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doPorUčenÉ PosTUPy V PerinaTologii 
komenTář/PreambUle

Komentář
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
předkládáme Vám 6. vydání  supplementa České gy-

nekologie, které shrnuje všechny doporučené postupy 
v „PERINATOLOGII“ vydané Českou gynekologickou a po-
rodnickou společností České lékařské společnosti (ČLS) Jana 
Evangelisty Purkyně (JEP) a v „NEONATOLOGII“ vydané 
Neonatologickou společností ČLS JEP.

Z dnešního pohledu je koncepce moderních doporuče-
ných postupů přehledná, víceméně v heslovité formě. Starší 
doporučené postupy, které jsou koncipovány odlišně, jsou 
proto postupně předkládány k revizi.

V letošním vydání supplemeta přibyly nové doporučené 
postupy – Očkování v těhotenství, Extrakce plodu kleštěmi, 
Extrakce plodu vakuumextrakcí, Provádění extrakce plodu 
uloženého v poloze podélné koncem pánevním, Dystokie 
ramének, Doporučení k pomoci rodičce při tlačení ve druhé 
době porodní a Doporučení k provádění prevence RhD alo- 
imunizace u RhD negativních žen.

Byly revidovány doporučené postupy – Zásady dispenzár-
ní péče ve fyziologickém těhotenství, Diagnostika a léčba 
streptokoků skupiny B v těhotenství a za porodu, Současné 
názory na management odtoku plodové vody, Vedení pre-
natální péče a porodu donošeného plodu v poloze koncem 
pánevním, Prenatální péče o vícečetná těhotenství, Vedení 
porodu u vícečetného těhotenství, Podmínky, za kterých lze 
akceptovat porod do vody na pracovištích, která se k takové 
alternativě rozhodnou, Perinatální infekce a podávání anti-
biotik podle nových poznatků, Diagnostika a léčba akutního 
peripartálního život ohrožujícího krvácení (ŽOK),  Vedení 
porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze, Péče o že-
ny se závažným porodním poraněním hráze a Doporučení 
k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních 
žen.

Neonatologická část je obohacena o doporučený postup 
Řízená hypotermie v léčbě hypoxicko-ischemické encefa-
lopatie.

A. Měchurová

PReAmBULe
Předkládáme aktualizované znění doporučených postupů 

v perinatologii a neonatologii, jak je vydala Česká gyneko-

logická a porodnická společnost  ČLS JEP a Neonatologická 
společnost ČLS JEP.

Pokládáme za vhodné upozornit na následující skuteč-
nosti:
1.  Lékař je povinen postupovat (podle § 11 odst. 1 zákona 

č.20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, v platném znění) po- 
dle „současných dostupných poznatků lékařské vědy“. 
Doporučené postupy, jak je předkládáme, představují 
postup, který je v souladu se současnými dostupnými 
poznatky lékařské vědy, jak je chápe Česká gynekologická 
a porodnická společnost a Neonatologická společnost v do-
bě vydání supplementa. V tomto smyslu lze zde uvedený 
postup chápat jako postup v souladu s § 11 zákona, tedy 
lege artis. 

2.  Postup podle současných dostupných poznatků lékařské 
vědy, tj. postup lege artis, je v mnoha případech alterna-
tivní, proto upozorňujeme, že odlišný postup lékaře nelze 
a priori označit za postup non lege artis. 

3.  Snažili jsme se, aby mezi jednotlivými doporučenými postu-
py nebyly rozpory. Pokud by přesto byl shledán rozpor mezi 
jednotlivými doporučenými postupy, je nutno za postup 
lege artis považovat obě (všechny) uvedené varianty.

4.  Zde uvedená doporučení představují „minimální standard 
péče lege artis“. Pokud lékař postupuje „nad rámec dopo-
ručeného postupu“(např. volí další vyšetření, nahrazuje 
popsané vyšetření jiným, méně dostupným a dražším 
apod.), nelze na základě doporučeného postupu dokládat, 
že postupuje non lege artis. 

5.  Jak vyplývá z dikce citovaného § 11 zákona č.20/1966 Sb., 
lékař je povinen postupovat podle „současných“dostup-
ných poznatků lékařské vědy. Pokud dojde k vývoji, který 
by zcela změnil pohled na postup lege artis v některé dílčí 
otázce, bude doporučený postup revidován a po schválení 
výborem odborné společnosti následně publikován v časo-
pise Česká gynekologie.

Na závěr je potřeba zdůraznit, že jde o problematiku dy-
namickou, kdy náhled na správnost postupů se vyvíjí v čase 
v závislosti na nových poznatcích vědy. 

P. Čepický

Text byl konzultován s

JUDr. Janem Machem 
a JUDr. Ing. Lukášem Prudilem, Ph.D.

DOPORUČENÉ POSTUPY 
V PERINATOLOGII

Pořadatelka A. Měchurová
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DoPoRUČenÉ PoStUPY – 
ZáVAZnÉ, neBo neZáVAZnÉ?

Vzhledem k tomu, že se pan doktor Čepický dotkl i právní 
problematiky, která se k doporučeným postupům vztahuje, po-
kládám za potřebné v základu správné úvahy MUDr. Čepického 
rozvést, a to zejména pokud jde o závaznost doporučených 
postupů a jejich využitelnost pro zpracovávání znaleckých 
posudků v medicínských kauzách.

Jak již je v preambuli zmíněno, základní právní úprava 
odborných povinností lékařů je dána ustanovením § 11 odst. 1 
stále ještě účinného zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví 
lidu, v platném znění, kde je zdravotnickým pracovníkům 
uložena povinnost poskytovat zdravotní péči v souladu se 
současnými dostupnými poznatky lékařské vědy. Obdobnou 
zásadu, byť odlišně formulovanou, nalézáme i v pozděj-
ší Úmluvě o lidských právech a biomedicíně (č. 96/2001 
Sb.m.s.), která v Článku 4 ukládá zdravotnickým pracov-
níkům povinnost provádět jakýkoliv zákrok v oblasti péče 
o zdraví, včetně vědeckého výzkumu, v souladu s příslušnými 
profesními povinnostmi a standardy. Úmluva o biomedicíně 
je minimálním standardem ochrany lidských práv v souvis-
losti s aplikací medicíny, na kterém se byli zástupci členských 
zemí Rady Evropy schopni dohodnout; nutno podotknout, 
že ani v současné době není závazná ve všech členských 
státech Rady Evropy. 

Jak patrno, ani zákon o péči o zdraví lidu, ani Úmluva 
o biomedicíně neobsahují jednoznačnou definici orgánu nebo 
subjektu, který by měl určit, jaké jsou profesní standardy, 
které mají být respektovány. Ve Vysvětlující zprávě k Úmluvě 
o biomedicíně je uvedeno, že obsah profesních standardů, po-
vinností a pravidel pro poskytování péče není shodný ve všech 
zemích. Stejné medicínské povinnosti se mohou v různých 
společnostech lišit. V některých zemích mají pravidla podobu 
etických kodexů, v jiných kodexů správné zdravotní péče, 
zdravotnického zákonodárství, lékařské etiky atd.1 V České 
republice je sice ustanovením § 55 odst. 2 písm. a) zákona 
o péči o zdraví lidu dáno ministerstvu zdravotnictví oprávnění 
určovat ve spolupráci s profesními organizacemi zásady pro 
výkon zdravotnických povolání, avšak ministerstvo zdravot-
nictví tohoto oprávnění, které by umožňovalo i formulování 
doporučených postupů pro jednotlivé medicínské výkony, 
využívá jen minimálně. 

Shrnuto, obecně závazné právní předpisy nedefinují 
jednoznačně, co se rozumí postupem lege artis při výkonu 
jednotlivých medicínských činností, zpravidla nedefinují 
ani standardy. Definování obsahu lege artis praxe je v jed-
notlivých odbornostech záležitostí odborné veřejnosti. V pra-
xi se tak děje cestou nejrůznějších standardů, guidelines, 
doporučených postupů, závazných doporučených postupů, 
které jsou zpravidla připravovány jednotlivými odbornými 
společnostmi. Ať již pojmenujeme akty těchto odborných spo-
lečností jakkoli, mají jedno společné – jsou právně nezávazné, 
mají pouze doporučující charakter.2  V praxi to znamená, že 
je možno se od nich odchýlit. Na druhé straně, pokud tak ale 
zdravotnický pracovník učiní, musí velmi dobře zdůvodnit, 
proč se tak stalo a na jakých odborných základech postavil své 
rozhodnutí odchýlit se od doporučených postupů.3

Jak správně konstatuje v preambuli MUDr. Čepický, v pří-
padě doporučených postupů jde o problematiku dynamickou, 
kdy náhled na správnost postupů se vyvíjí v čase, v závislosti 
na nových poznatcích vědy. Lze dovodit, že doporučené postu-
py nelze brát jako absolutní a neměnné dogma, je třeba na 
ně pohlížet právě ve světle vyvíjejících se odborných poznat-
ků, se zdůrazněním toho, že má jít o poznatky, které jsou 
založeny na důkazech (evidence based medicine, evidence 
based research), nikoli na pouhých dojmech toho kterého 
zdravotnického pracovníka. Bylo by možno pokládat za chy-
bu, pokud by zdravotnický pracovník naprosto alibisticky 
postupoval podle doporučených postupů, jestliže by v daném 
okamžiku bylo známo, že jsou již zastaralé a překonané nový-
mi vědeckými poznatky založenými na důkazech. Stejně tak 
nelze lpět na povinnosti dodržet doporučený postup tam, kde 
pro jeho naplnění neměl zdravotnický pracovník objektivně 
vytvořeny podmínky nebo to vylučovaly konkrétní okolnosti 
případu.4  Smyslem a účelem doporučených postupů není 
a nemůže být jejich slepé a bezmyšlenkovité dodržování, bez 
zohlednění odborného vývoje na poli medicíny. Mají sloužit 
k usnadnění práce zdravotnickým pracovníkům, jsou, jak 
správně poznamenává MUDr. Čepický, minimálním stan-
dardem péče lege artis.

V době, kdy jsou zdravotničtí pracovníci častým terčem růz-
ných žalob, stížností a trestních oznámení, mají doporučené 
postupy ještě minimálně jeden významný dopad. Jsou a budou 
využívány při hodnocení správnosti a nesprávnosti poskytované 
péče ze strany pacientů a jejich příbuzných. Nepochybně budou 
využívány též znalci z oboru zdravotnictví. Velmi varuji před 
tím, aby znalci, kteří v konkrétních kauzách zpracovávají zna-
lecké posudky, používali zjednodušené schéma, kdy jakýkoli 
postup v rozporu s doporučenými postupy budou automaticky 
pokládat za postup non lege artis. Taková myšlenková zkratka 
je nepřípustná, znalec je povinen se důkladně zabývat všemi 
odbornými okolnostmi případu, včetně toho, zda dotčený zdra-
votnický pracovník měl nebo neměl odborný nebo jiný důvod 
odchýlit se od doporučených postupů. Je na místě připomenout 
obsah znaleckého slibu, tak jak je uveden v § 6 odst. 2 zákona 
č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění, 
kterým se znalec zavazuje k tomu, že znaleckou činnost bude 
konat nestranně podle svého nejlepšího vědomí a že bude plně 
využívat všech svých znalostí.5

Lze doufat a předpokládat, že vydání jakéhokoli doporuče-
ného postupu předchází důkladná odborná debata, zpracování 
výsledků odborných studií a výzkumů, vyhodnocení perso-
nální, technické, organizační a ekonomické reality českého 
zdravotnictví. Pakliže by doporučené postupy byly vydávány 
bez zohlednění těchto faktorů, existuje reálné nebezpečí, že 
požadavky v nich kladené budou fakticky nesplnitelné a adre-
sátům těchto doporučení přinesou více škody než užitku.

Jako právník, který se zabývá se medicínským právem, 
pokládám vydání jakýchkoli doporučených postupů za dobré 
a důležité, ale pokládal jsem za nutné upozornit odbornou 
lékařskou veřejnost na to, jak na ně má být nahlíženo po 
stránce právní. 

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. 
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Poznámky
1Vysvětlující zpráva je dostupná např. na webových strán-

kách Rady Evropy conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/
Html/164.htm

2K tomu viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 
8 Tdo 1421/2008: „Česká lékařská společnost JEP je totiž dobro-
volné nezávislé sdružení fyzických osob, lékařů, farmaceutů 
a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, 
popř. osob právnických (srov. § 1 odst. 1 jejích stanov). Je tedy 
občanských sdružením, a už proto její doporučení nemohou 
být pro lékaře (popř. další sdružené osoby) závazná, natož aby 
mohla být považována za obecně závazné standardy nejen pro 

její členy, ale dokonce i pro všechny zdravotnické pracovníky 
v ČR, jak snad chtěl odvolací soud dovodit.“

3Prudil L. Právní aspekty gynekologie a porodnictví I. 
Moderní Gynek Porod, Levret 2009, 18, 4, s. 406.

4Např. je třeba neodkladně provést vyšetření některou ze 
zobrazovacích metod, ale potřebný přístroj má poruchu.

5K tomu viz např. nález Ústavního soudu III. ÚS 299/2006: 
„Metodologie znaleckého dokazování vyžaduje, aby jak orgá-
ny činné v trestním řízení, tak samotný znalec kriticky hod-
notili úplnost a bezvadnost podkladových materiálů, které 
znalec podrobuje svému zkoumání. On nesmí sám vyloučit 
některé z předložených podkladů jen proto, že nezapadají do 
jím vytyčené verze události.“

DOPORUČENÉ POSTUPY V PERINATOLOGII

Název Autor Oponent Revize

1 ZÁSADY DISPENZÁRNÍ PÉČE VE 

FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ - 

DOPORUČENÝ POSTUP 

2005 - V. Unzeitig Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Výbor České gynekologicko-porodnické 

společnosti ČLS JEP

2007: A. Měchurová, 

M. Staňková, 

J. Záhumenský 

(HIV, HBsAg) 

2012: V. Unzeitig, 

A. Měchurová, 

M. Lubušký

2 PROVÁDĚNÍ SCREENINGU PORUCH 

GLUKÓZOVÉ TOLERANCE V GRAVIDITĚ - 

DOPORUČENÝ POSTUP 

2005 - K. Andělová Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Výbor České gynekologicko-porodnické 

společnosti ČLS JEP

2008 - K. Andělová

3 DIAGNOSTIKA A LÉČBA STREPTOKOKŮ 

SKUPINY B V TĚHOTENSTVÍ A ZA PORODU - 

DOPORUČENÝ POSTUP 

2004 - A. Měchurová, R. Vlk, 

V. Unzeitig

Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Výbor České gynekologicko-porodnické 

společnosti ČLS JEP

2013 - A. Měchurová, 

V. Unzeitig, J. Mašata, 

P. Švihovec

4 SOUČASNÉ NÁZORY NA MANAGEMENT 

ODTOKU PLODOVÉ VODY

2002 - A. Měchurová, 

V. Rokytová

Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Výbor České gynekologicko-porodnické 

společnosti ČLS JEP

2013 - A. Měchurová, 

J. Mašata, P. Švihovec, 

M. Kacerovský

5 POTERMÍNOVÁ GRAVIDITA - DOPORUČENÝ 

POSTUP 

2005 - A. Roztočil, 

A. Měchurová

Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Výbor České gynekologicko-porodnické 

společnosti ČLS JEP

2011 - A. Roztočil, 

A. Měchurová

6 PREINDUKCE A INDUKCE PORODU - 

DOPORUČENÝ POSTUP

1999 - A. Roztočil Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Výbor České gynekologicko-porodnické 

společnosti ČLS JEP

2005 - A. Roztočil, 

2007 - text byl upraven 

v bodu 2 podle DP– 

potermínová gravidita 

a gemini, 2010 - 

A. Roztočil  

7 VEDENÍ PRENATÁLNÍ PÉČE A PORODU 

DONOŠENÉHO PLODU V POLOZE KONCEM 

PÁNEVNÍM - DOPORUČENÝ POSTUP 

2005 - V. Unzeitig, T. Binder, 

P. Velebil

Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Výbor České gynekologicko-porodnické 

společnosti ČLS JEP

2013 - T. Binder, 

V. Unzeitig, P. Velebil 

8 PRENATÁLNÍ PÉČE O VÍCEČETNÁ 

TĚHOTENSTVÍ – DOPORUČENÝ POSTUP

2005 - Z. Hájek, A. Roztočil Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Výbor České gynekologicko-porodnické 

společnosti ČLS JEP

2013 - Z. Hájek, 

A. Měchurová, 

P. Velebil, V. Unzeitig 

9 VEDENÍ PORODU VÍCEČETNÉHO 

TĚHOTENSTVÍ – DOPORUČENÝ POSTUP

2005 - A. Roztočil, Z. Hájek Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Výbor České gynekologicko-porodnické 

společnosti ČLS JEP

2013 - Z. Hájek

10 INTERPRETACE FETÁLNÍHO 

KARDIOTOKOGRAMU – FIGO 1986

FIGO 1986

11 PODMÍNKY, ZA KTERÝCH LZE AKCEPTOVAT 

POROD DO VODY NA PRACOVIŠTÍCH, KTERÁ 

SE K TAKOVÉ ALTERNATIVĚ ROZHODNOU - 

DOPORUČENÝ POSTUP 

1999 - J. Gogela, Z. Vebera Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Výbor České gynekologicko-porodnické 

společnosti ČLS JEP

2013 - P. Janků

12 ODBORNÉ STANOVISKO VÝBORU ČGPS 

ČLS JEP A VÝBORU SEKCE PERINATÁLNÍ 

MEDICÍNY ČGPS ČLS JEP K PORODŮM 

V DOMÁCNOSTI 

2008 - A. Měchurová Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Výbor České gynekologicko-porodnické 

společnosti ČLS JEP
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13 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PORODNÍ PÉČE 

V ČESKÉ REPUBLICE 

2008 - P. Velebil, A. Měchurová, 

Z. Hájek

Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Výbor České gynekologicko-porodnické 

společnosti ČLS JEP

14 PERINATÁLNÍ INFEKCE A PODÁVÁNÍ 

ANTIBIOTIK PODLE NOVÝCH POZNATKŮ – 

DOPORUČENÝ POSTUP

2007 - A. Měchurová, 

J. Melichar, Z. Straňák, 

P. Švihovec, J. Mašata

Výbor Sekce perinatální medicíny a výbor 

České neonatologické společnosti, Výbor České 

gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP

2013 - A. Měchurová, 

J. Mašata, P. Švihovec 

15 ANTITROMBOTICKÉ  ZAJIŠTĚNÍ TĚHOTNÝCH 

PODLE RIZIKA TROMBOEMBOLICKÉ NEMOCI  

(TEN) - DOPORUČENÝ POSTUP 

2007 - M. Penka, T.Binder, 

P. Dulíček

Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Výbor České gynekologicko-porodnické 

společnosti ČLS JEP

2010 - M. Penka, 

T. Binder, P. Dulíček

16 TĚHOTENSKÁ CHOLESTATICKÁ HEPATÓZA – 

DOPORUČENÝ POSTUP

2008 - T. Binder Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Výbor České gynekologicko-porodnické 

společnosti ČLS JEP

17 DIAGNOSTIKA  A LÉČBA  AKUTNÍHO 

PERIPARTÁLNÍHO ŽIVOT  OHROŽUJÍCÍHO 

KRVÁCENÍ  – DOPORUČENÝ POSTUP

2008 - Předkladatelé- pracovní 

skupina: Binder, Cvachovec, 

Černý, Dulíček, Feyereisl, 

Kvasnička, Měchurová, Penka, 

Roztočil, Salaj, Seidlová, Ševčík, 

Valenta

Česká gynekologická a porodnická společnost 

ČLS JEP, Česká hematologická společnost, 

Česká společnost pro trombózu a hemostázu, 

Česká společnost anesteziologie, resuscitace 

a intenzivní medicíny, Česká společnost 

intenzivní medicíny

2012 - mezioborové 

konsenzuální 

stanovisko

18 POROD VELKÉHO PLODU - DOPORUČENÝ 

POSTUP

2008 - A. Roztočil Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Výbor České gynekologicko-porodnické 

společnosti ČLS JEP

19 TOKOLÝZA - DOPORUČENÝ POSTUP 2009 - Z. Hájek Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Výbor České gynekologicko-porodnické 

společnosti ČLS JEP

2012 - Hájek

20 APLIKACE KORTIKOSTEROIDů - 

DOPORUČENÝ POSTUP

2009 - Z. Hájek, A. Měchurová, 

Z.Straňák

Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Výbor České gynekologicko-porodnické 

společnosti ČLS JEP

2012 - Z. Hájek, 

A. Měchurová, 

Z. Straňák

21 HYPERTENZE V GRAVIDITĚ - DOPORUČENÝ 

POSTUP

2009 - A. Měchurová, 

K. Andělová

Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Výbor České gynekologicko-porodnické 

společnosti ČLS JEP

22 PÉČE O TĚHOTENSTVÍ S INTRAUTERINNÍ  

RůSTOVOU RETARDACÍ PLODU - 

DOPORUČENÝ POSTUP

2009 - T. Binder, A. Roztočil Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Výbor České gynekologicko-porodnické 

společnosti ČLS JEP

Na revizi DP se 

pracuje, management 

t.č.vychází z DP č.1 

a DP UZ sekce   

23 VEDENÍ PORODU U TĚHOTNÉ S CÍSAŘSKÝM 

ŘEZEM V ANAMNÉZE - DOPORUČENÝ 

POSTUP

2009 - A. Roztočil, P. Velebil Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Výbor České gynekologicko-porodnické 

společnosti ČLS JEP

2012 - A. Roztočil, 

P. Velebil

24 HERPES GENITALIS V GRAVIDITĚ – 

MANAGEMENT – DOPORUČENÝ POSTUP

2010 - J. Záhumenský, 

J. Mašata.

Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Výbor České gynekologicko-porodnické 

společnosti ČLS JEP

25 DOPORUČENÁ PÉČE VE FYZIOLOGICKÉM 

PUERPERIU

2010 - A. Roztočil, P. Calda Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Výbor České gynekologicko-porodnické 

společnosti ČLS JEP

26 OČKOVÁNÍ V TĚHOTENSTVÍ - DOPORUČENÝ 

POSTUP

2012 - T. Binder, R. Prymula, 

P. Kosina

Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Výbor České gynekologicko-porodnické 

společnosti ČLS JEP

27 EXTRAKCE PLODU KLEŠTĚMI - DOPORUČENÝ 

POSTUP

2012 - Z. Hájek Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Výbor České gynekologicko-porodnické 

společnosti ČLS JEP

28 EXTRAKCE PLODU VAKUUMEXTRAKCÍ - 

DOPORUČENÝ POSTUP

2012 - O. Šimetka Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Výbor České gynekologicko-porodnické 

společnosti ČLS JEP

29 PROVÁĎENÍ EXTRAKCE PLODU ULOŽENÉHO 

V POLOZE PODÉLNÉ KONCEM PÁNEVNÍM - 

DOPORUČENÝ POSTUP

2012 - A. Roztočil Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Výbor České gynekologicko-porodnické 

společnosti ČLS JEP

30 DYSTOKIE RAMÉNEK - DOPORUČENÝ 

POSTUP

2012 - J. Záhumenský, 

M. Procházka, V. Unzeitig

Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Sekce ultrazvujové diagnostiky ČGPS 

