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Úvod 

 

Fetálne úmrtia hlavne v termíne alebo tesne pred stanoveným termínom pôrodu sú 
najčastejšou nepriaznivou komplikáciou gravidity a hlavným faktorom ovplyvňujúcim 
perinatálnu úmrtnosť. V roku 2015 bolo celosvetovo zaznamenaných 2,6 milióna úmrtí plodov 
s výskytom viac než 7178 úmrtí denne (1, 2).  

Primárnym cieľom postmortálnej investigácie prenatálneho úmrtia plodu je určenie 
príčiny a mechanizmu, ktorým k takémuto úmrtiu došlo s cieľom uľahčiť poradenstvo rodičom, 
manažment budúcich gravidít a tiež nasledujúcich intervencií. V posledných desaťročiach sa 
uskutočnilo veľa pokusov klasifikovať príčinu smrti mŕtvonarodených plodov, avšak napriek 
existencií viac ako 30 klasifikačných systémov a výkonom pitiev v špecializovaných centrách 
zostáva ich významná časť nevysvetlená a definovaná ako úmrtie z neznámej príčiny. Miera 
nevysvetlených príčin varíruje vzhľadom k použitiu konkrétneho klasifikačného systému 
a predstavuje 15-60% celkových úmrtí plodov (3, 10).  

Zníženie miery nevysvetlených prenatálnych úmrtí môže byť prospešné, ale iba za takých 
podmienok, kedy je objasnenie príčiny definitívne podložené dôkazmi a teda v praxi možno 
povedať, že je daná určená kauzalita správna. Treba však podotknúť, že význam jednotlivých 
faktorov úmrtia plodu môže byť v praxi veľmi ťažké s istotou posúdiť (2). 

Napriek vysokej miere neobjasnených úmrtí a taktiež vysokej miere nerozpoznaných 
rizikových faktorov možno v niektorých prípadoch identifikovať faktory, ktoré pravdepodobne 
vplývali na ukončenie života plodu. Medzi typické riziká, ktoré boli identifikované ako 
nepriaznivo vplývajúce z hľadiska miery úmrtnosti plodov patrí najmä nuliparita, početnejšia 
multiparita, zvýšený body mass index (BMI) matky, pozitívna anamnéza predpôrodného 
vaginálneho krvácania, fajčenie, diabetes mellitus matky a vyšší vek matky, pričom 
signifikantne najvyššie riziko predstavuje vek matky v gravidite > 40 rokov (1, 5-9). 

Globálne sa za najčastejšiu príčinu prenatálnych úmrtí považujú abnormality placenty, 
pupočníka a obalov, ktoré sú druhými v poradí hneď po neobjasnených úmrtiach. V prieskume 
približne 40 štúdií popisujúcich patologické nálezy placenty v asociácií s prenatálnym úmrtím 
bol tento nález pravdepodobnou príčinou úmrtia v 11-65% prípadov, pričom najčastejšou 
príčinou z nich bola abrupcia placenty. V asociácií s prenatálnymi úmrtiami však bolo 
identifikovaných množstvo ďalších možných príčin (3). 

Správa NVSS (National Vital Statistics System) posudzujúca dáta 41 788 fetálnych úmrtí 
v USA z období 3 rokov v rozpätí 2015-2017 popisuje ako najčastejšie opäť neobjasnené 
úmrtia (28,7% prípadov) nasledované príčinami, ako sú abnormality placenty a pupočníka (v 
26,5% prípadov) a maternálne komplikácie (13,9% prípadov) (4). 



Cieľom práce bolo na základe spracovania databázy ÚDZS, ktoré obsahujú záznamy 
pitevných protokolov úmrtí plodov rôzneho gestačného veku, potratov a záznamy 
o mŕtvonarodených na Slovensku v období minulého roka poskytnúť prehľad najčastejších 
príčin prenatálnych úmrtí v tomto období.  

