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Úvod 

Defekácia patrí medzi základné fyziologické funkcie ľudského organizmu. Integrované 
a koordinované senzori-motorické funkcie riadené centrálnym, miešnym a periférnym 
(viscerálnym a somatickým) nervovým systémom a enterickou neurálnou aktivitou 
pôsobiacimi na morfologicky intaktný gastrointestinálny trakt zabezpečujú pravidelné 
vyprázdňovanie nestrávených zvyškov potravy. Frekvencia vylučovania stolice je individuálna, 
pohybujúca sa u zdravých osôb v rozmedzí 3-krát denne až 2-krát týždenne. Problémy s 
defekáciou môžu mať charakter jej mimovoľného úniku, teda inkontinencie, alebo naopak 
nepravidelného, sťaženého vyprázdňovania – obstipácie. Ťažkosti majú akútny alebo chronický 
charakter a existuje široké spektrum príčin, ktoré ich vyvolávajú. Chronická inkontinencia, 
alebo obstipácia, vedú nielen k somatickým ťažkostiam, ale predstavujú aj závažný psychický 
a sociálny problém, ktorý často vedie k depresiám a izolácii pacienta. (1, 2) 

Príčinou problémov s defekáciou môže byť dyssynergia svalstva panvového dna, komplexné 
chyby sfinkterového aparátu pri anorektálnych malformáciach, pooperačné zmeny v danej 
oblasti, poruchy inervácie čreva na úrovni črevnej steny v dôsledku dysganglionóz, alebo na 
vyššej – spinálnej úrovni v dôsledku vrodených alebo získaných defektov miechy. V mnohých 
prípadoch nie je ale príčina jednoznačne známa. Z tohto dôvodu je za účelom voľby adekvátnej 
liečby nevyhnutná komplexná diagnostika etiológie ťažkostí. Jej súčasťou sú zobrazovacie 
vyšetrenia pátrajúce po štrukturálnych abnormalitách distálnej časti tráviaceho traktu a funkčné 
vyšetrenia hodnotiace neuromuskulárne funkcie anu a rekta. K významným funkčným 
vyšetreniam patrí aj anorektálna manometria, pomocou ktorej možno detailne študovať 
funkčnosť análneho sfinkterového komplexu, rektoanálne reflexy, citlivosť v oblasti rekta, jeho 
motilitu a iné. V súčasnosti sa anorektálna manometria stáva štandardom aj v diagnostike 
etiológie porúch vyprázdňovania u detí, nakoľko je to neinvazívna, bezpečná a bezbolestná 
vyšetrovacia metóda. (1) V porovnaní s dospelými pacientmi je jej nevýhodou u detí dlhší čas 
vyšetrenia a nutnosť intenzívnejšie kooperácie s pacientom, preto je limitom najmä vek 
pacienta. Nevyhnutné je taktiež brať do úvahy anatomické pomery u pacienta, vzhľadom na 
veľkosť manometrického katétra. (5) 

V súčasnosti sa využíva najmä high-resolution anorektálna manometria (HR-ARM). Meracie 
zariadenie sa skladá z flexibilného katétra zakončeného balónikom, ktorý je napojený na prívod 
vody alebo vzduchu a zavádza sa do konečníka. Na katétri sú po obvode aj paralelne 
usporiadané tlakové senzory spojené so zariadením zaznamenávajúcim namerané hodnoty 
tlakov. Taktiež sú minimálne dva senzory umiestnené v rektálnom balóniku. V každej úrovni 
(najčastejšie vo vzdialenosti 6 mm) je 36 obvodových tlakových senzorov, z ktorých namerané 
hodnoty sú spriemerované a vyhodnotené vysokošpecializovaným softvérom, ktorý je súčasťou 
zariadenia. Tlaky sú následne zobrazené na kolorimetrickej škále vo farebnom rozsahu od 