ČLS JEP

31 DOPORUČENÍ K POMOCI RODIČCE PŘI 

TLAČENÍ VE DRUHÉ DOBĚ PORODNÍ 

2012 - P. Čepický Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Sekce ultrazvujové diagnostiky ČGPS 

ČLS JEP
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32 PÉČE O ŽENY SE ZÁVAŽNÝM PORODNÍM 

PORANĚNÍM HRÁZE – DOPORUČENÝ POSTUP

J. Záhumenský, V. Kališ

33 DOPORUČENÍ K PROVÁDĚNÍ PREVENCE RhD 

ALOIMUNIZACE U RhD NEGATIVNÍCH ŽEN 

2010 - M. Lubušký, 

M. Procházka, O. Šimetka, 

I. Holusková

Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS 

JEP, Sekce ultrazvujové diagnostiky ČGPS 

ČLS JEP

DOPORUČENÉ POSTUPY – ULTRAZVUK

Název Autor Oponent Revize

1 PRAVIDELNÁ ULTRAZVUKOVÁ VYŠETŘENÍ 

V PRŮBĚHU PRENATÁLNÍ PÉČE – 

DOPORUČENÝ POSTUP

M. Ľubušký, L. Krofta, R. Vlk Výbor Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS 

ČLS JEP

Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP

Výbor Sekce ambulantních gynekologů ČGPS 

ČLS JEP

Výbor České gynekologicko-porodnické 

společnosti ČLS JEP

2 ULTRAZVUKOVÁ VYŠETŘENÍ V PRŮBĚHU 

PRENATÁLNÍ PÉČE O VÍCEČETNÁ 

TĚHOTENSTVÍ – DOPORUČENÝ POSTUP

3 PÉČE O TĚHOTENSTVÍ S INTRAUTERINNÍ 

RŮSTOVOU RETARDACÍ PLODU – 

DOPORUČENÝ POSTUP

4 VEDENÍ PORODU U TĚHOTNÉ S CÍSAŘSKÝM 

ŘEZEM V ANAMNÉZE ULTRAZVUKOVÉ 

VYŠETŘENÍ PŘED STANOVENÍM TAKTIKY 

VEDENÍ PORODU – DOPORUČENÝ POSTUP

DOPORUČENÉ POSTUPY – NEONATOLOGIE
Název Autor Oponent Revize

1 LÉČBA KYSLÍKEM - DOPORUČENÝ POSTUP P. Zoban, J. Biolek Výbor České neonatologické společnosti 

ČLS JEP

2 HYPERBILIRUBINÉMIE NOVOROZENCE - 

DOPORUČENÝ POSTUP

J. Dort, H. Tobrmanová Výbor České neonatologické společnosti 

ČLS JEP

3 DIEŤA DROGOVO ZÁVISLEJ MATKY - 

DOPORUČENÝ POSTUP

H. Drobná, M. Čihař Výbor České neonatologické společnosti 

ČLS JEP a Slovenskej neonatologickej spoločnosti

4 POSTUP PÉČE O NOVOROZENCE 

STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GBS) 

NEGATIVNÍCH, POZITIVNÍCH NEBO 

NEVYŠETŘENÝCH MATEK  - DOPORUČENÝ 

POSTUP

J. Macko, J. Zach Výbor České neonatologické společnosti 

ČLS JEP

5 POSTUP PÉČE O NOVOROZENCE HBsAg 

POZITIVNÍCH A ANTI-HCV POZITIVNÍCH 

MATEK - DOPORUČENÝ POSTUP

H. Podešvová, Konzultant: 

L. Rožnovský  

Výbor České neonatologické společnosti 

ČLS JEP

6 NOVOROZENECKÉ  KŘEČE - DOPORUČENÝ 

POSTUP

J. Hálek Výbor České neonatologické společnosti 

ČLS JEP, J. Hadač

7 ZNAČENÍ NOVOROZENCŮ - DOPORUČENÝ 

POSTUP

M. Paulová Výbor České neonatologické společnosti 

ČLS JEP 

8 APLIKACE KYSLÍKU V RESUSCITACI NA 

PORODNÍM SÁLE - DOPORUČENÝ POSTUP

J. Dort, E. Dortová Výbor České neonatologické společnosti 

ČLS JEP

9 PREVENCE KRVÁCENÍ Z NEDOSTATKU 

VITAMINU K (KRVÁCIVÉ NEMOCI 

NOVOROZENCů) - DOPORUČENÝ POSTUP

M. Hanzl Výbor České neonatologické společnosti 

ČLS JEP

10 DOPORUČENÝ POSTUP V PÉČI O DONOŠENÉ 

NOVOROZENCE PO RESUSCITACI 

NA PORODNÍM SÁLE

Z. Straňák Výbor České neonatologické společnosti 

ČLS JEP

11 KOJENÍ DONOŠENÝCH  NOVOROZENCŮ A. Mydlilová Výbor České neonatologické společnosti 

ČLS JEP

12 ŘÍZENÁ HYPOTERMIE V LÉČBĚ HYPOXICKO – 

ISCHEMICKÉ ENCEFALOPATIE 

R. Kolářová, J. Hálek, L. Kantor, 

P. Pokorná, V. Vobruba, 

J. Tkaczyk, H. Wiedermannová, 

P. Zoban

Výbor České neonatologické společnosti 

ČLS JEP
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Následující přehled vymezuje základní frekvenci 
kontrol a rozsah péče u žen s fyziologicky probíhajícím 
těhotenstvím.

Při prvním vyšetření v těhotenské poradně rozhodne 
ošetřující lékař na základě získaných anamnestických údajů 
a aktuálního klinického nálezu o míře případného rizika a tě-
hotnou ženu zařadí do některé ze tří následujících skupin:
a)  Těhotné ženy s malým rizikem jsou pacientky bez rizi-

kových faktorů v anamnéze a výsledky všech klinických 
i laboratorních vyšetření v průběhu gravidity jsou nor-
mální. Takové těhotenství označujeme jako fyziologické 
a dispenzární prenatální péče je poskytována: 

	 •	 	do	36.	týdne	gravidity	včetně	v	intervalu	4–6	týdnů	
(optimálně jedenkrát měsíčně),

	 •	 	od	37.	týdne	gravidity	do	termínu	porodu	jedenkrát	
týdně.

 Těhotná může být předána do ambulantní péče zdravot-
nického zařízení, které povede porod, po vzájemné dohodě 
– nejpozději však v termínu porodu. Péče o potermínové 
těhotenství (blíže viz doporučený postup Potermínová gravidita) 
v ambulanci registrujícího gynekologa je možná na zá-
kladě jeho dohody se zdravotnickým zařízením ústavní 
péče, kde bude žena rodit.

b)  Těhotné se středním rizikem mají svoji anamnézu za-
tíženu rizikovými faktory. Výsledky jejich vyšetření jsou 

normální, ale vyžadují opakování. Takové těhotenství 
označujeme jako rizikové. Frekvence návštěv je závislá 
na aktuálním vývoji zdravotního stavu ženy. Objeví-li 
se ve sledování rizikových těhotných žen laboratorní 
výsledky mimo hranice fyziologie, musí být převedeny 
do třetí skupiny. O rozsahu a frekvenci laboratorních či 
konziliárních vyšetření rozhoduje ošetřující gynekolog 
podle charakteru a závažnosti rizikového faktoru.

c)  Těhotné s vysokým rizikem mohou (ale nemusí) mít 
v anamnéze rizikové faktory. Charakteristická je pro ně 
přítomnost patologických klinických či laboratorních 
výsledků, které definují konkrétní riziko. Do této sku-
piny patří i ženy, jejichž specifický medicínský problém 
definuje riziko již na počátku gravidity. Takové těhoten-
ství označujeme jako patologické. Frekvence návštěv 
i rozsah laboratorních či konziliárních vyšetření jsou 
zcela individuální a rozhoduje o nich ošetřující gyne-
kolog podle charakteru a závažnosti klinického stavu 
těhotné.

Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování pre-
natální péče rozdělujeme na:
•	 	pravidelná	(provádějí	se	při	každé	návštěvě	těhotenské	

poradny),
•	 	nepravidelná	(provádějí	se	pouze	v	určeném	týdnu	těho-

tenství).

DOPORUČENÉ POSTUPY 
V PERINATOLOGII

  1. ZáSADY DISPenZáRnÍ PÉČe Ve FYZIoLoGICKÉm tĚHotenStVÍ – DoPoRUČenÝ PoStUP

Autor 2005
V. Unzeitig

1. revize 2007
A. Měchurová, M. Staňková, J. Záhumenský (HIV, HBsAg)

2. revize 2012
V. Unzeitig, M. Lubušký

Oponenti
Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP 
Výbor Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
Výbor Sekce ambulantních gynekologů ČGPS ČLS JEP
Výbor České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP

Materiál je konsenzuálním stanoviskem sekcí ČGPS ČLS JEP.

doPorUčenÉ PosTUPy V PerinaTologii 
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Pravidelná vyšetření

•	 	sběr	anamnestických	údajů	a	určení	míry	rizika,
•	 	zevní	vyšetření	těhotné	ženy	s	určením	hmotnosti	a	krev-

ního tlaku,
•	 	chemická	analýza	moči,
•	 	bimanuální	vaginální	vyšetření	se	stanovením	cervix-

skóre (podle zvážení lékaře),
•	 	detekce	známek	vitality	plodu.	

nepravidelná vyšetření

Komplexní prenatální vyšetření do 14. týdne (14+0)
Jeho nedílnou součástí je kromě pravidelně provádě-

ných vyšetření i vystavení těhotenské průkazky s podrobnou 
(nejlépe písemnou) informací o dalším průběhu prenatální 
péče. 

Těhotné ženě by měl být nabídnut screening nejčastěj-
ších morfologických a chromozomálních vrozených vývojo-
vých vad plodu a poskytnuta informace o metodách scree-
ningu, poskytovatelích i formě úhrady. Preferován by měl 
být kombinovaný (biochemický a ultrazvukový) screening v I. 
trimestru těhotenství, zatím však není hrazen z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění.

Invazivní metody prenatální diagnostiky na základě 
vyhodnocení výsledku screeningu indikuje a provádí pouze 
gynekolog.

Laboratorní vyšetření do 14. týdne (14+0)
•	 stanovení	krevní	skupiny	AB0	+	RhD,
•	 	screening	nepravidelných	antierytrocytárních	protilátek,
•	 	stanovení	hematokritu	a	počtu	erytrocytů,	 leukocytů	

i trombocytů, hladiny hemoglobinu,
•	 	sérologické	vyšetření	HIV,	HBsAg	a	protilátek	proti	syfilis,
•	 glykémie	na	lačno.

Ultrazvukové vyšetření do 14. týdne (14+0)
Písemná zpráva musí zhodnotit:
•	 	počet	plodů,	u	vícečetného	těhotenství	 chorionicitu	

a amnionicitu (blíže viz doporučený postup Ultrazvuková vy-
šetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství),

•	 vitalitu,
•	 	biometrii,	při	které	 je	měřen	parametr	CRL	 (obrazová	

dokumentace je podmínkou výkonu) – naměřenou hod-
notu je nutno uvést i v milimetrech, podle ní je určen 
termín porodu = DATACE těhotenství.

Ultrazvukové vyšetření (20+0 – 22+0)
Písemná zpráva musí zhodnotit:
•	 	počet	plodů,	u	vícečetného	 těhotenství	viz	doporučený 

postup Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o ví-
cečetná těhotenství,

•	 vitalitu,
•	 	biometrii,	při	které	 jsou	měřeny	parametry	BPD,	HC,	

AC a FL (při diskrepanci mezi výsledky biometrie plodu 
a datací gravidity podle CRL v I. trimestru je nutné 
zajistit adekvátní konzultaci pacientky se stanovením 

dalšího postupu na pracovišti s odborností „gynekologie 
a porodnictví“ – 603),

•	 	morfologii	plodu	(se	zápisem	„bez	zjištěných	morfolo-
gických abnormalit plodu“),

•	 	lokalizaci	placenty	(zasahuje-li	placenta	do	dolního	dě-
ložního segmentu, je nutno změřit vzdálenost dolního 
pólu od vnitřní branky, event. přesah vnitřní branky),

•	 množství	plodové	vody.

Orální glukózo-toleranční test (24+0 – 28+0)
(blíže viz doporučený postup Provádění screeningu poruch glukózové 
tolerance v graviditě).

Profylaxe rhd aloimunizace u rhd negativních žen 
(27+1 – 28+0)

Měla by být zajištěna např. aplikací anti-D imunoglobu-
linu RhD negativním těhotným (blíže viz Doporučení k provádění 
prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen).

Laboratorní vyšetření (27+1 – 32+0) 
•	 	stanovení	hematokritu	a	počtu	erytrocytů,	 leukocytů	

i trombocytů a hladiny hemoglobinu;
•	 sérologické	vyšetření	HBsAg	a	HIV	–	pouze	výběrově;
•	 sérologické	vyšetření	protilátek	proti	syfilis	–	výběrově,	t.č.	
není zatím v souladu s vyhláškou MZ ČR, o změně se jedná.

Ultrazvukové vyšetření (30+0 – 32+0)
Písemná zpráva musí zhodnotit:
•	 	počet	plodů,	u	vícečetného	těhotenství	viz doporučený postup 

Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná 
těhotenství,

•	 vitalitu,
•	 	biometrii,	při	které	jsou	měřeny	parametry	BPD,	HC,	AC	

a FL (při poloze plodu koncem pánevním je nutné měřit 
obvod hlavičky, při diskrepanci mezi výsledky biometrie 
plodu a datací gravidity podle CRL v I. trimestru je nutné 
zajistit adekvátní konzultaci pacientky se stanovením 
dalšího postupu na pracovišti s odborností „gynekologie 
a porodnictví“ – 603),

•	 	lokalizaci	placenty	 (zasahuje-li	do	dolního	děložního	
segmentu, je nutné změřit vzdálenost dolního pólu od 
vnitřní branky, event. přesah vnitřní branky),

•	 množství	plodové	vody.

Vaginorektální detekce streptokoků skupiny B
(35+0 – 38+0)
(blíže viz doporučený postup Diagnostika a léčba streptokoků skupiny 
B v těhotenství a za porodu). 

Kardiotokografický nonstres test (od 38. týdne) 
(blíže viz Interpretace fetálního kardiotokogramu – FIGO 1986)
•	 	do	termínu	porodu	1x	týdně,	po	termínu	porodu	viz dopo-

ručený postup Potermínová gravidita.
 
Ostatní vyšetření zde neuvedená překračují rámec 

dispenzární péče o fyziologické těhotenství.
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1.  Všechny těhotné pacientky mají vyšetřenou glykémii na 
lačno v prvním trimestru.

  V případě hodnoty glykémie na lačno vyšší než 5,6 mmol/l 
se vyšetření opakuje s odstupem několika dní.

  V případě, že glykémie na lačno je i ve druhém vyšetření 
vyšší než 5,6 mmol/l, není třeba dalších vyšetření a pa- 
cientka má dále diagnózu gestační diabetes mellitus 
(dále GDM).

  V případě, že je jedna glykémie vyšší než 5,6 a další nižší 
než 5,6, je třeba odeslat pacientku na vyšetření standard-
ního OGTT.

2.  Pacientky s vysokým rizikem je nutné odeslat na OGTT 
již v prvním trimestru bez nutnosti kontrol glykémie na 
lačno. 

3.  Všechny těhotné ženy (i ty pacientky, které měly vyšet-
řeno OGTT v prvním trimestru s normálním výsledkem) 
mají vyšetřeno standardní OGTT mezi 24. a 28. týdnem 
gravidity.

4. O´Sullivanův test se již neprovádí vůbec!!!

5.  Standardní OGTT je možno při podezření na GDM vyšetřit 
kdykoli v graviditě a vyšetření je možné i opakovat.

6.  Jde o diagnostický test, OGTT neslouží k dlouhodobému 
sledování GDM v těhotenství!

diagnóza gestačního diabetu – doporučené hodnoty

1.  Standardní OGTT po zátěži 75 g glukózy (vyšetření se 
provádí zásadně na lačno):

0´   glykémie méně než 5,6 mmol/l.
120´ glykémie méně než 7,7 mmol/l.

  Za patologický test se považuje zvýšení alespoň jedné 
hodnoty.

  Fakultativně je pro diagnózu gestačního diabetu do-
poručeno vyšetřovat i hodnotu po 60´, kdy by neměla 
glykémie být vyšší než 8,8 mmol/l.

2.  Glykémie na lačno více než 7,0 mmol/l – není třeba pro-
vádět OGTT, diagnóza diabetu je jasná.

3.  Glykémie mezi 5,7–6,9 mmol/l – jde o tzv. vysokou glyké-
mii na lačno, kterou je doporučeno v graviditě považovat 
za GDM.

4.  Každé těhotné s GDM – dát jasné doporučení k opakování 
OGTT za 3–6 měsíců po porodu.

   2.  PRoVáDĚnÍ SCReenInGU PoRUCH GLUKÓZoVÉ toLeRAnCe V GRAVIDItĚ –  
DoPoRUČenÝ PoStUP

Autorka
K. Andělová

Oponenti
Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP
Výbor České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP
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1. Úvod

Infekce streptokoky skupiny B (GBS, Streptococcus agalac-
tiae) je významnou příčinou perinatální mortality a morbi-
dity. Kolonizace (prevalence rektovaginálního nosičství) se 
pohybuje od 6 do 35 %, novorozenecká mortalita pak od 5 do 
20 %. Primárním rezervoárem je gastrointestinální trakt se 
šířením do traktu urogenitálního.

2. onemocnění novorozenců

Novorozenci jsou nejvíce ohroženi v prvních 24 hodi-
nách života perakutně probíhající pneumonií či sepsí nebo 
pozdní formou s diagnostikovanou meningitidou či osteo-
myelitidou.

3. rizikové faktory

Zvýšené riziko pro plod představuje prematurita – porod 
před 37. týdnem těhotenství, odtok plodové vody více než 
12 hodin před porodem a horečka (více než 38 °C) za porodu. 
Dalším rizikovým faktorem je anamnestický údaj o předcho-
zím porodu dítěte s ranou GBS infekcí.

4. screening

Screeningu streptokokové infekce by se měly podrobit 
všechny těhotné ženy (s výjimkou žen s GBS pozitivní kul-
tivací moči kdykoli v průběhu těhotenství) mezi 35. až 37. 
týdnem těhotenství. Odběr kultivačních vzorků se provádí 
jednou štětičkou z postranních stěn dolní třetiny pochvy 
a následně z rekta. Vzorky jsou umístěny do transportního 
média. Standardní kultivační vyšetření umožňuje získat 
výsledek do 48 hodin. Toto vyšetření preferujeme před uži-
tím tzv. rychlých diagnostických testů s vyšším rizikem 
falešně negativních výsledků. Rychlé diagnostické testy 
využíváme pouze v časové tísni. Používání amplifikačních 
metod pro běžnou klinickou praxi je finančně nákladné, 
ale je možné.

U pacientek s alergickou anamnézou je vhodné při odběru 
screeningového vyšetření GBS požadovat stanovení citlivosti 
streptokoků na antibiotika.

Postup při GBS screeningu u žen s hrozícím předčasným 
porodem a/nebo s předčasným odtokem plodové vody (tj. před 
37+0	týdnem	gravidity)	viz	níže.

5.  informace o pozitivním výsledku screeningového 
vyšetření gbs 

Bude-li kultivace screeningu GBS z pochvy pozitivní, je 
lékař těhotenské ambulance povinen:
–  zaznamenat výsledek do těhotenské průkazky včetně 

zjištěné citlivosti a případné alergie na PNC,
–  rovněž o výsledku a přínosu i riziku intrapartální antibi-

otické (ATB) profylaxe informovat pacientku a poučit ji 
o nutnosti příchodu k přijetí na porodní sál již při začátku 
porodní činnosti či při odtoku plodové vody, aby se mohla 
provést prepartální ATB profylaxe v plném rozsahu.

ATB léčba v průběhu těhotenství (prepartální) není efek-
tivní s ohledem na rychlou GBS rekolonizaci matek a z tohoto 
důvodu není léčba indikována (celková ani lokální). Přeléčení 
infekce v průběhu těhotenství nesnižuje riziko onemocnění 
novorozence.

V průběhu těhotenství je indikována pouze léčba GBS 
bakteriurie (> 105).

Výsledek kultivačního screeningu GBS je validní 5 týdnů 
po jeho odběru.

