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Úvod 

Zvýšená incidencia gravidít po technikách asistovanej reprodukcie (ART – assisted 
reproductive technologies) je evidentná. V súčasnej, modernej dobe je posúvanie rodenia do 
vyšších vekových kategórií štandardom. Od roku 1990 do roku 2019 sa priemerný vek 
rodičky v Slovenskej republike (SR) posunul z 25,1 na 29,7 rokov. V SR v roku 2019 vo veku 
20-29 rokov porodilo 44 %, ale vo veku 30 a viac rokov 49,9 % rodičiek. Odkladanie pôrodu 
do vyššieho veku prispieva k nárastu gravidít po ART. Ročne sa narodí technikami in vitro 
fertilizácie (IVF) viac ako 8 miliónov detí. Pôrody po ART predstavujú v niektorých 
krajinách EÚ (Európskej únie) 5 – 6 % zo všetkých pôrodov, po IVF 2 – 4 % (v SR 1,7 – 2 % 
v rokoch 2015 – 2019). Vyšší vek rodičiek so sebou však nesie i vyššie riziko výskytu 
závažných komplikácií, ktoré výrazne ovplyvňujú materskú morbiditu i mortalitu. Materská 
morbidita a mortalita je vyššia u pacientok vo veku nad 40 rokov, pri viacplodovej gravidite a 
ART, pričom vyššia morbidita je popisovaná po invazívnych technikách (IVF) ako po 
neinvazívnych. Súvislosť treba hľadať najmä s ovariálnou stimuláciou, chirurgickou 
intervenciou a samotnou graviditou. 
 
Materiál a metódy 

Sekcia perinatálnej medicíny (SPM) Slovenskej gynekologicko-
pôrodníckejspoločnosti (SGPS) v období rokov 2007 – 2018 registrovala spolu 84 materských 
úmrtí. Údaje o materskej úmrtnosti boli získané z niekoľkých zdrojov: 1) hlásenia 
pôrodníckych pracovísk,kde k úmrtiu došlo, 2) hlásenia pôrodníckych pracovísk, ak k úmrtiu 
došlo na inom oddelení nemocnice, 3) osobné informácie od niektorých gynekológov,4) 
porovnanie dát SPM s oficiálnymi štatistickými zdrojmi, 5) aktívne pátranie SPM 
v spádových zdravotníckych zariadeniach na základe zachytených mediálnych správ 
o materskom úmrtí. Materská úmrtnosť bola hodnotená indexom materskej úmrtnosti (MMR 
– maternal mortality ratio) na 100 000 živonarodených detí. Hodnotené bolo aj MMR po ART 
na 100 000 živonarodených detí po ART, na 100 000 gravidít po ART. 

Výsledky 

V období rokov 2007 – 2018  bolo evidovaných 9731 pôrodov po ART. Za uvedené 
obdobie boli zistené dve materské úmrtia u pacientok v graviditách po ART. MMR 
v graviditách po ART bolo 13,7/100 000 živonarodených detí po ART a po spontánnom 
počatí bolo MMR 12,6/100 000 živonarodených detí. MMR v graviditách po ART bolo teda 
vyššie v porovnaní so spontánnou koncepciou. 

V prvom prípade úmrtia po ART šlo o graviditu po intrauterinnej inseminácii u 37 
ročnej ženy. Priebeh gravidity bol nekomplikovaný, krvný tlak (TK) v medziach normy. 
Gravidita bola ukončená cisárskym rezom pre hroziacu intrauterinnú hypoxiu plodu v 41. 
gestačnom týždni a narodil sa zdravý donosený novorodenec. Hodinu po operácii začali 
u pacientky bolesti hlavy a TK stúpol na 180/120 mmHg. Po intravenóznej antihypertenzívnej 



terapii bol tlak stabilizovaný. Tri hodiny po operácii pri TK 137/86 mmHg upadla pacientka 
do bezvedomia a objavili sa tonické kŕče. Vyšetrenie počítačovou tomografiou (CT 
angiografia) odhalilo rozsiahlu atypickú hemorágiu fronto-temporo-parietálne v oblasti corpus 
calosum, edém mozgu a aneuryzmu arteria pericallosa. Napriek dekompresívnej bifrontálnej 
kraniektómii stav progredoval do malígneho edému mozgu a pacientka umrela. Patologicko-
anatomická pitva odhalila angiomatózny meningeóm frontálnej oblasti mozgu vľavo so 
subarachnoidálnym krvácaním. 

