou 80 mm ihlou pokračujúcim prehadzovaným stehom 

(locking) v jednej vrstve, keďže väčšia ihla umožňuje viesť ihlu vo väčšej vzdialenosti 

od incízie a takto je zabezpečená lepšia hemostáza,  menej vpichov ihlou a použitie 

menšieho množstva šijacieho materiálu. Pri použití menšej ihly sa vypichuje bližšie 

k línii incizie, z čoho vyplýva nedostatočná hemostáza, následne viac vpichov ihlou, 

viac šijacieho materiálu a mnohokrát aj potreba dodatočných hemostatických stehov. 

Na základe horeuvedených zistení odporúča Stark štandardizáciu techniky cisárskeho 

rezu, aby bolo možné porovnať klinické výsledky medzi jednotlivými operatérmi 

a inštitúciami. Stark tvrdí, že veľkosť ihly je dôležitá, a preto odporúča používanie 

väčšej 80 mm ihly v rutinnej klinickej praxi (Stark et al., 2016) 

 

3.1.7 Peritonealizácia pri cisárskom reze 

 
V súčasnosti panuje zhoda, že peritonealizácia pri cisárskom reze neprináša žiadne 

benefity. Pri peritonealizovaní sa zaznamenal dlhší operačný čas, väčšia spotreba 

šijacieho materiálu (väčšie náklady), viac febrilít a väčšia tvorba pooperačných adhézii. 

Peritoneum parietale je mezotel, ktorý spolu so spojivovým tkanivom tvorí serózu, 

ktorá veľmi rýchlo regeneruje, pričom šijací materiál pôsobí ako cudzie teleso v 

priebehu prirodzeného procesu hojenia a týmto tento proces narušuje (Bamigboye et 

al., 2014; Cheong et al., 2009; Shi et al., 2011).  

 

3.2 Možnosti ultrazvukového zobrazenia jazvy na maternici 
 
Prvé zmienky o zobrazení jazvy na maternici po SC boli vykonané pomocou 

hysterosalpingografie v roku 1961 (Poidevin et al., 1961), transabdominálnou 

sonografiou (TAS) v roku 1982 (Burger et al., 1982) a transvaginálnou sonografiou 

(TVS) až v roku 1990 (Chen et al., 1990). Hysterograficky sa 6 mesiacov po SC 

zobrazovala jazva ako typický malý klinovitý defekt, ktorý mal byť známkou 

adekvátneho vyhojenia uterotomickej rany. Pri včasnejšom vyšetrovaní sa tento defekt 

nezobrazoval, čo sa pripisovalo pooperačnému edému uterotomickej rany. Dickle et al. 

potvrdili tento Poidevinov poznatok o viac ako 35 rokov pomocou magnetickej 

rezonancie, pričom z ich štúdie vyplýva, že k formovaniu tkaniva jazvy dochádza v 
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prvých troch mesiacoch po pôrode a ku kompletnému zhojeniu a involúcii jazvy 

dochádza najskôr po 6 mesiacoch po SC (Dicle et al., 1997). V roku 1982 popísal 

Burger et al. pomocou TAS jazvu na maternici po SC ako anizoechogénnu oblasť medzi 

prednou stenou a dutinou maternice. Tento ultrazvukový nález bol prítomný u 15 zo 48 

žien, a bol klasifikovaný ako inkompletne zhojená jazva po SC.  

Chen et al. sledovali v svojej štúdii jazvy na maternici pomocou TVS. Jazvu na 

maternici po SC popisovali ako klinovitú hypoechogénnu oblast, ktorú možno dobre 

odlíšiť od priľahlého myometria dolného segmentu maternice. Okrem toho pomocou 

farebného Dopplerovského mapovania dokázali, že jazva je pomerne avaskulárna. 

Defekt v mieste jazvy po SC sa s uplynutým časom od operácie postupne zmenšuje. 

Gubbini et al. popísovali ťažký defekt jazvy po SC ako “isthmokéla” (Gubbini et al., 

2008).  

V anglosaskej literature sa často uvádza v súvislosti s jazvou po SC termín “niche”, 

ktorý by sme do slovenčiny a češtiny mohli preložiť ako zárez (obrázok 1). Tento 

popisný termín ako prvý použili Monteagudo et al., pričom ho charakterizoval, ako 

trojuholnikovú anechogénnu oblasť v mieste jazvy po SC (Monteagudo et al., 2001). 

V súčasnosti je snaha popísať štandardné merania sonomorfologických parametrov 

jazvy po SC, ako aj nájsť skórovací system, pomocou ktorého bude možné adekvátne 

pristupovať k menežmentu pôrodu u tehotných po cisárskom reze, ale aj žien, ktoré 

majú po cisárskom reze postmenštruačné špinenie, dysmenoreu a iné gynekolgické 

ťažkosti (Bolten et al., 2017). 

 

3.3 Ultrazvukové vyšetrenie jazvy na maternici v tehotnosti 

V tehotnosti má ultrazvukové vyšetrenie jazvy po SC veľký význam. V I. trimestri za 

účelom vylúčenia ektopickej tehotnosti v jazve po SC, v II. trimestri za účelom 

diagnostiky placenta accreta a v III. trimestri sa meria hrúbka jazvy na dolnom 

segmente maternice, za účelom stanovenia spôsobu vedenia pôrodu. 

3.3.1 I. trimester 

 

V prvom trimestri sa preferuje vysokofrekvečná TVS. Pri ektopickej gravidite v jazve 

po SC je gestačný vačok úplne obklopený myometriom prednej steny maternice (Rotas 

et al., 2006; Zahumensky et al., 2008). Túto diagnózu je možné stanoviť už v 6 týždňi 
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tehotnosti. Včasná diagnóza môže zachovať reprodukčné zdravie ženy. V prípade, že 

takéto tehotenstvo v jazve po SC pokračuje, dôjde buď k potratu s katastrofickým 

krvácaním, alebo pri pokračovaní tehotnosti až do termínu tehotnosti možno očakávať 

hlbokú implantáciu placenty, v najhoršom prípade až do močového mechúra (placenta 

percreta). Pri placenta accreta je gestačný vak implantovaný v rôznej hĺbke myometria, 

ale časť jeho povrchu komunikuje s dutinou maternice. V dôsledku fenoménu 

trofotropizmu sa môže placenta v II. trimestri tehotnosti presunúť do vyšších partíí 

maternice, keďže v oblasti jazvy a dolného segmentu maternice nie je optimálna 

vaskularizácia. 

Pri posudzovaní oblasti jazvy po SC pomocou ultrazvuku postupujeme nasledovne: 

1. Nastavenie ultrazvukového prístroja: továrensky nastavený program pre I. 

trimester, alebo si vyšetrujúci určí vlastné nastavenia, na ktoré je v svojej 

klinickej praxi zvyknutý. 

2. Hĺbka snímania (depth) musí byť nastavená tak, aby sa zobrazil celý cervix a 

telo maternice. Ak sa podarí identifikovať jazvu, je vhodné si túto oblasť 

zväčšiť tak, aby zaberala minimálne 75 % obrazu. 

3. Šírku snímania (width) nastaviť na maximum, aby bolo možné vizualizovať 

vzťah medzi cervixom a telom maternice. 

4. Endocervikálny kanál sa musí zobrazovať ako tenká hyperechogénna čiara.  

5. Na cervix sa nesmie vyvíjať nadmerný tlak ultrazvukovou sondou, aby sa 

cervix arteficiálne nepredlžoval. 

 

Meranie hrúbky jazvy sa vykonáva v prvých týždňoch tehotnosti podľa rovnakého 

algorytmu ako u netehotnej ženy. Merať sa musia v sagitálnej i transverzálnej rovine 

všetky tri rozmery (dĺžka, šírka, hĺbka). Ťažký defekt v jazve je jedným z rizikových 

faktorov ruptúry maternice pri pôrode (Chen et al., 1995), a preto by malo byť meranie 

z I. trimestra brané na zreteľ pri rozhodovaní o vaginálenom pôrode po SC (VBAC).  

 

3.3.2 Meranie hrúbky jazvy po SC pred pôrodom 

 

Hrúbka jazvy po SC sa najčastejšie určuje medzi 36-38 týždňom tehotnosti, za účelom 

predikcie rizika ruptúry maternice. Ruptúra maternice sa vyskytuje u 0,5 % rodičiek, 

ktoré podstúpili vaginálny pôrod po SC (VBAC) (Enkin et al., 1995; Soltsman et al., 
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2017). Napriek tomu, že doteraz neboli všeobecne prijaté žiadne hraničné hodnoty pre 

normálnu hrúbku jazvy po SC, existuje niekoľko málo štúdii, ktoré referujú o vzťahu 

medzi hrúbkou jazvy a rizikom ruptúry maternice (Asakura et al., 2000; Gotoh et al., 

2000; Sen et al., 2004). Niektorí autori merali hrúbku celého dolného segmentu 

maternice, iní len hrúbku myometria. Väčšina preferuje TAS. Rozenberg et al. udávajú, 

že pri hrúbke jazvy po SC minimálne 3,5 mm, je riziko ruptúry maternice pri VBAC 

veľmi nízke (Rozenberg et al., 1996). Bujold at al. vo svojej štúdii tvrdia, že pri hrúbke 

dolného segmentu maternice < 2,5 mm je riziko ruptúry maternice pri VBAC viac ako 

10 % so špecificitou 90 % (Bujold et al., 2009). Pri konzultácii s pacientkou o vedení 

pôrodu možno závery tejto štúdie využiť. 

