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Úvod 

     SOSS (Slovak Obstetric Survey System) - pracovná skupina sekcie perinatálnej medicíny 
(SPM) Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti (SGPS) zhromažďuje od roku 
2012 údaje o závažnej akútnej materskej morbidite v Slovenskej republike (SR)(1-5). Jednou zo 
sledovaných morbidít sú aj peripartálne hysterektómie. Čiastkové údaje týkajúce o 
peripartálnych hysterektómiách v SR boli publikované v Gynekológii pre prax(1-5).   
     Peripartálna hysterektómia (PPH - peripartum hysterectomy) je rezervovaná pre naliehavé, 
život ohrozujúce stavy a je spojená s vyššou materskou a novorodeneckou morbiditou 
a mortalitou(6). Pripraví ženu o možnosť reprodukcie, negatívne ovplyvní jej psychiku a 
rodinný život. Má nepriaznivý socioekonomický dopad na spoločnosť(6,7).      
     Vo svete, v krajinách Európskej Únie (EU) aj v SR bola donedávna zaužívaná definícia 
PPH ako odstránenie maternice do 48 hodín po pôrode(8). The International Network of 
Obstetric Survey System (INOSS) definuje PPH ako „chirurgické odstránenie maternice v 
tehotnosti alebo do 42 dní po pôrode“(9,10). Na základe tejto definície sa spektrum 
pravdepodobne rozšíri o hysterektómie vykonané z indikácie závažnej genitálnej infekcie(11).   

 

Materiál a metódy  

     Retrospektívne boli analyzované jednotlivé prípady PPH za roky 2012 - 2017. Údaje boli 
získané z dotazníkov zaslaných gynekologicko-pôrodníckymi pracoviskami k už predtým 
hláseným prípadom SPM SGPS. Vyplnené dotazníky o PPH pokrývali 282 237 (84,61 %) 
pôrodov v sledovanom období. Podrobnou analýzou prípadov v zaslaných dotazníkoch boli 
SOSS vyradené duplicitné prípady a prípady s nekompletnými údajmi. Do analýzy bolo 
zaradených 233 z pôvodných 256 prípadov PPH.  

 

Výsledky  

     Za obdobie rokov 2012 - 2017  bolo v SR urobených 256 PPH, z toho analyzovaných bolo 
233.  Incidencia  PPH v sledovanom období bola 0,70 na 1000 pôrodov, po prepočítaní na 
počet pôrodov zúčastnených pôrodníc (84,61 %)  - 0,83 na 1000 pôrodov. 
     Priemerný vek rodičiek bol 32,56 rokov, najstaršia mala 45 a najmladšia 16 rokov. 
Najpočetnejšia skupina bola vo veku 35-39 rokov (tabuľka 1). 

 

 

 



Tabuľka 1. Veková distribúcia žien s peripartálnou hysterektómiou (zdroj: SOSS) 

Veková 
kategória 

Analyzovaný počet žien s PPH - 232 
n   % 

15-19 3 1,3 
20-24 18 7,8 
25-29 49 21,1 
30-34 65 28,0 
35-39 75 31,0 
40+ 25 10,8 

 

    Priemerná hodnota body mass indexu (BMI bola 27,49 kg/m2. Ženy s nadhmotnosťou  
a obezitou mali 64,5 % zastúpenie (tabuľka 2). 

Tabuľka 2. Distribúcia žien s peripartálnou hysterektómiou podľa BMI (zdroj: SOSS) 

Hmotnostná kategória BMI 
(kg/m2) 

Počet 
(n - 219) 

% 

Podhmotnosť < 18,5 1 0,6 

Normálna hmotnosť 18,5-24,9 77 35,2 

Nadhmotnosť 25,0-29,9 84 38,4 

Obezita I 30,0-34,9 42 19,2 

Obezita II 35,0-39,9 7 3,2 

Obezita III > 40 8 3,7 

 