V druhom prípade šlo o 33 ročnú ženus graviditou po IVF. Priebeh gravidity bol do 
31. gestačného týždňa nekomplikovaný. V 32. gestačnom týždni sa začali u pacientky teploty 
a kašeľ, stav bol hodnotený ako viróza, ktorá ale progredovala pod antibiotickou liečbou do 
bronchopneumónie, respiračnej insuficiencie a kardiopulmonálneho zlyhávania. Z vitálnej 
indikácie matky bola gravidita ukončená cisárskym rezom, narodil sa prematúrny 
novorodenec (ktorý bol po piatich týždňoch prepustený domov v dobrom stave). V ďalšom 
pooperačnom období stav progredoval (napriek nasadenej antivirotickej liečbe), pridružila sa 
mykotická, neskôr bakteriálna superinfekcia. Pacientka existovala pod obrazom septicko-
toxického šoku. Virologickým vyšetrením a patologicko-anatomickou pitvou bola 
diagnostikovaná bilaterálna bronchopneumónia na podklade vírusovej infekcie H1N1. 

Diskusia 
V doposiaľ publikovaných dátach o materskej mortalite po ART sú zaznamenané 

protichodné výsledky (tab.1). V niektorých štúdiách bola materská mortalita po ART vyššia 
oproti všeobecnej populácii, v iných bez rozdielu a v niektorých dokonca nižšia. V štúdií 
z Holandska v rokoch 1984 - 2008bola dokázaná materská mortalita - MMR 25,7/100 000 
IVF gravidít, pričom vo všeobecnej populácií bolo MMR 10,9/100 000 gravidít po 
spontánnom počatí. Vyššiu úmrtnosť matiek po IVF autori pripísali „efektu nezdravej ženy – 
unhealthy female effect“, t.j. vyššiemu veku žien, pridruženým ochoreniam, vyššiemu počtu 
cisárskych rezov a vyššiemu počtu viacplodovej gravidity. Štandardizovaný index úmrtnosti 
(SMR – standardized mortality ratio - vyjadruje pomer pozorovaných úmrtí v skúmanej 
skupine k očakávaným úmrtiam vo všeobecnej populácii) bol však nižší po liečbe IVF – 
odhadovala sa na 0,4. V tureckej štúdií v rokoch 2007 – 2014 bolo MMR po ART 20,6 a vo 
všeobecnej populácií bolo MMR 17,2/100 000 živonarodených detí. Autori predpokladali, že 
tehotné ženy po ART majú zvýšené riziko materskej mortality, hoci toto riziko nebolo 
štatisticky signifikantne vyššie oproti všeobecnej populácii. Hlavnou príčinou materskej 
úmrtnosti v boli hypertenzné ochorenia, pľúcna embólia a kardiovaskulárne ochorenia. Vo 
švédskej štúdii gravidít po IVF v rokoch 1982 – 2001neboli zaznamenané rozdiely 
v materskej mortalite oproti všeobecnej populácii. Vedúcou príčinou materskej mortality boli 
malignity (45 %), 21 % tvorili náhodné úmrtia (dopravné nehody a suicídiá) a 12 % 
kardiovaskulárne ochorenia. V japonskej štúdií jedno- a viac plodových gravidít po ART - 
indukcii ovulácie, IVF, intracytoplazmatickej injekcii spermií (ICSI) v rokoch 2011 – 2014 
bola nulová materská úmrtnosť, pričom vo všeobecnej populácií bolo MMR 11,2/100 000 
živonarodených detí. Naopak v štúdií z Austrálie u pacientok po IVF do roku 1993 bol 
dokázaný signifikantne nižší výskyt materskej mortality po ART ako v skupine pacientok vo 
všeobecnej populácii. SMR u žien po IVF (bez ohľadu na príčinu úmrtia) bol signifikantne 
nižší (0,58) v porovnaní s kontrolnou skupinou v rovnakom veku (0,62). Autori štúdie to 
vysvetlili „efektom zdravej ženy – healthy women effect“, čo znamená, že ART liečba bola 
začatá u komplexne vyšetrených a  zdanlivo zdravých žien.  Dobré zdravie bolo teda 
považované za prerekvizitu na začatie ART liečby. 
V SR v rokoch 2007 - 2018 umreli dve ženy po ART - MMR po ART bolo 13,7/100 000 
živonarodených detí po ART. Po spontánnom počatí bolo MMR 12,6/100 000 
živonarodených detí. MMR po ART bolo teda nevýznamne vyššie. Aký bol však súvis 