Pri meraní jazvy po SC pred pôrodom odporúčame TAS. Naplnený močový mechúr 

môže pomôcť zlepšiť vizuálizáciu dolného segmentu maternice. Za normálnych 

okolností možno pri detailnom zobrazení myometria dolného segmentu maternice 

pozorovať typickú sonomorfologiu myometria, ktorá vytvára obraz triple line. 

Vnútornú tenšiu hyperechogénnu líniu tvorí decidua s vnútorným myometriom, strednú 

hrubšiu hypoechogénnu vrstvu tvorí myometrium a vonkajšiu tenkú hyperchogénnu 

líniu tvorí perimetrium (obr. 2). Meriame celú hrúbku dolného segmentu maternice. 

 

3.3.3 Včasné šestonedelie 

 

Pri ultrazvukovom vyšetrení maternice v prvom týždni po SC vyvstáva viacero 

problémov. Predná brušná stena je pri tlaku sondou výrazne bolestivá, maternica je 

v prvých dňoch po pôrode dlhá, a preto je valídne meranie jej dĺžky od krčka až po 

fundus pomerne technicky náročné. Vo včasnom šestonedelí sa odporúča vyšetrovať 

pomocou TAS. Pri ultrazvukovom transabdominálnom vyšetrení by mala mať 

šestonedieľka stredne naplnený močový mechúr. Tlak sondou na maternicu by mal byť 

mierny, merania rozmerov maternice by mali prebiehať medzi kontrakciami, aby 

nedošlo k skresleniu. V prvom týždni po SC vykazuje oblasť uterotomickej rany tri 

typické znaky: 1) plyn v dutine maternice, 2) malá okrúhla oblasť v mieste 

uterotomickej rany, ktorá je podmienená edémom tkaniva, 3) echogénne bodky, alebo 

slučky, ktoré zodpovedajú technike sutúry uterotomickej rany a šijaciemu materiálu 

(Dosedla a Calda, 2010; Dosedla a Calda, 2011).  
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3.3.4 Neskoré šestonedelie a obdobie mimo tehotnosti  

 
Od druhého týždňa po pôrode sa preferuje použitie TVS (Dosedla a Calda, 2011). Jazvu 

po cisárskom reze vizualizujeme na konci šestonedelia pomocou TVS. Meriame hrúbku 

myometria nad (pm) a pod (dm) jazvou (určíme priemer) a hrúbku jazvy (s) v mieste 

vizualizovanej sutúry. Matematickým vyjadrením závažnosti defektu myometria v 

mieste uterotomickej rany je koeficient dehiscencie (DRC), ktorý určíme podľa vzorca: 

DRC = s/ ((pm + dm) x 0,5) (Dosedla et al., 2012). Vikhareva et al., ako i Ofili-Yebovi 

et al. považujú stratu viac ako 50 % hrúbky myometria v mieste jazvy po SC za ťažký 

defekt (Vikhareva et al., 2009; Vikhareva a Valentin, 2010; Ofili-Yebovi et al., 2008). 

Avšak, takéto kritérium vyselektuje pomerne veľkú skupinu žien (10 % – 42%). 

Dosedla et al. tvrdia, že za ťažký defekt v jazve po SC by mali byť považované len 

hodnoty DRC pod 5 percentilom (DRC < 0,25)27. Tieto ženy by mali byť v 

konsekutívnej gravidite sledované intenzívnejšie. Napriek tomu, neexistuje 

jednoznačný dôkaz o tom, že tieto pacientky majú vyššie riziko ruptúry maternice pri 

VBAC (vaginálny pôrod po cisárskom reze). 
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4 HYPOTÉZA A CIEĽ PRÁCE 
 

V našej práci sme vychádzali z nasledovných hypotéz:  

 

1. morfologické zmeny na maternici po cisárskom reze sú verifikovateľné 

ultrazvukovým vyšetrením. 

2. komplikácie pri pôrode (SC) môžu zvyšovať riziko vzniku abnormálneho 

hojenia jazvy po SC 

3. abnormálne nálezy 6 týždňov po SC sa nezmenia ani po 6 mesiacoch od SC. 

4. ťažké defekty jazvy po SC sú rizikovým faktorom pre vznik gynekologických 

ťažkostí u žien. 

5. popísanie vplyvu laparoskopie na sonomorfológiu uteru a gynekologické 

zdravie ženy (syndróm jazvy po SC) u žien s ťažkými defektmi jaziev po SC.  

6. abnormálne nálezy 6 týždňov po cisárskom reze sa nezmenia ani po 6 

mesiacoch od cisárskeho rezu.  

 

Hlavným cieľom našej práce bolo popísať anatomický proces hojenia uterotomickej 

rany pomocou štandardných ultrazvukových nálezov vo včasnom a neskorom 

popôrodnom období, ako aj popísať faktory, ktoré zvyšujú riziko abnormálneho hojenia 

uterotomickej rany. 

 

Špecifické ciele našej práce boli nasledovné: 

 

1. zhodnotiť ultrazvukové nálezy po SC u asymptomatických rodičiek.  

2. stanoviť riziko vzniku ťažkých defektov jazvy po SC. 

3. porovnať ultrazvukové merania jaziev po cisárskom reze 6 týždňov a 6 

mesiacov po cisárskom reze. 

4. zistiť, či ťažké defekty jaziev po SC majú súvislosť s krátko- a dlhodobou 

morbiditou žien po SC. 

5. zistiť, aký vplyv má laparoskopická rekonštrukcia ťažkého defektu jazvy po SC 

na sonomorfologiu jazvy po SC a klinický stav pacientky. 
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6 MATERIÁL A METODIKA 
 
 

6.1 Pacientky 

 

Všetky pacientky, ktoré boli zaradené do štúdii boli vyšetrené od júna 2009 do 

novembra 2015 na Gynekologicko-pôrodníckej klinike Slovenskej zdravotníckej 

univerzity a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Nemocnice Košice-Šaca. Pred zaradením 

do štúdie podpísala každá pacientka informovaný súhlas. Charakteristika pacientiek v 

jednotlivých štúdiach je uvedená na obrázku č. 1. 

 

 

Obrázok 1. Vývojový diagram štúdii zameraných na sledovanie sonomorfológie uteru 

po SC. SC – cisársky rez, USG – ultrasonografia, LSK - laparoskopia  

 

 

 

 

 

Štúdia I

Prospektívna longitudinálna 

•131 žien po SC

•33,6 % urgentný SC

•USG

•48 hodín po SC

•96 hodín po SC

•6 týždňov po SC

Štúdia II

Prospektívna longitudinálna

•43 primipar po SC

•USG transvaginálne

•6 týždňov po SC

•6 mesiacov po SC

Štúdia III

Prospektívna longitudinálna

•205 primipar po SC

•USG transvaginálne

•6 týždňov po SC

•18 mesiacov po SC

Štúdia IV

Prospektívna longitudinálna

•11 žien s ťažkým defektom jazvy po SC

•USG transvaginálne

•1 deň pred LSK

•6 mesiacov po LSK
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6.2 Ultrazvukové vyšetrenia 

 
Ultrazvukové vyšetrenia vykonal a vyhodnotil jeden lekár (E.D.), pričom použil 

ultrazvukové prístroje Voluson 730 Expert a Voluson E6 BT10 (General Electric, Zipf, 

Austria) s konvexnou 4-8 MHz sondou a intrakavitárnou konvexnou 5-9 MHz sondou. 

 

6.2.1 Včasné šestonedelie 

 
Vo včasnom šestonedelí (v prvom týždni po SC) sme  vyšetrovali pomocou 

transabdominálnej sonografie (TAS). Pri ultrazvukovom transabdominálnom vyšetrení 

by mala mať šestonedieľka stredne naplnený močový mechúr. Tlak sondou na 

maternicu by mal byť mierny, merania rozmerov maternice by mali prebiehať medzi 

kontrakciami, aby nedošlo k skresleniu. Stanovenie dĺžky maternice a dilatácie kavity 

maternice sme vykonávali v štandardnom mediosagitálnom reze maternicou, pričom 

šírku kavity maternice sme stanovili v strede dĺžky maternice. Z toho dôvodu sme určili 

spôsob ako exaktne, jednoducho, rýchlo a citlivo merať maternicu v celej jej dĺžke. 

Sondu prikladáme do pupka pacientky, tak aby ultrazvukové lúče smerovali paralelne 

s dlhou osou maternice, to znamená ako keby sonda sedela na funde maternice (obr. 