6. odpovídající prepartální aTb profylaxe gbs 

Jako dostatečnou hodnotíme profylaxi v případě, že:
 k porodu došlo za více než 4 hodiny od ukončení aplikace 
1. dávky ATB (platí pro PNC, AMPI, cefazolin, cefalotin).
Je indikována, je-li:

     3.  DIAGnoStIKA A LÉČBA StRePtoKoKŮ SKUPInY B V tĚHotenStVÍ  
A ZA PoRoDU –DoPoRUČenÝ PoStUP

Autoři
A. Měchurová, R. Vlk, V. Unzeitig

Revize 2012
A. Měchurová, R. Vlk, V. Unzeitig, P. Švihovec

Revize 2013
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•	 	pozitivní	výsledek	GBS	screeningu	v	současné	gravi-
ditě (mimo definovaných případů porodu císařským 
řezem),

•	 	GBS	bakteriurie	zachycená	kdykoli	v	průběhu	současného	
těhotenství,

•	 	předchozí	dítě	s	invazivní	GBS	infekcí	v	novorozeneckém	
věku,

•	 	neznámý	výsledek	screeningu	GBS	při	nástupu	porodní	
činnosti (kultivace neprovedena, neznámý výsledek, 
negativní výsledek GBS screeningu starší > 5 týdnů) 
a současně přítomný některý z následujících faktorů:

	 –	 porod	před	37+0	gestačním	týdnem,
 – odtok plodové vody > 18 hodin,
 – febrilie matky (teplota > 38°C),
 –  pozitivní rychlotest pro GBS (nenahrazuje kultivační 

screening).

Není indikována, je-li:
•	 	negativní	GBS	screening	ve	35.–37.	týdnu	současné	gra-

vidity – bez ohledu na rizikové faktory,
•	 	porod	císařským	řezem	před	nástupem	porodní	činnosti	

a při neporušených plodových obalech, bez ohledu na 
výsledek GBS screeningu,

•	 	pozitivní	GBS	screening	v	předchozím	těhotenství	(pokud	
nejsou zároveň přítomny indikace i v této graviditě),

•	 	GBS	bakteriurie	v	předchozím	těhotenství	(pokud	nejsou	
přítomny indikace i v této graviditě).

7. Volba preparátu a dávkování

ATB první volby: penicilin G i.v., iniciální dávka 5 milio- 
nů IU i.v., dále 2,5–3 miliony IU v intervalu 4 hodin. Neporo- 
dí-li žena do 8 hodin od iniciální dávky, doporučujeme pro-

Schéma 1
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dloužit interval podání na 2,5 mil. IU každých 6 hodin do 
porodu plodu (nebo do zjištění negativity screeningového 
vyšetření).

ATB alternativní: ampicilin i.v., iniciální dávka 2 g i.v., 
dále 1 g i.v. v intervalu 6 hodin až do porodu.

Volba ATB při alergii na penicilinová ATB
a)  Pacienti s nízkým rizikem anafylaxe či nevěrohodnou 

alergickou anamnézou:
  cefalosporiny 1. generace i.v. (cefazolin, cefalotin), ini-

ciální dávka 2 g i.v., dále 1 g v intervalu 8 hodin až do 
porodu.

b)  Pacienti s vysokým rizikem anafylaxe (anafylaxe, angio- 
edém, respirační obtíže, urtica po podání PNC v ana-
mnéze):

 klindamycin i.v., iniciální dávka 900 mg i.v., dále 
900 mg i.v. v intervalu 8 hodin až do porodu;

  vankomycin i.v. 1 g i.v. v intervalu 12 hodin až do porodu 
(toto „rezervní ATB” je vyhrazeno pro pacientky s vysokým 
rizikem anafylaxe a prokázanou rezistencí k jiným ATB).

Streptokoky skupiny B (GBS) si v České republice za-
chovávají vynikající citlivost k základnímu penicilinu, 
který by měl být nadále v profylaxi preferován před am-
picilinem.

Ampicilin je v současnosti považován za odpovídající 
alternativu penicilinu v indikaci profylaxe GBS. Vyšší výskyt 
novorozeneckých infekcí vyvolaných rezistentními kmeny 
po aplikaci ampicilinu nebyl v epidemiologických studiích 
potvrzen. Jeho teoretickou nevýhodou je vyšší selekční tlak 
při širším spektru účinku. 

Schéma 2
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Při odtoku plodové vody u termínové gravidity s pozitivním 
screeningem GBS podáváme ATB hned při příjmu na porodní sál 
a porod provokujeme podle doporučení o indukci porodu.

Bude-li v těhotenství pozitivní kultivace moči, lze předpo-
kládat i masivní kolonizaci rekta a pochvy, a proto podáváme 
perorálně antibiotika podle citlivosti ihned a intrapartálně 
aplikujeme antibiotika podle výše uvedeného schématu.

Antibiotickou léčbu ukončujeme s porodem plodu, pouze 
při jasném klinickém nálezu infekce matky doporučujeme 
pokračovat v léčbě.

8. gbs screening a prepartální aTb profylaxe u žen 
s hrozícím předčasným porodem (před 37+0 týdnem) 
a předčasným odtokem plodové vody (pProm)

•	 	U	těhotných	žen	s	příznaky	předčasného	porodu,	nebo	
odtokem	plodové	vody	před	37+0	 týdnem	gravidity	 je	
nezbytné provést ihned screeningový odběr na GBS kolo-
nizaci, pokud nebyl proveden v předchozích 5 týdnech.

•	 	U	těhotných	s	příznaky	předčasného	porodu,	u	kterých	
neznáme GBS status při příjmu, nebo které mají pozitivní 
screeningové vyšetření v posledních 5 týdnech, by měla 
být zahájena prepartální GBS profylaxe.

•	 	Podávání	GBS	profylaxe	ukončujeme	ihned,	když	zjistí-
me, že nejde o předčasný porod, nebo když je screenin-
gové vyšetření negativní.

•	 	Negativní	výsledek	screeningového	GBS	odběru	nesmí	
ovlivnit aplikaci antibiotik z jiné indikace.

•	 	U	těhotných	s	pozitivním	screeningem	GBS,	které	jsou	
sledovány pro hrozící předčasný porod a u kterých došlo 
k oddálení porodu, je indikována ATB profylaxe GBS při 
skutečném nástupu porodu.

•	 	Ženy,	které	jsou	sledovány	pro	hrozící	předčasný	porod	
(při zachované VP), zároveň mají negativní GBS scree-
ning, musí podstoupit znovu screening GBS kolonizace 
nejpozději za 5 týdnů od předchozího vyšetření, nebo 
mezi 35.–37. týdnem gravidity. 

•	 	Antibiotika,	která	se	podávají	ženám	s	předčasným	od-
tokem plodové vody k oddálení porodu s odpovídajícím 
účinkem proti GBS (především Ampicilin v iniciální 
dávce 2 g i.v., dále 1 g. i.v. v intervalu každých 6 hodin po 
dobu 48 hodin) jsou zcela dostatečné jako GBS profylaxe 
i v případě předčasného porodu. Perorálně podávaná an-
tibiotika nejsou pro profylaxi GBS infekce dostačující.

•	 	U	těhotných	žen	s	předčasným	odtokem	plodové	vody,	
u nichž neprobíhá předčasný porod, podáváme ATB z in-
dikace oddálení porodu, která zároveň poskytují odpo-
vídající GBS profylaxi. Délka podávání ATB se řídí stan-
dardem pro oddálení předčasného porodu při pPROM. 
Výsledek GBS screeningu neovlivňuje délku aplikace ATB 
z této indikace.

•	 	U	 těhotných	s	předčasným	odtokem	plodové	vody	bez	
nástupu předčasného porodu, u kterých nejsou indiko-
vána žádná ATB k oddálení porodu nebo indikovaná ATB 
nejsou odpovídající pro GBS profylaxi, je plně indikována 
ATB profylaxe GBS po dobu 48 hodin i při negativním 
GBS screeningu v předchozích 5 týdnech. I při obdržení 
negativního výsledku GBS screeningu odebraného při 
příjmu se léčba ponechá 48 hodin. 

Postup při GBS profylaxi u žen s předčasným porodem 
(< 37+0 týdnů) bez pPROM (viz schéma 1)
•	 	Při	příjmu	zahájit	screening	GBS	a	přistoupit	ihned	k	GBS	

profylaxi.
•	 U	ženy,	která	rodí,	ponechat	GBS	profylaxi	do	porodu.
•	 	U	ženy,	která	nerodí	nebo	která	má	negativní	screening,	

přerušit GBS profylaxi.
•	 Další	postup	se	řídí	výsledkem	GBS	screeningu:
 ◦  při pozitivním výsledku screeningu nasadit GBS profy-

laxi při začátku porodu;
 ◦  při negativním výsledku screeningu není nutné podávat 

GBS profylaxi u porodu, je nutné opakovat GBS scree-
ning nejpozději za 5 týdnů od původního vyšetření, 
nebo v 35.–37. týdnu gravidity, pokud do té doby nedojde 
k porodu.

Postup při GBS profylaxi u žen s předčasným porodem 
(< 37+0 týdnů) s pPROM (viz schéma 2)
•	 	Při	příjmu	začít	screening	GBS	a	zahájit	ATB	profylaxi	

GBS nebo ATB léčbu pro oddálení porodu při pPROM.
•	 	Při	přítomnosti	porodní	činnosti	 (probíhající	porod)	

ponechat GBS profylaxi do porodu.
•	 	Pokud	neprobíhá	porod,	ponechat	GBS	profylaxi	po	dobu	

48 hodin a dále pokračovat v ATB terapii pro oddálení 
porodu.

•	 Další	postup	se	řídí	výsledkem	GBS	screeningu:
 ◦  při pozitivním výsledku screeningu nasadit opět GBS 

profylaxi při začátku porodní činnosti;
 ◦  při negativním výsledku screeningu není při nástupu 

porodní činnosti GBS profylaxe indikována; 
 ◦  ve vzácných případech dlohodobého pokračování těhoten-

ství s pPROM je nutné u těchto těhotných opakovat GBS 
screening nejpozději za 5 týdnů od původního vyšetření, 
nebo v 35.–37. týdnu gravidity, pokud do té doby nedojde 
k porodu. 

Literatura
1. Prevention of Perinatal Group B Streptococcal Disease, 

Revised Guidelines from CDC, 2010.
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Definice
•	 	Předčasný	odtok	plodové	vody	 (premature	 rupture	of	

membranes, PROM) je definován jako odtok plodové 
vody více než 1 hodinu před začátkem porodu.

•	 	Rozlišujeme	předčasný	odtok	plodové	vody	v	termínu,	
tj. u těhotenství staršího než 37 týdnů (term PROM – 
TPROM) a předčasný odtok plodové vody před termínem, 
tj. u těhotenství před ukončeným 37. týdnem (preterm 
PROM – PPROM).

Rizikové faktory: 
– vícečetná těhotenství, 
– STD, 
– předčasný porod v anamnéze,
– krvácení, 
– konizace,
– VVV dělohy.

Diagnostika odtoku plodové vody (VP):
– klinický průkaz masivního odtoku VP,
–  při nejasnostech – možné je využít některý z rychlých 

manuálních testů pro detekci přítomnosti plodové 
vody ve vaginálním sekretu,

– stanovení množství VP ultrazvukem.

Doporučená vyšetření při odtoku plodové vody
Při průkazu odtoku plodové vody je nezbytná hospita-

lizace a:
–	 	laboratorní	stanovení	markerů	 infekce	 (KO	+	dife-

renciál, C-reaktivní protein (CRP), event. cytokiny 
(IL-6), prokalcitonin a jiné,

– monitorace teploty a pulzu matky,
– CTG plodu.

K známkám klinické chorioamnionitidy patří zvýšení 
teploty nad 38 oC a přítomnost nejméně dvou z následujících 
příznaků:

tachykardie matky > 100/min., tachykardie plodu > 160 
za min., hnisavý vaginální fluor, citlivost dělohy, bolesti 
břicha a leukocytóza > 15 000/mm3).

Odběr kultivace – screening GBS, screening osídlení dol-
ního genitálního traktu (alternativně lze i použít rychlotesty 
ke stanovení GBS osídlení).

Budoucností v dignostice se ukazuje odběr plodové vody 
amniocentézou, stanovení IL-6 v plodové vodě a bakteriální 
DNA, alternativou by mohla být aerobní/anaerobní kultivace 
+	PCR	na	genitální	mykoplazmata)	v	plodové	vodě.

Ultrazvukové vyšetření, kde určujeme polohu plodu 
(plodů), biometrii, množství plodové vody, ev. flowmetrické 
vyšetření při známkách IUGR.

Vaginální vyšetření omezit na nejmenší možnou míru 
pro snížení rizika infekce.

Při rozhodování o dalším vedení je nutno zohlednit 
gestační stáří, polohu plodu, jeho stav a stav těhotné ženy.

současné názory při předčasném odtoku plodové vody

Předčasný odtok plodové vody u těhotenství gestačního 
stáří 37 + 0 týdnů a více

Při nepřítomnosti klinické chorioamnionitidy a při negativitě 
GBS screeningu
a)  provokujeme porod za 24 hodin po odtoku plodové vody,
b)  aplikace antibiotik po 18 hodinách po odtoku plodové 

vody nemá jasný benefit, rozhodnutí o jejich aplikaci je 
na ošetřujícím lékaři.

Při přítomnosti klinické chorioamnionitidy či pozitivitě GBS 
screeningu
a)  nasazujeme ATB terapii (viz sekce ATB terapie) ihned 

a porod provokujeme.

    4. SoUČASnÉ náZoRY nA mAnAGement oDtoKU PLoDoVÉ VoDY 
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Předčasný odtok plodové vody ve 34+0 – 36+6 týdnu tě-
hotenství
a)  Nejsou-li přítomny známky klinické chorioamnionitidy, 

distresu plodu matky, abrupce placenty, provokujeme 
porod	u	34+0	až	34+6	gestačního	týdne	po	konzultaci	
s pediatrem, nejdříve však za 48 hodin.

b)	 U	PPROM	po	34+6	týdnu	postupujeme	jako	u	TPROM.
c)	 	Preventivní	tokolýzu	aplikujeme	do	34+6	týdne	po	dobu	

maturace plic (při děložní činnosti).
d)	 Kortikosteroidy	podáváme	do	34+6	týdne	těhotenství.
e)  Antibiotická léčba se řídí vlastním doporučením a dopo-

ručením pro GBS profylaxi.

Předčasný odtok plodové vody ve 24+0 až 33+6 týdnu 
těhotenství
•	 Transfer	in	utero	do	perinatologického	centra.
•	 	Nejsou-li	přítomny	známky	klinické	chorioamnionitidy	

či distresu plodu, abrupce placenty:
  podáváme kortikosteroidy,
  aplikujeme preventivní tokolýzu,
  profylakticky podáváme antibiotika.

A. Individualizovaný přístup k PPROM po ukončení plicní 
zralosti

Pokud má pracoviště možnost, jsou splněny podmínky 
a vyloučeny kontraindikace: odběr plodové vody, stanovení 
IL-6 v plodové vodě a bakteriální DNA (alternativou je aerob-
ní/anaerobní	kultivace	+	PCR	na	genitální	mykoplazmata)	
v plodové vodě.

Podmínky: možnost odběru plodové vody.
Kontraindikace: klinická chorioamnionitida, známky 

hypoxie plodu, abrupce placenty, další mateřské a fetální 
kontraindikace k oddálení porodu.

Konzervativní postup: hladina IL-6 v plodové vodě 
< 1000 pg/ml a negativní bakteriální DNA v plodové vodě:

– antibiotická terapie na 7 dní;
–  kontrola CRP v mateřské krvi v pravidelných inter-

valech;
–  při známkách hypoxie, krvácení a/nebo klinické 

chorioamnionitidy a/nebo vzestupu CRP indukce 
porodu či ukončení těhotenství per SC podle aktuál-
ního stavu;

– při nástupu děložní aktivity již netlumit porod;
– ukončení těhotenství po dokončení 34. týdne.
Aktivní postup: hladina IL-6 v plodové vodě ≥ 1000 pg/

ml a/nebo pozitivní bakteriální DNA:
–  indukce porodu či ukončení těhotenství per SC podle 

aktuálního stavu.

B. Pokud pracoviště nemá možnost této diagnostiky či nejsou 
splněny podmínky, ukončení těhotenství

Podle individuálního postupu na podkladě vývoje labora-
torních a klinických parametrů a konzultace s neonatology 
(viz níže „Nepodkročitelné minimum u předčasného odtoku plodové 
vody ve 24+0 až 33+6 týdnu těhotenství – doporučený postup“).

Nepodkročitelné minimum u předčasného odtoku plo-
dové vody ve 24+0 – 33+6 týdnu těhotenství – doporučený 
postup
•	 Transfer	in	utero	do	perinatologického	centra.
•	 	Nejsou-li	přítomny	známky	klinické	chorioamnionitidy	

či distresu plodu, abrupce placenty:
–  podáváme kortikosteroidy podle sekce „Předčasný 

odtok plodové vody a kortikosteroidy“;
–  aplikujeme preventivní tokolýzu podle sekce 

„Předčasný odtok plodové vody a tokolýza“;
–  profylakticky podáváme antibiotika podle sekce 

„Předčasný odtok plodové vody a antibiotika“.
Dále volíme individuální postup ukončení těhotenství 

na podkladě vývoje laboratorních a klinických parametrů 
a konzultace s neonatology.

Předčasný odtok plodové vody a tokolýza (viz doporučený 
postup Tokolýza)

Profylaktické (preventivní) podání tokolytika prodlužuje 
latentní období, terapeuticky aplikujeme tokolýzu při děložní 
činnosti. Oba způsoby umožňují antenatální podání antibio- 
tik a kortikoidů. Tokolytika podáváme (jsou-li indikována) 
do	doby	ukončení	aplikace	kortikoidů,	 tj.	do	34+6	 týdne	
těhotenství.

Předčasný odtok plodové vody a kortikosteroidy (viz do-
poručený postup Aplikace kortikosteroidů)

Kortikoidy	aplikujeme	do	34+6	 týdne	optimálně,	při	
negativních zánětlivých markerech, při pozitivních mar-
kerech volíme vždy individuální přístup podle týdne gestace 
a po konzultaci s neonatology. Aplikace v případě klinické 
chorioamnionitidy je s opatrností možná, neměla by však 
být důvodem k oddálení porodu. 

Předčasný odtok plodové vody a antibiotika 
Před zahájením ATB terapie je vždy povinné odebrání 

odpovídajících vzorků pro mikrobiologické vyšetření, včetně 
stanovení citlivosti. 

Podání antibiotik u PPROM snižuje:
– výskyt chorioamnionitidy,
–  neonatální morbiditu (snižuje výskyt neonatální 

infekcí),
– nutnost použití surfaktantu,
– frekvenci oxygenoterapie.
Prepartální ATB profylaxe GBS infekce se řídí samo-

statným standardem a je jí nutné zahájit vždy při PPROM, 
u pacientek bez známek klinické chorioamnionitidy není 
nutné přidávat další antibiotickou léčbu. 

1. indikace k zahájení empirické aTb terapie

Empirickou ATB terapii zahajujeme při odtoku plodové 
vody ihned u:

–	 gravidity	<	37+0	týden,	
–	 	gravidity	≥	37+0	týden	s	GBS	pozitivitou	či	pozitivními	

zánětlivými markery,
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–	 	gravidity	≥	37+0	 týden	s	neznámým	GBS	statusem	
a přítomností rizikových faktorů, např. febrilie matky 
(teplota > 38 °C), pozitivní rychlotest pro GBS, ev. (podle 
rozhodnutí lékaře) odtok plodové vody > 18 hodin.

Empirickou ATB terapii nezahajujeme při odtoku plo-
dové vody u:

–	 	gravidity	 ≥	 37+0	 týden	 s	negativní	GBS	kultivací	
(aplikace antibiotik po 18 hodinách po odtoku VP 
nemá jasný benefit);

– rozhodnutí o aplikaci ATB je na ošetřujícím lékaři.

•	 	Empirická	strategie	je	použitelná	bez	ohledu	na	týden	
gravidity.

•	 	Při	znalosti	výsledků	kultivací	je	nutné	přejít	z	empirické	
léčby na léčbu cílenou podle konkrétního kultivačního 
nálezu a citlivosti.

•	 	Při	PPROM	v	pásmu	těžké	a	extrémní	nezralosti	je	vhodné	
individualizovat ATB terapii i strategii vedení porodu ve 
spolupráci s neonatologem.

2. délka empirické aTb terapie

•	 	Závisí	na	strategii	péče	(konzervativní	přístup	–	snaha	
o prolongaci těhotenství, nebo provokace porodu, či 
ukončení per sectionem caesaream).

•	 	Na	cílenou	ATB	terapii	je	povinnost	přejít	při	známkách	
infekce po zjištění výsledku kultivačních vyšetření a cit-
livosti, pokud nedošlo k porodu.

•	 	Při	konzervativním	přístupu,	nepřítomnosti	děložní	
činnosti, negativitě (negativizaci) infekčních parametrů 
je indikováno ukončení ATB terapie.

3. Volba aTb

Při negativitě klinických a/nebo laboratorních známek in-
fekce

ATB první volby: penicilin G i.v. iniciální dávka 5 mi- 
lionů IU i.v., dále 2,5–3 mil. IU v interval 4 hodin. Neporodí-li 
žena do 8 hodin od iniciální dávky, doporučujeme prodloužit 
interval podání na 2,5 mil. IU každých 6 hodin do porodu plo-
du (nebo do zjištění negativity screeningového vyšetření).

ATB alternativní: ampicilin i.v., iniciální dávka 2 g i.v., 
dále 1 g i.v. v intervalu 6 hodin až do porodu.

Při alergii na penicilinová ATB

Pacienti s nízkým rizikem anafylaxe či nevěrohodnou 
alergickou anamnézou: cefalosporiny 1. generace i.v. (cefa-
zolin, cefalotin) iniciální dávka 2 g i.v., dále 1 g v intervalu 
8 hodin až do porodu.

Pacienti s vysokým rizikem anafylaxe (anafylaxe, angio- 
edém, respirační obtíže, urtica po podání PNC v anamnéze):

klindamycin i.v. iniciální dávka 900 mg i.v., dále 900 
mg i.v. v intervalu 8 hodin až do porodu;

vankomycin i.v. 1 g i.v. v intervalu 12 hodin až do porodu 
(„rezervní ATB“ vyhrazeno pro pacientky s vysokým rizikem 
anafylaxe a prokázanou rezistencí k jiným ATB).