modrej pre najnižšie tlaky po fialovú farbu zobrazujúcu najvyššie tlaky.  Zariadenie meria tonus 
análnych sfinkterov, citlivosť a ,,compliance“ v oblasti anu a rekta a nervové reflexy 
nevyhnutné k normálnemu vyprázdňovaniu. (1, 4) 
Hodnotenie manometrie anu a rekta u detí je limitované nedostatkom štandardizovaných 
vyšetrovacích protokolov a normatívnych dát nameraných u väčšieho počtu zdravých jedincov. 
Základným cieľom vyšetrenia u detí je preto vylúčenie organickej príčiny ťažkostí. Podľa 
zahraničnej literatúry až 80 – 91 % detí s ťažkosťami s vyprázdňovaním trpí funkčnou 
poruchou. (3, 8) 
Od marca 2020 bola anorektálna manometria zavedená do praxe aj na Klinike detskej chirurgie 
LF UK a NÚDCH.  

Cieľom práce je hodnotenie doposiaľ získaných výsledkov u neoperovaných pacientov 
s chronickými ťažkosťami, najmä určenie pomeru pacientov s organickou príčinou ťažkostí a 
stanovenie frekvencie a typu funkčnej poruchy. 

 
 
Materiál a metódy 

HR anorektálna manometria bola v období od marca 2020 do marca 2022 realizovaná u 48 
pacientov s chronickými ťažkosťami s vyprázdňovaním bez predchádzajúceho operačného 
riešenia.  

Pacienti museli spĺňať minimálne 3 z nasledujúcich kritérií Rome IV diagnostických kritérii 
pre chronickú zápchu po dobu minimálne 6 mesiacov bez zlepšenia pri konzervatívnej liečbe: 

- Stolica menej ako 3x za týždeň 
- Anamnéza nadmerného zadržiavania stolice 
- Anamnéza bolestivého alebo sťaženého vyprázdňovania 
- Anamnéza objemných stolíc 
- Prítomnosť objemnej masy stolice (fekalómu) v rekte 
- U ,,toilet trained“ detí min. 1 epizóda úniku stolice (,,špinenia“) za týždeň (7) 

Vyšetrenie prebiehalo podľa štandardizovaného Londýnskeho protokolu s modifikáciou pre 
detského pacienta (6): 

1. Fáza stabilizácie – 3-5 min.  
2. Vyšetrenie pokojové tonu análneho kanála 
3. 3-krát opakovaný manéver ,,squeeze“ – najsilnejšia vedomá kontrakcia análneho 

zvierača po dobu minimálne 5 sekúnd resp. 10 sekúnd (aspoň 1 pokus o ,,long squeeze“) 
4. 3-krát opakovaný manéver ,,push“ – imitácia defekácie – zvyšovanie tlaku v rekte so 

súčasnou relaxáciou análneho zvierača 
5. Náplň balónika (min. 3-krát) - testovanie citlivosti pri stúpajúcich objemoch  
6. Rekto-análny inhibičný reflex (RAIR) - distenzia rekta vedie k reflexnej relaxácii 

vnútorného análneho zvierača a kontrakcii vonkajšieho análneho zvierača. Tento reflex 
je kontrolovaný enterickým nervovým systémom a čiastočne sakrálnym nervovými 
koreňmi. (3) 

8 pacientov bolo zo štúdie vyradených, nakoľko pre nedostatočnú spoluprácu nebolo možné 
adekvátne vyšetriť požadované parametre.  

Retrospektívnou analýzou boli hodnotené pomery tlakov v análnom kanáli a rekte pri imitácii 
defekácie a prítomnosť rekto-análneho inhibičného reflexu ako markera prítomnosti 
gangliových buniek v stene distálneho úseku čreva. 