materskej úmrtnosti s ART? Meningeómy sú tumory s nízkym stupňom malignity a dobrou 
prognózou. Častejšie postihujú ženy ako mužov (v pomere 2:1) zvyčajne až v 7.-8. decéniu. 
Ich výskyt v reprodukčnom veku u žien vo veku 35 - 44 rokov sa udáva 2,6/100 000. Výskyt 
v gravidite sa odhaduje na 5,6/100 000 gravidít. Ich správanie v gravidite je odlišné ako mimo 
gravidity, čo môže viesť až k fatálnym následkom. Rast meningeómov je výraznejší 
v progesterón-dominantnej luteálnej fáze menštruačného cyklu a obdobneaj v gravidite, najmä 
v jej druhej polovici. Až 80 % benígnych meningeómov exprimuje progesterónové receptory, 
ktoré boli dokázané aj imunohistochemicky. Z hľadiska patofyziológie meningeómov sa 
prikladá význam zníženej produkcií albumínu a zvýšenému celkovému obsahu vody v tele 
gravidnej ženy. Považuje sa to za jednu z hlavných príčin vzniku peritumorózneho edému 
mozgu, ktorý sprevádza najmä angiomatózne a sekrečné meningiómy. Rapídne vaskulárne 
zmeny, najmä zvýšená vaskularita a fokálne patologické alterácie (intra- a extracelulárny 
edém) boli signifikantne častejšie u tzv. gestačných meningeómov. Angiomatózne 
meningeómy (50 % tumoru tvorí vaskulárna zložka) tvoria cca 2,1 % všetkých meningeómov. 
V prípade tohto úmrtia je súvislosť medzi graviditou a akceleráciou rastu angiomatózneho 
meningeómu veľmi pravdepodobná. Natískajú sa dve otázky: 1. aký by bol osud tejto ženy, 
keby neotehotnela – koľko rokov by sa dožila?, 2.  zabránila by vedomosť o tejto diagnóze 
pacientke/lekárom pri asistencii jej otehotnenia? 

V druhom prípade úmrtia v gravidite po IVF bola príčinou chrípka H1N1. V tom roku 
umrelo celkom šesť tehotných na chrípku H1N1, z toho iba jedna po ART. Štatisticky bolo 
MMR na chrípku H1N1 po ART 80,5/100 000 detí narodených po ART, ale vo všeobecnej 
populácii 8,8/100 000 živonarodených detí. Strohé matematické hodnotenie by bolo, že MMR 
na chrípku H1N1 bolo približne 9-násobne vyššie ako po spontánnej gravidite. Narodených 
detí po ART však bolo približne 45-násobne menej ako po spontánnej gravidite. V tomto 
prípade bola šanca na úmrtie v gravidite pravdepodobne rovnaká či šlo o spontánnu graviditu 
alebo po ART. Aj tu však zostane nezodpovedaná otázka, či by žena bola umrela na chrípku 
H1N1 keby nebola tehotná?               
Celkové MMR v SR v rokoch 2007 - 2018 bolo 12,6/100 000 živonarodených detí a po 
spontánnom počatí tiež 12,6/100 000 živonarodených detí. MMR po ART bolo v tom istom 
období iba 0,3/100 000 živonarodených detí, ale 13,7/100 000 narodených detí po ART. 
Interpretácia materskej úmrtnosti po ART iba na základe strohých čísiel môže viesť 
k sporným výsledkom. Je preto veľmi dôležitá detailná analýza príčin týchto úmrtí a rozvážna 
interpretácia získaných dát. 
 
Tab. 1. Ukazovatele materskej mortality v SR a niektorých krajinách 
Ukazovateľ Krajina 

SR Holandsko Turecko Japonsko Austrália 
MMR vo všeobecnej populácii/100 000 
živonarodených 

12,6  17,2 11,2  

MMR po ART/100 000 
živonarodených 

0,3  20,6 0  

MMR po ART/100 000 detí po ART 13,7   0  
MMR po ART/100 000 gravidít po 
ART 

20,6 25,7  0  

MMR vo všeobecnej populácii/100 000 
spontánnych gravidít 

 10,9    

SMR po ART  0,4   0,58 
SMR vo všeobecnej populácii     0,62 
MMR - maternal mortality ratio, ART – assisted reproductive technologies, SMR - 
standardized mortality ratio, SR – Slovenská republika 



Záver 

Otvorená otázka stále zostáva, či vyššiu materskú morbiditu po ART možno pripísať 
„nezdravému ženskému efektu – unhealthy female effect“ (vyššiemu veku pacientok, 
častejšiemu výskytu pridružených ochorení, viacplodovej gravidite, vyššiemu počtu 
cisárskych rezov) alebo samotným technikám asistovanej reprodukcie. 
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