Při pozitivních klinických a/nebo laboratorních známkách 
infekce

Zahájení empirické terapie: 
 ampicilin v iniciální dávce 2 g i.v. a dále 1 g po 6 hodinách 
ve schématu shodném s peripartální profylaxí GBS (viz 
výše) a gentamicin 240 mg i.v. v intervalu 24 hodin.

Při alergii na PNC – volba alternativního ATB (za PNC, 
za ampicilin) stejná jako u profylaxe GBS.

V případě klinické chorioamnionidy zvolit ATB podle 
konzultace s ATB centrem, pokud není konzultace možná, 
zahajuje se empirická terapie dvojkombinací: 

ampicilin i.v., iniciální dávka 2 g (v tomto případě možno 
volit), dále 1,0 g v intervalu 6 hodin a gentamicin 240 mg 
i.v. v intervalu 24 hodin a připojuje se radikální postup 
(viz níže).

Zahájenou empirickou ATB terapii je vždy povinnost 
upravit po konzultaci s antibiotickým centrem na terapii 
cílenou ihned po zjištění výsledků kultivačních vyšetření 
a citlivosti (tj. po 24–48 hodinách).

Volba preparátu při známém výsledku kultivačního 
vyšetření (cílená terapie): 

Volba preparátu se řídí kultivačním nálezem a citlivostí, 
zahajuje se přímo cílená léčba (účinné ATB s co nejužším 
spektrem proti identifikovanému patogenu). 

ATB se podává vždy intravenózně. 
V případě pozitivního záchytu atypických bakterií 

(ureaplazma, mykoplazma, chlamydie) je indikován azitro-
mycin 500 mg i.v. v intervalu 24 hodin, celková doba léčby 
6–7 dnů. 

Předčasný odtok plodové vody a cerclage

Provádíme extrakci stehu a další postup volíme podle 
gestačního stáří a polohy plodu.

Předčasný odtok plodové vody a provokace porodu 

K provokaci porodu užíváme prostaglandiny (při zohled-
nění kontraindikací). Při nezralém hrdle, tj. při cervix skóre 
(CS) 5 a méně aplikujeme vaginální tabletu dinoprostonu 
(1,5 až 3 mg) do zadní klenby, podání lze opakovat za 6 ho-
din, nebo zavádíme depotní pesar uvolňující kontinuálně 
dinoproston po dobu 12 hodin. Při CS větším než 5 zavedeme 
1 tabletu dinoprostonu 0,5 mg endocervikálně. Nenastoupí-li 
děložní činnost, podání zopakujeme za 2 hodiny. Dále pro-
vokaci přerušíme do druhého dne (kontrolujeme markery 
infekce). U zralého hrdla je možné provokovat porod také 
infuzí s oxytocinem.
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Předčasný odtok plodové vody a sectio caesarea, resp. 
ukončení těhotenství

Při známkách klinické chorioamnionitidy či distresu 
plodu, abrupci placenty, či SIRS matky je nutný radikální 
postup v kterékoli fázi těhotenství. U extrémně nezralého 
plodu, resp. do 26. týdne těhotenství se volí vždy individuální 
postup po rozmluvě porodníků a neonatologů s těhotnou.

Elektivní (profylaktický, primární) císařský řez je indiko-
ván, pokud je plod v poloze koncem pánevním do hmotnosti 
2500 gramů a u vícečetného těhotenství do 32. týdne, u star-
ších těhotenství potom, nejsou-li plody v poloze podélné 
hlavičkou. Provedení císařského řezu v nízkém gestačním 
týdnu je mnohdy technicky náročné. Dolní děložní segment 
není rozvinut, volíme proto řez ve tvaru širokého U.
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definice

Ukončený 42. týden těhotenství (294 dní).

Fetal surveillance

•	 	Nejpozději	na	počátku	41.	 týdne	 těhotenství	odeslat	
těhotnou k dalšímu předporodnímu ambulantnímu 
sledování do zařízení, kde se rozhodla rodit.

•	 Po	40.	týdnu	těhotenství	kontroly	2×	týdně.
•	 Po	41.	týdnu	podnikat	kroky	k	ukončení	těhotenství.
•	 Těhotenství	ukončit	do	42.	týdne	+	0	dní.
•	 	Hospitalizace	pro	potermínovou	graviditu	per	se	není	

indikována.

Vyšetření na ambulanci porodního sálu

Vstupní (první) vyšetření

1. Odebrání anamnézy, patologie těhotenství.

2. Korekce termínu porodu podle prvního UZ vyšetření.

3. Subjektivní stav a stesky těhotné.

4.  Porodnické vyšetření se stanovením cervix skóre, rutinní 
těhotenská poradna.

5.  Nonstres test: fyziologický – opakování při další návštěvě, 
2×	suspektní	v	intervalu	6	hodin	–	flowmetrie,	eventuálně	

    5. PoteRmÍnoVá GRAVIDItA – DoPoRUČenÝ PoStUP 

Autoři
A. Roztočil, A. Měchurová

1. revize 2011
A. Roztočil, A. Měchurová

Oponenti
Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP
Výbor České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP



192013, 78, supplementum       česká gynekologie

oxytocinový zátěžový test (OZT), patologický, nereaktivní 
ev. s deceleracemi (preterminální typ křivky) – ukončení 
těhotenství.

6.  UZ vyšetření je vhodné, nikoli však obligatorní (biometrie 
plodu s odhadem hmotnosti, poloha plodu, lokalizace 
a stav placenty, plodová voda – amniotic fluid index – 
AFI).

7.  Dopplerovská flowmetrie při nálezu patologie (nejde 
o screeningové vyšetření u potermínové gravidity).

8.  Amnioskopie není obligatorní vyšetřovací metodou při 
potermínové graviditě.

9.  Biofyzikální profil není obligatorní vyšetřovací metodou 
při potermínové graviditě.

Druhé a další vyšetření

Před ukončeným 41. týdnem těhotenství je vždy nutné 
realizovat body 3, 4, 5. 

Ve 42. týdnu těhotenství vždy realizovat body 3, 4, 5 
a stanovit postup vedoucí k ukončení těhotenství do konce 
jeho 42. týdne.

Cave
•	 Prostaglandiny	nepodávat	ambulantně.
•	 	2x	neúspěšná	 indukce	porodu	 je	 indikací	k	ukončení	

těhotenství per sectionem caesaream.

Vymezení a definice porodu

Preindukce porodu – v případě indikace k ukončení 
těhotenství vaginální cestou a nepřipravenosti mateřského 
organismu k vaginálnímu porodu, která se klinicky pre-
zentuje nezralým hrdlem (cervix skóre je menší než 5), je 
nutno pacientku k indukci připravit preindukcí. Preindukce 
(priming, ripening) je soubor nefarmakologických a farma-
kologických metod, které vedou k uzrání děložního hrdla 
ve smyslu jeho zkrácení, prosáknutí a prostupnosti. Tím se 
zvyšuje senzibilita mateřského organismu, zejména dělož-
ních tkání k působení indukčních preparátů.

Indukce porodu je umělé vyvolání děložní činnosti za 
účelem vaginálního porodu, v případech, že je děložní sva-
lovina normotonická, nejsou přítomny děložní kontrakce 
a je zachován vak blan.

Provokace porodu je definována jako vyvolání děložních 
kontrakcí v případech předčasného nebo předtermínového 
odtoku plodové vody.

Programovaný porod je indukce děložní činnosti v ter-
mínu porodu obvykle mezi 39.–41. týdnem těhotenství bez 

lékařské indikace. Důvodem k indukci je přání pacientky 
ukončit termínové těhotenství. Indikace k programované-
mu porodu mohou být sociální, lingvistické, geografické, 
klimatické a další. Programovaný porod je indukován a ve-
den za ideálních podmínek pro matku, plod/novorozence 
a poskytovatele porodnické péče.

indikace k preindukci a indukci porodu

Indikace možno rozdělit na lékařské a nelékařské v rámci 
programovaného porodu.

Lékařské indikace k preindukci a indukci porodu jsou ty, 
kdy důvodem k ukončení těhotenství je rizikový znak nebo 
patologický stav u matky, plodu nebo u obou. 

Například: 
•	 	Potermínová	gravidita	po	ukončeném	41.	týdnu	těhoten-

ství.
•	 Diabetes	mellitus	jakéhokoliv	typu.
•	 Rh	izoimunizace	a	při	stoupajícím	titru	protilátek.
•	 Hypertenzní	a	renální	onemocnění	ženy.

    6. PReInDUKCe A InDUKCe PoRoDU – DoPoRUČenÝ PoStUP

Autor
A. Roztočil

1. revize 2010
A. Roztočil

Oponenti
Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP
Výbor České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP



20 česká gynekologie       2013, 78, supplementum

•	 	Nitroděložní	růstová	retardace	plodu	(IUGR)	při	prohlu-
bující se hypotrofizaci.

•	 	Gemini	v	38.	 týdnu	těhotenství,	pokud	 jsou	splněny	
podmínky pro vaginální vedení porodu.

•	 	Konec	pánevní	úplný	nebo	naléhání	hýžděmi	v	termínu	
porodu, pokud nejsou indikace k provedení primárního 
císařského řezu.

•	 Mrtvý	plod.
•	 	Makrosomie	plodu	–	vždy	ve	vztahu	k	habitu,	paritě	

a hmotnosti porozených novorozenců.
•	 	Zatížená	porodnická	anamnéza.	Jde	zejména	o	perinatál-

ní ztráty v minulých těhotenstvích, dlouhodobě léčenou 
sterilitu, překotný porod v anamnéze a jiné.

Indikace nelékařské postrádají medicínský důvod 
k ukončení těhotenství. Indukce v těchto případech se nazývá 
programovaný porod (elective induction of labor).

Například:
•	 	Psychologické	důvody	pacientky:	žádost	pacientky	o	pro-

gramované ukončení těhotenství.
•	 	Sociální	indikace	u	pacientek,	kdy	není	zaručena	ade-

kvátní porodnická péče při neočekávaném nástupu dě-
ložní činnosti, a to z důvodu nedostatečné orientace 
a zdravotnického povědomí pacientky, nebo insuficience 
jejího okolí.

•	 	Geografické	 indikace.	V	některých	případech	nemusí	
být místo bydliště pacientky dosažitelné dopravním 
prostředkem v kteroukoli denní či noční dobu.

•	 	Lingvistické	 indikace.	Komunikace	mezi	pacientkou	
a personálem může vyžadovat tlumočníka, který nemusí 
být k dispozici v době neočekávaného porodu pacient-
ky.

kontraindikace k indukci porodu

•	 Kefalopelvický	nepoměr.
•	 Akutní	hypoxie	plodu.
•	 Akutní	porodnické	krvácení.
•	 	Nezralost	plodu	kromě	případů,	kdy	 se	 s	nezralostí	

počítá.
•	 Stav	po	rekonstrukčních	operacích	v	malé	pánvi.
•	 	Těžké	získané	(myoma	uteri	praevium)	nebo	vrozené	(ute-

rus duplex, uterus unicornis) vývojové vady dělohy.
•	 	Karcinom	v	oblasti	malé	pánve,	ať	floridní,	nebo	po	léčbě	

v remisi.
•	 	Dehiscence	sutury	po	hysterotomii	(např.	stav	po	před-

chozím císařském řezu).
•	 Přecitlivělost	na	indukční	preparát.
•	 Nezralé	děložní	hrdlo.

metody preindukce porodu

Jde o postupy, které připravují pohlavní orgány ženy k po-
rodu. Cílem těchto postupů je dosažení zralosti hrdla, a tím 
jeho senzibilizace k působení indukčního preparátu. 

Je možné je dělit na mechanické a medikamentózní.

Mezi mechanické metody patří:
•	 Odloučení	dolního	pólu	vaku	blan	podle	Hammiltona.	
•	 	Hygroskopické	 cervikální	 dilatátory	 (Dilapan	 S,	

Dilasoft).
•	 Masáž	prsních	bradavek.
•	 	Zadevení	transcervikálního	balonkového	katétru	(Foley)	

s lokální aplikací prostaglandinu nebo bez aplikace.

Medikamentózní metody
Jde o různé aplikace prostaglandinů.

metody indukce porodu

Dělí se na mechanické a farmakologické.

Mezi mechanické metody patří:
•	 	dirupce	vaku	blan	(amniotomie)	–	v	současnosti	jediná	

klinicky používaná mechanická metoda indukce porodu.

Farmakologické metody:
•	 oxytocin	v	kapénkové	infuzi,
•	 prostaglandiny.

Pravidla pro preindukci a indukci porodu

•	 	Farmakologickou	preindukci	a	indukci	porodu	je	možno	
provádět pouze za hospitalizace.

•	 	Preindukci	je	možno	provést	maximálně	3krát	po	sobě,	
při nedosažení zralosti hrdla je nutné indikaci preinduk-
ce přehodnotit, event. těhotenství ukončit.

•	 	Indukci	porodu	provádět	pouze	při	zralém	hrdle	(cervix	
skóre více než 5).

•	 	Indukci	porodu	provést	maximálně	jednou	denně	a	ma-
ximálně 2 dny po sobě, poté je nutné indikaci k indukci 
porodu přehodnotit, event. těhotenství ukončit.

•	 	Intrapartální	monitoring	stavu	plodu	se	provádí	 jako	
u neindukovaného spontánního porodu, kontinuální 
monitoring není bez vzniku patologie nutný.

•	 	K	preindukci	a	indukci	porodu	je	nutný	podepsaný	in-
formovaný souhlas pacientky s provedením výkonu.
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Úvod

Zásadním zlomem přístupu velké části porodníků, ale 
i žen samotných k volbě způsobu porodu plodu v poloze 
koncem pánevním byly publikované výsledky multicentrické 
studie Term Breech Trial prof. Hannah z roku 2000. Císařský 
řez se stal jednoznačně preferovanou metodou porodu. I když 
později byly výsledky studie zpochybněny a studie sama byla 
pro nesystematičnost podrobena silné kritice, nevratně změ-
nila přístup porodníků k volbě způsobu porodu donošeného 
plodu v poloze koncem pánevním.

bipolární obrat plodu zevními hmaty

Bipolární zevní obrat plodu do polohy podélné hlavičkou 
má za cíl snížit incidenci polohy koncem pánevním, a v ter-
mínu porodu tak přispět ke snížení frekvence císařského 
řezu. Provádíme ho mezi 36.–38. týdnem těhotenství.

Podmínky:
•	 fyziologický	průběh	gravidity,
•	 	pohyblivý	plod	s	dostatečným	množstvím	plodové	vody,
•	 	po	úspěšném	či	neúspěšném	pokusu	UZ	a	CTG	kontrola	

stavu plodu,
•	 	u	Rh	negativních	žen	aplikace	anti-D	imunoglobulinu	

v dávce 100 μg.

Kontraindikace:
•	 stavy	po	operacích	na	děloze,
•	 myomy	a	vrozené	vývojové	vady	dělohy.

Možné komplikace:
•	 abrupce	placenty,
•	 asfyxie	plodu	způsobená	strangulací	pupečníku.

informace podané rodičce s plodem v poloze koncem 
pánevním v termínu o způsobu porodu

•	 	Rodička	by	měla	být	objektivně	a	srozumitelně	informo-
vána o výhodách a rizicích souvisejících se stávajícím 
i případným budoucím těhotenství v souvislosti s volbou 
plánovaného císařského řezu nebo vaginálně vedeného 
porodu.

•	 	Rodička	by	měla	být	informována,	že	plánovaný	císařský	
řez u plodu v poloze koncem pánevním vede ke snížení 
rizika perinatálního úmrtí a časné novorozenecké mor-
bidity ve srovnání s vaginálně vedeným porodem.

•	 	Rodička	by	měla	vědět,	že	nejsou	žádné	důkazy	o	tom,	že	
by způsob porodu měl vliv na dlouhodobý zdravotní stav 
novorozence.

•	 	Rodička	by	měla	vědět,	že	plánovaný	císařský	řez	pro	ni	
představuje lehce zvýšené riziko závažných per- a post- 
operačních komplikací včetně delší rekonvalescence ve 
srovnání s vaginálně vedeným porodem.

•	 	Rodička	by	měla	vědět,	že	však	není	spojován	s	žádnými	
přídatnými riziky týkajícími se jejího dlouhodobého 
zdravotního stavu mimo těhotenství.

•	 	Rodička	by	měla	vědět,	že	pozdější	vliv	císařského	řezu	
na výsledek příštích těhotenství jak pro ni samotnou, 
tak pro její děti je nejistý.

Na základě těchto informací se rozhodne o způsobu ve-
dení porodu a podepíše informovaný souhlas. Rozhodnutí 
těhotné ženy by měl porodník respektovat (s výjimkou ta-
kových rozhodnutí, která jsou v protikladu s aktuálními 
poznatky správné porodnické praxe).

Vaginálně vedený porod plodu v poloze koncem pánevním

•	 	Rodička	by	měla	být	před	rozhodnutím	k	vaginálnímu	
porodu plodu v poloze koncem pánevním pečlivě vyšet-
řena (pánevní rozměry, palpační a UZ vyšetření).
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•	 	Rodičce	s	nepříznivým	klinickým	nálezem	by	měla	být	
velmi precizně vysvětlena zvýšená rizika pro ni a její dítě 
spojené s pokusem o vaginální porod.

•	 	Diagnóza	polohy	plodu	koncem	pánevním	stanovená	
prvně během porodu by neměla být primárně kontrain-
dikací jeho dokončení vaginální cestou.

Vaginální vedení porodu není doporučeno:
•	 	Při	jiných	kontraindikacích	vaginálního	porodu	(placenta	

praevia, zúžená pánev apod.);
•	 	Při	ultrazvukovém	odhadu	hmotnosti	plodu	nad	3500	

gramů (u primipary) nebo 3800 gramů (u multipary – 
vždy s přihlédnutím k porodní hmotnosti již narozených 
dětí);

•	 Při	porušeném	držení	plodu	s	výjimkou	naléhání	řití;
•	 	Při	myomatózní	děloze	nebo	po	předchozí	operaci	na	

děloze;
•	 U	IUGR	(obvykle	definovány	jako	menší	než	2500	g);	
•	 	Při	hyperextenzi	krčku	plodu	během	porodu	(potvrzeno	

ultrazvukem);
•	 	Při	nezkušeném	a	netrénovaném	zdravotnickém	perso-

nálu.

management porodu

•	 	Vaginální	porod	plodu	v	poloze	koncem	pánevním	je	mož-
né vést pouze v zařízení, kde je možné provést urgentní 
císařský řez.

•	 	Indukce	porodu	je	přípustná,	jsou-	li	individuální	okol-
nosti příznivé.

•	 	Doporučeno	 je	kontinuální	CTG	monitorování	stavu	
plodu.

•	 	Pokud	vázne	sestup	hýždí	v	průběhu	druhé	doby	porodní,	
měl by být porod ukončen císařským řezem.

•	 	Rodička	rodí	v	poloze	na	zádech,	alternativní	polohy	jsou	
nevhodné.

•	 	Je	doporučeno	využít	hmatů,	které	hlavičku	plodu	při	
jejím prostupu rodidly udržují ve flexi.

•	 	V	průběhu	druhé	doby	porodní	 jsou	na	porodním	sále	
přítomni dva porodníci (z toho jeden s atestací z oboru), 
porodní asistentka, dětský lékař a dětská sestra.

•	 	Případná	poporodní	resuscitace	novorozence	musí	být	
zajištěna přímo na porodním sále.

literatura

Doporučený postup byl vypracován na pokladě analýzy evidence 
based medicínských přehledů včetně Cochranova registru kon-
trolovaných studií, doporučeného postupu RCOG z roku 2006 
a ACOG z roku 2006 a SCOG z roku 2009.

•	 	Standardní	dispenzární	prenatální	péče	viz	doporučený	
postup Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství.

•	 	Ultrazvuková	vyšetření	viz	doporučený	postup	Ultrazvuková 
vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství.

•	 	Těhotné	ženě	by	měl	být	nabídnut	screening	nejčastěj-
ších morfologických a chromozomálních vrozených vý-
vojových vad plodu a poskytnuta informace o metodách 
screeningu, poskytovatelích i formě úhrady. Preferován 

by měl být kombinovaný (biochemický a ultrazvukový) 
screening v I. trimestru těhotenství, zatím však není 
hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

•	 	Cave! Pouze biochemický screening nelze u vícečetného 
těhotenství použít (je neinformativní).

•	 	Invazivní	metody	prenatální	diagnostiky	na	základě	
vyhodnocení výsledku screeningu indikuje a provádí 
pouze gynekolog.
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•	 	Vícečetné	těhotenství	je	spojeno	se	zvýšenými	riziky	jak	
pro těhotnou ženu, tak pro plody.

•	 Zvláštní	důraz	se	klade	na:
◦  včasnou diagnostiku rizikových faktorů hrozícího 

předčasného porodu (např. předčasný porod v ana-
mnéze, měření funkční délky cervixu při ultrazvu-
kovém vyšetření –„ultrazvuková cervikometrie“) – při 
prokázaném hrozícím předčasném porodu je indiková-
na hospitalizace v perinatologickém centru, v mana-
gementu léčby je nutná spolupráce s neonatologem,

◦  včasnou diagnostiku hypertenze a preeklampsie (ri-
zikové faktory – primigravida, věk rodičky > 40 let, 
předchozí těhotenství před >10 lety, BMI >35, pre- 
eklampsie v minulém těhotenství),

◦  včasnou diagnostiku a kompenzaci gestačního dia-
betu,

◦ včasnou diagnostiku a léčbu anémie.
•	 	Veškeré	patologie	vícečetného	těhotenství	by	měly	být	

řešeny v perinatologickém centru.
•	 Liberální	přístup	v	udělování	pracovní	neschopnosti.
•	 	Preventivní	hospitalizace	u	dvojčetných	gravidit	není	

nutná, pouze při patologii z porodnické nebo jiné (in-
terní) indikace.

•	 	Cerclage	je	indikována	pouze	při	prokázané	insuficienci	
děložního hrdla na základě ultrazvukové cervikometrie 
u pacientky bez kontrakcí, zánětu, krvácení a a předčas-
ného odtoku plodové vody (PROM).