 

Materiál a metódy 

 

V práci sme čerpali údaje pitevných protokolov z databázy ÚDZS. Boli spracované údaje 
pitevných protokolov fetálnych úmrtí, potratov a mŕtvonarodených plodov na Slovensku za 
obdobie rokov 2018-2021. Z týchto údajov boli použité protokoly zaznamenaných fetálnych 
úmrtí a potratov v období roka 2021, následne štatisticky spracované podľa prvotnej 
a bezprostrednej príčiny prenatálneho úmrtia a zaradené formou udelenia kódu Medzinárodnej 
klasifikácie chorôb (MKCH-10). V spracovaní boli použité uvedené parametre :  dátum úmrtia 
a vykonania pitvy, základná a bezprostredná príčina úmrtia s prideleným kódovým označením 
podľa MKCH-10. Analýza záznamov prebiehala v tabuľkovom procesore Microsoft Excel.  

Každý záznam databázy obsahoval : číslo konkrétneho protokolu, pohlavie a vek plodu, 
dátum, čas aj miesto úmrtia (vrátane kódu zdravotníckeho zariadenia), dátum a čas výkonu 
pitvy, údaje prehliadajúceho lekára ďalej sprievodné diagnózy, prípadne katamnézu a údaje 
o základnej, pridruženej chorobe a ostatnom pitevnom náleze. Všetky údaje boli spracované 
individuálne, na základe vybraných parametrov a do štatistického prehľadu formou 
tabuľkového výstupu. Z databázy boli selektované záznamy obsahujúce pitevné protokoly 
prípadov v období rokov 2018-2020 a prípady mŕtvonarodených plodov z obdobia 2018-2021. 
Vo výstupe boli následne štatisticky spracované príčiny fetálnych úmrtí zodpovedajúcich 
obdobiu roka 2021 s prideleným kódom MKCH-10. Ďalším výstupom bolo spracovanie miery 
potratov a indikácií medicínskych potratov na Slovensku v období roka 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výsledky  

 

Z celkového obsahu databázy ÚDZS pozostávajúcej z 1258 záznamov pitevných 
protokolov za obdobie rokov 2018 až 2021 sme na základe vyššie spomenutých metód získali 
celkovo 341 záznamov z obdobia roku 2021 a následne 305 záznamov pojednávajúcich 
o fetálnom úmrtí alebo potrate po predošlom vyselektovaní mŕtvonarodených plodov. Použité 
záznamy fetálnych úmrtí a potratov v celkovom počte 305 protokolov sme štatisticky 
spracovali do nasledovných výsledkov:  

Tabuľka 1 : Najčastejšie príčiny fetálnych úmrtí na Slovensku v roku 2021 

 

Z výsledkov našej práce sa ako najčastejšie príčiny fetálneho úmrtia javia poruchy 
placenty, ktoré spolu zastupujú počet 35 prípadov (28,93%). Sú nasledované druhou 
najčastejšou príčinou – intrauterinnou asfyxiou plodu (27 prípadov, čo predstavuje 22,31%) 
a intrauterinnou hypoxiou (13 prípadov, teda 10,74%). Medzi ďalšie príčiny identifikované ako 
časté sa zaradili aj poruchy plodových obalov počtom 12 prípadov (9,92%) a poruchy 
pupočníka zastúpené výskytom 12 prípadov (9,92%). 

 
NAJČASTEJŠIE PRÍČINY FETÁLYCH ÚMRTÍ 

Príčina fetálneho úmrtia 

(základná choroba) 

Kód MKCH-10 Počet prípadov (n) 