2,3,4). Vzhľadom k dĺžke maternice znížime frekvenciu na minimum, aby bola čo 

najväčšia penetrancia ultrazvukového vlnenia (Dosedla, 2012; Dosedla a Calda, 2010). 

V prvom týždni po SC vykazuje oblasť uterotomickej rany tri typické znaky: 1) plyn v 

dutine maternice, 2) malá okrúhla oblasť v mieste uterotomickej rany, ktorá je 

podmienená edémom tkaniva, 3) echogénne bodky, alebo slučky, ktoré zodpovedajú 

technike sutúry uterotomickej rany a šijaciemu material (obr.5). 
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Obrázok 2. Lokalizácia ultrazvukovej sondy pri meraní dĺžky maternice 
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Obrázok 3. Meranie rozmerov uteru 48 hodín po SC. Sagitálny rez uteru pri 

transabdominálnej sonografii so zvýraznenými obrysmi. Ut-H, výška uteru; Ut-L, dĺžka 

uteru. Modrá – myometrium, oranžová – dutina uteru, fialová – jazva po SC 

(uterotomická rana). 

 

 

 

Obrázok 4. Transverzálny rez uteru 48 hodín po SC (transabdominálny sonogram). Ut-

W, šírka uteru. Modrá- myometrium, ružová – dutina uteru. 
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Obrázok 5. Uterus 96 hodín po cisárskom reze (transabdominálny sonogram). Slučka 

šijacieho materiálu (žltá), pooperačný edém (červená).  
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6.2.2 Neskoré šestonedelie a obdobie mimo tehotnosti 

 
Od druhého týždňa po pôrode sme vyšetrovali pomocou transvaginálnej sonografie 

(TVS). Meriali sme rozmery uteru vo všetkých troch rovinách (dĺžka, výška, hrúbka), 

potom hrúbku myometria nad (pm) a pod (dm) jazvou a hrúbku jazvy (s) v mieste 

vizualizovanej sutúry. Na matematické vyjadrenie závažnosti defektu jazvy po 

cisárskom reze sme definovali koeficient dehiscencie (DRC), ktorý určíme podľa 

vzorca: DRC = s/ ((pm + dm) x 0,5) (obrázok 6).  

 

Obrázok 6. Oblasť jazvy 6 týždňov po cisárskom reze, hrúbka jazvy (3), myometrium 

nad (1) a pod (2) jazvou (transvaginálny sonogram). Modrá – myometrium, červená –

jazva po cisárskom reze.
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6.3 Cisársky rez 

 
U pacientok, zaradených do štúdií, ktoré sú prezentované v tejto dizertačnej práci, sme 

vykonávali cisárske rezy modifikovanou metódou Misgav-Ladach (Vitale et al., 2014). 

Modifikovaný cisársky rez Misgav-Ladach je charakterizovaný laparotomiou sec. Joel-

Cohen, tupou preparáciou tkanív prednej brušnej steny, priečnym uterotomickým 

rezom na dolnom segmente maternice (v mieste úponu plica vesicouterina), digitálnym 

rozšírením uterotómie, sutúrou uterotomickej rany v jednej vrstve pokračujúcim 

prehadzovaným stehom a neperitonealizovaním. Placentu sme extrahovali vo všetkých 

prípadoch manuálne s následnou manuálnou revíziou dutiny maternice. Maternica 

zostala počas operácie in situ (bez exteriorizácie). Zbytky plodovej vody a krv sme 

z Douglasovho a Morrisonovho priestoru odsali pomocou odsávačky. Na sutúru 

uterotomickej rany sme použili vystrebateľný šijací materiál (Vicryl Plus číslo 2, 

Ethicon). Drenáž dutiny brušnej nebola použitá ani v jednom prípade. Fascia priamych 

brušných svalov bola suturovaná pokračujúcim vstrebateľným stehom (Vicryl Plus 

číslo 2, Ethicon). Podkožie sme priblížili pokračujúcim rýchlo vstrebateľným stehom 

(Vicryl Rapid číslo 2, Ethicon). Kožu sme  uzatvorili intradermálnym vstrebateľným 

stehom s vnoreným uzlením (Monocryl Plus číslo 3, Ethicon). Po vybavení plodu sme 

pri operácii podali pacientkám antibiotiká (Cefazolin) a 5 jednotiek Oxytocínu 

intravenózne. 

 

6.4 Laparoskopia 

 
30 minút pred operáciou bola každej pacientke podáná štandardné antibiotická 

profylaxia pozostávajúca z dvoch gramov cefazolínu intravenózne. Použili sme 3 

trokáre: 11 mm na pupku pre optiku, jeden 5 mm trokár 2 cm mediálne a kraniálne od 

spina iliaca anterior superior a jeden 5 mm trokár v mediánnej rovine 3 cm nad lonovou 

sponou. Vykonávali sme uzavretý typ laparoskopie. Po vytvorení 

kapnopneumoperitonea (tlak 12 mm Hg) sme vykonali videoinšpekciu peritoneálnej 

dutiny. Oblasť jazvy po SC na utere bola vizualizovaná vložením sondy do isthmus cez 

cervikálny kanál. Jazva po SC sa pri laparoskopii javila ako minimálna prominencia 

perimetria. Následne sme na mieste prominencie naostro otvorili perimetrium a 

okrvavili okraje rany. Dutinu maternice sme neotvárali. Sutúru rany na utere sme 
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vykonávali v jednej vrstve vstrebateľným 2-0 polyglactin ostnatým stehom (V-Loc 0, 

Covidien, Mansfield, MA) (obr. 7). Stehy boli dotiahnuté pod minimálnym napätím, 

aby boli okraje rany priblížené a v kontakte. Po laparoskopii sme pacientkám 

odporučili, aby neotehotneli aspoň 6 mesiacov. 

 

Obrázok 7. (A) Intaktné perimatrium nad istmokélou. (B) Otvorené perimetrium s 

okrvavenými okrajmi jazvy po cisárskom reze. (C) Incízia na uteru suturovaná v jednej 

vrstve pokračujúcim vstrebateľným stehom. (D) Výsledný obraz suturovaného isthmu 

uteru 
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6.5 Štatistická analýza 

 
Získané údaje sme analyzovali pomocou počítačových štatistických programov a 

PASW Statistics 18 (SPSS, Chicago, IL, USA). Všetky hodnoty sú prezentované ako 

medián, alebo priemer so štandardnou odchýlkou (SD). Kategorické premenné boli 

prezentované ako absolútne čísla s percentuálnym vyjadrením. Pri štatistickom 

spracovaní výsledkov sme použili nasledovné štatistické funkcie: deskriptívnu 

a frekvenčnú analýzu, mnohonásobné porovnanie jednotlivých premenných 

multiplicitnou regresnou analýzou a výpočet koeficientov. Na vyjadrenie rozsahu 

normálnej hrúbky jazvy po cisárskom reze a koeficientu dehiscencie (DRC) sme použili 

testy normality v percentiloch. Medzná hodnota pre hrúbku jazvy po cisárskom reze a 

DRC bola stanovená 5 percentilom. Za štatisticky signifikantné sme považovali p ≤ 

0,05. 
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7 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

7.1 Študia I. Sonografia uteru v priebehu 6 týžňov po cisárskom reze 

 
V I. štúdii sme sledovali sonomorfológiu uteru po cisárskom reze v priebehu 

šestonedelia. Medián veku pacientiek bol 29 rokov (rozptyl 23-40). Iteratívny cisársky 

rez sa vykonal u 44 žien (33.6%). Priemerná pôrodná hmotnosť novorodencov bola 

3331 g (± 507 g), gestačný vek 39 týždňov (rozptyl 36-40). Frekvencie urgentných 

cisárskych rezov, polôh plodu pri pôrode, ako aj predčasného odtoku plodovej vody 

pred pôrodom (PROM) sú uvedené v tabuľke 1. 

 

 

Tabuľka 1. Frekvencie urgentných cisárskych rezov, polôh plodu pri pôrode, ako aj 

predčasného odtoku plodovej vody pred pôrodom (PROM)>2 hodiny. 

 

 
Cisársky rez Poloha plodu PROM (hodiny) 

  

Urgentný Elektívny Hlavičkou 
Koncom 

pánvovým 
< 2 > 2 

n (%) 44 (33,6) 87 (66,4) 112 (85,5) 19 (14,5) 96 (73,3) 35 (26,7) 

  

 

Všetkých 131 pacientiek po cisárskom reze podstúpilo tri po sebe nasledujúce 

ultrazvukové vyšetrenia. Ultrazvukové meranie dĺžky, šírky, výšky a dilatácie kavity 

uteru vykonané v stanovených intervaloch (48 hodín , 96 hodín a 6 týždňov po SC), sú 

uvedené v tabuľke 2. Rozmery uteru vykazovali vo všetkých sledovaných parametroch 

významný pokles (p < 0,001), výnimkou bola dilatácia dutiny uteru 96 hodín po 

cisárskom reze. Dilatácia dutiny uteru 96 hodín po SC bola signifikantne väčšia ako po 

48 hodinách po SC (p < 0,001). 
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Tabuľka 2. Rozmery uteru získané 48 hodín, 96 hodín (transabdominálne), a 6 týždňov 

(transvaginálne) po cisárskom reze. 