•	 	Cave: U monochoriálních dvojčat při úmrtí jednoho 
z nich se významně zvyšují rizika pro přežívající plod 
a management musí být založen na pečlivém hodnocení 
stavu plodu a gestačního stáří, podle kterých je třeba 
uvážit ukončení gravidity.

bichoriální gemini

Dispenzární prenatální péče: 
•	 	od	22.	týdne	těhotenství	pravidelná	vyšetření	v	těhoten-

ské poradně v intervalu dvou týdnů, včetně objektivního 
zhodnocení vaginálního nálezu.

Hospitalizace: 
•	 preventivní	hospitalizace	není	nutná.

Kardiotokografický nonstres test (od 36. týdne): 
•	 jedenkrát	týdně.

Časování ukončení těhotenství: 
(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhoten-
ství);
•	 	těhotenství	by	mělo	být	ukončeno	nejpozději	do	38+6	

týdne těhotenství.

Způsob vedení porodu:
(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhoten-
ství);
•	 vaginálně,
•	 císařským	řezem.

monochoriální biamniální gemini

Dispenzární prenatální péče: 
•	 od	16.	týdne	těhotenství	v	perinatologickém	centru.
 
Hospitalizace: 
•	 nejpozději	od	36.	týdne.

Kardiotokografický nonstres test: 
•	 při	hospitalizaci	jedenkrát	denně.

Časování ukončení těhotenství: 
(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhoten-
ství);
•	 	těhotenství	by	mělo	být	ukončeno	nejpozději	do	36+6	

týdne těhotenství.

Způsob vedení porodu:
(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhoten-
ství);
•	 	vaginálně	(„Informovaný	souhlas	s	vaginálním	vedením	

porodu monochoriálních dvojčat“),
•	 císařským	řezem.

monochoriální monoamniální gemini

Dispenzární prenatální péče: 
•	 od	16.	týdne	těhotenství	v	perinatologickém	centru.
 
Hospitalizace: 
•	 nejpozději	od	32.	týdne.

Kardiotokografický nonstres test: 
•	 při	hospitalizaci	jedenkrát	denně.

Časování ukončení těhotenství: 
(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhoten-
ství);
•	 	těhotenství	by	mělo	být	ukončeno	nejpozději	do	konce	

34+6	týdne	těhotenství.

Způsob vedení porodu:
(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhoten-
ství);
•	 císařským	řezem.

Tři a více plodů 

Dispenzární prenatální péče: 
•	 od	16.	týdne	těhotenství	v	perinatologickém	centru.
 
Hospitalizace: 
•	 nejpozději	od	32.	týdne.

Kardiotokografický nonstres test: 
•	 při	hospitalizaci	jedenkrát	denně.



24 česká gynekologie       2013, 78, supplementum

Časování ukončení těhotenství: 
(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhoten-
ství);
•	 	těhotenství	by	mělo	být	ukončeno	podle	chorionicity	

nejpozději	do	35+6	týdne	těhotenství.

Způsob vedení porodu:
(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhoten-
ství);
•	 císařským	řezem.

literatura

1. RCOG 2011: Multiple pregnancy: the management of twin and 
triplet pregnancies in the antenatal period.
2. Doporučený postup je zpracován v souladu s poznatky Evidence 
Based Medicine („Cochrane database“, „Up To Date database“).

gemini

Kde vést porod: 
•	 	předčasný	porod	do	32+6	týdne	–	perinatologické	centrum	

intenzivní péče;
•	 	předčasný	porod	33+0	–	36+6	–	perinatologické	centrum	

intermediární péče;
•	 ≥	37+0	týden	–	standardní	porodní	sál.

Pokud nejsou splněny podmínky pro transport in utero, 
vést porod na porodním sále za níže uvedených podmínek. 
Současně kontaktovat transportní neonatologickou službu 
příslušného perinatologického centra.

Požadavky na vybavení porodního sálu a personální 
vybavení

Vybavení porodního sálu podle požadavků věstníku 
MZ ČR z roku 2007. Vybavení neonatologického pracoviště 
(viz neonatologické doporučené postupy).

Personální vybavení: dva porodníci, z nichž jeden se 
specializovanou způsobilostí v oboru, pediatr se speciali- 
zovanou způsobilostí v oboru (na základních pracovištích), 
s erudicí v neonatologii (atestací) v perinatologických cent-
rech, dvě porodní asistentky, dvě dětské sestry, anesteziolog 
a anesteziologická sestra v areálu nemocnice.

Indukce plicní zralosti u předčasného porodu
Vzhledem k relativní nezralosti je posunuta indukce 

zralosti	u	předčasného	porodu	do	34+6	týdne.	Je-li	v	tomto	
období	odteklá	plodová	voda	(PPROM)	po	33+0	týdne,	podle	
uvážení porodníka a neonatologa ukončit těhotenství do 
72 hod., tj. 24 hodin po ukončení aplikace kortikosteroidů.

Ukončení těhotenství

Bichoriální a biamniální gemini (fyziologický průběh gravidity), 
ukončit těhotenství nejpozději do 38+6 týdne.

Indukce porodu je akceptovatelná před termínem porodu 
(nekomplikované biamniální, bichoriální gemini). Způsob 
porodu je stanoven podle poloh obou plodů. Porod per vias 
naturales je možný, pokud oba plody jsou v poloze podélné 
hlavičkou a nejde o předchozí operaci na děloze. Strategii ve-
dení porodu stanovit podle anamnézy, průběhu těhotenství 
a porodnické situace během porodu.

Monochoriální biamniální gemini ukončit od 34+0 do 36+6 týd-
ne těhotenství.

Porod per sectionem caesaream:
•	 	při	nezralých	porodních	cestách	 (cervix	 skóre	menší	

než 5);
•	 pokud	se	jedná	o	malpozici	jednoho	plodu;
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•	 	je-li	váhový	odhad	jednoho	z	dvojčat	menší	než	1500	gra-
mů;

•	 	při	váhové	diskrepanci	mezi	oběma	dvojčaty	s	možnou	
hypoxií intra partum.

Porod per vias naturales: 
•	 oba	plody	v	poloze	podélné	hlavičkou;
•	 	pokud	 jsou	porodní	cesty	připravené	k	porodu	 (cervix	

skóre větší než 7);
•	 	jsou-li	oba	plody	větší	váhové	kategorie	než	1500	gramů;
•	 	pokud	v	anamnéze	není	operace	na	děloze	a	průběh	

těhotenství byl fyziologický a kontinuální monitoring 
je zcela fyziologický;

•	 	přání	těhotné	rodit	per	vias	naturales	stvrzené	podpisem	
dokumentu „Informovaný souhlas s vaginálním vedením 
porodu monochoriálních dvojčat“;

•	 	Cave! 10% riziko akutní twin to twin transfuze během 
porodu.

Monochoriální monoamniální gemini ukončit od 32+0 do 34+6 
týdne těhotenství.

Porod per sectionem caesaream vždy! 
•	 	Cave: U monochoriálních dvojčat při úmrtí jednoho 

z nich se významně zvyšují rizika pro přežívající plod 
a management musí být založen na pečlivém hodnocení 
stavu plodu a gestačního stáří, podle kterých je nutné 
uvážit ukončení gravidity.

Obecné indikace k císařskému řezu u dvojčat

•	 	Kolizní	poloha	plodů	(1.	plod	v	poloze	podélné	hlavičkou,	
2. plod v poloze podélné koncem pánevním).

•	 	Malpozice	2.	dvojčete	 (poloha	podélná	koncem	pánev-
ním, poloha příčná).

•	 Císařský	řez	nebo	operace	na	děloze	v	anamnéze.
•	 	Všeobecně	platné	porodnické	 indikace	k	císařskému	

řezu.
•	 	Při	sdružených	indikacích	je	těhotenství	dvojčat	význam-

ným faktorem.

Monitoring obou plodů za porodu

•	 	Pokud	vedeme	porod	per	vias	naturales,	 je	 třeba	kon-
tinuální monitoring obou plodů (kardiotokograf  pro 
dvojčata).

•	 	Nepřipustit	protrahovaný	porod	(stagnující	nález	>	3	ho-
diny – aplikovat uterotonika).

•	 	Nepřipustit	ani	překotný	porod	<	1	hod.	–	aplikovat	toko-
lytika. 

•	 Je	vhodná	epidurální	analgezie.	
•	 	Při	porodu	spíše	podle	okolností	provést	mediolaterální	

epiziotomii. 
•	 	V	 indikovaných	případech	 je	možné	provést	extrakční	

vaginální operaci (forceps) na první i druhé dvojče.
•	 	VEX	pouze	u	plodů	nad	2500	gramů	(hmotnostní	odhad	

na základě provedené ultrazvukové biometrie).
•	 	Po	porodu	prvního	dvojčete	oboustranná	manuální	late-

rální komprese děložních hran (udržení plodu v poloze 
podélné). Provede druhý přítomný porodník. 

•	 	Použít	v	závěru	porodu	vždy	intravenózní	stimulaci	dě-
ložní činnosti oxytocinem, pokud nebyla již zavedena 
dříve. 

•	 	Interval	mezi	porodem	prvního	a	druhého	dvojčete	ne-
má přesáhnout 60 minut, při kontinuální monitoraci 
srdeční činnosti plodu. 

•	 	Při	průkazu	situs	transversus	druhého	dvojčete	je	indi-
kován buď obrat vnitřními hmaty, pokud je porodník 
v obratech erudován, není-li, pak sectio caesarea na 
druhé dvojče.

Trigemini

Porod vést u živých plodů vždy per sectionem caesaream. 
Pokud nenastane porod dříve, podle chorionicity ukončit 
těhotenství	do	35+6	 týdne	těhotenství	v	perinatologickém	
centru intenzivní péče.

Quadrigemini a vyšší

Porod u živých plodů vždy vést per sectionem caesaream 
v perinatologickém centru intenzivní péče.
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Při interpretaci fetálního kardiotokogramu (CTG) je nezbytné 
zohlednit pět faktorů:
•	 	jde-li	o	záznam	antepartální,	či	intrapartální	(porodní	

doba), kde platí nepatrně jiná kritéria;
•	 	gestační	stáří	(fetální	pohybová	aktivita	i	srdeční	frek-

vence se vztahují ke gestačnímu stáří plodu);
•	 	polohu	matky	(např.	při	poloze	na	zádech	je	nebezpečí	

syndromu venae cavae neboli supinačního syndromu);
•	 stav	aktivity	plodu	(spánek,	bdění,	pohyby);
•	 	léky	podané	matce,	včetně	analgezie	 (aplikace	prosta-

glandinů, oxytocinu, kortikoidů – zúžení oscilací po 
24–48 hod., epidurální analgezie).

klasifikace kardiotokogramu

Kardiotokogram zhodnotíme podle kritérií FIGO z roku 
1986 s přihlédnutím ke skutečnosti, jde-li o antepartální, či 
intrapartální záznam, a následně jej zařadíme do jedné ze 
tří kategorií:
•	 záznam	fyziologický	(F),
•	 záznam	suspektní	(S),
•	 záznam	patologický	(P).

Z forenzních důvodů je nezbytné vyhodnocovat všechna 
níže zmíněná kritéria a záznam poté zařadit mezi fyziolo-
gické, suspektní či patologické. Pokud bychom CTG popsali 
pouze jako „reaktivní“, pak se vyjadřujeme jenom k přítom-
nosti akcelerací a nikoli k ostatním parametrům.

Klasifikace antepartálního kardiotokogramu
(děložní činnost není přítomna nebo je nepravidelná, 

nebo je pravidelná, ale slabá, nevedoucí k progresi nálezu)

Fyziologický obraz

Kardiotokogram můžeme popsat jako fyziologický, pokud 
splňuje všechna tato kritéria:
•	 	bazální	 frekvence	110–150	 tepů	za	minutu	 (normokar-

die);
•	 	amplituda	variability	ozev	plodu	10–25	tepů	za	minutu	

(undulatorní oscilace);
•	 nepřítomnost	decelerací;
•	 přítomnost	více	než	2	akcelerací	za	20	minut.

Suspektní obraz

V suspektním obrazu se objevuje vždy jedno či více z těch-
to kritérií (kombinace suspektních kritérií znamená v mnoha 
případech posun do obrazu patologického):

•	 	bazální	frekvence	150–170	tepů/min.,	tj.	lehká	tachykar-
die, nebo 110–100 tepů/min., tj. lehká bradykardie;

•	 	amplituda	variability	plodových	ozev	5–10	 tepů/min.	
(zúžené undulace) více než 40 minut;

•	 	zvýšení	variability	nad	25	tepů/min.	(saltatorní	oscilace);
•	 nepřítomnost	akcelerací	více	než	40	minut;
•	 sporadické	decelerace,	kromě	těžkých.

Patologický obraz

V patologickém obrazu se objevuje jedno čí více z těchto 
kritérií:
•	 	bazální	frekvence	více	než	170	tepů/min.,	tj.	těžká	tachy-

kardie, či méně než 100 tepů/min., tj. těžká bradykar-
die; 

•	 	přetrvává	amplituda	variability	plodových	ozev	méně	než	
5 tepů/min. více než 40 minut (silentní křivka);

•	 	periodické	decelerace	–	závažné	rané,	dále	pozdní	a	va-
riabilní, zvlášť závažné jsou prolongované pozdní nebo 
variabilní decelerace (více než 1 minutu);

•	 sporadické	těžké	decelerace;
•	 	sinusoidní	křivka	(vzhledem	připomíná	pravidelně	roz-

kolísanou silentní křivku s oscilační frekvencí 2–5 prů-
chodů nulovými body za minutu, o amplitududě obvykle 
5–15 tepů/min. v trvání více než 20 minut).

Klasifikace intrapartálního kardiotokogramu

Fyziologický obraz

Kardiotokogram můžeme popsat jako fyziologický, pokud 
splňuje všechna tato kritéria:
•	 bazální	frekvence	110–150	tepů/min.	–	normokardie;
•	 2	a	více	akcelerací	za	20	minut;
•	 	časné	decelerace	 (v	pozdní	 fázi	 I.	doby	porodní,	které	

nemají větší amplitudu než 50 tepů);
•	 amplituda	oscilací	10–25	tepů	za	minutu.

Suspektní obraz

V suspektním obrazu se objevuje vždy jedno či více z těch-
to kritérií:
•	 	bazální	frekvence	150–170	tepů/min.	–	lehká	tachykardie,	

nebo 100–110 tepů/min. – lehká bradykardie a nepřítom-
nost decelerací;

•	 chybění	akcelerací	déle	než	40	minut;
•	 	variabilní	decelerace	–	pokles	o	méně	než	60/min.	v	trvání	

méně než 60 s.;

    10. InteRPRetACe FetáLnÍHo KARDIotoKoGRAmU – FIGo 1986

Kardiotokografie – klasifikaci FIGO je nutno stále pokládat za závaznou. 
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•	 	amplituda	oscilací	5–10	tepů/min.	déle	než	40	minut	při	
normální bazální frekvenci a nepřítomnosti decelera-
cí;

•	 	přechodná	krátkodobá	bradykardie	(pod	100	tepů/min.	
v trvání 3 minuty, pod 80 tepů/min. v trvání 2 minut).

Patologický obraz

V patologickém obrazu se objevuje jedno či více z těchto 
kritérií:
•	 	bazální	srdeční	frekvence	pod	100	tepů/min.	–	závažná	

bradykardie, nebo více než 170 tepů/min. – závažná ta-
chykardie;

•	 	závažné	opakující	se	rané	decelerace	(o	amplitudě	více	
než 50 tepů), závažné variabilní decelerace, pozdní de-
celerace;

•	 	amplituda	oscilací	0–5	 tepů/min.	–	 silence	–	déle	než	
40 minut.

Nejzávažnější jsou případy nepohyblivé bazální frekvence 
bez oscilací – silence, ev. s malými deceleracemi po každé 
kontrakci a hlavně sinusoidní oscilace.

1. definice

Porodem do vody myslíme takový způsob vedení porodu, 
kdy vypuzovací fáze II. doby porodní probíhá pod úrovní 
vodní hladiny.

2. indikace a podmínky

•	 	Fyziologicky	probíhající	gravidita	s	jedním	plodem	v	po-
loze podélné hlavičkou po ukončeném 37. týdnu gravidi-
ty.

•	 	Fyziologický	porodnický	nález	při	přijetí	rodičky	k	poro-
du.

•	 Fyziologický	CTG	záznam	při	přijetí	k	porodu.
•	 Nezatížená	osobní	porodnická	anamnéza.

3. kontraindikace

•	 	Výskyt	jakékoli	patologie	v	průběhu	I.	nebo	II.	doby	po-
rodní (včetně podezření na chorioamnionitidu a fetální 
distres).

•	 Podání	epidurální	analgezie.
•	 Známé	infekce	rodičky	–	např.	hepatitis,	HIV.

4. Podmínky pro zdravotnické zařízení

•	 	Vodní	lázeň	(vana,	bazén)	je	součástí	porodního	sálu	–	
boxu.

•	 	Podmínky	provozu	lázně	–	vany	jsou	schváleny	hygieni-
kem.

•	 	Podlahová	krytina	v	místnosti	lázně	musí	splňovat	po-
žadavky bezpečnosti práce – nesmí klouzat.

•	 	Při	pobytu	rodičky	v	lázni	je	nutná	neustálá	přítomnost	
kvalifikované osoby a další osoby poblíž pro případný 
transport rodičky z lázně.

•	 	Vypuzovací	 fázi	 II.	doby	porodní	 je	osobně	přítomen	
porodník i pediatr.

•	 	Rodička	porod	do	vody	aktivně	žádá	a	podepíše	„infor-
movaný souhlas“.

•	 	Pracoviště	eviduje	porody	do	vody	včetně	komplikací	
u matky i novorozence (viz bod 7).

•	 	Je	vhodné,	aby	pracoviště	vedlo	přípravu	rodičů	k	porodu	
ve vaně, včetně umožnění návštěvy na porodním sále.

    11.  PoDmÍnKY, ZA KteRÝCH LZe AKCePtoVAt PoRoD Do VoDY 
nA PRACoVIŠtÍCH, KteRá Se K tAKoVÉ ALteRnAtIVĚ RoZHoDnoU
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5. Podmínky pro rodiče

•	 	Výslovný	písemně	dokumentovaný	zájem	o	porod	do	
vody.

•	 Podpis	informovaného	souhlasu	rodičkou.

6. Vedení porodu do vody

Příprava k porodu
Je nutné, aby rodička se zájmem o tento způsob porodu 

byla již v průběhu těhotenství seznámena se všemi jeho 
výhodami a riziky. Rodičky, které chtějí využít analgetic-
kého a relaxačního působení teplé vody a ukončit porod 
klasickým způsobem, mohou vstoupit do lázně kdykoli, tj. 
i před začátkem aktivní fáze I. doby porodní. Rodičkám, 
které chtějí rodit do vody, podáme před vstupem do lázně 
očistné klyzma.

Příprava lázně
K lázni používáme dále neupravenou pitnou vodu z vodo-

vodního řadu. Teplotu vody si určuje rodička sama a nesmí 
přesahovat 38 oCelsia. Po porodu je nutno provést povrchovou 
dezinfekci vany.

Vedení I. doby porodní
Respektujeme obecné zásady vedení I. doby porodní. 

Rodička vstupuje do lázně během I. doby porodní. V prů-
běhu I. doby porodní může rodička využít pobytu v lázni 
i opakovaně. Rodička zaujme takovou polohu, která jí při-
náší největší úlevu. Při delším pobytu ve vodě je vhodné 
doplňovat ztráty tekutin vzniklé pocením pitím slazeného 
čaje a minerálních vod.

Srdeční frekvenci plodu monitorujeme intermitentně 
sondami a přístroji určenými k použití pod vodou, které 
nesmí být napojeny na elektrickou síť. Kontrolujeme krevní 
tlak a pulz matky, při delším pobytu ve vodě i tělesnou tep-
lotu. Odtékající plodovou vodu nepovažujeme za kontrain-
dikaci pobytu ve vodě.

Dirupci vaku blan lze provést ve vodě. Vaginální vyšet-
ření rodičky ve vodě je možné. V případě výskytu jakékoli 
patologie je nutno pobyt ve vodě ihned ukončit.

Vedení II. doby porodní
Respektujeme obecné zásady vedení II. doby porodní.

Po porodu plodu doporučujeme vypustit vodu z lázně pro 
kontrolu velikosti krevní ztráty.

Ochrana personálu
Lékař nebo porodní asistentka používá při vyšetření 

a porodu rodičky takové pomůcky, aby byla chráněna kůže 
před kontaktem s vodou, ve které je rodička.

7. registr komplikací pracoviště

Pracoviště provádějící porody do vody registruje kompli-
kace spojené s porodem do vody. 

Informovaný souhlas – doporučený minimální rozsah
Pod pojmem porod do vody rozumíme takový průběh 

závěrečné fáze porodu, kdy se hlavička, novorozenec i celé 
jeho tělo porodí pod úrovní vodní hladiny.

Možnost vedení porodu do vody stanoví porodník po 
přijetí rodičky k porodu poté, jakmile zhodnotí celkový tě-
lesný stav rodičky, provede porodnické vyšetření a zhodnotí 
záznam srdeční akce plodu provedený na kardiotokografu.

V průběhu porodu je možné využít pobytu ve vodě i opa-
kovaně. Při vlastním porodu je přítomen porodník i dětský 
lékař. Dojde-li v kterékoli fázi porodu k neočekávaným kom-
plikacím, je nutno okamžitě pobyt ve vodě ukončit a upo-
slechnout doporučení odborného personálu.

Tento způsob porodu je považován za bezpečný, pokud 
jde o zcela normální průběh porodu.

Pozitivním efektem pro rodičku takto vedeného porodu 
je obvykle úleva při bolesti, možnost měnit polohu těla 
v průběhu porodu, provádí se méně nástřihů hráze. Dosud 
nebyl jednoznačně prokázán negativní ani pozitivní účinek 
takto vedeného porodu na novorozence.

U novorozence může dojít k vdechnutí plodové vody 
s nutností odsátí dýchacích cest, eventuálně s intubací – za-
vedení kanyly do průdušnice, nebo k infekčním komplikacím 
stejně jako při každém porodu, aniž by to bylo způsobeno 
samotným porodem do vody.

