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Úvod 

     SOSS (Slovak Obstetric Survey System) - pracovná skupina sekcie perinatálnej medicíny 
(SPM) Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti (SGPS) doposiaľ publikovala 
analýzu peripartálnych hysterektómií v rokoch 2012-2016(1).  
    Peripartálna hysterektómia - PH je jedným z najzávažnejších chirurgických výkonov 
v pôrodníctve. Žena ním stráca schopnosť reprodukcie, čo má negatívny vplyv na jej 
psychiku, rodinný život ale aj negatívny socioekonomický dopad na spoločnosť. Spája sa s 
vyššou materskou a novorodeneckou morbiditou a mortalitou. Väčšinou sa jedná o akútny 
výkon, najmä ako posledná možnosť zástavy závažného pôrodníckeho krvácania, menej často 
pri infekčných komplikáciách v tehotnosti a šestonedelí. Zriedkavá elektívna PH sa realizuje 
hlavne pre tumory krčka a tela maternice, prípadne pre diagnostikovanú závažnú abnormálnu 
inváziu placenty, ktorú nie je možné riešiť konzervatívne(2,3). 
     Celosvetová priemerná incidencia PH (z dostupných zdrojov) je 0,9 prípadov na 1 000 
pôrodov(9). Najnižšia incidencia je udávaná vo vyspelých krajinách - 0,0 vo Walese, 0,1 vo 
Švédsku, 0,2 v Nórsku, Dánsku, Škótsku, Írsku, Turecku a na Islande. Do 0,5 je aj v 
Spojenom kráľovstve, Kanade, Austrálií a na Novom Zélande. V USA sa incidencia pohybuje 
medzi 1 - 3. Najvyšší výskyt peripartálnych hysterektómií je v rozvojových krajinách - 4 v 
Nigérii, 10 v Indii a najvyššiu incidenciu udáva  Pakistan - 11(4-7). 

 

 

Materiál a metódy  

     Retrospektívne boli analyzované jednotlivé prípady PH v SR za roky 2012 - 2020. Údaje 
boli získané zo štandardizovaných dotazníkov, zaslaných gynekologicko-pôrodníckymi 
pracoviskami k už predtým hláseným prípadom SPM SGPS (sekcii perinatálnej medicíny 
Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti), ktoré prešli analýzou SOSS (Slovak 
Obstetric Survey System – pracovná skupina SPM SGPS) na základe definovaných kritérií – 
hysterektómia počas pôrodu alebo do 42 dní od pôrodu. Za roky 2012 - 2020 získané 
dotazníky o PH pokrývali 424 146 (84,34 %) pôrodov v SR. Podrobnou analýzou prípadov v 
zaslaných dotazníkoch boli vyradené duplicitné prípady a prípady s nejasne vyplnenými 
údajmi. Za obdobie 2012 - 2020 bolo do analýzy zaradených celkom 391 prípadov PH.  

 

 



Výsledky  

   Celková incidencia PH v sledovanom období bola 0,92 na 1000 pôrodov.  Incidencia PH má 
v SR stúpajúci trend  (graf 1).  
 

 
Graf 1. Incidencia peripartálnych hysterektómií (na 1000 pôrodov) v SR 

 
 
     Najnižšia incidencia bola v Trnavskom (0,42) a Trenčianskom kraji (0,50). Nad 
celoslovenským priemerom boli 3 kraje – Nitriansky (1,01), Košický (1,36) a Prešovský 
(1,38) (graf 2).  
 
 

 
 

  
 