 

n=131 48 hodín 96 hodín 6 týžňov 

 priemer ± SD (mm) 

Dĺžka  155,6 ±  14,6  141,2 ± 10,5  76,6 ±  6,7 

Šírka   109,9 ±  14,1 103,8 ±  12,3  51,9 ±  6,3 

Výška  79,6 ±  10,4  77,0 ±  8,1  39,4 ± 2,6 

Dilatácia kavity  10,6 ±  6,5  11,9 ±  6,5  6,6 ± 3,0 

p* p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 

*t-test, SD – štandardná odchýlka 

 

 

Transvaginálne ultrazvukové vyšetrenia sme vykonali 6 týždňov po SC za účelom 

posúdenia jazvy po SC a určenia rozmerov uteru. Priemerná hrúbka myometria 

proximálne od jazvy po SC bola 12,14 ± 2,4 mm a distálne od jazvy po SC 11,47 ± 2,52 

mm. Priemerná hrúbka jazvy po SC bola 6,75 ± 2,6 mm. Medzné hodnoty (5 percentil) 

pre hrúbku jazvy po SC a pre koeficientom dehiscencie (DRC) boli 2,9 mm a 0,25. 

DRC menej ako 0,25 sme považovali za ťažký defekt jazvy po SC. Ťažký defekt jazvy 

po SC bol prítomný u 14/131 (10,7%) pacientiek. Po elektívnom cisárskom reze bol 

ťažký defekt jazvy po SC prítomný u 2/131 (1,5 %) pacientiek a po urgentnom 

cisárskom reze u 12/131 (9,2 %) pacientiek (p < 0,001) (tabuľka 3).  

 

Tabuľka 3. Porovnanie koeficientov rizika dehiscencie po elektívnom a urgentnom 

cisárskom reze  

 

 Cisársky rez (n= 131)  

 Elektívny Urgentný p* 

 N % N %  

DRC  ≥ 0.25 85 64.9 32 24.4 p < 0.001 

DRC  ≤ 0.25 2 1.5 12 9.2 p < 0.001 

Celkom 87 66.4 44 33.6  

*chi-square test; DRC (koeficient rizika dehiscencie). 

 

 

V jednom prípade sme pozorovali hematóm za vezikouterinnou plikou, ktorý mal 

rozmery 78 x 62 x 60 mm 48 hodín po SC a 75 x 59 x 50 mm 96 hodín po SC (obr. 8). 
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Nasledovná liečba bola konzervatívna. Po 6 týždňoch od cisárskeho rezu sme sledovali 

takmer kompletnú resorpciu hematómu, pričom zbytkovým nálezom bola oválny 

echogénny útvar (24 x 11 x 11 mm) lokalizovaný nad jazvy po SC. Jazva na utere po 

cisárskom reze bola kompletne dehiscentná (obr. 9). 

 
 
Obrázok 8. Solídno-cystický echokomplex (žltá) v mediosagitálnom reze pánvou 

(transabdominálny sonogram) medzi zadnou stenou močového mechúra (zelená) 

a prednou stenou dolného segmentu uteru (modrá) 96 hodín po cisárskom reze.  
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Obrázok 9. Kompletná dehiscencia jazvy po SC vizualizovaná transvaginálnou 

sonografiou 6 týždňov po cisárskom reze ako hypoechogénna strata kontinuity 

myometria. 
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V tejto štúdii sme popísali možnosti ultrazvukového posúdenia uteru v priebehu 

šestonedelia, pričom pomocou koeficientu rizika dehiscencie sme posudzovali 

závažnosť defektu v jazve po cisárskom reze. Počas prvých 6 týždňoch po pôrode 

dochádza k anatomickej i fyziologickej reštitúcii reprodukčného systému do stavu 

v akom sa nachádzal pred otehotnením, i keď histologické hojenie jazvy po cisárskom 

reze pokračuje ešte niekoľko mesiacov. Presné údaje k tomu, ako dlho trvá definitívne 

vyhojenie jazvy po cisárskom reze stale nie sú k dispozícii. Významný vplyv môže mať 

spôsob uzavretia uterotomickej rany pri cisárskom reze, ale aj genetické faktory 

(Buhimischi et al. 2010). Pomocou magnetickej rezonancie sa zistilo, že hojenie jazvy 

po SC môže trvať dlhšie ako 6 mesiacov (Dicle et al., 1997). Krvné zrazeniny v jazve 

spôsobujú nadmernú proliferáciu fibroblastov čo má za následkov zvýšené ukladanie 

kolagénu v jazve. Myofibroblasty sú ďalšími špecializovanými fibroblastmi, ktoré sa 

podieľajú na procese hojenia a kontrakcie jazvy. Pri normálnom priebehu hojenia rany, 

opustia myofibroblasty oblasť jazvy v priebehu prvých 30 dní, avšak v prípade 

predĺženej formácie jazvy, môžu byť prítomné aj oveľa dlhší čas (Falanga et al., 2004). 

Tuhá jazva s nedostatočnou neoangiogenézou spôsobuje horšiu perfúziu a oxygenáciu 

tkaniva (Schugart et al., 2008). Preto je včasná remodelácia jazvy fyziologickejšia. 

V našej štúdii sme popísali rozmery uteru po cisárskom reze vo včasnom a neskorom 

šestonedelí. Ultrazvukové merania sme vykonali u všetkých sledovaných žien bez 

ťažkostí, naproti tomu Koskas et al. nemohol po 24 hodinách od cisárskeho rezu 

správne vykonať merania v 30% prípadov (Koskas et al, 2008). Ultrazvukové meranie 

dĺžky uteru 48 hodín a 96 hodín po cisárskom reze je naozaj náročné, a to najmä pre 

bolestivosť prednej brušnej steny a postpartálnu veľkosť uteru. Na základe naších 

pozorovaní sme popísali modifikovanú techniku transabdominálneho ultrazvukového 

vyšetrovania uteru po cisárskom reze, kde ultrazvuková sonda “sedí” na funde uteru. 

Uvedená ultrazvuková vyšetrovacia technika je presná, pohotová a najmä šetrná k 

pacientke. Sokol et al. popísal rozmery maternice merané 48 hodín po vaginálnom 

pôrode, a zistil, že priemerná hrúbka endometria bola 11 ± 6 mm, priemerná dĺžka uteru 

bola 161 ± 17 mm a priemerná šírku uteru bola 87 ± 10 mm, pričom sú tieto zistenia 

veľmi podobné nami nameraným hodnotám (Sokol et al., 2004). Koskas et al. 

vykonával ultrazvukové vyšetrenia 24 hodín po cisárskom reze a udával priemernú 

dĺžku uteru 155 ± 13 mm, priemernú šírku uteru 101 ± 10 mm a priemernú hrúbku 

endometria 10 ± 2 mm (Koskas et al, 2008). V našej štúdii sme zaznamenali zmenšenie 

všetkých sledovaných ultrazvukových parametrov s výnimkou dilatácie dutiny uteru 96 
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hodín po cisárskom  reze. Väčšiu dilatáciu dutiny uteru 96 hodín po cisárskom reze 

môžeme vysvetliť tým, že 3 dni po cisárskom reze je dutina uteru vyplnená 

kolikvovanými krvnými zrazeninami, avšak tento stav reflektuje normálny proces 

hojenia. Zvyčajne sa kavita uteru vyprázdni do 6 týždňov od cisárskeho rezu.  

Pacientka, u ktorej sme diagnostikovali hematóm za vezikouterinnou plikou a následnú 

totálnu dehiscenciu uterotomickej rany bola prvorodička, ktorá porodila dieťa s 

hmotnosťou 3850 gramov urgentným cisárskym rezom. Indikáciou na cisársky rez bol 

kefalopelvický nepomer a predčasný odtok plodovej vody. V dôsledku väčšej 

peroperačnej krvnej straty (800 ml) bola pacientka anemická s hodnotami hematokritu 

(25%) a hladina hemoglobínu (8,2 g / dl). Pacientka bola febrilná na 1-3 pooperačný 

deň (max. 39,6 °C), pričom mala vysoké hladiny C-reaktívneho proteínu (max. 219 

mg/l). Antibiotiká dostala pacientka intravenózne po dobu 7 dní. Po 6 týždňoch od 

cisárskeho rezu sme pri transvaginálnom ultrazvukovom vyšetrení zistili malé oválne 

echogénne ložisko (24 x 11 mm) lokalizované nad uterotomickou ranou, ktorá bola 

úplne dehiscentná (obr. 6). V prípadoch hematómu za vezikouterinnou plikou po 

cisárskom reze sú autori, ktorí odporúčajú laparoskopickú liečbu, aby sa zabránilo 

abnormálnemu hojeniu uterotomickej rany v priebehu šestonedelia (Tinelli et al., 2009).  