Informovaný souhlas:
Mám zájem o způsob vedení porodu do vody. Jsem si vě-

doma možných rizik spojených s takto vedeným porodem.
Podpis rodičky 
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Díky dlouhodobě vypracované a průběžně aktualizované 
organizační struktuře perinatální péče se české porodnictví 
se svými výsledky řadí mezi nejvyspělejší země světa. 

Mnohaleté snahy o propagaci vedení porodů v domácnos-
ti vedené některými soukromými porodními asistentkami 
a laickými společnostmi jsou negativním jevem, který by 
mohl vést ke zvýšení komplikací, k nárůstu mateřské i no-
vorozenecké nemocnosti i úmrtnosti. 

Argumentace zahraničními zkušenostmi je lichá – všech-
ny země tolerující domácí porody vykazují horší výsledky 
perinatální péče než Česká republika, navzdory tomu, že 
doma probíhají pouze porody, u nichž se očekává fyziolo-
gický průběh.

Rozpoznat, zda těhotenství skončí fyziologickým poro-
dem, či nutností porodnické operace, je nemožné, neboť 
porod je dynamický proces, který se může zkomplikovat 
v kterékoli fázi svého průběhu, kdy může dojít k akutním 
komplikacím, bezprostředně ohrožujícím život plodu (jako 
výhřez pupečníku, akutní hypoxie) nebo matky (např. po-
porodní krvácení z jakékoli příčiny – porodním poraněním 
počínaje a hypotonií dělohy konče) nebo ohrožením obou 
(např. abrupce placenty). Tyto komplikace nelze v domác-
nosti řešit, jak se ostatně v případech proběhlých porodů 
s trvalými následky i potvrdilo.

Porody v domácnosti přinášejí zbytečná rizika jak pro 
matku, tak pro plod a nemohou vyvážit pochybné výhody 

domácího prostředí. ČGPS označila plánovaný porod mimo 
zdravotnické zařízení za postup v rozporu se současnými 
dostupnými poznatky lékařské vědy, tj. non lege artis.

Zásadně nesouhlasíme s mylným informováním těhot-
ných žen a jejich partnerů na předporodních kurzech vede-
ných některými soukromými porodními asistentkami, které 
propagují porody v domácnosti bez osvětlení jejich rizika 
oproti porodům vedeným ve zdravotnickém zařízení. 

Podle článku 5 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně 
lze jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví, tedy i předem plá-
novaný porod doma, provést jen za podmínky, že k němu do-
tčená osoba dala svůj svobodný a informovaný souhlas. Tato 
osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze 
zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Neupozornění 
na rizika porodu doma ze strany zdravotníka, který jej má 
vést, je tedy velmi hrubým porušením uvedeného článku 
Úmluvy, která má vyšší právní sílu než zákon.

Jedinou zárukou bezpečného vedení porodu je porodní 
sál, který je vybaven pro stanovení diagnózy a řešení náhle 
vzniklých stavů před porodem, za porodu i po porodu.

Z těchto důvodů jsou porody v domácnosti v pojetí sou-
časné medicíny nedoporučitelné, jejich důsledkem by mohlo 
být zhoršení výsledků perinatální péče na úroveň méně 
rozvinutých zemí. Česká republika by tak ztratila kredit 
státu s vynikajícími výsledky v perinatologii srovnatelnými 
s nejvyspělejšími zeměmi světa. 
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Z odborného hlediska považujeme následující specifikaci 
základního porodnického pracoviště za nezbytnou, odpoví-
dající požadavkům lege artis poskytované porodní péče, bez 
ohledu na statut zařízení, jeho zřizovatele a management.

1.  Pracoviště musí splňovat základní technické a hygie-
nické podmínky zdravotnického zařízení podle přísluš-
ných předpisů.

2.  Pracoviště musí být schopno poskytovat péči v ná-
sledujících situacích:

•	 	Dohled	nad	fyziologicky	probíhajícím	porodem	ve	všech	
aspektech této péče.

•	 	Screening	rizikových	stavů	a	stavů	patologických	a	jejich	
včasné odeslání na pracoviště vyššího typu. Odesílající 
pracoviště má odbornou odpovědnost za transfer.

•	 	Řešení	akutních	stavů	v	těhotenství,	za	porodu	a	v	šes-
tinedělí, jejichž povaha neumožňuje odeslání na praco-
viště vyššího typu.

3.  Materiálně technické vybavení musí umožnit včasnou 
diagnostiku rizikových a akutních stavů v těhotenství, 
za porodu a v šestinedělí (ultrazvuk, monitor, základní 
laboratoř).

4.  Materiálně technické vybavení musí umožnit vyko-
nání akutního císařského řezu se zahájením operace 
do 15 minut od vzniku indikace (stanovení diagnózy) 
v naléhavých případech. Současně musí být zabezpečena 
možnost výkonu urgentní porodnické operace směřující 
k ukončení porodu v případech ohrožení plodu či rodičky, 
kdy není indikován císařský řez, nebo gynekologické 
operace k odvrácení zdraví či život ohrožujících stavů 
v poporodním období (operační sál s nezbytným záze-
mím, anesteziologické vybavení).

5.  Technické zázemí musí umožnit hospitalizaci po dobu 
nezbytnou k výkonu diagnostických a léčebných pro-
cedur, pro vlastní porod a pro šestinedělí u všech typů 
porodů (nezbytný lůžkový fond).

6.  Personální vybavení musí zabezpečit kvalifikovanou 
asistenci u každého fyziologického porodu (porodní asi-
stentka, lékař).

7.  Pro screening rizika, diagnostiku komplikací a pa-
tologických stavů musí být zajištěn kvalifikovaný 
personál s příslušnou odbornou erudicí a rozhodovací 
(indikační) pravomocí (lékařský tým včetně atestova-
ného odborníka).

8.  Pro operační řešení náhlých stavů musí být zajištěn 
adekvátní lékařský tým a ostatní zdravotnický per-
sonál nezbytný k provedení těchto výkonů (operatér, 
asistent, instrumentářka, anesteziolog, anesteziologická 
sestra, pediatr).

9.  Minimální počet porodů by měl umožnit udržení od-
borné úrovně zejména s ohledem na pravděpodobnou 
expozici stavům, které vyžadují urgentní řešení a ode-
slání pacienta není možné.

Kvalifikovaná porodní asistentka je kompetentní k ve-
dení fyziologických porodů a k jejím povinnostem patří včas-
ná identifikace změny fyziologického stavu ve stav nefyziolo-
gický. K posouzení změny stavu rodičky či plodu je z hlediska 
technického nezbytné základní vybavení, které umožňuje 
identifikaci stavů, jež mohou vést k vážnému ohrožení zdra-
ví či života matky nebo plodu. V této souvislosti hovoříme 
o náhlé změně stavu u těhotné nebo rodičky či plodu, který 
není odhalitelný předchozí péčí v průběhu těhotenství či 
předcházející části porodu, který mohl do té doby probíhat 
zcela fyziologickým způsobem. Proto jakékoliv pracoviště, 
bez ohledu na to, kdo je bezprostředním poskytovatelem 
porodní péče, musí podle našeho názoru disponovat tako-
vými prostředky, které takovou neodkladnou diagnostiku 
umožňují. Specificky jde o technické prostředky umožňující 
monitorování stavu plodu (kontinuální sledování srdečních 
ozev plodu) či vizualizaci intrauterinního prostředí (B-mode 
ultrazvuk), a dále základní laboratorní zázemí.

Z hlediska personálního je pochopitelné, že diagnostická 
technologie vyžaduje kvalifikovanou obsluhu. 

Je-li identifikována změna stavu z fyziologického na ne-
fyziologický (zejména s ohledem na závažné patologie), pak 
patří k základním povinnostem porodní asistentky zajištění 
včasné následné péče. 

V tomto smyslu je nezbytná taková organizační struk-
tura a geografické umístění zdravotnického zařízení, aby 
bylo možné zahájit operační intervenci (specificky zejména 
císařský řez) do 15 minut od diagnostiky závažné patologie 
průběhu těhotenství či porodu. Tomuto požadavku musí od-
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povídat zejména transportní možnosti pracoviště a okamžitá 
připravenost operačního týmu, ve kterém již je přítomnost 
kvalifikovaného lékařského personálu jistě nezbytná. V této 
souvislosti podotýkáme, že indikaci k operaci musí stano-
vit kvalifikovaný odborník s indikační pravomocí v tomto 
ohledu.

Výše uvedené požadavky vyplývají z potřeby zajistit 
zdravotnickou péči lege artis v urgentních, nepředpověditel-
ných situacích, specificky při akutním nedostatku přívodu 
kyslíku plodu (pupečníkové či placentární komplikace) či 
závažném porodnickém krvácení (předčasné odlučování 
lůžka, patologická placentace, poruchy koagulace, ruptura 
děložní stěny). V takových situacích je související nemoc-
nost či úmrtnost velice vysoká i při poskytnutí adekvátní 
péče a jakékoli její oddálení může mít zcela fatální důsled-
ky. V roce 2004 se v ČR vyskytlo předčasné odloučení lůžka 
v 0,18 %, ruptura dělohy se vyskytla v témže roce u 1 rodič-
ky na každých 1393 porodů a k výhřezu pupečníku došlo 
u 1 plodu na každých 828 porodů. K závažným komplikacím 
po porodu a v šestinedělí došlo v roce 2004 u 3,5 % porodů 
(data ÚZIS, 2005).

Soustředěným úsilím odborné společnosti a státní správy 
se v ČR podařilo systematicky snížit úmrtnost plodů a no-
vorozenců na úroveň, která řadí ČR k zemím s nejlepšími 
výsledky porodnické a neonatální péče na celém světě. Více 
než 99,8 % porodů probíhá v lůžkových zařízeních a stále větší 
část populace těhotných žen rodí v největších porodnicích. 
Podle údajů Světové zdravotnické organizace je perinatální 
úmrtnost novorozenců v ČR výrazně nižší než ve většině 
zemí Evropské unie (viz WHO, Health for All Database). 
Proto považujeme odborné požadavky na věcné a personální 
vybavení pracovišť, kde probíhají porody, za odpovídající 
požadavku lege artis poskytované perinatální péče v ČR, 
která je zaměřena na minimalizaci ohrožení zdraví a života. 
Jsme toho názoru, že jakékoli zdravotnické zařízení, bez 
ohledu na poskytovatele péče, musí výše uvedená kritéria 
splňovat. Pokud jde o ambulantní odvádění porodů v ČR, 
tedy o způsob neobvyklý v našem prostředí, podotýkáme, 
že hospitalizace matky i po fyziologickém porodu je zásadně 
ovlivněna organizací a pravidly následné pediatrické péče 
o novorozence.

V České republice probíhá postupná redukce počtu ma-
lých porodnických pracovišť s počtem porodů nižším než 
500 porodů za rok a tlak klientů vede k postupně se zvyšující 
oblibě největších porodnických zařízení, která jsou schopna 
zvládat i nejakutněji vzniklé komplikace. Z tohoto pohledu je 
vznik jiných porodních míst nepříliš logický, i když jistě ne 
vyloučený. Nicméně je nutné zabezpečit následující:

1.  Podle našeho odborného hlediska by měl správní úřad 
stanovit nezbytné vybavení pracoviště včetně požadavku 
na časové a organizační zajištění dostupnosti následné 
péče podle výše uvedených principů, tak aby nemohlo 
dojít ke snížení špičkové světové úrovně výsledků české-
ho porodnictví a neonatologie (technické vybavení pro 
monitorování stavu plodu a matky). 

2.  Indikování akutního operačního řešení je v kompetenci 
pouze lékařského personálu. Proto považujeme bez-
prostřední dostupnost lékaře porodníka a pediatra za 
neopominutelný požadavek k poskytování péče lege artis 
(dostupnost lékaře s indikační pravomocí).

3.  Péče v kterémkoli zdravotnickém zařízení určeném k ve-
dení porodů musí zajistit neodkladné řešení akutních 
stavů s ohledem na transport a organizaci okamžité 
péče v časových limitech výše uvedených (okamžitá 
diagnostika, schopnost indikací operačních intervencí, 
zodpovědnost za transport).

4.  Návaznost zdravotní péče o novorozence a rodičku v pří-
padě komplikace porodu v méně akutních situacích musí 
být zajištěna v systému zdravotní péče po organizační 
a legislativní stránce (dostupnost, smluvní zajištění). 
Zdravotnické zařízení musí též splňovat požadavky po-
vinného poskytování údajů do zdravotnických registrů 
ČR (Zpráva o rodičce, Zpráva o novorozenci aj.).

Výše uvedené požadavky žádným způsobem nekompro-
mitují kompetence kvalifikovaných porodních asistentek 
stanovené v rozsahu platných právních norem, zejména 
s ohledem na vedení fyziologických porodů.

Vyjádřit se k jednoznačným kritériím hranice mezi fy-
ziologickým a nefyziologicky probíhajícím porodem není 
jednoduché a je podmíněno aktuální úrovní znalostí a mož-
nostmi v medicíně. Nejsnáze bychom mohli definovat jako 
fyziologický takový porod, který nevyžaduje ve svém průběhu 
žádné zásahy ze strany zdravotnického personálu a vede 
k porodu zdravého novorozence.

Porod je však několikahodinový proces, v jehož průběhu 
může dojít bez jakýchkoli předcházejících známek k závažné 
komplikaci, která vyžaduje neodkladné řešení, jak bylo již 
opakovaně zmíněno. Není tedy možná jednoznačná dife-
renciace populace těhotných žen na rodičky, které porodí 
fyziologicky, a které nikoliv. Předporodní screening rizika 
pouze umožní identifikovat skupinu rodiček, ve které je 
pravděpodobnost závažných patologií nižší. 

O tom, že porod proběhl fyziologicky, se opravdu lze 
vyjádřit pouze po ukončení celého porodního děje, nicméně 
neznamená to, že by porodní asistentka nemohla poskytovat 
péči po celou dobu, kdy porod skutečně fyziologicky probíhá. 
Je však povinna rozpoznat s využitím klinických i technic-
kých prostředků změnu stavu, které vyžadují zásah lékaře. 
Porodní asistentka je povinna v takovém případě předat 
pacientku do lékařské péče.

Možnost výskytu akutní patologie i při dosud fyziologic-
kém průběhu vyžaduje bezprostřední součinnost s lékařem, 
kdy časové limity vyplývají ze současných znalostí a možností 
porodnické péče v ČR, tedy z požadavků poskytovat tuto 
péči lege artis. Nedoporučujeme používat v tomto kontextu 
termín spontánní porod, neboť i spontánní porod může pro-
bíhat patologicky a vyžadovat bezprostřední opatření.
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Jsme toho názoru, že směrnice Rady 80/155/EEC hovořící 
o vytvoření stejných podmínek pro výkon porodní asistence 
v EU a umožnění volného pohybu služeb v oblasti porodní 
asistence nemůže být uplatněna proti principu poskytování 
péče lege artis a jistě by to i odporovalo duchu této normy. 
Podle platných právních norem je pro stanovení lege artis 
postupu zásadně důležitý názor odborný, který je schopen 
reflektovat současnou úroveň znalostí v příslušném obo-
ru medicíny. V tomto pohledu považujeme názor odborné 
společnosti za vysoce relevantní pro stanovení nezbytného 
věcného a personálního vybavení při současných znalostech 
a úrovni péče o těhotnou ženu a novorozence.

Námi předkládané požadavky na věcné, personální a or-
ganizační podmínky činnosti zdravotnického zařízení po-
važujeme za minimální, odpovídající postupům lege artis 
poskytované péče, bez ohledu na typ a management tohoto 
zařízení. Tímto není nijak dotčena činnost porodních asis-
tentek v rozsahu současných norem. Naopak úzká součin-
nost všech zdravotnických pracovníků v oboru péče o ženu 
v průběhu porodu může dále snižovat rizika, vyplývající 
z povahy tohoto procesu.

antibiotická strategie pro snížení incidence časných 
a pozdních novorozeneckých a mateřských infekcí

Gravidita nezvyšuje ani nesnižuje pohotovost k výskytu 
nežádoucích účinků antibiotik. 

1. antibiotická profylaxe gbs 

(viz doporučený postup Diagnostika a léčba streptokoků skupiny 
B v těhotenství a za porodu)

Volba preparátu a dávkování
ATB první volby: Penicilin G i.v., iniciální dávka 5 mi- 

lionů IU i.v., dále 2,5–3 mil. IU v intervalu 4 hodin. Neporo- 
dí-li žena do 8 hodin od iniciální dávky, doporučujeme pro-
dloužit interval podání na 2,5 mil. IU každých 6 hodin do 
porodu plodu (nebo do zjištění negativity screeningového 
vyšetření).

ATB alternativní: Ampicilin i.v., iniciální dávka 2 g i.v., 
dále 1 g i.v. v intervalu 6 hodin až do porodu.

Volba ATB při alergii na penicilinová ATB

Pacienti s nízkým rizikem anafylaxe či nevěrohodnou 
alergickou anamnézou:

Cefalosporiny 1. generace i.v. (cefazolin, cefalotin) 
iniciální dávka 2 g i.v., dále 1 g v intervalu 8 hodin až do 
porodu.

Pacienti s vysokým rizikem anafylaxe (anafylaxe, an-
gioedém, respirační obtíže, urtica po podání PNC v ana-
mnéze):

Klindamycin i.v., iniciální dávka 900 mg i.v., dále 
900 mg i.v. v intervalu 8 hodin až do porodu.

Vankomycin i.v., 1 g i.v. v intervalu 12 hodin až do poro-
du (toto „rezervní ATB“ je vyhrazeno pro pacientky s vysokým 
rizikem anafylaxe a prokázanou rezistencí k jiným ATB).

Streptokoky skupiny B (GBS) si v České republice zacho-
vávají vynikající citlivost k základnímu penicilinu, který by 
měl být nadále v profylaxi preferován před ampicilinem.

Ampicilin je v současnosti považován za odpovídající 
alternativu penicilinu v indikaci profylaxe GBS. Vyšší výskyt 
novorozeneckých infekcí vyvolaných rezistentními kmeny 
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po aplikaci ampicilinu nebyl v epidemiologických studiích 
potvrzen. Jeho teoretickou nevýhodou je vyšší selekční tlak 
při širším spektru účinku. 

Při odtoku plodové vody u termínové gravidity s pozitiv-
ním screeningem GBS podáváme ATB hned při příjmu na 
porodní sál a porod provokujeme podle doporučení o indukci 
porodu.

Bude-li v těhotenství pozitivní kultivace moči, lze předpo-
kládat i masivní kolonizaci rekta a pochvy, a proto podáváme 
perorálně antibiotika podle citlivosti ihned a intrapartálně 
aplikujeme antibiotika podle výše uvedeného schématu.

Antibiotickou léčbu ukončujeme s porodem plodu, pouze 
při jasném klinickém nálezu infekce matky doporučujeme 
pokračovat v léčbě.

2. antibiotická profylaxe u předčasně odteklé plodové 
vody (Prom)

(viz doporučený postup Současné názory na management odtoku 
plodové vody) 

V profylaxi pre-, intra- a postpartální infekce u předčasně 
odteklé plodové vody postupujeme podle nejnovějších poznat-
ků a zahajujeme empirickou antibiotickou terapii, kterou 
následně upravujeme na cílenou podle výsledku kultivace – tu 
odebíráme vždy před zahájením ATB terapie. 

Prepartální ATB profylaxe GBS infekce se řídí samo-
statným standardem a je nutné ji zahájit vždy při PPROM, 
u pacientek bez známek klinické chorioamnionitidy není 
nutné přidávat další antibiotickou léčbu. 

Indikace k zahájení empirické ATB terapie

Empirickou ATB terapii zahajujeme při odtoku plodové 
vody ihned u:

–	 gravidity	<	37+0	týden,
–	 	gravidity	≥	37+0	týden	s	GBS	pozitivitou	či	pozitivními	

zánětlivými markery,
–	 	gravidity	≥	37+0	 týden	s	neznámým	GBS	statusem	

a přítomností rizikových faktorů, např. febrilie mat-
ky (teplota > 38 °C), pozitivní rychlotest pro GBS, 
ev. (podle rozhodnutí lékaře) odtok plodové vody 
 > 18 hodin.

Empirickou ATB terapii nezahajujeme při odtoku plo-
dové vody u:

–	 	gravidity	 ≥	 37+0	 týden	 s	negativní	GBS	kultivací	
(aplikace antibiotik po 18 hodinách po odtoku VP 
nemá jasný benefit);

– rozhodnutí o aplikaci ATB je na ošetřujícím lékaři.

•	 	Empirická	strategie	je	použitelná	bez	ohledu	na	týden	
gravidity.

•	 	Při	znalosti	výsledků	kultivací	je	nutné	přejít	z	empirické	
léčby na léčbu cílenou podle konkrétního kultivačního 
nálezu a citlivosti.

•	 	Při	PPROM	v	pásmu	těžké	a	extrémní	nezralosti	je	vhodné	
individualizovat ATB terapii i strategii vedení porodu ve 
spolupráci s neonatologem.

Délka empirické ATB terapie

•	 	Závisí	na	strategii	péče	(konzervativní	přístup	–	snaha	
o prolongaci těhotenství, nebo provokace porodu či ukon-
čení per SC).

•	 	Na	cílenou	ATB	terapii	je	povinnost	přejít	při	známkách	
infekce po zjištění výsledku kultivačních vyšetření a cit-
livosti, pokud nedošlo k porodu.

•	 	Při	konzervativním	přístupu,	nepřítomnosti	děložní	
činnosti, negativitě (negativizaci) infekčních parametrů 
je indikováno ukončení ATB terapie.

Volba ATB při negativitě klinických a/nebo laboratorních 
známek infekce

ATB první volby:
Penicilin G i.v., iniciální dávka 5 milionů IU iv., dále 

2,5–3 mil. IU v intervalu 4 hodin až do porodu.
ATB alternativní:

Ampicilin i.v., iniciální dávka 2 g i.v., dále 1 g i.v. v in-
tervalu 6 hodin až do porodu.

