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Pruh sa 
často objavuje 
tehotným 
ženám. Tento 
stav netreba 
zanedbať.
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Pruh vám môže ohroziť život!

Hernia, brušná prietrž alebo ľu-
dovo povedané pruh je vyklenu-
tie pobrušnice cez brušnú stenu. 
Pobrušnica (odborne peritone-
um) je tenká blana, ktorá pokrý-
va povrch orgánov uložených 
v brušnej dutine, zároveň ju vy-
stiela z vnútornej strany, pri jej 

oslabení môže vzniknúť vakovi-
té vydutie (hernia), do ktorého 
sa môže presunúť časť brušných 
orgánov. Ide o vytvorenie otvo-
ru na brušnej stene, a to najviac 
na miestach, kde vystupujú z 
brušnej steny rôzne štruktúry. 
Princípom je vytlačenie brušnej 

výstelky – peritonea – a v ňom 
rôznych štruktúr do podkožia.

Ako nám vznikne  
prietrž?
„Dôvodom vzniku hernie je ná-
hle zvýšenie vnútrobrušného tla-
ku, napr. v dôsledku intenzívne-

ho kašľa, zápchy, 
väčšej fyzickej náma-
hy, intenzívneho cvi-
čenia či posilňovania 
a veľmi často u žien v 
tehotenstve,“ vysve-
tľuje MUDr. Muran-
ský, skúsený chirurg 
s viac než 20-ročnou 
praxou, a dodáva: 

„v  praxi rozlišujeme niekoľko 
druhov hernií podľa miesta ich 
lokalizácie, najčastejšie ide o her-
niu v oblasti slabín (tzv. inguinál-
na) alebo pupka (umbilikálna), 
môže sa však vyskytovať aj 
v  iných lokalitách (vantrálna, 
Spiegelova hernia atď.).“

Dá sa jej vzniku  
nejako predísť?
Ako prevencia sa odporúča zdra-
vý životný štýl a byť pozorný pri 
fyzických aktivitách, ktoré by 
mohli vyvolať nadmerné zvýše-
nie vnútrobrušného tlaku (dví-
hanie ťažkých bremien, práca na 
záhrade, posilňovanie atď.).

Častá je pupočná hernia
Pupočná hernia súvisí s vývojom 
bábätka v maternici, ak sa otvor, 
kde prúdia živiny cez cievy k plodu, 
neuzavrie po pôrode úplne. Toto 
miesto má nižšiu odolnosť a je 
náchylnejšie na vznik pupočnej 
hernie.

Pruh nemusí vždy bolieť, no treba ho riešiť
„Hernia nemusí vždy bolieť, na začiatku si človek všimne len 
vyklenutie (hladký ohraničený útvar, ktorý sa dá zatlačiť späť 
do brucha, slabiny, resp. pupka),“ vysvetľuje MUDr. Muranský. 
„Keď už dochádza k priškripnutiu a zápalu, vtedy je ochorenie 
sprevádzané aj pálivou bolesťou v oslabenom mieste, ktoré je 
bolestivé aj na dotyk. Ak máte podozrenie na herniu, je dobré 
vyhľadať čo najskôr lekára a neriskovať, že sa ochorenie dosta-
ne do pokročilejšieho štádia spojeného so zápalom. „Ak her-
niu máte a čakáte na operáciu, je dobré nosiť špeciálny gumo-
textilný opasok, tzv. brušný pás, ktorý je prevenciou, aby hernia 
nepostupovala ďalej a nezväčšovala sa, po operácii už nose-
nie pásu nie je potrebné,“ upozorňuje skúsený chirurg.

Malý výčnelok na bruchu, v oblasti slabín alebo pupka môže na 
prvý pohľad vyzerať neškodne, no zďaleka nejde len o estetickú
záležitosť. Ak sa hernia zanedbá, môže nám dokonca ohroziť 
život! Pritom sa dá jednoducho odstrániť a máte po starostiach.

Klasická verzus laparo-
skopická operácia
Nebezpečenstvo tohto ochorenia 
spočíva v komplikácii priškripnu-
tia brušných útrob do bránky, ná-
slednom opuchu, zápale a perfo-
rácii. Jediným možným riešením 
je operačná liečba, keďže ide o 
vážne ohrozenie života, práve 
preto je rozumné preventívne 
odstránenie hernie v čo najkrat-
šom období po jej vzniku. Môže 
sa robiť laparoskopická alebo kla-
sická otvorená operácia – výber 
je na chirurgovi, zvažuje vždy lo-
kálny nález a umiestnenie her-
nie. Operácia trvá približne 30 
minút, klasická sa môže robiť v 
lokálnej alebo celkovej anestézii, 
laparoskopická operácia len v 
celkovej anestézii. Klasická ope-
rácia hernie sa dá urobiť vždy, vý-
hodou je, že sa nemusí zasahovať 
do brušnej dutiny, tá môže zostať 
intaktná, komplikácie sa liečia 
ľahko, keďže rana je smerom na-
vonok, na druhej strane však ne-
výhodou je väčšia bolestivosť po 
zákroku a väčšia jazva (väčšinou 

v oblasti slabiny, je zakrytá spod-
nou bielizňou), po operácii sa od-
porúča pacientom niekoľko dní 
pokojový režim (asi 2 týždne), 
návrat k plnej fyzickej aktivite 
približne o 2 mesiace.
Pri laparoskopii sa musí použiť 
na uzatvorenie hernie cudzoro-
dý materiál – sieťka, musí sa však 
zakryť, aby nebola v priamom 
kontakte s črevami, sú prítomné 
riziká spojené s tým, že ide o ope-
ráciu brušnej dutiny, vnútri bruš-
nej dutiny môže vzniknúť zápal, 
hnisanie, perforácia čreva atď., 
na druhej strane má však lepší 
estetický výsledok, čo sa týka ja-
ziev, po operácii pokojový režim 
asi 1 týždeň. „Ak sa operácia 
pupočnej hernie robí laparosko-
picky, súčet rán (3 x 1 cm) na 
bruchu je väčší ako pri klasickej 
operácii, kde je len 1 jazva dlhá 
približne 2 cm, hojenie veľmi po-
dobné. Výsledok je lepší pri kla-
sickej operácii, preto pri pupku 
odporúčame radšej klasickú me-
tódu otvorenej operácie,“ radí 
MUDr. Muránsky.

Pomôcť môže klasická alebo laparoskopická  
operácia. Ktorá je pre vás vhodnejšia?

Radí 
MUDr. Július 
Muranský, MPH., 
klinika jednodňo-
vej chirurgie  
v Bratislave

Pruh pacien
tom často 
prekáža len 
esteticky, ak 
už bolí, môže 
byť veľmi 
nebezpečný.