Vikhareva et al. (Vikhareva et al., 2009; Vikhareva a Valentin, 2010) preukázala, že 

väčšie riziko pre ťažký defekt jazvy po cisárskom reze majú pacientky, u ktorých bola 

postpartálna anémia a dlhšiu dobu trvajúca kontrakčná činnosť pred cisárskym rezom. 

Naša štúdia naznačuje, že urgentný cisársky rez je taktiež rizikovým faktorom pre 

abnormálne hojenie jazvy po SC. Toto zistenie je v súlade s predchádzajúcimi štúdiami 

(Pollio et al., 2006). 

V našej štúdii, 10,7% žien malo ťažký defekt jazvy po SC. Vikhareva et al. a Ofili-

Yebovi et al. definovali ťažké defekty jaziev po SC podobne, pričom ťažký defekt jazvy 

SC potvrdili u 42 %, respektíve 10% svojich pacientiek (Vikhareva et al., 2009; Ofili-

Yebovi et al., 2008). Rôzne výsledky možno vysvetliť rôznymi indikačnými kritériami 

cisárskeho rezu, rôznymi operačnými technikami, ale aj rozdielmi v časovaní 

ultrazvukových vyšetrení. Z výsledkov tejto našej štúdie vyplýva, že morfologické 

zmeny uteru po cisárskom reze sú verifikovateľné ultrazvukom. Hodnoty (hrúbky jazvy 

po SC a koeficientu rizika dehiscencie) po 5 percentil považujeme za abnormálne. 

Navrhujeme, aby jazvy po SC s koeficientom rizika dehiscencie (DRC) menším ako 

0,25, boli považované za jazvy s ťažkým defektom. Týmto spôsobom by sme vyčlenili 

len malú skupinu žien, ktoré by mali byť v nasledujúcom tehotenstve zaradené do 
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rizikovej skupiny. Tejto skupine žien by malo byť odporučené ultrazvukové vyšetrenie 

v 7. gestačnom týždni tehotnosti (za účelom vylúčenia ektopickej gravidity v jazve po 

SC) a v 38 gestačnom týždni (posúdenie kontinuity steny dolného segment uteru) 

(Birch Petersen et al., 2016; Brassard et al., 2009; Jastrow et al., 2016). Incidencia 

ektopickej gravidity v jazve po SC je asi 1 na 2000 tehotností, pričom včasná 

diagnostika je esenciálna pre liečbu, ktorá nepoškodí reprodukčné zdravie ženy (Rotas 

et al., 2006). Riziko ruptúry uteru je pomerne male, kedže sa vyskytuje asi v 2,4 % 

vaginálnych pôrodov po cisárskom reze (VBAC) (Ramirez et al., 2010). Aj preto 

predpokladáme, že ženy s ťažkým defektom jazvy po SC majú vyššie riziko ruptúry 

uteru pri VBAC, a hore uvedené riziko tejto vážnej komplikácie nereflektuje rizikové 

faktory ruptúry uteru.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

56 

7.2 Študia II. Definitívne ultrazvukové hodnotenie jazvy po cisárskom 

reze 

 
V tejto štúdii sme štatistickou analýzou demografických a klinických údajov 

zaznamenali nasledovné výsledky: median veku pacientiek bol 29 rokov (rozptyl 23-

40), priemerná pôrodná hmotnosť novorodencov bola 3290 g (± 492 g), median 

gestačného veku bol 40 týždňov (39-41 týždňov). Z celkového počtu 43 žien, 13 (30,2 

%) podstúpilo akútny cisársky rez a 30 (69,8 %) elektívny cisársky rez. U všetkých 

zúčastnených pacientiek sme vykonali dve transvaginálne ultazvukové vyšetrenia jazvy 

po SC, hrúbky myometria proximálne a distálne od jazvy po SC, s následným 

matematickým vyjadrením koeficientu rizika dehiscencie (DRC).  

Priemerná hrúbka jazvy po SC bola 6 týždňov po SC 6,33 ± 2,77 mm a 6 mesiacov po 

SC 6,42 mm ± 2,33 mm. Štatistická analýza poukazovala na signifikatnú koreláciu 

medzi hrúbkou jazvy po SC meranou 6 týždňou a 6 mesiacov po cisárskom reze (r = 

0,94). Rozdiel v ultrazvukových meraniach hrúbky jazvy po SC 6 týždňov a 6 mesiacov 

po cisárskom reze bol 0,08 mm (95% CI, - 0,22 – 0,39 mm) (Tabuľka 4). 95 % rozsah 

zhody sa pohyboval v rozmedzí od – 0,21 do 0,37 mm. To znamená, že merania hrúbky 

uterotomickej rany 6 týždňov po SC boli v 95 % v rozmedzí – 0,21 do 0,37 mm meraní, 

ktoré sme získali 6 mesiacov po SC. Nezistili sme žiadnu štatisticky významnú 

koreláciu medzi hrúbkou myometria proximálne (r = 0,78) a distálne (r = 0,81) od jazvy 

po SC. V priemere, bol rozdiel v meraniach hrúbky myometria proximálne od jazvy po 

SC získaných 6 týždňov a 6 mesiacov po SC len – 0,44 mm (95% CI, - 0,95 do 0,06 

mm) a pri meraniach hrúbky myometria  distálne od jazvy po SC získaných 6 týždňov 

a 6 mesiacov po SC len – 0,2 mm (95% CI, - 0,68 do 0,28 mm). Lineárna regresná 

analýza dokázala signifikantnú koreláciu medzi DRC stanoveným 6 týždňov, resp. 6 

mesiacov po SC (r=0,97). Rozdiel v DRC, ktorý sme vypočítali na základe výsledkov 

ultrazvukových meraní získaných 6 týždňov a 6 mesiacov po SC, bol len – 0,01 (95% 

CI, - 0,01 to 0,03) a 95 % rozsah zhody sa pohyboval v rozmedzí od – 0,12 do 0,09 

(Tabuľka 5). 

Medzná hodnota (5 percentil) pre hrúbku jazvy po SC bol 3,0 mm, a pre DRC 0,25. 

DRC menej ako 0,25 sme na základe teórie normality hodnotili ako závažný defekt 

jazvy po SC, pričom bol diagnostikovaný po 6 týždňoch po SC u 4/43 (9,3%) 

pacientiek, a po 6 mesiacoch po SC u 3/43 (8,9  %) pacientiek (McNemarov test, p = 
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0.91 (OR 0.96, 95% CI, 0,61 to 1,49)), a teda tento rozdiel nemôžeme považovať za 

štatisticky signifikatný (Tabuľka 6). Tri pacientky s ťažkým defektom jazvy 6 mesiacov 

po SC boli medzi 4 pacientkami, ktoré mali ťažký defekt jazvy 6 týždňov po SC.   

Môžeme predpokladať, že hrúbka jazvy po SC a koeficient rizika dehiscencie (DRC) 

sú na konci šestonedelia spoľahlivými markermi úspešného hojenia jazvy po SC, aj 

keď samotný histologický proces hojenia ešte neskončil(Torre et al., 2007; Roberge et 

al., 2012). Autori štúdii, vychádzajúcich z hysterografie a vyšetrení magnetickou 

rezonanciou uvádzajú, že uvedenými vyšetrovacími metodikami možno definitívne 

zhodnotiť jazvu po SC najskôr 6 mesiacov po cisárskom reze, pričom ako dôvod 

uvádzajú edém uterotmickej rany (Dicle et al., 1997). V našej štúdii sme preukázali 

možnosti ultrazvukového vyšetrenia jaziev po SC a to meraním hrúbky jazvy po SC a 

následným stanovenám koeficientu rizika dehiscencie.  

Napriek skutočnosti, že histologické hojenie jazvy po SC trvá minimálne šesť 

mesiacov, k anatomickej reštitúcii uteru dochádza už počas prvých 6 týždňov po 

pôrode, čo sme aj dokázali prostredníctvom koeficientu rizika dehiscencie, keďže ťažké 

defekty jaziev po SC boli diagnostikované už 6 týždňov po SC (Dosedla a Calda, 2016). 

