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Úvod 

Iatrogénne poranenie čreva je závažná komplikácia abdominálnych operácií, ktorá môže 
spôsobiť úmrtie pacientky a forenzné dôsledky. Lézie čreva sú diagnostikované peroperačne 
len v polovici prípadov. Oneskorená diagnostika v pooperačnom období vedie ku vzniku 
sterkorálnej peritonitídy, sepsy, multiorgánového zlyhania,  a nakoniec  k exitu pacientky.  

Incidencia iatrogénnych poranení črevnej steny sa udáva v literatúre od 0,2% do 1,6%. 
V gynekológii k tomu môže dôjsť pri abdominálnom, vaginálnom aj laparoskopickom 
operačnom prístupe. Lézia čreva vzniká v dôsledku neúmyselného pôsobenia mechanickej sily, 
tepelnej energie alebo ich kombinácie na stenu čreva. Viaceré štúdie potvrdili, že najčastejšie 
k  poškodeniu čreva dochádza pri adhesiolýze a vstupe inštrumentária do dutiny brušnej pri 
laparoskopickom výkone (1).    

Pri gynekologických výkonoch sa najčastejšie stretávame s čiastočným poškodením integrity 
viscerálneho peritonea. Takéto lacerácie serózovej vrstvy črevnej steny majú potenciál buď 
progredovať a penetrovať celú hrúbku steny čreva, alebo spontánne sa vyhojiť počas rôzne 
dlhého pooperačného obdobia. Termín „enterotómia“ alebo „colotómia“ sa  používa v 
literatúre ako synonymum úplnej penetrácie črevnej steny.   

Laparotómia je považovaná za zlatý štandard v prípade revízie dutiny brušnej pre podozrenie 
na léziu čreva pre možnosť exaktnej explorácie dutiny brušnej. Pri  laparoskopických 
operáciách býva poranenie čreva peroperačne  prehliadnuté  až v 44-77% prípadov (2).  

Imunitný systém citlivo reaguje na zmeny vnútorného prostredia a okamžite spúšťa kaskádu 
imunitných reakcii  s cieľom udržať homeostázu vnútorného prostredia a reparáciu tkanív. 
Monitorovanie týchto biomarkerov nám môže pomôcť zachytiť perforáciu čreva vo včasnom 
štádiu a vyhnúť sa tak možným forenzným dôsledkom.  

 

Materiál a metódy 

Uvádzame vlastnú observačnú štúdiu zameraná na včasnú diagnostiku iatrogénnych poranení 
črevnej steny počas gynekologických operácií. Na Vedeckej konferencii doktorandov v roku 
2020 sme prezentovali súbor pacientok z našej kliniky, ktoré podstúpili abdominálnu 
hysterektómiu, vaginálnu hysterektómiu a laparoskopickú vaginálnu hysterektómiu. 
Analyzovali sme spojitosť medzi jednotlivými rizikovými faktormi a výskytom infekčnej 



pooperačnej komplikácie. Snažili sme sa stanoviť najspoľahlivejší biomarker ako prediktor 
sekundárneho hojenia rán vplyvom infekčného agensu. Najcitlivejší zápalový marker so 
senzitivitou >61,8% a špecificitou 83,3% sa ukázal C-reaktívny proteín, ktorého elevácia bola 
priamo úmerná závažnosti pooperačnej komplikácii (tabuľka 1).  

Nami zistené hodnoty  CRP porovnávame s údajmi inými autormi. Zdôrazňujeme význam  
pooperačného sledovania zápalových markerov a tým včas diagnostikovať iatrogénne 
poškodenie črevnej steny. Výsledky využívame v klinickej praxi na našej klinike.  

 

Tabuľka 1: Hodnoty CRP u pacientok po vaginálnej a abdominálnej hysterektómii s a bez 
infekčnej komplikácie  

 

 

Diskusia 

Lézia črevnej steny počas  abdominálnych operácií je mimoriadne závažná komplikácia, ktorá 
siaha od lacerácie serózy až po kompletnú perforáciu čreva s následnou kolostómiou, čo vo 
veľkej miere ovplyvňuje kvalitu života pacientky. Operatér by mal detailne poznať pacientku, 
jej predchorobie, predchádzajúce operačné výkony v brušnej dutine, rizikové faktory, ktoré 
predisponujú ku vzniku lézie črevnej steny. Poškodenie môže nastať viacerými mechanizmami: 
neúmyselným priamym tepelným poškodením čreva chybou operatéra, termickým vedením cez 
iný vodivý inštrument, elektrickým výbojom spôsobeným chybne naloženou izoláciou alebo 
mechanicky, najmä pri lýze adhézií (3).  

