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KlasifikaceKlasifikace porodnporodnííhoho
poranporaněěnníí perineaperinea

1. stupe1. stupeňň:: vaginvagináálnlníí sliznice a ksliznice a kůžůže perineae perinea

2. stupe2. stupeňň :: svaly perineasvaly perinea,, ale ne ASale ne AS

3. stupe3. stupeňň :: „„poranporaněěnníí stejnstejnéé jako u 2. stupnjako u 2. stupněě, , 
ale je ale je ppřřetretržženen i m. sfinkter anii m. sfinkter ani““

InkompletnInkompletníí
KompletnKompletníí

PorodnictvPorodnictvíí 1999, 20061999, 2006



Klasifikace porodnKlasifikace porodníího ho 
poranporaněěnníí perineaperinea

1. stupe1. stupeňň:: vaginvagináálnlníí sliznice a ksliznice a kůžůže perineae perinea

2. stupe2. stupeňň :: svaly perineasvaly perinea,, ale ne ASale ne AS

3. stupe3. stupeňň :: komplex ASkomplex AS
3a3a << 50% s50% sííly EASly EAS
3b3b >> 50% s50% sííly EASly EAS
3c3c rupturaruptura IASIAS

4. stupe4. stupeňň :: EAS & IAS a mukEAS & IAS a mukóóza rektaza rekta

RCOG Guideline No 29 (October 2001RCOG Guideline No 29 (October 2001…… March 2007March 2007))
International Consultation on Incontinence 1999International Consultation on Incontinence 1999

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.congress-urology.org/image/incon.gif&imgrefurl=http://www.congress-urology.org/&h=142&w=142&sz=6&hl=cs&start=1&tbnid=MfGjNyDxRDz3CM:&tbnh=94&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3DInternational%2BConsultation%2Bon%2BIncontinence%26gbv%3D2%26hl%3Dcs%26sa%3DG


NNáásledky poransledky poraněěnníí perineaperinea
VVýskyt anýskyt anáálnlníí inkontinence 20inkontinence 20--57 %57 %

Sultan AH, Thakar R, Monga A, Stanton S.Sultan AH, Thakar R, Monga A, Stanton S. Repair of Third Degree Tears. HandsRepair of Third Degree Tears. Hands--on on 
Workshop. St. GeorgeWorkshop. St. George’’s Hospital, London, 10th November s Hospital, London, 10th November 20012001

64%4

31%3b

21%3a

Anální inkontinence

deLeeuw JW et al 2001deLeeuw JW et al 2001



OperaOperaččnníí korekce porankorekce poraněěnníí ASAS
ruptura perinea 3aruptura perinea 3a

Aproximace přetržených vláken EAS

výsledky identické s rupturou 3b
Roos A, IUGA, Taipei 2008

22--3 m3 měěssííce po poroduce po porodu 3a3a
(N=205) (N=205) [[%%]]

FekFekáálnlníí urgenceurgence 3030

Inkontinence plynInkontinence plynůů 1818

Inkontinence Inkontinence řříídkdkéé stolicestolice 44

Inkontinence tuhInkontinence tuhéé stolicestolice 22



OperaOperaččnníí korekce porankorekce poraněěnníí ASAS
ruptura perinea 3b ruptura perinea 3b -- 44

Overlapping sfinkteroplastika

Roos A, IUGA, Taipei 2008

22--3 m3 měěssííce po poroduce po porodu 3b 3b 
(N=198) (N=198) [[%%]]

3c / 4 3c / 4 
(N=84) (N=84) [[%%]]

FekFekáálnlníí urgenceurgence 2727 3838

Inkontinence plynInkontinence plynůů 1919 2626

Inkontinence Inkontinence řříídkdkéé stolicestolice 44 1010

Inkontinence tuhInkontinence tuhéé stolicestolice 11 44



ZjevnZjevnáá incidence poranincidence poraněěnníí ananáálnlníího sfinkteru ve ho sfinkteru ve 
studistudiíích sch s mediolatermediolateráálnlníí episiotomiepisiotomiíí kolkolííssáá mezi mezi 
0,1% a 9%.0,1% a 9%.