Graf 2. Incidencia peripartálnych hysterektómií v krajoch SR v rokoch 2012-2020 
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     Na základe dát Štatistického úradu Slovenskej republiky o pôrodoch rodičiek rómskeho 
etnika v SR bola incidencia PH u týchto rodičiek 11,5 a v ostatnej populácii 0,68. 
     Slovenskú národnosť malo 233 (59,6 %)  žien s PH, 108 (27,6 %) bolo rómskej etnicity, 6 
(1,5 %) maďarskej národnosti a 44 (11,3 %) nemalo národnosť uvedenú. Najvyššie zastúpenie 
bolo v Prešovskom (37,6 %) a Košickom kraji (46,9 %), teda v krajoch s najvyššou 
incidenciou PH.  
     Ukončené vysokoškolské vzdelanie malo 96 (24,6 %) žien s PH, stredoškolské vzdelanie s 
maturitou 118 (30,2 %), strednú školu bez maturity 26 (6,6 %) rodičiek a 106 (27,1 %) malo 
ukončenú iba základnú školu. Údaj o vzdelaní chýbal v 45 (11,5 %) prípadoch. 
     Pravidelné zamestnanie malo 160 (40,9 %) žien, 128 (32,7 %) bolo nezamestnaných, 9 
(2,3 %) pacientky boli sociálne odkázané a 1 žena bola bez domova. Údaj chýbal v 93 (23,8 
%) prípadoch. 
     Priemerný vek rodičiek s PH bol 32,6 rokov, najstaršia mala 48 a najmladšia 16 rokov. 
Najviac zastúpenými vekovými skupinami boli pacientky v kategórii 35-39 rokov (31,5 %) 
a 30-34 rokov (30,8 %). Incidencia stúpala priamoúmerne s vekom (tab. 4).  
     Medzi pacientkami s PH boli najviac zastúpené druhorodičky (30,5 %) a treťorodičky 
(24,6 %). Incidencia rovnako priamoúmerne stúpala s paritou (tab. 1). 
     V súbore PH bol len 2,8 % výskyt dvojplodovej tehotnosti, avšak s výrazne vyššou 
incidenciou PH v porovnaní s jednoplodovu graviditou (tab. 1). 
     Pred 37. gestačným týždňom v súbore PH porodilo 38,9 % pacientiek s výrazne vyššou 
incidenciou PH (tab. 1). Podiel mŕvorodených bol 7 % s incidenciou PH 19,8 na 1 000 
mŕvorodených (tab. 1). 
     Predchádzajúci cisársky rez v anamnéze malo 207 žien (52,9 %), z toho 102 (49,3 %) 
jeden cisársky rez a 105 (50,7 %) dva a viac cisárskych rezov. Akútny cisársky rez bol v 66,2 
% prípadov bol a elektívny v 33,8 %.  Anamnézu predchádzajúcej operácie na maternici 
(cisársky rez, dilatácia a kyretáž, myomektómia, perforácia uteru a iné) malo 262 (67,0 %) 
žien.  
     Cisárskym rezom  bolo vedených 321 (82,1 %) pôrodov s PH,  vaginálne 70 (17,9 %), z 
toho 7 (1,8 %) boli operačné pôrody kliešťami alebo vákuumextraktorom. Výrazne vyššia 
incidencia PH bola pri pôrode cisárskym rezom v porovnaní s vaginálnym pôrodom (tab. 1).      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BA – Bratislavský kraj, TT – Trnavský kraj, TN – Trenčiansky kraj, ZA – Žilinský kraj, 
NR – Nitriansky kraj, BB – Banskobystrický kraj, KE – Košický kraj, PO – Prešovský kraj  



Tab. 1. Vybrané epidemiologické ukazovatele prípadov peripartálnych hysterektómií                        
             v SR v rokoch 2012-2020 

 
Epidemiologický  

ukazovateľ 
Peripartálna hysterektómia Incidencia na 1000 pôrodov 

n % 
Vek, roky (n=390) 
     ≤ 14 0 - - 
     15-19 4 1 0,15 
     20 - 24 30 7,7 0,45 
     25-29 75 19,2 0,59 
     30-34 120 30,8 0,90 
     35-39 123 31,5 1,98 
     ≥ 40 38 9,7 3,32 
Parita (n=390) 
     1. rodička 63 16,2 0,32 
     2. rodička 119 30,5 0,80 
     3. rodička 96 24,6 1,96 
     4. rodička 39 10 2,43 
     ≥ 5. rodička 73 18,7 3,76 
Gestačný vek, týždne (n=391) 
     < 37 152 38,9 4,84 
     ≥ 37 239 61,1 0,61 
Typ tehotnosti (n=391) 
     Jednoplodová 380 97,2 0,91 
     Viacplodová  11 2,8 2,04 
Novorodenec (n=400) 
     Živorodení 372 93 0,87 
     Mŕtvonarodení  28 7 19,80 
Vedenie pôrodu (n=391) 
     SC 321 82,1 2,51 
     Vaginálne celkom 70 17,9 0,24 
     Vaginálne 
spont/induk 