Ťažké defekty jaziev po SC predstavujú zvýšené riziko vzniku život ohrozujúcich 

komplikácií v nasledujúcich graviditách. Napriek tomu, že vieme diagnostikovať jazvy 

po SC s ťažkými defektmi, nepoznáme ich prediktívnu hodnotu na vznik komplikácií 

(dehiscencie, zrasty, panvová bolesť, dysmenorrhoe) (Clark a Silver, 2011).  
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Tabuľka 5. Priemerné rozdiely, korelácie a 95 % rozsahy zhody ultrazvukových 

vyšetrení vykonaných 6 týždňov a 6 mesiacov po cisárskom reze 

 

Parameter n 6 

týždňov  

6 

mesiacov 

Priemerný 

rozdiel 

r 95 % 

LOA 

95 % CI 

Hrúbka 

jazvy po SC 

(mm) 

43 6.26 ± 

2.77 

6.34 ± 

2.33 

0.08 ± 

0.15 

0.94 - 0.21 

do 0.37 

- 0.22 do 

0.39 

Hrúbka 

myometria 

proximálne 

od jazvy po 

SC (mm) 

43 11.63 ± 

2.65 

11.19 ± 

1.90 

-0.44 ± 

0.25 

0.78 - 0.93 

do 0.05 

- 0.95 do 

0.06 

Hrúbka 

myometria 

distálne od 

jazvy po SC 

(mm) 

43 11.05 ± 

2.65 

11.05 ± 

1.86 

- 0.2 ± 

0.24 

0.81 - 0.67 

do 0.71 

- 0.68 do 

0.28 

DRC 43 0.56 

(0.19) 

0.57 

(0.18) 

0.01 ± 

0.01 

0.97 - 0.12 

do 0.09 

- 0.01 do 

0.03 

* Bland-Altmanov test; údaje sú uvedené ako priemer ± štandardná odchýlka alebo median; 95 % CI 

(interval spoľahlivosti); r (korelačný koeficient); 95 % LOA (rozsah zhody); DRC (koeficient rizika 

dehiscencie) 
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Tabuľka 6. Korelácia koeficientov rizika dehiscencie vypočítanými z meraní 

vykonaných 6 týždňov a 6 mesiacov po cisárskom reze 

 6 týždňov (%) 6 mesiacov 

(%) 

Odds ratio (95 % CI) *p 

DRC ≥ 0.25  39 (90.7) 40 (93.1) 

0.96 (0.61 - 1.49) p = 0.91 

DRC ≤ 0.25  4 (9.3) 3 (8.9) 

Štatistická významnosť rozdielov v ultrazvukových meraniach (*McNemarov test). Výsledky sú 

prezentované ako absolútne čísla (percentá) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

60 

7.3 Študia III. Gynekologická morbidita súvisiaca s cisárskym rezom  
 

Z 205 žien sme vylúčili 5 pre ich tehotenstvo v priebehu sledovaného obdobia. 

Demografická a klinická charakteristika pacientiek je uvedená v tabuľke 7. Z 200 

zúčastnených pacientiek, malo 29 % akútny cisársky rez a 71 % elektívny cisársky rez. 

6 týždňov po cisárskom reze bol ťažký defekt jazvy po SC u 14/200 (7 %) žien a 18 

mesiacov po SC u 10/200 (5 %) (chi-kvadrátový test, p = 0,4). 10 pacientiek s ťažkým 

defektom jazvy  18 mesiacov po SC bolo medzi 14 pacientkami, ktoré mali potvrdený 

ťažký defekt jazvy 6 týždňov po SC. Priemerná hrúbka jazvy po SC meraná 6 týždňov 

po SC a 18 mesiacov po SC bola 6,4 ± 0,4 mm a 6,4 ± 0,3 mm, respektíve (Mann-

Whitney U test, p = 0,651). Priemerná hrúbka jazvy po SC u žien s ťažkým defektom 

jazvy merala 6 týždňov po SC a 18 mesiacov po SC 0,9 ± 0,8 mm a 0,6 ± 0,9 mm 

(Mann-Whitney U test, p = 0,437), respektíve, v porovnaní s 6,8 ± 0,3 mm, a 6,7 ± 0,2 

mm u žien s normálnou jazvou po SC (Mann-Whitney U test, p = 0,528). Priemerný 

koeficient dehiscencie (DRC) vypočítaný z ultrazvukových meraní vykonaných 6 

týždňov a 18 mesiacov po SC bol 0,57 ± 0,03 a 0,58 ± 0,03 mm, respektíve (Mann-

Whitney U test, p = 0.318). Priemerný DRC u žien s ťažkým defektom jazvy po SC bol 

6 týždňov a 18 mesiacov po SC 0,07 ± 0,06 mm a 0,05 ± 0,08 (Mann-Whitney U test, 

p = 0,258), respektíve, v porovnaní s 0,61 ± 0,02, a 0,61 ± 0,02 u žien s normálnou 

jazvou po SC (Mann-Whitney U test, p = 0,634). 18 mesiacov po SC malo zrasty vo 

vezikouterinnom priestore 34/200 (17% (95% CI, 15,8–70,3%)) žien. Priemerná krvná 

strata bola u žien s ťažkým defektom jazvy diagnostikovaným 6 týždňov a 18 mesiacov 

po SC 957,1 ml a 940 ml, v porovnaní s 344,6 ml a 358,4 ml u žien, ktoré mali v 

sledovaných obdobiach normálne zhojenú jazvu po SC. 

Regresná analýza preukázala vplyv nasledovných premenných pre tvorbu zrastov po 

SC: gestačný vek, predčasný odtok plodovej vody, akútny cisársky rez, vyššia krvná 

strata pri operácii a zvýšené hodnoty C-reaktívneho protein (tabuľka 8). Štatistická 

analýza tiež dokázala, že ťažké defekty jaziev po cisárskom reze sú signifikatnými 

prediktormi pre tvorbu zrastov vo vezikouterinnom priestore (95 % CI, 1,541-4,742, p 

< 0,001), bolesti panvy (95 % CI, 0,226-3,142, p = 0,024), dysmenoreu (95 % CI, 

0,749-3,503, p = 0,002) a dyspareunia (95 % CI, 0,097-2,676, p < 0,035) (tabuľka 9).  

V tejto prospektívnej štúdii sa ťažké defekty v jazve po SC vyskytovali u 7 % žien 6 

týždňov po SC a u 5 % žien po 18 mesiacoch od SC. Ťažký defekt jazvy po SC bol 9,8x 

častejší u akútnych SC než u plánovaných SC. Bij de Vaate et al. and Ofili-Yebovi et 
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al. definovali ťažké defekty jazvy po SC podobne, a to ako stratu viac ako 50 % hrúbky 

myometria na úrovni jazvy po SC, pričom týmto spôsobom našli ťažký defekt jazvy po 

SC u 22 %, respektíve 10 % nimi sledovaných pacientiek (Bij de Vaate et al., 2014; 

Ofili-Yebovi et al., 2008). Vikhareva et al. zaznamenali u 21 % nimi sledovaných 

pacientiek stratu viac ako 75 % hrúbky myometria v oblasti jazvy po SC (Vikhareva et 

al., 2009). 

Ťažký defekt jazvy po SC vizualizovaný u pacientiek 6 týždňov po plánovanom SC 

ostal nezmenený aj po 18 mesiacoch od SC len v 40%  prípadov. Na rozdiel od toho 

ostal ťažký defekt jazvy 6 týždňov po akútnom SC viditeľný aj po 18 mesiacoch až v 

87 %  prípadov. Z výsledkov našej štúdie vyplýva, že ženy s ťažkým defektom jazvy 

po SC majú vyššie riziko pre tvorbu zrastov, bolesti pánvy, dysmenoreu a dyspareuniu.  

Riziko vzniku ťažkého defektu jazvy po SC bolo vyššie u žien s väčšou peroperačnou 

krvnou stratou, vyšším CRP (96 hodín po SC) a cisárskym rezom v nižšom gestačnom 

týždni. Gestačný vek bol síce štatisticky signifikantne nižší, ale klinicky nie je 

podstatný rozdiel jedného gestačného týždňa v termíne pôrodu. Vyššia krvná strata je 

dôležitým rizikovým faktorom pre abnormálne hojenie rán29. Proces reparácie vyžaduje 

dostatočnú oxygenáciu tkanív, za účelom zabezpečenia energeticky náročných 

procesov hojenia rany. Vysoký parciálny tlak kyslíka je dôležitý v prvej zápalovej faze 

hojenia rán, pretože významne ovplyvňuje fagocytózu (Yip et al., 2015). 

Presné ultrazvukové vyšetrenie zrastov vo vezikouterinnom priestore si vyžaduje určitý 

stupeň zručnosti, ale v našej štúdii sme boli schopní posúdiť zrasty u všetkých 

pacientiek. Nami použitá vyšetrovacia technika je podobná ultrazvukovému 

vyšetrovaniu placenta accreta, pri ktorom možno pozorovať typický separačný znak 

tkanív (Chalubinski et al., 2013). Zrasty sme našli u 17 % nami sledovaných pacientiek. 

Tulandi et al. a Moro et al. zaznamenali zrasty vo vezikouterinnom priestore u 30 %, 

respektíve 25,6 % svojich pacientiek (Tulandi et al., 2009; Moro et al., 2015). Poukázali 

na to, že zrasty sú častejšie u žien po viacerých cisárskych rezoch, pričom my sme do 

našej štúdie zaradili len prvorodičky, respektíve ženy bez akýchkoľvek iných 

uterotómii. Mnohopočetné tuhé zrasty vo vezikouterinnom priestore sú rizikovým 

faktorom iatrogénneho poranenia močového mechúra pri konsekutívnom cisárskom 

reze (Porcaro et al., 2002).  