Sheiner E 2005, Coats PM 1980Sheiner E 2005, Coats PM 1980

ProPročč ??
existuje tak znaexistuje tak značčný rozdný rozdííl vl v incidenci poranincidenci poraněěnníí

AS bAS běěhem vaginhem vagináálnlníího porodu?ho porodu?

Incidence traumatu ASIncidence traumatu AS



Diagnostika traumatu ASDiagnostika traumatu AS 11
Při hodnocení porodního poranění specialistou je ruptura 3. a 4. 
stupně 4x častější než u hodnocení ostatních porodníků. 

Groom KM 2002, Kališ V 2005, Andrews V 2006

Komplikovaná anatomie této krajiny snadno vede k záměně
jednotlivých anatomických struktur a k chybné diagnóze poranění
análního sfinkteru.
Nedostatečný výcvik v diagnostice.

Sultan AH 1995, Fernando RJ  2002

Sphincter injuries may be under-documented if reporting them (as is 
standard in many healthcare systems) leads to blame of an individual, 
rather than analysis of the events that led to the injury. Abbott D, 2010

PPřři hodnoceni hodnoceníí porodnporodníího poranho poraněěnníí specialistou je ruptura 3. a 4. specialistou je ruptura 3. a 4. 
stupnstupněě 4x 4x ččastastěějjšíší nenežž u hodnocenu hodnoceníí ostatnostatníích porodnch porodnííkkůů. . 

Groom KM 2002, KaliGroom KM 2002, Kališš V 2005V 2005, , Andrews V 2006Andrews V 2006

KKomplikovanomplikovanáá anatomie tanatomie tééto krajiny snadno vede kto krajiny snadno vede k zzáámměěnněě
jednotlivých anatomických struktur a kjednotlivých anatomických struktur a k chybnchybnéé diagndiagnóóze poranze poraněěnníí
ananáálnlníího sfinkteru.ho sfinkteru.
NNedostateedostateččný výcvik vný výcvik v diagndiagnostice.ostice.

Sultan AH 1995, Fernando RJ  2002Sultan AH 1995, Fernando RJ  2002

Sphincter injuries may be underSphincter injuries may be under--documented if reporting them (as is documented if reporting them (as is 
standard in many healthcare systems) leads to blame of an indivistandard in many healthcare systems) leads to blame of an individual, dual, 
rather than analysis of the events that led to the injury.rather than analysis of the events that led to the injury. Abbott D, 2010Abbott D, 2010



Diagnostika traumatu ASDiagnostika traumatu AS 22

„„Current recognition of thirdCurrent recognition of third-- and fourth degree and fourth degree 
tears at delivery tears at delivery 

only identifies a small percentage of damaged anal only identifies a small percentage of damaged anal 
sphincter muscles.sphincter muscles.““

[[RCOG Clinical Guideline RCOG Clinical Guideline –– Management of the 3rd Degree Tear (29)Management of the 3rd Degree Tear (29)]]



Video 1



Technický postup klinickTechnický postup klinickéého zhodnocenho zhodnoceníí
porodnporodníího poranho poraněěnníí perineaperinea 11

U každého vaginálního porodu

rektální vyšetření před vlastní suturou

Většina porodnických učebnic doporučuje provedení
tohoto vyšetření až po vlastní sutuře.

U kaU kažžddéého vaginho vagináálnlníího poroduho porodu

rektrektáálnlníí vyvyššetetřřeneníí ppřřed vlastned vlastníí suturousuturou

VVěěttššina porodnických uina porodnických uččebnic doporuebnic doporuččuje provedenuje provedeníí
tohoto vytohoto vyššetetřřeneníí aažž po vlastnpo vlastníí sutusutuřře.e.