Abrupcia placenty O45.9 28 

Intrauterinná asfyxia P20.9 27 

Nešpecifikovaná príčina P95 14 

Intrauterinná hypoxia P20.9 13 

Chorioamnionitída P02.7 8 

Insuficiencia placenty O45 4 

Predčasná ruptúra plodových obalov O42.9 4 

Nadmerná dĺžka pupočníka P02.6 3 

Obviazanie tela pupočníkom P02.6 3 

Infarkt placenty O43.8 2 

Pravé uzly pupočníka P02.5 2 

Funizitída Q41.1 1 

Malformácia úponu pupočníka P02.6 1 

Trombóza ciev pupočníka P02.6 1 

Strangulácia pupočníka P02.6 1 

Ischemické zmeny placenty P20.9 1 

Celkový počet fetálnych úmrtí  121 



Ako menej časté príčiny sa v našom výskume ukázali vrodené vývojové chyby zastúpené 
celkovým počtom 4 prípady (3,31%), maternálne infekcie v počte 1 prípad (0,83%) a rovnako 
tak infekcie plodu (1 prípad = 0,83%). Rovnakú frekvenciu výskytu ako u predošlých dvoch 
príčin sme zaznamenali aj u základných chorôb ako je oligohydramnion a aspirácia plodovej 
vody. Z uvedených hodnôt taktiež vyplýva, že počet neobjasnených príčin fetálnych úmrtí 
z celkového počtu 121 prípadov zastáva 14 prípadov nejasnej príčiny úmrtia, to znamená 
11,57%. 

 

 

Graf 1 : Príčiny fetálnych úmrtí na Slovensku (2021) 

Veľkú skupinu z našich záznamov tvorili potraty, ktoré sme rozdelili na 3 základné 
kategórie, a to : medicínske (indukované) potraty, spontánne potraty a potraty neudaného typu. 
Z týchto kategórií sme sa sústredili na jednotlivé príčiny medicínskych potratov (teda potratov 
z lekárskej indikácie) a tieto údaje následne spracovali.  

Tabuľka 2 : Miera potratov na Slovensku v roku 2021 

 

Na základe našej analýzy miery výskytu potratov na Slovensku za obdobie roka 2021, 
podľa databázy ÚDZS predstavujú najčastejšie zastúpenie medicínske potraty (vrátane 
zadržaných potratov tzv. missed abortion) v počte 94 prípadov (51,09%) nasledované 
spontánnymi potratmi – počtom 81 prípadov (44,02%) z celkového počtu 184 prípadov.  

Typ potratu Počet prípadov (n) Prevalencia (%) 

Medicínske (indukované)  94 51,09 

Spontánne  81 44,02 

Neudané  9 4,89 

Celkový počet  184 



Z týchto údajov ďalej vyplýva, že mieru neudaných potratov predstavuje 9 prípadov 
(4,89%). Spracovali sme tak aj indikácie najčastejších – medicínskych potratov so zameraním 
na celkový výskyt vrodených vývojových malformácií. 

Tabuľka 3 : Výskyt vrodených malformácií u medicínskych potratov v roku 2021 

 

Z celkového počtu vykonaných medicínskych potratov v roku 2021 podľa našich 
výsledkov zastávali medzi indikáciami vrodené vývojové malformácie, celkovo počet 57 
indikácií (60,64%). Z počtu 57 prípadov vrodených vývojových malformácií dominovali 
chromozomálne aberácie v zastúpení počtom 35 prípadov, čo v percentuálnom prepočte 
predstavuje (61,4%).  

Medzi chromozomálnymi aberáciami majú vedúce postavenie Downov syndróm 
(trizómia 21. chromozómu) v celkovom počte 17 prípadov (18,09%) a Edwardsov syndróm 
(trizómia 18. chromozómu) počtom 9 prípadov (9,57%) na celkový počet 94 vykonaných 
medicínskych potratov. 

 

                                    Medicínske (indukované) potraty  

Indikácia MKCH-10 Počet prípadov (n) Vyjadrené v % 

Downov syndróm Q90.9 17 18,09 

Edwardsov syndróm Q91.3 9 9,57 

Turnerov syndróm Q96.9 2 2,13 

Nooanov syndróm Q87.1 1 1,06 

Allan-Herndon-Dudleyho syndróm Q04 1 1,06 

Patauov syndróm Q91.7 1 1,06 

Cri-du-chat syndróm Q93.4 1 1,06 

Karyotyp 69XXX Q99.8 2 2,13 

Trizómia 17. chromozómu Q99.8 1 1,06 

Ostatné vrodené vývojové malformácie  22 23,40 

Medicínske potraty celkovo 94 



 

Graf 2 : Prevalencia VVCh u medicínskych potratov v roku 2021 

 

Diskusia 

 

Z výsledkov nášho spracovania úmrtí plodov vyplýva, že ako najčastejšie príčiny 
plodových úmrtí boli identifikované poruchy placenty (28,93%). Podľa zahraničných 
prameňov býva najčastejšie príčina prenatálneho úmrtia neobjasnená a poruchy placenty  
zastávajú druhú pozíciu, to znamená najčastejšiu určenú príčinu úmrtia. V našich výsledkoch 
sa neobjasnené úmrtia síce objavujú často (11,57%), ale v celkovom prehľade zastávajú pozíciu 
až za poruchami placenty (28,93%) a intrauterinnou asfyxiou ( 22,31%).  