Výsledky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1:  A – fyziologický nález pri manévri ,,push“ – pri tlaku na stolicu dochádza k vzostupu 

intrarektálneho tlaku a relaxácii análneho zvierača; B-D – dyssynergická defekácia (B – I. typ, C –II. 

typ, D – III. typ) 

 

 



Do štúdie bolo zahrnutých 40 pacientov (22 chlapcov a 18 dievčat) vo veku 3 – 10 rokov 
(priemerný vek 4,4; SD ± 1,8; medián 4). Dyssynergická defekácia bola zistená u 36 zo 40 
pacientov (90 %), s miernou prevahou nálezu u chlapcov (58,3%). Najčastejšie bola 
pozorovaná dyssynergická defekácia 1. typu – pacient dokáže vyvinúť adekvátny vzostup tlaku 
v rekte (pomocou zvýšenia intraabdominálneho tlaku), avšak dochádza k paradoxnému 
zvýšeniu tonu análneho zvierača. Toto bolo zaznamenané u 18 pacientov (50 %). U 10 
pacientov (27,8 %) bola pozorovaná dyssynergická defekácia 2. typu – pacienti nie sú schopní 
vyvinúť dostatočný vzostup intrarektálneho tlaku a zároveň dochádza k paradoxnej kontrakcii 
análneho zvierača. U 8 pacientov (22,2%) bola na základe HR-ARM diagnostikovaná 
dyssynergická defekácie 3. typu – pacienti generujú dostatočnú propulzívnu silu v rekte, avšak 
dochádza k neadekvátnej relaxácii análneho zvierača resp. relaxácia úplne absentuje. (obr. 1) 
(10) U všetkých týchto pacientov bol opakovane dobre výbavný rekto-análny inhibičný reflex. 

U 1 pacientky (2,5 %) bol zaznamenaný nízky pokojový tlak análneho zvierača, nízky vzostup 
tonu análneho zvierača pri manévri ,,squeeze“ a taktiež nedostatočný vzostup intrarektálneho 
tlaku pri manévri ,,push“ s minimálnou relaxáciou análneho zvierača. Rekto-análny inhibičný 
reflex bol však u pacientky dobre výbavný. U tejto pacientky pokračujeme v diagnostike 
organickej príčiny ťažkostí, definitívna príčina tohto nálezu zatiaľ nebola zistená. 

U 3 pacientov (7,5 %) bola počas vyšetrenia zistená absencia rekto-análneho inhibičného 
reflexu, na základe čoho bolo vyjadrené podozrenie na poruchu inervácie distálneho úseku 
čreva v zmysle aganglionózy (Hirschspurngova choroba). U všetkých týchto pacientov bola 
realizovaná rektálna biopsia, pričom odobratá bola vzorka celej hrúbky steny čreva. U 2 
pacientov bola histopatologicky potvrdená hypoganglionóza vo vyšetrovanej vzorke, pričom 
títo pacienti boli následne operačne riešení. U jedného pacienta bol počet gangliových buniek 
vo vyšetrovanej vzorke normálny, preto bola u neho zvolená konzervatívna liečba.  (tab. 1) 

 

Tabuľka 1: Výsledky 

 

 

Diskusia 

Ťažkosti s vyprázdňovaním predstavujú mimoriadne frustrujúci problém pre pacienta aj jeho 
rodinných príslušníkov. Potvrdenie funkčnej poruchy u pacientov s chronickými ťažkosťami 
bez doposiaľ zistenej príčiny predstavuje benefit pri plánovaní ďalšej liečby. Výrazná prevaha 
pacientov s funkčnou zápchou koreluje s výsledkami zahraničných pracovísk. (1, 3, 8) V 
pomere typov dyssynergickej defekácie môžeme pozorovať nevýrazné rozdiely. V tomto smere 
však nie sú k dispozícii dostatočné dáta od väčšej skupiny detských pacientov, s ktorými by 
sme mohli naše výsledky porovnať. Vhodným riešením by mohla byť multicentrická štúdia so 
štandardizovaným protokolom vyšetrenia a následnou liečbou.  