Technický postup klinickTechnický postup klinickéého zhodnocenho zhodnoceníí
porodnporodníího poranho poraněěnníí perineaperinea 22

Vizuální kontrola + bidigitální vyšetření
(ukazovák zaveden v rektu a palec v pochvě) 

pohyb obou prstů oproti sobě („rolling pill“ fenomén) 
palpační vjem hmatné přední porce AS.

Vizuální kontrola umožněna odtlačením tkání perinea 
do stran

pomocí vhodného nástroje 
za pomoci asistence jiné osoby.

VizuVizuáálnlníí kontrola kontrola ++ bidigitbidigitáálnlníí vyvyššetetřřeneníí
(ukazov(ukazováák zaveden vk zaveden v rektu a palec vrektu a palec v pochvpochvěě) ) 

pohyb obou prstpohyb obou prstůů oproti soboproti soběě ((„„rolling pillrolling pill““ fenomfenoméén) n) 
palpapalpaččnníí vjem hmatnvjem hmatnéé ppřřednedníí porce ASporce AS..

VizuVizuáálnlníí kontrola umokontrola umožžnněěna odtlana odtlaččeneníím tkm tkáánníí perinea perinea 
do strando stran

pomocpomocíí vhodnvhodnéého nho náástroje stroje 
za pomoci asistence jinza pomoci asistence jinéé osoby.osoby.



OperaOperaččnníí korekce porankorekce poraněěnníí ASAS

„„EndEnd--toto--endend““ vs. vs. „„OverlappingOverlapping““
Parks AG, McParthlin JFParks AG, McParthlin JF 19711971

PPodmodmíínky:nky:
LLitotomickitotomickáá polohapoloha
DDodrodržženeníí asepseasepse
CelkovCelkováá / svodn/ svodnáá anestezie (relaxace)anestezie (relaxace)
ATB profylaxeATB profylaxe
PPououžžititíí PDS stehPDS stehůů







Sutura IASSutura IAS
Preparace a uvolnPreparace a uvolněěnníí okrajokrajůů ruptury IAS od okolnruptury IAS od okolníí
tktkáánněě
Ruptura IAS Ruptura IAS ššita vita věěttššinou  dvinou  dvěěma tzv. adaptama tzv. adaptaččnníími mi 
stehy stehy -- PDS 3/0PDS 3/0



Anatomie 1Anatomie 1



Anatomie 2Anatomie 2













ATB terapieATB terapie

Intravenózní peroperační: 
Metronidazol + cefalosporiny 3. generace
poté 5 dní perorální ATB



BezprostBezprostřřednedníí vs. odlovs. odložženenáá
sutura ASsutura AS

RCTRCT
odloodložženeníí o 8o 8--12h12h
stejnstejnéé funkfunkččnníí výsledky po 1 rocevýsledky po 1 roce

Nordenstam J, 2008Nordenstam J, 2008



PooperaPooperaččnníí ppééččee
ŠŠirokospektrirokospektráá ATBATB
Prevence zPrevence záácpycpy

Lactulosa 1-4 lžíce (14 dní)
bulking agents – není k dispozici

AnalgetikaAnalgetika
PouPouččeneníí o rozsahu porano rozsahu poraněěnníí a moa možžných ných 
nnáásledcsledcíích nejdch nejdééle do 24hle do 24h
Protokol o poranProtokol o poraněěnníí ASAS
Kontrola na spec. ambulanci za 8Kontrola na spec. ambulanci za 8--10 týdn10 týdnůů



ZZáávvěěr 1r 1

DiagnostikaDiagnostika
rektrektáálnlníí vyvyššetetřřeneníí ppřřed vlastned vlastníí suturousuturou

PPerioperaerioperaččnníí podmpodmíínnkyky
CA, svodnCA, svodnáá anestezieanestezie
PDSPDS



ZZáávvěěr 2r 2

IASIAS
IdentifikaceIdentifikace
SuturaSutura

PooperaPooperaččnníí ppééččee
LactulosaLactulosa



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost
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