63 16,1 0,22 

     Vákuumextraktor 2 0,5 0,27 
     Kliešťový pôrod 5 1,3 2,3 
 
   
 
     O elektívnu PH išlo v 17 (4,4 %) prípadoch (1x uterus ako zdroj sepsy, 3x onkologické 
ochorenie, 4x myomatózny uterus, 9x abnormálne invazívna placenta). Najčastejšou príčinou 
PH bola patológia placenty - 53,7 %: v 38,6 % abnormálna invázia placenty, v 24,6 % 
placenta praevia, v 14,8 % prípadoch išlo o kombináciu abnormálnej invázie a vcestnej 
placenty. Abrupcia placenty bola príčinou PH 4,4 %, atónia maternice v 32,8 %,  ruptúra 
uteru resp. dehiscencia v jazve po predchádzajúcom cisárskom reze v 13,8 %.  V 45,8 % 
prípadov išlo o totálnu a v 54,2 % o subtotálnu hysterektómiu. 
     V 60 (15,4 %) prípadoch PH predchádzal neúspešný pokus  použitím jedného alebo 
viacerých výkonov na záchranu maternice. Najviac používaná metóda bola ligácia uterinných 
artérií - 25 prípadov, balónová tamponáda v 14 prípadoch, kompresná sutura v 11 prípadoch, 



podviazanie iliackých artérií - 5 prípadoch, balónová oklúzia iliackych ciev v 2 prípadoch, po 
1 prípade pokus o sutúru ruptúry maternice a revíziu závažného poranenia krčka maternice.  
     Priemerná krvná strata počas PH bola 1515 ml. Až 357 (91,3 %) pacientok si vyžadovalo 
následné podanie transfúzie erytrocytov - v priemere 5 transfúznych jednotiek. Trombocytový 
koncentrát bol podaný v 14 (3,6 %) prípadoch a čerstvá mrazená krvná plazma v 272 (69,6 %) 
prípadoch. Fibrinogén bol podaný v 20,7 % prípadoch a kyselina tranexamová v 22,5 % 
prípadoch (podávanie je sledované od roku 2016).  
     Nekomplikovaný priebeh šestonedelia v 169 (43,2 %) prípadoch. Hospitalizovaných na 
anesteziologicko resuscitačnom oddelení/klinike alebo jednotke intenzívnej starostlivosti po 
PH bolo 144 (36,8 %) pacientok, pričom priemerná dĺžka tejto hospitalizácie bola 2,8 dňa. 
Reoperovaných bolo 40 (10,2 %) žien.  
     PPH je väčšinou akútny, dramatický výkon v neprehľadnom teréne, kde je zvýšené riziko 
poškodenia okolitých orgánov a štruktúr. U 49 žien bol poškodený jeden alebo obidva 
vaječníky, k lézii močového mechúra došlo v 33-tich prípadoch, v dvoch prípadoch bol 
poškodený močovod a v 1 prípade bolo poranené črevo.   
     Z 233 žien, ktoré podstúpili PH prežilo 385 a zomrelo 6 pacientok (letalita 1,5 %). 
     Priemerná dĺžka hospitalizácie po PH bola 7,3 dňa (najviac 38 dní a najmenej 1 deň). 
Priemerná dĺžka je významne ovplyvnená opakovanými prípadmi s nízkou dĺžkou 
hospitalizácie u nespolupracujúcich pacientok, ktoré ušli alebo podpísali negatívny reverz - 17 
(4,3 %) pacientok.    

 