Čím dlhší čas ubehne od operácie po diagnostikovanie problému, tým horší je dopad na zdravie 
pacientky. 



Elbiss a Abu-Zidan zdôrazňujú, že miera úmrtnosti sa významne zvyšuje, ak je diagnostika 
poranenia čreva oneskorená o viac ako tri dni (4).  

Symptómy poškodenia čriev sa manifestujú obvykle do 12-36 hodín od operácie, ale môžu sa 
vyskytnúť až o päť alebo sedem dní neskôr. Môže sa tak stať v prípade oneskorenej nekrózy 
pri termickom poškodení čreva, alebo vzniku perikolického abscesu, ktorý po čase spontánne  
perforuje. U pacientov sa môžu rozvinúť nešpecifické ťažkosti, ako sú bolesti brucha, 
neznášanlivosť orálneho príjmu, nadúvanie, nevoľnosť, febrility alebo hnačka, čo môže 
diagnostiku oddialiť. Neskorá prezentácia symptómov má za následok  sterkorálnu peritonitídu, 
tvorbu abscesov, septický šok. Opakované vyšetrenie abdomenu realizované každých 4-6 hodín 
sú rozhodujúce pre správnu diagnostiku a následnú chirurgickú intervenciu (5,6).  

Na našej klinike monitorujeme zápalové markery u každej pacientky na 3. deň od operácie 
s cieľom vytipovať prípady s možnou infekčnou komplikáciou.  U pacientok, ktorých CRP je 
vyššie ako 100, pátrame po infekčnej komplikácii sledovaním zdravotného stavu pomocou 
sonografických kontrol, eventuálne doplníme CT vyšetrenie. Dôležité je sledovanie  dynamiky 
a kontrola CRP v priebehu 2-3 dní, pretože jeho hodnoty po odoznení zápalu rýchlo klesajú.  

Hrozbou v prípade kompletnej perforácie hrubého čreva  je rozsiahle rozliatie fekálií do dutiny  
brušnej, čo vedie ku sterkorálnej peritonitíde. Bakteriálny zápal je sprevádzaný eleváciou 
zápalových parametrov, najmä leukocytov, C-reaktívneho proteínu a prokalcitonínu.  

C-reaktívny proteín je kľúčovým markerom reaktantov akútnej fázy zápalu. Hodnoty CRP 
medzi 100 až 500 mg/l sa považujú za signifikantné pre dôkaz zápalu vyvolaného bakteriálnou 
infekciou (7).  

V prezentácii poukazujeme na dve kazuistiky z našej kliniky, u ktorých bola stanovená 
diagnóza perforácie čreva aj na základe elevácie zápalových parametrov.  

 

Obrázok č.1: Úryvok z medzinárodných guidelines uverejnených v roku 2017 vo World 
Journal of Emergency Surgery 

  



Podľa medzinárodných guidelines uverejnených vo World Journal od Emergency Surgery, 
naposledy aktualizovaných v roku 2017 (obrázok č.1), doporučujú monitorovanie leukocytov 
a C-reaktívneho proteínu pri podozrení na perforáciu čreva (8).  

Ak je diagnostika perforácie oneskorená, dochádza aj k elevácii prokalcitonínu. Je považovaný 
za indikátor sepsy vyvolanej bakteriálnou infekciou.  

 

Obrázok č 2: Publikácia uverejnená z Annals of Surgical Treatment and research, 
vyzdvihujúca sledovanie leukocytov v rámci diagnostiky perforácie čreva 

 

 

Záverom zdôrazňujeme monitorovanie jednoduchých a dostupných zápalových markerov, 
akými sú C-reaktívny proteín a leukocyty na 3. deň po operácii. Dokážu citlivo reagovať na 
bakteriálny zápal, napomôcť skorej diagnostike črevnej perforácie, znížiť tým morbiditu 
a mortalitu pacientky a tiež odviesť hrozbu forenzných dôsledkov. 
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