Príčiny prenatálnych úmrtí môžu zostávať neobjasnené následkom absencie jednotného 
klasifikačného systému, rôznych prístupov k investigácií úmrtia na pracoviskách, poškodením 
a tiež úrovňou zrelosti plodu, ale aj existenciou veľkého množstva vzájomne pôsobiacich 
faktorov a ochorení v etiológií prenatálnej úmrtnosti, čo výrazne sťažuje podmienky 
objasňovania bezprostrednej a prvotnej príčiny úmrtia. Týmito dôvodmi by bolo možné taktiež 
vysvetliť rozdiel v zastúpení neobjasnených úmrtí medzi zahraničnými prameňmi a našimi 
výsledkami.  

Z výsledkov nášho spracovania záznamov ÚDZS o potratoch je rozdiel medzi 
vykonanými medicínskymi potratmi (51,09%) a spontánnymi potratmi (44,02%) proporčný. 
Toto relatívne rovnomerné zastúpenie potvrdzuje aj porovnanie našich výsledkov s posledným 
prehľadom o miere potratov v roku 2020 na Slovensku sprostredkovaným NCZI. Prehľad 
NCZI čerpal z údajov viac ako 13 400 potratov na území celého Slovenska v priebehu roka 
2020. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3 : Prevalencia miery potratov v jednotlivých časových obdobiach 

 

Z hľadiska časového vývoja miery potratov sme spracovali aj výsledky štatistického 
výstupu NCZI za rok 2019. V roku 2019 podľa prehľadu NCZI mieru spontánnych potratov 
predstavovala prevalencia 46,9% a medicínske potraty boli zastúpené v miere 47,4%.  

 

 

 

Graf 4 : Vývoj miery spontánnych potratov 2019-2021 
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Graf 5 : Vývoj miery medicínskych potratov 2019-2021 

 

Na základe našich výsledkov v porovnaní s doterajšími štatistickými výstupmi NCZI 
možno z hľadiska odhadu budúceho vývoja miery potratov na Slovensku predpovedať stúpajúci 
trend vývoja medicínskych potratov a naopak klesajúci trend vo vývoji spontánnych potratov.  

Naše výsledky poukazujú na nižší podiel neobjasnených prenatálnych úmrtí v porovnaní 
so zahraničnými zdrojmi, ale tento podiel varíruje v závislosti od použitého klasifikačného 
systému a metód investigácie prenatálneho úmrtia v jednotlivých krajinách. Podľa našich 
výsledkov sme ďalej ako najčastejšiu prvotnú príčinu vedúcu k úmrtiu plodu zistili poruchy 
placenty (28,93%) z ktorých signifikantne najčastejšiu príčinu tvorila abrupcia placenty 
(23,14%). Ďalšie časté príčiny zaznamenané pri pitve v našich výsledkoch tvorili najmä 
intrauterinná asfyxia, intrauterinná hypoxia a poruchy pupočníka a plodových obalov.  Tieto 
výsledky potvrdzujú aj dostupné zahraničné pramene, kde najčastejšie príčiny úmrtí taktiež 
zastupujú poruchy placenty a medzi častými príčinami úmrtí sa umiestňujú aj poruchy 
pupočníka a plodových obalov.  

Naše výsledky v oblasti výskytu spontánnych a medicínskych potratov poukazujú na 
zrovnateľnú prevalenciu medzi oboma typmi potratov. K takémuto záveru dospelo aj 
preskúmanie a štatistický výstup miery potratov na Slovensku v roku 2020 vykonané 
prostredníctvom NCZI.  
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