Diskusia 

     Slovenská republika s incidenciou peripartálnych hysterektómii 0,92 na 1000 pôrodov je 
tesne nad celosvetovým priemerom(5). Podľa INOSS štúdie (medzinárodná sieť sledovania 
závažnej materskej morbidity) porovnávajúcej incidenciu PH v deviatich európskych 
krajinách, bola incidencia PH 0,26 až 1,07 na 1000 pôrodov a SR bola na predposlednom 
mieste(8).   
     Približne tretina pacientok s PH bola rómskeho etnika, mala ukončené iba základné 
vzdelanie a bola nezamestnaná. V dotazníkoch z východoslovenského regiónu je veľké 
množstvo poznámok o nespolupráci pacientok, nenavštevovaní tehotenských poradní a 
predčasnom ukončení hospitalizácie po hysterektómii (útek z pôrodnice alebo podpísanie 
negatívneho reverzu). Rómske etnikum s nízkym vzdelaním, s nízkym sociálnym statusom, 
multiparita a nenavštevovanie prenatálnej poradne sa javia byť významnými rizikovými 
faktormi.  
     Prvorodičky tvorili len 16,2 % rodičiek s PH v SR. Priama úmera medzi incidenciou 
a stúpajúcou paritou dáva za pravdu tvrdeniu, že parita je významným rizikovým faktorom. 
Treťo- a viacrodičky majú viac ako 2-násbne vyššie riziko PH(6). 
    Napriek tomu práve prvorodičky sú najviac dotknuté odstránením maternice. Zo 63 
prvorodičiek štyri porodili mŕtvy plod. Ostali teda bez potomka a bez možnosti sa ďalej 
reprodukovať. Preto je dôležité v prípade indikovania PPH brať do úvahy aj túto skutočnosť.  
     Ďalším rizikovým faktorom PH v slovenskej populácii je vek. Incidencia PH v SR 
priamoúmerne stúpa s vekom rodičiek.  
     Dôležitým rizikovým faktorom je aj spôsob vedenia pôrodu. Viac ako 4/5 prípadov PH 
boli pri pôrode vedenom cisárskym rezom, s výrazne vyššou incidenciou v porovnaní 
s vaginálnym pôrodom. Riziko PH stúpa viac  ako 4-násobne pri prvom a takmer 8-násobne 
pri opakovanom cisárskom reze(6).  
     Jazva na maternici zvyšuje riziko patologickej placentácie a abnormálnej invázie placenty, 
dvoch hlavných rizikových faktorov závažného pôrodníckeho krvácania a PH(5,9). Z PH bola 



viac ako polovica pacientok s anamnézou predchádzajúceho cisárskeho rezu a dve tretiny 
rodičiek s akýmkoľvek predchádzajúcim chirurgickým zákrokom na maternici. S globálnym 
nárastom frekvencie cisárskeho rezu preto pozorujeme v súčasnej dobe aj nárast incidencie 
PH, pričom hlavnou indikáciou je patológia placenty(6,10). 
     V rozvojových krajinách, kde sú nedostupné uterotonické lieky a nedostatočná zdravotná 
starostlivosť vedúca k prolongovaným a ťažkým pôrodom, dominuje atónia a ruptúra 
maternice(5,6).  
     Používanie uterokinetík v SR by sa malo riadiť odporúčaným postupom publikovaným vo 
vestníku Ministerstva zdravotníctva SR(11). Nie vo všetkých prípadoch však bol tento postup 
plne akceptovaný. Napriek tomu, že WHO odporúča intravenózne podanie kyseliny 
tranexamovej do 3 hodín od pôrodu plodu ako štandardný postup na zvládnutie závažného 
pôrodníckeho krvácania, v SR bola kyselina tranexamová použitá len v 11 (22,5 %) 
prípadoch(12).  
     Ďalším krokom pred PH sú intervencie zachovávajúce uterus. SR pri používaní týchto 
techník výrazne zaostáva. Pri hodnotení PH sú zmapované iba tie, ktoré boli použité v snahe 
zachrániť uterus, ale s neúspešným koncom.  
 
 
Záver 

    V dôsledku stúpajúceho trendu frekvencie cisárskych rezov a priemerného veku rodičiek 
môžeme očakávať nárast patologických stavov vedúcich k peripartálnej hysterektómii, 
predovšetkým abnormálne invazívnej placentácie. Z  analyzovaných protokolov sa ukazujú 
rezervy v manažmente závažného peripartálneho krvácania v súvislosti s inými patologickými 
stavmi (predovšetkým abnormálnou inváziou placenty) a správnom použití dostupných 
medikamentóznych a chirurgických metód s cieľom zachovať maternicu. Zdokonalenie sa v 
manažmente v týchto bodoch by mohlo viesť k zníženiu počtu PH.  
 
 

Podporené čiastočne grantom Univerzity Komenského UK/319/2021 s názvom Analýza 

závažnej materskej morbidity v Slovenskej republike (interdisciplinárna spolupráca pri 

zefektívnení metodiky spracovania dát). 
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