Prevalencia pánvovej bolesti a dyspareunie 18 mesiacov po cisárskom reze bola odlišná 

od výsledkov publikovaných Morom et al. (Moro et al., 2015). My sme zaznamenali 

pánvovú bolesť u 8,5 % žien (Moro et al. 34,4 %), a dyspareuniu u 21,5 % pacientiek 
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(Moro et al. 6,5 %). Ich štúdia sa od našej odlišovala v tom, že ich pacientky boli 

dotazované na ťažkosti 12 mesiacov po cisárskom reze, a boli po iteratívnom cisárskom 

reze, alebo inej uterotómii. Wang et al. zaznamenali veľmi vysokú prevalenciu 

pánvovej bolesti (39,6 %) a dysmenorrhei (53,1 %), avšak v ich štúdii bolo len 27,5 % 

pacientiek po prvom cisráskom reze, ale 47 % bolo po dvoch cisárskych rezoch a až 24 

% malo 3 cisárske rezy (Wang et al., 2009) .  

V literatúre je udávaná prevalencia gynekologických problémov v každej jednej štúdii 

rozdielna, keďže tieto komplikácie sú u žien v reprodukčnom veku pomerne časté a 

vplýva na nich množstvo rizikových faktorov (van der Voet et al., 2014).  

Silnou stránkou našej štúdie je uniformita operačnej techniky cisárskeho rezu, ako aj 

spôsobu ultrazvukového vyšetrovania pacientiek. Okrem toho pacientky najprv vyplnili 

dotazník, a až následne obdržali informácie o výsledkoch ultrazvukového vyšetrenia. 

Slabou stránkou tejto štúdie je, že sme informácie o gynekologických ťažkostiach 

získali 18 mesiacov po cisárskom reze, ale možno by bolo zaujímavé porovnať 

prevalenciu týchto ťažkostí pred a po cisársom reze. Kontroverzia v prevalencii 

gynekologických komplikácii po cisársom reze a vaginálnom pôrode je veľmi 

zaujímavá, avšak súčasné štúdie nepotvrdzujú vyššiu prevalenciu dysmenorei, 

dyspareunie a pánvovej bolesti v porovnaní s cisárskym rezom (Blomquist et al., 2014; 

Juang et al., 2006).  
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Tabuľka 7. Demografická a klinická charakteristika pacientiek 

 
Pacientky 

(n=200) 

Ťažký defekt  

(6 týždňov) 

(n=14) 

Normálna 

jazva po SC (6 

týždňov) 

(n=186) 

OR 

(95%CI)  
p* 

Ťažký defekt 

(18 

mesiacov) 

(n=10) 

Normálna 

jazva po SC 

(18 mesiacov) 

(n=190) 

OR 

(95%CI)  
p* 

Vek 30 ± 0,56 28,14±2,01 30,17 ± 0,58 

2,029 

(-0,157-

4,215) 

0,069 
28,2 

±1,81 

30,13 

±0,58 

1,926 

(-0,64-

4,493) 

0,14 

GA 39,5 ± 0,13 38,4±0,8 39,6 ± 0,1 

1,288 

(0,881-

1,695) 

<0,001 
37,9 

±0,5 

39,6 

±0,1 

1,742 

(1,282-

2,203) 

<0,001 

GW 3338,6±68,1 3017,7±259,8 3362,7±70 

344,831 

(81,507-

608,155) 

0,011 
2870 

±308,7 

3363,2 

±68,7 

493,211 

(187,507-

798,914) 

0,002 

PROM % (n) 17 (34/200) 21,4 (3/14) 17,2 (32/186) 

0.272  

(-1,06-

1.604) 

0,689 
10 

(1/10) 

17,9 

(34/190) 

0,674 

(-1,425-

2,773) 

0,529 

Urgencia  

% (n) 

akútny 29 (58/200) 15,5(9/58) 
84,5 

(49/58)  
1,616 

(0,475-

2,757) 

0,006 

13,8 

(8/58) 

86,2 

(50/58) 
2,416 

(0,833-

3,999) 

0,003 

elektívny 71(142/200) 3,5(5/142) 
96,5 

(137/142) 

1,4 

(2/142) 

98,6 

(140/142) 

Krvná strata (ml) 387,5±47,4 957,1±197,1 344,6 ± 43,3 

612,5 

(447,4-

777,6) 

<0,001 
940 

±169,3 

358,4 

±45,7 

581,6 

(379,6-

783,6) 

<0,001 

CRP (mg/l) 80,4±4,7 139,9±40,4 76,4 ± 3,5 

63,6 

(47,5-

79,7) 

<0,001 
161,4 

±46,5 

76,6 

±3,6 

84,8 

(66,9-

102,8) 

<0,001 

Údaje sú uvedené ako priemer ± štandardná odchýlka; 95 % CI (interval spoľahlivosti); OR (pomer 

pravdepodobnosti); DRC (koeficient rizika dehiscencie); CRP (C-reaktívny protein); DRC menej ako 

0,25 sme považovali za ťažký defekt. *jednorozmerná regresná analýza  
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Tabuľka 8. Vzťah medzi tvorbou zrastov a vybranými rizikovými faktormi 

 

 
Ženy so zrastmi 

(n=34) 

Ženy bez zrastov 

(n=166) 
OR (95%CI)  p* 

Vek 29,24 ± 1,0 30,2 ± 0,65 -0,064 (-0,162, 0,035) 0,207 

GA 39,3 ± 0,3 39,6 ± 0,1 -0,449 (-0,884, -0,014) 0,043 

GW 3325 ± 172,8 3341,3 ± 74,9 -6,89 (-8,28, 6,9) 0,859 

PROM % (n) 29,4 (10/34) 14,5 (24/166)  0,902 (0,047, 1,757) 0,039 

Urgencia  

% (n) 

akútny 47,1 (16/34) 25,3 (42/166) 

0,965 (0,206, 1,724) 0,013 

elektívny 52,9 (18/34) 74,7 (124/166) 

Krvná strata (ml) 705,9 ± 169,9 322,3 ± 39,5 0,003 (0,002, 0,004) <0,001 

CRP (mg/l) 95,9 ± 18,7 77,8 ± 4,13 0,013 (0,004, 0,023) 0,006 

Údaje sú uvedené ako priemer ± štandardná odchýlka; 95 % CI (interval spoľahlivosti); OR (pomer 

pravdepodobnosti); DRC (koeficient rizika dehiscencie); CRP (C-reaktívny protein); GA (gastačný vek); 

GW (hmotnosť novorodenca); PROM (predčasný odtok plodovej vody); DRC menej ako 0,25 sme 

považovali za ťažký defekt. *jednorozmerná regresná analýza  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

65 

Tabuľka 9. Výsledky regresnej analýzy gynekologických komplikácií u žien 18 

mesiacov po cisárskom reze  

 

 Pacientky 

(n=200) 
Ťažký defekt 

(18 mesiacov) 

(n=10) 

Normálna jazva 

po SC (18 

mesiacov) 

(n=190) 

OR (95%CI)  p* 

Zrasty 

% (n) 

17,0 (34/200) 60 (6/10) 14,7 (28/190) 3,142 (1,541-4,742) <0,001 

Pánvová bolesť 

% (n) 

8,5 (17/200) 30 (3/10) 7,4 (14/190) 1,684 (0,226-3,142) 0,024 

Dysmenorrhoe 

% (n) 

9 (18/200) 40 (4/10) 7,4 (14/190) 2,126 (0,749-3,503) 0,002 

Dyspareunia 

% (n) 

21,5 (43/200) 50 (5/10) 20 (38/190) 1,386 (0,097-2,676) 0,035 

95 % CI (interval spoľahlivosti); OR (pomer pravdepodobnosti); DRC (koeficient rizika dehiscencie) 

menej ako 0,25 sme považovali za ťažký defekt. *jednorozmerná regresná analýza 
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7.4 Štúdia IV. Výsledky laparoskopickej liečby u žien so syndrómom 

jazvy po cisárskom reze 

Štatistická analýza demografických a klinických údajov odhalila nasledujúce výsledky: 

priemerný vek pacientiek bol 34 rokov (rozptyl 26-39), interval od posledného 

cisárskeho rezu bol 4 roky (rozmedzie 1-8) a medián počtu cisárskych rezov bol 1 (1-

3). Všetkych 11 žien podstúpilo dve transvaginálne ultrazvukové vyšetrenia v 

stanovených intervaloch (1 deň pred a 6 mesiacov po laparoskopii) za účelom 

posúdenia jazvy po SC, hrúbky myometria proximálne a distálne od jazvy po SC a 

matematického vyjadrenia koeficientu rizika dehiscencie (DRC) (tabuľka 10). 

 

Tabuľka 10. Rozdiely ultrazvukových meraní jaziev po cisárskom reze pred a po 

laparoskopii.  