     
     PPH bola vykonaná u 19,0 % prvorodičiek, 30,2 % druhorodičiek, zvyšok tvorili 
viacrodičky (3- až 16-rodičky.   
     Predchádzajúci cisársky rez v anamnéze malo 48 % žien a anamnézu predchádzajúcej 
operácie na maternici malo 63,1 % žien.  
     Z 233 prípadov PPH bolo 79,4 % pôrodov vedených cisárskym rezom a 20,6 % vaginálne.  
     Zo 185 pôrodov cisárskym rezom išlo v 56,8 % o akútny cisársky rez, v 27,6 % o elektívny 
výkon a v 15,6 % prípadoch absentuje údaj.  
     Najčastejšou príčinou PPH bola patológia placenty - 46,8 % (tabuľka 3). Len v 2,6 % 
prípadov išlo o elektívnu PPH. Z dostupných údajov bola totálna hysterektómia urobená v 51 
% a  subtotálna v 49 %.  
 
 

 

 

 

 



Tabuľka 3. Indikácie peripartálnych hysterektómií v SR v r. 2012 - 2017  (zdroj: SOSS) 

Indikácia k PPH 
Počet  
(n233) 

% 

Patológia placenty: 109 46,8 
                 Abnormálna invázia placenty 81 34,8 
                 Placenta praevia 49 21,0 
                           - kombinovná patológia 27 11,6 
                Abrupcia placenty 6 2,6 
Atónia maternice 67 28,8 
Ruptúra maternice a dehiscencia v jazve 37 15,9 
Nešpecifické krvácanie 29 12,4 
Hematóm* 6 2,6 
Leiomyómy 5 2,1 
Diseminovaná intravaskulárna koagulopatia 5 2,1 
Inverzia maternice 3 1,3 
Cervikálna ruptúra alebo lacerácia 2 0,9 
Embólia plodovou vodou 2 0,9 
Ostatné** 3 1,3 
Neznáma 1 0,4 
Infekcia*** 0 0 
     * zahŕňa hematóm v širokom väze, retroperitoneálne a nešpecifikované    
        hematómy 
   ** zahŕňa adenokarcinóm colon sigmoideum, nešpecifikované                             
        postpartálne krvácanie a nešpecifikovaný hypokoagulačný 
 *** zahŕňa endometritídu, pelveoperitonitídu, chorioamnionitídu, gangrénu          
        maternice, puerperálnu sepsu, abces v panve, krvácanie v dôsledku týchto      
        infekcií 

   
     Pred PPH dostalo oxytocín 80,5 %, methylergometrín 74,3 %, prostaglandíny 35 % a 
karbetocín 17,2 % pacientok.  
     V 16,7 % prípadoch PPH predchádzalo neúspešné použitie nejakého výkonu na záchranu 
maternice.  
     Priemerná krvná strata počas PPH bola 1417 ml. Až 91,4 % pacientok si vyžadovalo 
podanie transfúzie erytrocytov - v priemere 5 tranfúznych jednotiek. Trombocytový 
koncentrát bol podaný v 3,4 % a čerstvá mrazená krvná plazma bola podaná v 70,4 % 
prípadoch.  
     Nekomplikovaný priebeh šestonedelia bol v 47,6 % prípadoch. Hospitalizovaných na 
anestéziologicko resuscitačnom oddelení alebo jednotke intenzívnej starostlivosti bolo 34,3 % 
pacientok s priemernou dĺžkou hospitalizácie  2,9 dňa. Reoperovaných bolo 8,2 % žien.  
     Zo 233 žien, ktoré podstúpili PPH prežilo 230 a zomreli 3 (letalita 1,3 %). Priemerná dĺžka 
hospitalizácie bola 7,3 dňa (1 - 29 dní), pričom 12 pacientok (5,2 %) ušlo alebo podpísalo 
negatívny reverz.    
 