 
 

RAIR prítomný 
(N - 37) 

 
Dyssynergická defekácia 

I. typ 18 
II. typ 10 
III. typ 8 

Znížený tonus svaloviny rekta 
aj análneho kanála 

1 

RAIR neprítomný 
(N - 3) 

Potvrdená hypoganglionóza 2 
Nepotvrdená hypoganglionóza 1 



Príčinou funkčnej zápchy je najčastejšie získaná neschopnosť vylúčenia stolice pre 
nekoordinovanosť svalstva brušnej steny a panvového dna na podklade strachu zo 
samotnej defekácie vedúceho v úvode k vedomému, a následne aj mimovoľnému zadržiavaniu 
stolice. (9) Tento fakt bol opakovane anamnesticky zachytený aj v našej skupine pacientov 
s HR-ARM potvrdenou funkčnou poruchou. Zadržiavanie stolice vedie k dilatácii ampuly 
rekta, čo následne spôsobuje zhoršenú motilitu koncovej časti a uzatvára tým ,,začarovaný 
kruh“ opätovným sťaženým vyprázdňovaním a zdržiavaním stolice. Metódou voľby v liečbe 
týchto pacientov je ,,biofeedback“ terapia, ktorú je v súčasnosti vďaka špeciálnym zariadeniam 
možné realizovať ja v domácom prostredí. Nevyhnutnou súčasťou liečby sú však aj pravidelné 
rehabilitácie, posilňovanie svalstva panvového dna a psychologická podpora. (5) 

Najvýraznejším benefitom anorektálnej manometrie ako vyšetrovacej metódy je však 
jednoduchá a pomerne presná identifikácia pacientov s organickou príčinou ťažkostí, najmä 
pacientov s Hirschsprungovou chorobou, keďže u tejto skupiny konzervatívnou liečbou nie je 
možné dosiahnuť adekvátne výsledky vedúce k zlepšeniu kvality života pacienta a je u nich 
nevyhnutné operačné riešenie. V porovnaní so zahraničnými štúdiami je v našej vzorke pomer 
týchto pacientov pomerne vysoký, je však potrebné zdôrazniť, že išlo o špeciálne vyselektovanú 
skupinu pacientov s ťažšou formou chronických problémov. (1, 5) 

Podľa odporúčaní zahraničných špecialistov bola u pacientov s absenciou RAIR realizovaná 
rektálna biopsia a u pacientov s potvrdenou hypoganglionózou následne aj etážovitá 
histologizácia celého hrubého čreva cestou laparotómie. Pacienti už absolvovali aj definitívne 
operačné riešenie – transpozíciu čreva s odstránením hypoganglionárneho úseku. 

Fyziologický rekto-análny inhibičný reflex môžeme pozorovať u pacientov s funkčnými 
poruchami a u pacientov s ťažkosťami na organickom podklade, ktoré nie sú neurologickej 
etiológie. Normálny nález pri manévroch ,,push“ a ,,squeeze“ môžeme pozorovať napríklad 
u pacientov s potvrdeným organickým problémom, ktorí sú sledovaní pred- aj pooperačne 
(napr. Crohnova choroba, defekty neurálnej rúry a pod.) – títo pacienti však nie sú zahrnutí 
v tejto štúdii. (1) 

Vyšetrovanie kontrolnej vzorky zdravých detských pacientov bez defekačných ťažkostí 
predstavuje jednu z limitácií tejto vyšetrovacej metódy. Dôvodom je najmä skutočnosť, že 
manometrické vyšetrenie anu a rekta i napriek jeho bezpečnosti a neinvazívnosti, má aj určité 
nevýhody a jednou z nich je istá miera dyskomfortu pri vyšetrení, či už fyzického alebo 
psychického. V detskom veku by preto toto vyšetrenie mali absolvovať len špecialistom 
(detským chirurgom alebo gastroenterológom) indikovaní pacienti.  
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