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• USG je v gynekológii a v pôrodníctve najdôležitejšou bezpečnou zobrazovaciou modalitou 

• V pôrodníctve máme štandardizované USG vyšetrenia, ktoré sú povinné (v I, v II. a v III.trimestri) 

• štandarne je v praxi pri nekomplikovanom tehotenstve zväčša 3-5 vyšetrení, avšak počet závisí od 

patologie v tehotenstve, resp.zvyklostí gynekológa 

• pri rizikovom a patologickom tehotenstve sa intenzita vyšetrenia zvyšuje (napr. viacplodová gravidita, 

tehotenstvo pri incipientnej preeklampsii, pri diabetkách, atď) 

• pri zistených niektorých susp.VVCH (najmä defekty neurálnej rúry-NTD), pri niektorých patológiach 

placenty (susp.invazívna placenta) je indikované MR vyšetrenie (CAVE: RTG, CT je v tehotenstve 

relatívne kontraindikované) 

 

1.vyšetrenie – potvrdenie vitality (pacientka príde k amb.gynekológovi, lebo zistí, že je tehotná – pozitivita 

hCG, zväčša 6-9gt). CIEĽOM vyšetrenie je: potvrdenie vitality, lokality a početnosti tehotenstva.  

Vyšetrujeme: 

▪ Lokalitu tehotenstva – fyziologicky je intrauterinne vo funde prítomný GS /gestačný vak/ 

s event.ďalšími embryonálnymi štruktúrami. Pri pozitite hCG a neprítomnosti intrauterinného GSD 

musíme pátrať po ektopickej gravidite! (systematicky: rohy maternice, adnexa-tuby,ovarium, cervix, 

atď...) 

 

 

▪ Embryonálne štruktúry - Na UZV zobrazujeme v závislosti od dĺžky tehotenstva nasledujúce 

štruktúry, ktoré všetky môžme merať - BIOMETRIA a podľa nich určiť datovanie gravidity: GSD 

(gestačný vak, od 4,5 gt), YS (žltkový vak od 6.gt), embryonálny pól (zmeriame CRL-

temenokostrčovú vzdialenosť, od 6,5gt a pozrieme akciu srdca - potvrdenie VITALITY) 

▪ Početnosť tehotenstva – určenie chorionicity a amnionicity (dôležité v tomto štádiu tehotenstva, 

neskôr môže byť obtiažne!). Pri geminách bichoriálnych biamniálnych je prítomný lambda sign, pri 

monochoriálnych biamniálnych – T-sign 

 

 

▪ V tomto štádiu tehotenstva pozrieme aj oblasť uteru, adnex,brušnej dutiny a vylúčime event. patológiu 

 

Patologické nálezy – treba vždy posudzovať koreláciu UZV nálezov s dynamikou hCG!! 

▪ GEU (1. neprítomnosť GSD intrauterinne, 2. GSD s ďalšími štruktúrami extrauterinne, 3. prítomnosť 

voľnej tekutiny v brušnej dutine) 

▪ Anembryomola (veľký GSD bez dˇalších embryonálnych štruktúr) 

▪ Missed Ab (GSD, YS, embryonálny pól bez akcie srdca plodu) 



Ultrazvuk v pôrodníctve – štátnicová otázka 

Vypracovala: MUDr. Eva Korňanová, 2018, doplnené 11.3.2020 

 2 

 
▪ Abortus inompletus (rozšírenie dutiny s echopozitívnymi odrazmi - reziduí, bez jasných embryonálnych 

štruktúr 

▪ Abortus immines (prítomnosť nepravidelného GSD event, prítomnosť subchorionického hematómu) 

▪ Kompletná hydatidózna mola (dutina vyplnená hrozienkovou štrktúrou v celom rozsahu) 

▪ Parciálna mola (rôzny UZV obraz)  

 

subchorionický hematóm   parciálna mola hydatidosa  kompletná hydatidózna mola 

anembryomola     extrauterinná tubárna gravidita         reziduá  

 

 

 

 

2.vyšetrenie – prvotrimestrálny skríning – cieľom je najmä: zistiť hrubú morfológiu plodu a posúdiť markery 

aneuplodidie – vyšetrenie v 11-13gt 

Vyšetrujeme: 

▪ Biometria a potvrdenie vitality – CRL, event. BPD na doplnenie, FHR (fetal heart rate), vidíme 

prítomnosť pohybov plodu na UZV. CAVE: CRL je dôležité pre správnu datáciu tehotestva – tzv. 