Volba ATB při alergii na penicilinová ATB

Pacienti s nízkým rizikem anafylaxe či nevěrohodnou 
alergickou anamnézou: cefalosporiny 1. generace i.v. (cefa-
zolin, cefalotin) iniciální dávka 2 g i.v., dále 1 g v intervalu 
8 hodin až do porodu.

Pacienti s vysokým rizikem anafylaxe (anafylaxe, angio- 
edém, respirační obtíže, urtica po podání PNC v anamnéze): 

Klindamycin i.v., iniciální dávka 900 mg i.v., dále 
900 mg i.v. v intervalu 8 hodin až do porodu.

Vankomycin i.v., 1 g i.v. v intervalu 12 hodin až do porodu 
(„rezervní ATB“ vyhrazeno pro pacientky s vysokým rizikem 
anafylaxe a prokázanou rezistencí k jiným ATB).

Volba ATB při pozitivních klinických a/nebo laborator-
ních známkách infekce

Zahájení empirické terapie: 
Ampicilin v iniciální dávce 2 g i.v. a dále 1 g po 6 hodinách 

ve schématu shodném s peripartální profylaxí GBS (viz výše) 
a gentamicin 240 mg i.v. v intervalu 24 hodin.
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Při alergii na PNC – volba alternativního ATB (za PNC, 
za ampicilin) stejná jako u profylaxe GBS

V případě klinické chorioamnionidy, SIRS matky zvolit 
ATB podle konzultace s ATB centrem, pokud není konzultace 
možná, zahajuje se empirická terapie dvojkombinací: 

Ampicilin i.v., iniciální dávka 2 g (v tomto případě možno 
volit), dále 1,0 g v intervalu 6 hodin a Gentamicin 240 mg i.v. 
v intervalu 24 hodin, připojuje se radikální postup.

Zahájenou empirickou ATB terapii je vždy povinnost 
upravit po konzultaci s antibiotickým centrem na terapii 
cílenou ihned po zjištění výsledků kultivačních vyšetření 
a citlivosti (tj. po 24–48 hodinách).

Volba preparátu při známém výsledku kultivačního 
vyšetření (cílená terapie): 

Volba preparátu se řídí kultivačním nálezem a citlivostí, 
zahajuje se přímo cílená léčba (účinné ATB s co nejužším 
spektrem proti identifikovanému patogenu). 

ATB se podává vždy intravenózně. 
V případě pozitivního záchytu atypických bakterií 

(ureaplasma, mykoplazma, chlamydie) je indikován azitro-
mycin 500 mg i.v. v intervalu 24 hodin, celková doba léčby 
6–7 dnů. 

3. antibiotická profylaxe u hrozícího předčasného porodu 
bez odtoku plodové vody

Aplikujeme GBS profylaxi až do výsledku kultivace ode-
brané při příjmu (48 hodin), 

–  pokud je kultivace negativní, ATB léčbu přerušuje-
me, 

–  pokud je kultivace GBS pozitivní, pokračujeme v léčbě 
7 dní.

1. léčba žen při dlouhodobé antikoagulační terapii 
plánujících těhotenství 

1.1. Prekoncepčně přechod z perorálního kumarinu (PAK 
– warfarin) na terapeutické dávky nefrakciovaného heparinu 
(UFH) nebo nízkomolekulárního heparinu (LMWH).

1.2. V případě neplánové koncepce je pro plod bezpečné, 
pokud se přejde z PAK na UFH nebo LMWH nejpozději do 
6. gestačního týdne.

2. léčba venózního trombembolismu (VTe) během 
těhotenství 

Terapeutické dávky LMWH či UFH s následným (asi po 
14 dnech) přechodem na profylaktickou dávku.

3. Prevence VTe během těhotenství

3.1. Předcházející VTE a těhotenství

3.1.1. Jedna epizoda VTE při přechodné protrombotické 
dispozici – laboratorní kontroly hemokoagulačních parame-

trů, popřípadě transkutánní UZ (CUS), peripartálně profy-
laktické dávky LMWH či UFH, po celé šestinedělí pokračovat 
v profylaktické dávce LMWH. Možný je i přechod na PAK.

3.1.2. Pokud bylo příčinou vzniku VTE samotné těhoten-
ství či orální kontracepce, je doporučeno zahájit antitrombo-
tickou profylaxi UFH nebo LMWH již v průběhu těhotenství, 
nejpozději od jeho druhé poloviny. 

3.1.3. U idiopatické příčiny VTE je doporučeno postupovat 
jako v případech 3.1.2. Jako nepodkročitelné minimum je 
přípustné v těchto případech těhotnou laboratorně kont-
rolovat a zahájit profylaxi LMWH či UFH peripartálně a po 
porodu pokračovat po celou dobu šestinedělí. Přechod na 
PAK je možný.

3.1.4. Jedna epizoda VTE spojená s klinicky závažnou 
trombofilií či pozitivní rodinnou anamnézou VTE bez za-
vedené dlouhodobé léčby PAK je doporučeno podávat pro-
fylakticky LMWH (4) nejpozději od začátku druhé poloviny 
těhotenství, peripartálně je doporučeno zvýšit dávku na 
střednědávkovaný LMWH či mini- až střednědávkovaný 

    15.  AntItRomBotICKÉ  ZAJIŠtĚnÍ tĚHotnÝCH žen PoDLe RIZIKA 
tRomBoemBoLICKÉ nemoCI (ten) – DoPoRUČenÝ PoStUP

1. revize 2010

Autoři
M. Penka, T. Binder, P. Dulíček

Oponenti
Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP
Výbor České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP



352013, 78, supplementum      česká gynekologie

UFH, po celé šestinedělí pokračujeme v profylaktické dávce 
LMWH. Poporodní přechod na PAK je možný.

3.1.5. Mnohočetná epizoda VTE a/nebo dlouhodobá léčba 
PAK – po celou dobu těhotenství adjustovaná léčba UFH nebo 
LMWH s následnou dlouhodobou poporodní léčbou PAK.

Poznámka: Všem pacientkám, které prodělaly VTE, se 
doporučuje nosit elastické kompresní punčochy s výjimkou 
akutních stavů žilní trombózy.

Toto opatření se vztahuje i na období vlastního porodu 
a šestinedělí.

3.2. Trombofilie a VTE spojené s těhotenstvím

3.2.1. Klinicky méně závažné trombofilní mutace (hetero-
zygotní FV [Leiden] či heterozygotní FII-20210A [protrombin]) 
bez předchozí epizody VTE – laboratorní kontroly hemo-
koagulačních parametrů v průběhu těhotenství a aktivní 
profylaxe LMWH před předpokládaným termínem porodu 
(po ukončeném 38. t. g.) a pokračování v profylaxi LMWH po 
celou dobu šestinedělí. Přechod na poporodní aplikaci PAK je 
možný.  CAVE: v případě přítomnosti dalších tranzitorních 
rizik je nutné zvážit zahájení aktivní profylaxe VTE dříve 
v průběhu těhotenství.

3.2.2. U pacientek s vrozeným defektem antitrombinu 
III (AT III), proteinu C (PC), proteinu S (PS), nosičstvím 
trombofilní mutace v homozygotní formě nebo nosičstvím 
kombinace mutací, přítomností antifosfolipidového syndro-
mu (APA, viz dále) – aktivní profylaxe LMWH po celou dobu 
gravidity a po celou dobu šestinedělí. Poporodní přechod na 
PAK je možný.

3.2.3. Nosičství mutace metyltetrahydrofolát reduktázy 
(MTHFR), pokud není spojeno s hyperhomocysteinémií, 
není z hemokogulačního hlediska považováno za význam-
né. V průběhu těhotenství postačí suplementace těhotné 
kyselinou listovou v dávce 5 mg/denně.

4. mechanické chlopenní náhrady (profylaxe)

Tyto vysoce rizikové pacientky jsou předány do péče kar-
diologických poraden perinatologických center;
a)   adjustované dávky LMWH rozděleně ve dvou denních 

dávkách po dobu celého těhotenství s nastavením 
anti-Xa	aktivity	1,0–1,2	IU/ml	nebo

b)  agresivní adjustované dávky UFH s nastavením zvýšení 
APTT do terapeutického rozmezí podle použité reagencie;

c)  u mechanické chlopenní náhrady v mitrální pozici – te-
rapeutické dávky UFH či LMWH do 13. týdne těhotenství, 
kdy se těhotná převede na warfarin a od 34. g. t. zpět na 
terapeutické dávky UFH či LMWH.
Ve všech uvedených případech je po porodu indikována 

léčba PAK.

5. Trombofilie a porodnické komplikace

5.1. Prokázané nosičství některé z forem trombofilních 
mutací spojené s habituálním potrácením (více než tři) – do 
6. až 8. týdne gravidity – antiagregační terapie acetylsa-
licylovou kyselinou (anopyrin 100 mg) a poté přechod na 
profylaktické dávky LMWH, alternativně profylaktické dávky 
LMWH od prekoncepčního obbobí.

5.2. Anamnéza těžké preeklampsie, HELLP syndromu, 
abrupce placenty, těžké formy IUGR nebo jinak nevysvětli-
telná intrauterinní úmrtí plodu – prekoncepční screening 
na trombofilní stavy. Při pozitivitě screeningu LMWH od 
počátku druhé poloviny těhotenství v profylaktické dávce. 
Častější sledování stavu plodu in utero pomocí UZ technik – 
od 30. týdne gravidity po 3 týdnech.

5.3.
a)  APA a anamnéza dvou nebo více časných potratů (do 

10. týdne těhotenství) – ASA (100 mg denně) od počátku 
gravidity a od 12. týdne profylaktické dávky LMWH;

b)  APA s výskytem pozdních těhotenských ztrát či pozd-
ních těhotenských komplikací – profylaxe LMWH v ad-
justovaných dávkách od druhé poloviny těhotenství;

c)  APA s historií VTE mající dlouhodobou léčbu PAK – 
během těhotenství profylaxe v adjustovaných dávkách 
LMWH	nebo	UFH	+	ASA	(do	34.	gestačního	týdne)	s	vý-
hledem dlouhodobé poporodní antikoagulační léčby;

d)  APA bez dosud prodělané VTE nebo ztráty plodu – ASA 
(100 mg) od počátku gravidity a podle dalšího průběhu 
klinického a případně laboratorního nálezu event. 
přecházíme na profylaxi LMWH;

e)  systémové onemocnění (lupus erythematosus) – ASA 
do 12. g. t., pak přechod na LMHW v profylaktických 
dávkách do 8. týdne po porodu (postpartálně mož-
ný přechod na PAK). Kombinace s kortikoidy podle 
známek aktivity onemocnění po konzultaci s ošet-
řujícími lékaři (revmatolog, hematolog apod.). Při 
vysoké aktivitě onemocnění (vysoké titry protilátek) 
je k dispozici možnost podání intravenózního imu-
noglobulinu (IVIG).

6. Peripartální profylaxe Ten je dále indikována:

•	 iterativní	císařský	řez,
•	 	větší	porodní	poranění	měkkých	tkání	(komplikace	cí-

sařského řezu, forcepsu, velká krevní ztráta),
•	 čtvrtý	a	každý	další	porod,
•	 věk	nad	35	let,
•	 obezita	(BMI	nad	29),
•	 imobilizace	pacientky	více	než	72	hodin,	
•	 varixy	DK,	vulvy,
•	 abrupce	placenty,
•	 HELLP	syndrom,	těžká	preeklampsie,
•	 porod	mrtvého	plodu,



36 česká gynekologie       2013, 78, supplementum

•	 	mezioborové	 indikace	 (kardiologické,	neurologické,	
hematologické atd.):
3–5denní aplikace profylaktické dávky LMWH či UFH po 

porodu – 5denní dávka je nutná při převodu na warfarin.

7. důležitá upozornění

Účinnost dávky LMWH posuzujeme podle aktivity 
anti-Xa,	stanovované	po	4	hod.	po	aplikaci	LMWH.

Účinnost dávky UFH posuzujeme podle dosaženého pro-
dloužení času APTT.

Podávání heparinů přerušujeme tak, že poslední dávka 
je aplikována 8 hodin před porodem, opětovná aplikace je 
možná 3 hodiny po porodu.

Je nutné zajištění preskripce LMWH v případě, že bude 
podáván v rámci ambulantní péče ošetřujícím či další péči 
poskytujícím lékařem.

8. Způsoby heparinizace nefrakcionovaným (UFh) 
a nízkomolekulárním (lmWh) heparinem 
podle doporučení 7. konference aCCP

1.  miniheparinizace UFH – 5000 j.s.c. à 12 hod.;
2.  střednědávkovaný UFH – subkutánní aplikace dvou den-

ních dávek dosahujících cílového nastavení terapeutic-
kých hodnot APTT;

3.  adjustovaná (terapeutická) dávka UFH – subkutánní apli-
kace dvou denních dávek dosahujících cílového nastavení 
profylaktické dávky;

4.  dávkování LMWH – dalteparine (Fragmin) 5000 j.s.c. 
à 24 hod.denně či enoxaparine (Clexane) 40 mg s.c. 
à 24 hod., nadroparine (Fraxiparine) 0,3 ml s.c. à 24 hod. 
(event. modifikace dávky zmíněných LMWH přepočtem 
na kg tělesné hmotnosti – 100 j./kg těl. hm. à 24 hod.) 
–	dosahující	cílové	aktivity	anti	Xa	aktivity	0,1–0,3	IU/
ml;

5.  střednědávkovaný LMWH – dalteparine 5000 j. s.c. 
à 12 hod. denně či enoxaparine 40 mg s.c. à 12 hod., na-
droparine 0,3 ml s.c. à 12 hod. (event. modifikace podle 
tělesné hmotnosti: 100–150 j./kg těl. hm. à 24 hod.);

6.  adjustovaná dávka či plná léčebná dávka LMWH – dal-
teparine 200 j./kg tělesné hmotnosti za 24 hod., eno-
xaparine 100 j. (1 mg)/kg tělesné hmotnosti za 12 hod., 
nadroparine 100 j. /kg tělesné hmotnosti za 12 hod. 

Zkratky
UFH – nefrakciovaný heparin
LMWH – nízkomolekulární heparin
PAK – perorální kumarin (warfarin)
ASA – kyselina acetylsalycilová
IVIG – i.v. imunoglobulin
APA – antifosfolipidový syndrom
VTE – venózní trombembolismus
CUS – kompresní ultrazvuk
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U „čisté“ hepatózy nehrozí těhotné ženě jaterní selhá-
ní. Stupeň poškození jater by měl být zohledněn při volbě 
anestezie při případném operačním porodu ve prospěch 
epidurální nebo spinální anestezie. Po porodu dochází 
k rychlému ústupu obtíží a normalizaci laboratorních 
nálezů.

Perinatální, hlavně však prenatální úmrtnost můžeme 
kladně ovlivnit důsledným monitorováním stavu plodu in 
utero a včasným ukončením těhotenství.

Lehké formy ICP 
(sérové hodnoty jaterních transamináz nepřesahují 3 mkat/l, 
lehce zvýšené hladiny žlučových kyselin, intermitentní 
pruritus)

Tato forma onemocnění je v ČR nejčastější, většinou se 
manifestuje a je diagnostikována po 38. gestačním týdnu 
anebo náhodně těsně před termínem porodu. Tyto případy 
nevyžadují léčbu. Těhotenství šetrně směrujeme k porodu. 
Pokud se lehké příznaky ICP manifestují dříve, zahaju-
jeme léčbu, jejímž cílem je dosažení bezpečné maturity 
plodu. Těhotnou můžeme ponechat v ambulantní péči. 
Doporučíme pracovní neschopnost, jaterní šetřící dietu, 
klidový režim. Podáváme hepatoprotektiva silymarin 
(Flavobion), esenciální fosfolipidy (Essentiale), polyvita-
minové preparáty (Lipovitan), proti svědění cholestyra-
min nebo antihistaminika. Můžeme podávat malé dávky 
UDCA	(Ursosan)	2×	250	mg	p.o.	nebo	SAMe	(Transmetil)	
2×	500	mg	p.o.	Laboratoř	kontrolujeme	v	14denních	inter-
valech s ohledem na symptomy onemocnění.

Nezbytné je komplexní monitorování stavu plodu 
(skóre	modifikovaného	biofyzikálního	profilu	 l×	 týdně	
(nonstres	 test	 +	množství	 plodové	 vody),	 flowmetrie	 je-
denkrát za l4 dnů. Jsou-li příznivé podmínky, provádíme 
amnioskopii. Zkalení plodové vody nebo nízké skóre bi-
ofyzikálního profilu je indikací k ukončení těhotenství. 
Je-li stav plodu dobrý, ukončení těhotenství termínujeme 
po 37. gestačním týdnu s ohledem na vývoj onemocnění. 
Porod indukujeme podle vaginálního nálezu buď klasicky, 
nebo prostaglandiny. Odezva na podané prostaglandiny 
bývá velmi dobrá a porod probíhá poměrně rychle a ne-
komplikovaně.

Středně těžké formy
(sérové hodnoty jaterních transamináz přesahují 3 mkat/l, 
výrazně jsou v séru zvýšeny hodnoty žlučových kyselin, 
středně těžký pruritus)

U těchto případů je hospitalizace nezbytná. Pokud jde 
o pacientky v nízkých gestačních týdnech, překládáme je 
do perinatologického centra na jednotku intenzivní před-
porodní péče. Jde-li o těhotenství starší než 36 gestačních 
týdnů, je indikováno ukončení těhotenství. Způsob odvisí 
od těhotenského nálezu a stavu plodu. Jde-li o prematuritu, 
zahajujeme intenzivní terapii. Podáváme ursodeoxycholo-
vou	kyselinu	(Ursosan,	Ursofalk)	v	dávce	3×	250	mg/24	hod.	
per os. S-adenyl-metionin (Transmetil) podáváme denně 
v	dlouhotrvající	infuzi	v	dávce	maximálně	2×	500	mg/24	hod	
po 2 týdny a pak, je-li třeba pokračovat v léčbě, přecházíme 
na	perorální	formu	2×	500	mg	/	24	hodin.	Transmetil	u	těž-
kých případů podáváme vždy v kombinaci s Ursosanem. 
Monoterapie většinou selhává. Léčebně je možno přidat l0% 
glukózu (pozor na hypoglykémii novorozence po porodu) ve 
velmi pomalé infuzi, popřípadě nutramin C.

Laboratorní kontroly opakujeme podle dynamiky vývoje 
onemocnění, nejméně však 2x týdně. Ve většině případů se 
daří touto léčbou výrazně snížit hodnoty sérových trans- 
amináz i žlučových kyselin a dosáhnout rychle subjektivní 
úlevy těhotné. Zvýší-li se tímto léčebným postupem i bez-
pečnost pro samotný plod, není zatím dostatečně doloženo. 
Výsledky jsou však velmi povzbudivé. V našem souboru 71 
středně těžkých a těžkých ICP, které jsme takto léčili, nedošlo 
k žádnému perinatálnímu úmrtí. Stav plodu monitorujeme 
pomocí kardiotokografu denně, v těžkých případech i více-
krát denně, biofyzikální profil, popřípadě jeho modifikaci 
(CTG	+	AFV)	je	třeba	provádět	dvakrát	týdně.	Ultrazvukové	
biometrické a flowmetrické kontroly postačí jedenkrát za 
2 týdny. Případné známky hrozícího předčasného porodu 
v žádném případě netlumíme betamimetiky! Symptomy 
intrauterinního ohrožení plodu jsou samozřejmě indikací 
k ukončení těhotenství. Takovou indikací je i amnioskopický 
průkaz zkalené plodové vody.

Není-li dostatečná odezva na léčbu do 2 týdnů a hodnoty 
transamináz neklesají pod 8 mkat/l a přetrvávají vysoké 
hladiny žlučových kyselin, je lépe těhotenství, bez ohledu 
na maturitu plodu, ukončit. Způsob porodu je volen podle 
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vaginálního nálezu a aktuálního stavu plodu. Porody kon-
tinuálně monitorujeme. 

Těžké formy onemocnění
(sérové hladiny transamináz přesahují 10 mkat/l, sérové 
hladiny žlučových kyselin jsou extrémně vysoké, úporný 
pruritus) 

Riziko náhlé intrauterinní smrti plodu výrazně stoupá. 
Proto plod monitorujeme velmi intenzivně. Léčebné schéma 
se neliší od středně těžkých forem onemocnění. V prvních 

dnech můžeme zvýšit dávku ursodeoxycholové kyseliny až 
na	3×	500	mg	/	24	hod.	Laboratoř	kontrolujeme	denně,	pokud	
dochází přes intenzivní léčbu k dalšímu zhoršení laborator-
ních parametrů, těhotenství ukončujeme, často však pro 
urgentnost stavu per sectionem. Pokud je terapie úspěšná, 
je doporučeno indukovat porod v 36. – 37. gestačním týdnu, 
a to i v případech, kdy dosáhneme úplné remise onemocnění. 
Indukce porodu bývají většinou úspěšné.

1. definice a nejčastější příčiny PŽok

Definice
Peripartální život ohrožující krvácení je definováno jako 

rychle narůstající krevní ztráta, která je klinicky odhadnuta 
na 1500 ml a více a která je spojena s rozvojem klinických a/
nebo laboratorních známek tkáňové hypoperfuze.

Příčiny
•	 	primárně	nechirurgické	 (až	v	80	%	hypotonie/atonie	

dělohy),
•	 	primárně	chirurgické	 (poruchy	odlučování	placenty,	

porodnická poranění apod.).

2. organizační zásady pro poskytování péče u PŽok

•	 	každé	gynekologicko-porodnické	pracoviště	musí	mít	
vypracovaný pro PŽOK tzv. krizový plán (standardní 
formalizovaný postup zdravotnického zařízení),

•	 	krizový	plán	vymezuje	organizačně	a	odborně	role	jed-
notlivých členů krizového týmu při vzniku PŽOK (ne-
lékařský personál, porodník, anesteziolog, hematolog 
apod.) a určuje minimální rozsah vybavení pracoviště 
pro zajištění péče o pacientky s PŽOK.

