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ČO JE DIASTÁZA
BRUŠNÝCH SVALOV?
Diastázu si môžeme predstaviť ako
rozšírenie spojenia dvoch priamych
brušných svalov, pravého a ľavého. Štandardná medzera medzi nimi je približne 0,5 až 1
centimeter. Pokiaľ je tento šľachovitý pruh
širší, hovoríme o diastáze, ktorá môže mať
šírku dokonca až päť alebo desať centimetrov. V mieste roztiahnutia nie sú priame
brušné svaly, ale iba oslabená šľacha. Mení
sa anatómia brucha znútra, výstelky však
zostávajú rovnaké.
Diastáza sa vyskytuje v prevažnej väčšine
u tehotných žien respektíve žien po pôrode.
Objaviť sa však môže aj u ľudí, ktorí výraznejšie priberú do brucha a vykonávajú ťažšiu
fyzickú prácu.

AKO ŽENA ZISTÍ,
ŽE MÁ DIASTÁZU?
Prítomnosť diastázy brušných svalov je
možné zistiť veľmi jednoduchým samovyšetrením v pohodlí domova, a to už dva - tri
mesiace po pôrode. Stačí, ak si žena ľahne
na chrbát, pokrčí kolená, zdvihne hlavu
mierne hore a napne brušné svaly (akoby
robila „brušáky“). Potom si pomocou dvoch
prstov, ukazováka a prostredníka zmeria
medzeru medzi brušnými svalmi v strede
brucha. Pokiaľ je táto medzera menšia ako
dva prsty, diastázu nemá. Naopak, ak je
medzera väčšia, veľmi pravdepodobne ide
o diastázu. Tú potvrdzuje aj takzvaná strieška nad pupkom. Pri uvedených príznakoch

by som odporučil vyhľadať lekára, ktorý
urobí základné vyšetrenie pohmatom
a ultrazvukové vyšetrenie. Odborník tak
zistí rozsah diastázy a odporučí najvhodnejší
postup liečby, respektíve spevnenia brušných
svalov.

PREČO POSTIHUJE
DIASTÁZA PRÁVE
TEHOTNÉ ŽENY?

JE DIASTÁZA LEN ESTETICKÝ
PROBLÉM ALEBO
AJ NIEČO VIAC?
K sprievodným

problém patria napríklad
bolesti chrbtice - krčnej,
hrudnej i driekovej problémy s trávením,
s peristaltikou čriev,
s oslabeným panvovým
dnom a dokonca aj
s inkontinenciou.

Diastáza brušných svalov
počas tehotenstva je úplne
prirodzený jav. Nakoľko
bábätko stále rastie
a spolu s ním aj maternica,
dochádza k postupnému
rozostúpeniu pravej a ľavej
časti priameho brušného
svalu. Znamená to, že medzi nimi vzniká stále väčšia a väčšia medzera.
Po pôrode by sa malo bruško ženy vrátiť do
pôvodného stavu. V prípade, že je väzivo oslabené alebo málo elastické, tak to nedokáže
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a vzniká spomínaná diastáza brušných
svalov. U žien, ktoré rodili cisárskym rezom
môže byť diastáza dôsledkom rezu alebo
chýbajúcej popôrodnej rehabilitácie.

Väčšina žien vníma diastázu
len ako estetický problém.
V skutočnosti však môže
spôsobovať aj zdravotné ťažkosti. Patria k nim
napríklad bolesti chrbtice
(krčnej, hrudnej i driekovej),
problémy s trávením, s peristaltikou čriev, s oslabeným
panvovým dnom a dokonca
aj s inkontinenciou (únikom

moču).
Diastáza nebolí, pacientka však môže mať
pocit jemného pálenia.
Zaujímavosťou je, že sa v nej môže vyt-

voriť menšia hernia, do ktorej sa väčšinou
dostane tuk. Vtedy vzniká bolesť a je nutné
operovať okamžite respektíve čo najskôr.

AKO SA DÁ DIASTÁZA LIEČIŤ?
Pri jednoduchších nálezoch môže
postačovať na spevnenie brušných svalov
cvičenie. Je však dôležité upozorniť na to, že
fyzická aktivita musí byť primeraná. Veľmi
intenzívne, respektíve nadmerné cvičenie
totiž môže stav diastázy zhoršiť. Naopak,
jemné posilňovanie môže korigovať nález.
V prípade, že cvičenie nepomáha respektíve
rozostúpenie svalov je väčšie, riešením je
operácia. Ako sme už povedali, diastáza je
uvoľnená časť prednej steny brucha. Nakoľko
neobsahuje žiadne štruktúry, operácia nie je
indikovaná ako akútna. V závislosti od zložitosti trvá 1 - 2,5 hodiny a prebieha v celkovej
anestézii. Najjednoduchším riešením je spevnenie brušných svalov pomocou špeciálnej
sieťky. Druhou možnosťou, náročnejšou na
skúsenosť a zručnosť operatéra, je spevnenie
vlastným tkanivom. Bez ohľadu na to, ktorú
operačnú techniku lekár využije, pacient by
mal dva týždne po výkone oddychovať na
lôžku. Následne sa môže vrátiť do bežného
života. Vzhľadom k tomu, že do samotnej
brušnej dutiny sa nedostávame, operácia je
maximálne bezpečná. Zanecháva však jazvu
v strede brucha.

EXISTUJE NEJAKÁ
PREVENCIA?
V prípade brušnej diastázy u tehotných je
prevencia veľmi zložitá. Žena totiž nedokáže
ovplyvniť ako veľmi jej bruško narastie, teda
ako veľmi sa rozostúpia brušné svaly. Ideálne
je, aby sa venovala primeranej športovej
aktivite už pred samotným tehotenstvom
a spevnila tak svoje brušné svaly.
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