ultrazvukový termín pôrodu. Platí že pri ak je rozdiel v termínu pôrodu podľa poslednej menštruácie 

a podľa CRL v I.trimestri viac ako 1 týždeň, tak termín upravujeme podľa CRL – nesmie sa neskôr 

v gravidite podľa iných biometrických parametrov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Markery aneuploidie – zväčšenie NT (šijové prejasnenie, marker pre aneuplodie – T21,T13,T18 ale aj 

pre ďalšíe štrukturálne chyby), prítomnosť NB (marker T21), event. doplňujúce markery (prietoky 

v ductus venosus, prítomnosť trikuspidálnej regurgitácie). CAVE: Tieto markery sú posudzované 
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individuálne ale aj v kombinácii s biochemickými parametrami – PAPP-A, bhCG, tzv. kombinovaný 

skríning pre určenie rizika postihnutia plodu aneuplodidiou v I.trimestri. Pri pozitívnom kombinovanom 

teste a riziku >1:100 je pacientka odoslaná na karyotypizáciu plodu – odber choriových klkov-CVS 

 

▪ Posúdenie hrubej morfológie plodu. CAVE: v I.trimestri vieme pri dobrom UZV prístoji a skúsenosti 

vyšetrujúceho určiť až 80% štrukturálnych VVCH 

 

3.vyšetrenie – druhotrimestrálny skríning. Cieľom je najmä posúdenie morfológie plodu, vyšetrenie v 20-

22gt 

Štandardne vyšetrujeme: 

▪ Biometria (BPD-biparietálny priemer, AC – obvod bruška, FL – dĺžka femuru, resp. doplňujúcich 

biometrických markerov – dlžka humeru,obvod hlavičky,dlžka iných dlhých kostí) a potvrdenie 

vitality (AS+,resp FHR a prítomnosť pohybov plodu na UZV) 

 

 

 

▪ Morfológické vyšetrenie plodu: v predpísaných UZV rovinách systematicky sledujeme štruktúry od 

hlavy až po končatiny. Súčasťou je aj vyšetrenie srdca. Cieľom je skríning VVCH plodu 

▪ Posúdenie uloženia placenty a množstva plodovej vody 

 

Doplňujúce UZV vyšetrenie: 

▪ Cervikometria (UZV – zväčša transvaginálne meranie dĺžky cervixu v kľude a pri Valsavovom 

manévri – pri palpačnom podozrení na skracovanie krčka alebo pri pozitívnej anamnéze. Pri patológii 

zisťujeme skrátenie krčku (norma 35-40mm), odvorenie vnútornej bránky – tzv.funneling, prítomnosť 

intraamniálneho sludge) 

▪ špecializované ECHO - kardiografické vyšetrenie plodu vo viacerých rovinách je doporučené pri 

niektorých susp.patológiach plodu (susp.VVCH srdca, rozšírené NT v I.trimestri s normmálnym 

karyotypom) alebo pri ochoreniach matky (napr.DM1, reumatické ochorenie matky) 

▪ Genetický UZV – sledovanie minor a major markerov pre rekalkuláciu rizika postihnutia plodu VVCH 

aneuploidiou (realizované pri pozitívnom integrovanom teste skôr pri hraničných rizikách ako 

alternatíva k amniocentéze) 

 

4.vyšetrenie – tzv. tretí skríning – cieľom je posúdenie vývoja plodu  a posúdenie prietokových parametrov 

(funkcia placenty, skríning IUGR), 30-32gt 

Vyšetrujeme: 

▪ Biometriu – BPD, AC, FL podľa ktorých určíme EFW (odhadovanú hmotnosť plodu) a posúdime rast 

plodu (či jeho rast zodpovedá danému gestačnému týždňu – rastové krivky dľa Handlocka) 

▪ Prietoky v arteria umbilicalis (posúdenie indexu pulzatility – PI, rezistencie - RI, pomer systoly 

a diastoly S/D, posúdenie prítomnosti patologickej neprítomnosti diastolického toku, resp. patologickej 

reverznej vlny) 

▪ Prietoky v arteria cerebri media (posúdenie indexu rezistencie, pretože pri centralizácii obehu plodu 

sa vysokoodporové cievy mozgu menia na nízko odporové). Pri patológii určujeme aj pomer 

PIAU/PIACM. Meranie ACM má zmysel aj pri susp.na anémiu plodu 
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▪ Posúdenie uloženia plodu, množstva plodovej vody a lokalizácie placenty 

 

5.vyšetrenie – X.mesiac, zvyklosť našej kliniky – cieľom je posúdenie uloženia plodu, zistenie EFW k pôrodu 

Vyšetrenie je identické s vyšetrením pre 30-32gt. 