 



Diskusia 

     Približne 1/3 pacientok s PPH bola rómskeho pôvodu, mala ukončené iba základné 
vzdelanie a bola nezamestnaná, nespolupracovala, nenavštevovala tehotenskú poradňu a ušli z 
pôrodnice alebo podpísali negatívny reverz. Rómske etnikum s nízkym vzdelaním, s nízkym 
sociálnym statusom, multiparita a nenavštevovanie prenatálnej poradne sa javia byť 
významnými rizikovými faktormi PPH.  
     Prvorodičky tvorili necelú 1/5 rodičiek s PPH v SR. Vysoké zastúpenie viacrodičiek 
potvrdzuje, že parita je významným rizikovým faktorom. Treťo- a viacrodičky majú viac ako 
2-násbne vyššie riziko peripartálnej hysterektómie(12). 
    Prvorodičky sú však najviac dotknuté odstránením maternice. Zo 44 prvorodičiek s PPH 
štyri porodili mŕtvy plod. Ostali teda bez potomka a bez možnosti sa ďalej reprodukovať.  
     Najpočetnejšou skupinou žien, ktoré podstúpili PPH boli rodičky medzi 35-39 rokov -
31,0 %, táto skupina je však v celkovom počte pôrodov až na 4. mieste. Druhá najpočetnejšia 
skupina rodičiek s PPH bola medzi 30-34 rokov - 28,0 %. Táto skupina rodičiek bola v 
rokoch 2012 a 2013 druhou najpočetnejšou a v rokoch 2014 - 2017 najpočetnejšou skupinou v 
počte pôrodov. Rodičky medzi 25-29 rokov boli v rokoch 2012 a 2013 najpočetnejšou a v 
rokoch 2014 - 2017 druhou najpočetnejšou skupinou, pričom žien s PPH z tejto vekovej 
kategórii bolo len 21,1 %(13). Rodičky nad 35 rokov majú 4-násobne a rodičky nad 40 rokov 
takmer 8-násobne vyššie riziko PPH(12).  
     Súvislosti medzi BMI a incidenciou PPH nie je možné vypočítať, pretože štátne štatistické 
inštitúcie v SR doteraz nezbierali dáta o BMI rodičiek.  
    Cisársky rez je známym rizikovým faktorom PPH. Až v 4/5 prípadov v SR bol pôrod 
vedený cisárskym rezom. Riziko PPH stúpa viac ako 4-x pri prvom a takmer 8-x pri 
opakovanom cisárskom reze(12).  
     Jazva na maternici zvyšuje riziko patologickej placentácie a abnormálnej invázie placenty, 
dvoch hlavných rizikových faktorov závažného pôrodníckeho krvácania a PPH(14,15). Zo 
súboru bola takmer 1/2 pacientok s anamnézou predchádzajúceho cisárskeho rezu a 2/3 
rodičiek s akýmkoľvek predchádzajúcim chirurgickým zákrokom na maternici.  
     Vo vyspelých krajinách je v súčasnosti globálny nárast PPH v dôsledku zvyšujúcej sa 
frekvencie cisárskeho rezu, pričom hlavnou indikáciou je patológia placenty(11,12). 
     V rozvojových krajinách, kde sú nedostupné uterotonické lieky a nedostatočná zdravotná 
starostlivosť dominuje atónia a ruptúra maternice(12,16).  
      Pre spôsob vedenia PPH neexistujú žiadne odporúčania, je to iba voľbou operatéra. V SR 
bol pomer subtotálnej a totálnej hysterektómie takmer 1:1. Subtotálna hysterektómia je výkon 
rýchlejší a jednoduchší, sprevádzaný nižšou krvnou stratou a menším množstvom peri- a 
postoperačných komplikácií. V prípadoch, kde je krvácaním postihnutý dolný segment, krček 
alebo parakolpium, je potrebná totálna hysterektómia(11). 
     Používanie uterokinetík v SR by sa malo riadiť odporúčaným postupom publikovaným vo 
vestníku Ministerstva zdravotníctva SR(17). Napriek tomu, že WHO(18) odporúča intravenózne 
podanie kyseliny trenaxémovej ako štandardný postup na zvládnutie závažného pôrodníckeho 
krvácania, v SR bola kyselina trenaxémová (Exacyl) použitá len v 4,7 % prípadoch.  
     Ďalším krokom pred PPH sú intervencie zachovávajúce uterus. SR pri používaní týchto 
techník výrazne zaostáva. Pri hodnotení PPH sú zmapované iba tie, ktoré boli použité v snahe 
zachrániť uterus, ale s neúspešným koncom.  
 

 

 



Záver 

    Z doteraz analyzovaných protokolov PPH sa ukazuje, že rezervy sú 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 PPH.  
 
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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