 

Parameter 
Pred laparoskopiou   

(n=11) 

Po laparoskopii (6 mesiacov) 

(n=11) 
p* 

Hrúbka jazvy (mm) 0,3±0,4 1,3±1,0 0,101 

DRC 0,03±0,04 0,13±0,09 0,088 

Údaje sú uvedené ako priemer ± štandardná odchýlka; DRC (koeficient rizika dehiscencie); *Mann-

Whitney U test  

 

Totálna dehiscencia jazvy po SC bola prítomná u 72,7 % (8/11) pacientiek. Pred 

laparoskopiou malo ťažký defekt jazvy po SC všetkých 11 pacientiek (DRC ≤ 0,25), 

avšak 6 mesiacov po laparoskopii malo ťažký defekt jazvy po SC ešte stále 81,8 % 

(9/11) pacientiek. Priemerná hrúbka jazvy po SC meraná 1 deň pred laparoskopiou bola 

0,3 ± 0,4 mm a 6 mesiacov po laparoskopii 1,3 ± 1,0 mm (p = 0.101). Priemerný 

koeficient rizika dehiscencie (DRC) stanovený z meraní 1 deň a 6 mesiacov po 

laparoskopii bol 0,03 ± 0,04, respektíve 0,13 ± 0,09 mm (p = 0.088). Klinické údaje a 

výsledky pred a po laparoskopii sú uvedené v tabuľke 11.  
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Tabuľka 11. Výsledky laparoskopie u žien so syndrómom jazvy po cisárskom reze 

 

Parameter Pred laparoskopiou 

(n=11) 

Po laparoskopii (6 

mesiacov)   

(n=11) 

p* 

 %    (n) %     (n) 

Postmenštruačný spotting  100 (11/11) 18,2 (2/11) <0,001 

Pánvová bolesť 

 

81,8 (9/11) 27,3 (3/11) 0,014 

Dysmenorrhoe 72,7 (8/11) 18,2 (2/11) 0,01 

Dyspareunia 81,8 (9/11) 36,4 (4/11) 0,03 

Výsledky sú prezentované ako absolútne čísla (percentá). Štatistická významnosť rozdielov v klinickom 

stave pacientiek pred a po operácii (*McNemarov test).  

 

Po laparoskopii bolo 63,6 % (7/11) žien úplne bez klinických príznakov, a medzi 

zvyšnými štyrmi bola najčastejšou komplikáciou dyspareunia v 36,4 % (4/11, p = 

0,005), potom chronická pánvová bolesť v 27,3 % (3/11, p = 0,014), dysmenorea v 18,2 

% (2/11 , p = 0,01), a najlepšie výsledky po laparoskopii boli dosiahnuté v liečbe 

postmenstruačného špinenie, ktoré po laparoskopii udávalo len 18,2 % (2/11, p < 0,001) 

žien. 

V tejto prospektívnej štúdii sme poukázali na výsledky laparoskopickej liečby u 11 žien 

so syndrómom jazvy po cisárskom reze. Všetkým ženám sme ponúkli ako liečebnú 

metódu laparoskopiu, keďže pri ťažkom defekte jazvy po SC (jazva tenšia ako 2 mm) 

sa hysteroskopia neodporúča, pretože je pri nej vyššie riziko iatrogénneho poškodenia 

močového mechúra (Chan et al., 2009). 
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Obrázok 10. Laparoskopický obraz intaktného perimetria nad ultrazvukom 

identifikovanou istmokélou.  

 

 

 

 

Obrázok 11. Laparoskopický obraz solídnych zrastov vo vezikouterinnom priestore u 

žien s ťažkým defektom jazvy po SC. 
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Zaujímavým zistením bolo to, že u žien, ktoré mali ultrazvukom dokázanú totálnu 

dehiscenciu jazvy po SC, sme pri laparoskopii nevizualizovali žiadne defekty na 

perimetriu isthmu uteru, alebo prominujúcu isthmokélu (obrázok. 10). Masuda et al. 

prezentovali podobné prekvapivé intraoperačné výsledky (Masuda et al., 2015). V 

našom súbore pacientiek bolo perimetrium isthmu uteru intaktné, ale u 37,5 % (3/8) 

pacientiek s totálnou dehiscenciou jazvy po SC sme pozorovali tuhé zrasty vo 

vezikouterinnom priestore (obrázok. 11). U všetkých 11 pacientiek prebehli 

laparoskopie bez vážnejších komplikácií. Najčastejším problémom boli zrasty vo 

vezikouterinnom priestore, ktoré sťažovali prístup pri lokalizácii jazvy po SC. 

Adheziolýzu sme vykonali tupou a ostrou preparáciou tak, aby sme minimalizovali 

riziko iatrogenného poškodenia močového mechúra.   

Oblasť jazvy po cisárskom reze sme naostro preparovali, okraje okrvavili a následne 

suturovali v jednej vrstve pokračujúcim stehom tak, aby steh nebol pod napätím, keďže 

ischemické tkanivo so zhoršenou perfúziou a oxygenáciou by sa mohlo hojiť 

abnormálne a výsledkom by bola insuficientná jazva po SC a tvorba zrastov(Yip, 2015). 

Zrasty vo vezikouterinnom priestore sú rizikovým faktorom iatrogenného poškodenia 

močového mechúra pri nasledovnom cisárskom reze (Lyell, 2011).  

V našej štúdii došlo po laparoskopii ku zlepšeniu všetkých sledovaných 

gynekologických ťažkostí. Najlepšie výsledky sme pozorovali u postmenštruačného 

spottingu, kde len 2 pacientky po laparoskopii stále udávali nezmenený spotting.  

Schepker et al. udávajú, že po operácii zmizol spotting u všetkých pacientiek (Schepker 

et al., 2015). Je zaujímavé, že napriek tomu, že po laparoskopii ustúpili gynekologické 

problémy u väčšiny žien (63,6 % (7/11)), až u 81,8 % (9/11) žien ostal ťažký defekt 

jazvy po SC.  Podobné výsledky publikovali vo svojich kazuistikách Drouin et al. a 

Yalcinkaya et al., avšak narozdiel od nich sme my nevykonávali excíziu jazvy po SC 

(Drouin et al., 2014; Yalcinkaya et al., 2011). Li et al. zaznamenali rezolúciu 

symptómov po laparoskopii u 70,6 % (12/17) pacientiek, pričom nezaznamenali 

signifikatný rozdiel hrúbky jazyv po SC pred a po laparoskopii (4,4 mm vs. 5,3 mm, 

respektíve) (Li et al., 2014). Príčiny týchto zistení sú špekulatívne, keďže nepoznáme 

presný vzťah medzi ťažkými defektmi jazvy po SC a gynekologickými ťažkosťami. 

Napriek tomu môžeme hypotetizovať, že miesto istmokély je locus minoris resistantiae, 

kde sa akumuluje menštruačná krv a hlien, a okrem toho by mohla byť patologická 

neovaskularizácia a mikropolypy v mieste jazvy príčinou syndrómu jazvy po cisárskom 

reze (Marotta et al., 2013; Fernández et al., 2002).  Liečebný vplyv laparoskopie na 
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rezolúciu gynekologických ťažkostí pri syndróme jazvy po SC nie je známy, ale 

predpokladáme, pri laparoskopickej rekonštrukcii jazvy na utere dochádza k 

mechanickému posilneniu isthmus uteru. Súčasné štúdie potvrdzujú, že nezáleží na 

metóde liečby syndrómu jazvy po cisárskom reze (laparotomická, vaginálna, 

laparoskopická, hysteroskopická), keďže výsledky liečby sú rovnaké (Mahmoud a 

Nezhat, 2015; Klemm et al., 2005; Shih et al., 2011). Veľmi zaujímavý spôsob liečby 

bol popísaný v kazuistike od Ida et al. (Ida et al., 2014). Defekt jazvy po SC liečili 

sériovými lavážami jazvy po SC pomocou fyziologického roztoku. Po opakovaných 

lavážach istmokéla vymizla a pacientka prestala mať ťažkosti.  
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8 ZÁVER 
 

Za najpodstatnejšie výsledky naších štúdii považujeme nasledovné:   

 

1. V priebehu šestonedelia sú morfologické zmeny uteru po cisárskom reze 

verifikovateľné ultrazvukom. Stanovenie koeficientu rizika dehiscencie (DRC) 

umožňuje kvantitatívne charakterizovať jazvu po cisárskom reze. 

 

2. Riziko vzniku ťažkého defektu jazvy po SC bolo vyššie u žien s väčšou 

peroperačnou krvnou stratou, po urgentnom SC, vyšším CRP (96 hodín po SC) 

a SC v nižšom gestačnom týždni.  

 

3. Ultrazvukové hodnotenie kvality hojenia jazvy po SC je možné už po 6 

týždňoch po SC. Hrúbka jazvy po SC a DRC sú relevantnými markermi 

úspešného hojenia uterotomickej rany na konci šestonedelia, i keď proces 

hojenia ešte neskončil.  

 

4. Ženy s ťažkým defektom jazvy po SC majú vyššie riziko pre tvorbu zrastov, 

bolesti pánvy, dysmenoreu a dyspareuniu. Medzi prvými sme publikovali 

o syndróme jazvy po SC, ako o samostatnej nozologickej jednotke, keďže má 

jednoznačnú príčinu. 

 

5. Zlepšenie klinického stavu u pacientiek so syndrómom jazvy po SC nemusí po 

LSK nutne znamenať aj zlepšenie sonomorfológie uterotomickej rany. 

Operačné riešenie by malo byť určené len ženám s príznakmi syndrómu jazvy 

po SC a ťažkým defektom uterotomickej rany.  
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