3. diagnostický a léčebný postup 

3.1. Základní neodkladné kroky řešení PŽOK
•	 	identifikace	příčiny	PŽOK	a	neodkladné	zahájení	jejího	

odstranění; 
•	 	včasná	 identifikace	 tkáňové	hypoperfuze	a	 její	včasná	

korekce;
•	 podpora/náhrada	orgánových	funkcí;
•	 	do	doby	definitivního	ošetření	zdroje	PŽOK	je	doporučeno	

během úvodní resuscitace oběhu dosahovat hodnot systo-
lického krevního tlaku nepřesahujících 80–100 mm Hg;
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•	 	ověření	hemokoagulační	situace	pacientky	a	cílená	te-
rapie průvodní nebo vyvolávající příčiny koagulační 
poruchy;

•	 	pro	zhodnocení	závažnosti	krvácení	a	poruchy	krevní	
srážlivosti je doporučeno upřednostňovat klinický stav 
před výsledky laboratorních vyšetření;

•	 profylaxe	antibiotiky	je	doporučena.

3.2. Časná fáze PŽOK

Porodník ve spolupráci s porodní asistentkou:
•	 identifikace	zdroje	krvácení:
 – vyšetření v zrcadlech,
 – palpační bimanuální vyšetření,
 – vyšetření ultrazvukem;
•	 zhodnocení	a	zajištění	základních	životních	funkcí;
•	 zahájení	monitorace	základních	životních	funkcí;
•	 zahájení	oxygenoterapie;
•	 zajištění/kontrola	vstupů	do	krevního	řečiště;
•	 zahájení	náhrady	tekutin/tekutinové	resuscitace;
•	 podání	uterotonik	i.v.;
•	 zvážení	následujících	postupů:
 – masáž dělohy,
 – bimanuální komprese dělohy,
 – externí komprese aorty.

Doporučená úvodní laboratorní vyšetření:
•	 krevní	obraz,
•	 základní	koagulační	vyšetření	(aPTT,	PT),
•	 hladina	fibrinogenu,
•	 	předtransfuzní	vyšetření	 (krevní	skupina,	screening	

nepravidelných protilátek proti erytrocytům, test kom-
patibility),

•	 orientační	test	srážení	krve	s	trombinem.

Anesteziolog:
•	 zhodnocení	a	zajištění	základních	životních	funkcí;
•	 	zahájení/pokračování	monitorace	základních	životních	

funkcí;
•	 zahájení/pokračování	oxygenoterapie;	
•	 	zajištění/kontrola	vstupu	do	oběhu	 (doporučeno zavedení 

minimálně 2 periferních katétrů s co největším průměrem);
•	 	zahájení/pokračování	tekutinové	resuscitace	(krystaloidy 

a/nebo koloidy; při použití krystaloidů jsou preferovány balancované 
roztoky, obvyklá výchozí dávka je asi 2000 ml, u koloidů je obvyklá 
výchozí dávka 500–1000 ml);

•	 zahájení	prevence	hypotermie.

Úvodní požadavky na transfuzní přípravky (dále jen TP):
•	plazma	(v iniciální fázi zajištění dostupnosti minimálně 4 transfuzních 
jednotek – dále jen T.U.);
•	erytrocyty	(v iniciální fázi zajištění dostupnosti minimálně 4 T.U.).

3.3. Doporučený postup u hypotonie/atonie dělohy 

Krok 1
a) masáž dělohy 
b) uterotonika

– oxytocin nebo karbetocin
– metylergometrin

c) prostaglandiny 
d) digitální nebo instrumentální revize dutiny děložní 
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Při neúspěchu

Krok 2
a) odstranění koagul
b) uterotonika 
alternativně
c) Bakriho balonkový katétr, popřípadě poševní tamponáda 

Při neúspěchu neodkladně

Krok 3
a) chirurgická intervence (postupná devaskularizace dělohy) 

– postupný podvaz aa. uterinae a aa. ovaricae
– B-Lynchova sutura dělohy
– podvaz aa. iliacae internae

b)  selektivní katetrizační embolizace aa. uterinae (pokud je 
dostupná intervenční radiologie)

c)  zvážení podání rekombinantního aktivovaného faktoru 
VII (dále jen rFVIIa)

3.4. Indikace k hysterektomii: 

•	 	pokračující	PŽOK	přes	vyčerpání	všech	dostupných	 lé-
čebných postupů

•	 devastující	poranění	dělohy	
•	 děloha	jako	předpokládaný	zdroj	sepse	

4. Podpora koagulace u PŽok 

4.1. Obecné zásady
•	 	v	identifikaci	typu	koagulační	poruchy	a	jejího	léčení	je	

doporučena spolupráce s hematologem
•	 	jako	základní	výchozí	postupy	k	obnovení	účinnosti	

hemostatických mechanismů organismu a k podpoře 
koagulace jsou doporučeny:

 – maximální možná korekce hypotermie 
 – maximální možná korekce acidózy 
 – korekce hypokalcémie 
 – korekce ostatních parametrů systémové homeostázy

4.2. Postupy k obnovení/udržení hemostázy

•	 Erytrocyty
–  cílová hodnota hemoglobinu je doporučena mini-

málně 70 g/l (výrazná anémie snižuje účinnost mechanismů 
hemostázy)

–  doporučený poměr počtu T.U. erytrocytů a plazmy je 
1 : 1 až 1,5 : 1

•	 Plazma
–  podání plazmy je doporučeno při klinických znám-

kách krvácení a prodloužení PT a/nebo aPTT na 1,5ná-
sobek normálních hodnot či více

–  doporučená minimální úvodní dávka plazmy u PŽOK 
je 15–20 ml/kg 

•	 Trombocyty 
–  podání trombocytů je doporučeno u PŽOK při poklesu 

počtu	trombocytů	pod	70×109/l

•	 Fibrinogen
–  podání fibrinogenu je u pacientek s PŽOK doporučeno 

při poklesu hladiny fibrinogenu pod 1,5–2 g/l
–  úvodní dávka fibrinogenu je doporučována minimál-

ně 40 mg/kg (asi 3 g)
–  při nedostupnosti koncentrátu fibrinogenu lze použít 

transfuzní přípravky se zvýšeným obsahem fibrino-
genu (kryoprotein) 

•	 Rekombinantní aktivovaný faktor VII (rFVIIa)
– použití rFVIIa u PŽOK je doporučeno co nejdříve při 

selhání standardních postupů nebo při předpokladu jejich 
nedostatečné účinnosti s ohledem na dynamiku krvácení 
a stav orgánových funkcí 

–  cílem včasného podání rFVIIa u PŽOK je především 
snaha zabránit provedení hysterektomie, pokud to 
klinický stav a povaha PŽOK umožňuje

– předpoklady optimální účinnosti podání rFVIIa:
 – fibrinogen > 0,5 g
 – hemoglobin > 60 g/l
	 –	 trombocyty	>	50×109/l 
 – pH > 7,2
 – normotermie
 (nemožnost dosažení uvedených hodnot možnost podání rFVIIa ne-
vylučuje)
–  u stavů PŽOK je doporučována úvodní dávka 

90 až 120 μg/kg i.v. 
–  při pokračování krvácení a klinickém předpokladu 

účinnosti opakování dávky lze zvážit podání dalších 
dávek rFVIIa

Zkratky
PŽOK – peripartální život ohrožující krvácení
aPTT – aktivovaný parciální tromboplastinový čas
PT – protrombinový čas
T.U. – transfuzní jednotka
TP – transfuzní přípravek
rFVIIa – rekombinantní faktor VII 
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Definice
•	 	odhad	hmotnosti	plodu	4000–5000	g:	velký	plod,	peri-

natální rizikový faktor;
•	 	odhad	hmotnosti	plodu	5000	g	a	více:	obrovský	plod,	

perinatální patologie.

Diagnóza velkého plodu
•	 	neexistuje	přesná	metoda	ke	zjištění	hmotnosti	plodu,	

čím více informací, tím přesnější odhad;
•	 rizikové	faktory	vzniku	velkého	plodu:

– diabetes mellitus matky,
– váha před otěhotněním větší než 70 kg,
– obezita matky,
– matka vyšší než 175 cm,
– váhový přírůstek v graviditě vyšší než 15,5 kg,
– prodloužené těhotenství nad 41 týdnů,
– věk rodičky 35 let a více,
– multiparita více než 3 porody v anamnéze,
– hmotnost předchozího novorozence/ů větší než 4000 g,
– mužské pohlaví plodu,
– bílá rasa rodičů;

•	 aspekce:
– zevní a vnitřní pánevní rozměry matky,
– zevní palpační a vaginální vyšetření,
–  gravidometrie (hodnoty vybočující z pásma hmot-

nostní normy),
–  UZ biometrie a odhad hmotnosti je základní a re-

lativně nejpřesnější metoda diagnózy velkého plo-
du	 s	 odchylkou	 v	 termínu	porodu	asi	 +/-	 500	g.	
Pozitivní predikce velkého plodu se pohybuje v roz-
mezí 50–60 %.

Při indikaci metody ukončení těhotenství s velkým plo-
dem je nutno znát
•	 	způsob	ukončení	předchozího	těhotenství	pro	susp.	velký	

plod	indukcí,	extrakční	operací	(forceps,	VEX),	císařským	
řezem;

•	 	porodní	 trauma	novorozence	z	předchozí	gravidity	se	
vztahem k nadměrné hmotnosti (následky dystokie 
ramének, peripartální hypoxie a další);

•	 rizikové	faktory	vzniku	velkého	plodu	(viz	výše);
•	 odhad	hmotnosti	plodu	stávající	gravidity.

Ukončení těhotenství s velkým plodem

Předtermínová indukce porodu při odhadu hmotnosti 
plodu 4000 g a více. Musí být splněny podmínky k indukci 
porodu (cervix skóre rovno nebo větší než 5 bodů, pokud 
není indikována preindukce) a vyloučeny kontraindikace 
vaginálního vedení porodu (kefalopelvický nepoměr, pla-
centa praevia atd.).

Primární císařský řez je indikován v případech císař-
ského řezu v anamnéze, při známkách kefalopelvického 
nepoměru, při PPKP, u diabetu matky, při zatížené anamnéze 
(viz výše) a odhadu hmotnosti plodu vyšší než 4500 g.

Expektační přístup při diagnóze velkého plodu se 
nedoporučuje (další zvětšování makrosomie plodu, vznik 
primárně a sekundárně slabé děložní činnosti, vyšší frekven-
ce porodnických operací, riziko vzniku dystokie ramének, 
porodních poranění a riziko vzniku děložní hypotonie ve 
III. době porodní).
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Definice: léčiva této skupiny inhibují kontrakční akti-
vitu dělohy.

Indikace: při léčbě předčasného porodu, během porodu 
při akutní nitroděložní hypoxii, zklidnění dělohy před císař-
ským řezem a reanimaci plodu, úprava děložních kontrakcí 
při cervikokorporální dystokii, před cerkláží, během ní a po 
jejím provedení, při obratu zevními hmaty při poloze koncem 
pánevním nebo u polohy příčné u druhého dvojčete.

Látky s tokolytickými účinky na děložní sval používané 
pro intravenózní (akutní) tokolýzu

Beta-sympatomimetika (hexoprenalin Gynipral, ritodrin 
Pre-par).

Antagonisté oxytocinu (Tractocile).

Zahájení léčby: použití při léčbě předčasného porodu 
před 20. týdnem není účinné, vždy uvážit prospěšnost pro-
dloužení gestace. Intravenózní (akutní) tokolýzu je doporu-
čeno	zahájit	u	těhotných	až	ve	24+0	týdnu	těhotenství.

Ukončení léčby: ukončení intravenózní (akutní) tokolý-
zy	u	předčasného	porodu	je	doporučeno	ve	33+6	týdnu	gesta-
ce,	pokud	aplikujeme	kortikoidy	do	34+6	týdne,	prodlužuje	
se	i	aplikace	tokolýzy	do	34+6	týdnů	gestace.

Doporučený postup při léčbě β-sympatomimetiky
Rozlišujeme „parciální tokolýzu“ k regulaci nadměrné 

děložní činnosti v průběhu spontánně vedeného předčasného 
porodu hlavičkou a „akutní tokolýzu“ k zástavě děložní čin-
nosti u předčasného porodu, dále k překlenutí doby nutné 
k přípravě k operaci u akutní nitroděložní hypoxie.

Kontraindikace léčby β-sympatomimetiky
Přecitlivělost na β-sympatomimetika, nitroděložní in-

fekce – chorioamniitida, kardiovaskulární onemocnění (ta-
chykardie, myokarditida, mitrální vady, stenóza aorty, hy-
pertenze), feochromocytom, hypertyreóza, poruchy funkce 
jater a ledvin, dekompenzovaný diabetes mellitus, děložní 
krvácení, absolutní kontraindikací je předčasné odlučování 
placenty a mrtvý plod.

Nežádoucí vedlejší účinky
Periferní vazodilatace, tachykardie, palpitace, pocit 

horka, třes končetin, bolest hlavy, srdeční arytmie, střevní 
atonie, pokles TK, průjem, dyspnoe, pocení, glykosurie, 
zvýšení hodnot jaterních transamináz. Nejnebezpečnější 
je plicní edém u vícečetných gravidit při pozitivní bilanci 
tekutin, infekci a současné aplikaci kortikosteroidů.

Nežádoucí účinky na novorozence – hypoglykémie, hy-
pokalcémie, pokles TK, poruchy srdečního rytmu, ischemie 
myokardu, plicní edém, ventrikulární hemoragie v CNS.

Sledování těhotné při akutní tokolýze 
β-sympatomimetiky

Mateřský pulz, TK a dech à 2 hod. Při dlouhodobé apli-
kaci – EKG a interní kontrola. Při nadměrných nežádou-
cích účincích – respiračním distresu, srdeční frekvenci nad 
130/min., neuromuskulárních příznacích, tremoru, ce-
rebrálních vazospazmech, erytému, kožních vaskulitidách 
– je nutno léčbu okamžitě přerušit.

Účinné dávky používaných β-sympatomimetik

ritodrin ( Pre-par) hexoprenalin (gynipral)

i.v.
 

50 mg/500 ml
50 μg/min

25–50 μg/500 ml
0,3 μg/min parciální tokolýza
5–10 μg/min akutní tokolýza

per os 40 mg/12 hod. 0,5 mg à 3–6 hod
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Doporučený postup při léčbě antagonisty oxytocinu
Použití pouze při zástavě děložních kontrakcí u před-

časného porodu. Není doporučován pro akutní tokolýzu 
intrapartum.

Trvání léčby nemá přesáhnout 48 hodin. Celková apliko-
vaná dávka v průběhu jednoho cyklu by neměla přesáhnout 
330 mg léčivé dávky. V případě potřeby je možno aplikaci 
opakovat.

Kontraindikace: těhotenství mladší než 20 týdnů, nit-
roděložní infekce – chorioamniitida, předčasné odlučování 
placenty, mrtvý plod.

Nežádoucí účinky: vzácně se vyskytne hypotenze, ne-
spavost, alergická reakce, pruritus.

Vyjádření sekce perinatální medicíny při čgPs k použití 
magnezia jako tokolytika

Magnezium již není vhodným lékem pro akutní to-
kolýzu. Je však stále na mnohých pracovištích používáno 
jako alternativní tokolytikum k léčbě β-sympatomimetiky. 
Proto uvádíme doporučený postup pro magnezium sulfát 
a magnezium laktát.

Doporučené dávkování magnezia
Dávka 2 g magnezium sulfátu ve 100 ml fyziologické-

ho roztoku každých 8 hodin, nebo permanentní infuze 
2–4 g/24 hodin v dávce 30 kapek /min. Tablety magnesii 
lactici 500 mg se podávají v dávce 1,5–4 g denně rozdělené 
do 3–4 denních dávek.

Kontraindikace léčby magneziem
Absolutní kontraindikací je myasthenia gravis a srdeční 

arytmie i nitroděložní infekce. Relativní kontraindikací jsou 
renální poruchy, ischemie myokardu.

Nežádoucí účinky při léčbě magneziem
Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou nauzea, zvrace-

ní, zácpa až paralytický ileus, dysfagie a neuromuskulární 
blokády. Časté jsou hypokalcémie, hyperkalémie, hypotonie 
a hypermagnezémie. Může být zaznamenána i porucha 
srážlivosti krve (prodloužení Quickova testu).

Sledování těhotné ženy při tokolýze magneziem
Předávkování hořčíku signalizuje snížení až vymizení 

patelárního reflexu. Dále je nutná monitorace dechu, srdeční 
akce a tělesné teploty. Laboratorní hodnoty magnezia, Ca2+, 
K, Quickův test.
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Dávkování atosibanu (Tractocile) v porodnické praxi

Postup Režim Rychlost infuze Dávka

1. 0,9 ml.i.v. bolus 1 minuta 6,75 mg

2. 3hod. infuze 24 ml/hod 18 mg/hod

3. následná infuze 8 ml/hod 6 mg/hod
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Definice: kortikosteroidy podporují zralost respiračního 
systému, systému kardiovaskulárního, gastrointestinálního 
a nervového.

Indikace: hrozící předčasný porod, PPROM, antepartál-
ní krvácení, stavy vyžadující elektivní předčasný porod ze 
strany plodu a matky.

Zahájení a ukončení aplikace: kortikosteroidy podáváme 
mezi 24+0 až 34+6 týdnem gestace.

Aplikační schéma

Nejčastěji se používají glukokortikoidy betametazon 
(Diprophos) a dexametazon (Dexona).

Preparát Diprophos, inj. suspenze betamethasonum 7 mg, 
aplikujeme v dávce 14 mg (2 ampule) i.m./24 hod. ve dvou 
následujících dávkách během 48 hod. Při pokračující gravi-
ditě, pokud byla první dávka podána v nízkém gestačním 
týdnu (na hranici viability plodu), je pak možno výjimečně 
podat ještě druhou kúru. 

Preparát Dexona, dexamethasone sodium fosfát 8 mg, 
aplikujeme i.m. ve 4 následujících dávkách po 6–12 hodi-
nách. Při pokračující graviditě lze výjimečně podat druhou 
kúru s odstupem. 

Kontraindikace podání kortikosteroidů

Podání je kontraindikované u systémové zánětlivé od-
povědi matky (SIRS). Lehké a střední projevy infekce a zá-
nětu s elevací infekčních markerů kontraindikací nejsou. 
Relativní kontraindikací je glaukom, těžká hypertenze, 
srdeční arytmie, inzulin dependentní diabetes mellitus, 
u kterého je nutno zvýšit dávky inzulinu. Změny v terapii 
je nutno konzultovat s internistou.

Sledování těhotné při léčbě kortikosteroidy

Při hypertenzi či preeklampsii je nutno po podání korti-
kosteroidů počítat se zvýšením krevního tlaku, proto pečlivě 
monitorujeme hodnoty TK. Při současné terapii tokolytiky, 
zejména u vícečetné gravidity, hrozí rozvinutí plicního 
edému. V těchto případech je nutno monitorovat příjem 
a výdej tekutin.
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1. definice

Arteriální hypertenze je definována podle kritérií 
Světové zdravotnické organizace (World Health Organisation 
International Society of Hypertension – WHO/ISH) z roku 1993 
hodnotami krevního tlaku (TK) rovnými nebo vyššími než 
140/90 mm Hg, které jsou zjištěny opakovaně, tj. alespoň 
dvakrát při třech po sobě jdoucích měřeních. 

2. klasifikace hypertenze

Vzhledem k nejednotné nomenklatuře je doporučeno 
respektovat upravenou klasifikaci podle National High Blood 
Pressure Education Program Working Group on High Blood 
Presure in Pregnancy (2000) – viz tab. 1.

3. Vyšetřovací algoritmus

•	 	úzká	spolupráce	s	 internistou	 (zařazení	hypertenze,	
terapie, sledování);

•	 	sledování	stavu	těhotné	(TK,	proteinurie,	edémy,	váhové	
přírůstky, laboratorní ukazatele);

•	 	sledování	funkce	fetoplacentární	jednotky	(UZ,	CTG)	–	
k vyloučení IUGR, hypoxie plodu;

•	 včasná	hospitalizace.

4. management prenatální péče

Podle klinických a laboratorních výsledků včasná dia- 
gnostika a ve spolupráci s internistou správné zařazení hy-
pertenze je předpokladem pro další rozhodování o průběhu 
gravidity a způsobu vedení porodu, terapii a prevenci poško-
zení cílových orgánů matky.

Preeklampsie: v lehčích případech v nižších týdnech 
gestace je při adekvátní terapii možná stabilizace stavu, 
aplikace kortikoidů, další pokračování těhotenství a transfer 
do perinatologického centra.

U zralých plodů je lépe těhotenství ukončit, po indivi-
duální rozvaze většinou indukcí vaginálního porodu. Ani 
při dobře kompenzovaných hodnotách TK nepřipustíme 
přenášení.

Epigastrická bolest v druhé polovině těhotenství musí 
vždy budit podezření na rozvíjející se HELLP syndrom.

V těžkých případech je nezbytné po stabilizaci matky 
ukončit těhotenství – bez ohledu na zralost plodu – na stá-
vajícím pracovišti s přivoláním neonatologické jednotky 
intenzivní péče.

Preexistující hypertenze: chronická terapie ev. její 
úprava, selfmonitoring TK těhotnou, přizpůsobit režim 
kontrol v poradně, sledovat vývoj plodu v děloze pomocí UZ, 
od 34. gestačního týdne připojit CTG monitoring plodu, při 
opakovaných nadhraničních hodnotách TK hospitalizace. 
Ani při dobře kompenzovaných hodnotách TK nepřipustíme 
přenášení.

Preexistující hypertenze se superponovanou pre- 
eklampsií: závažný stav, obvykle s rychlou progresí, postup 
identický jako u preeklampsie.

Gestační hypertenze: nefarmakologická léčba pouze 
u hraničního tlaku s omezením fyzické aktivity, pravidelné 
kontroly TK, ev. selfmonitoring TK těhotnou, zavést léčbu, 
přizpůsobit režim kontrol v poradně, sledovat vývoj plodu 
v děloze pomocí UZ, od 34. gestačního týdne připojit CTG 
monitoring plodu, při opakovaných nadhraničních hodno-
tách TK hospitalizace.

5. Princip léčby 

Léčba hypertenze při zajištění dobré placentární perfuze, 
prevence křečového stavu u závažné preeklampsie, preven-
ce poškození cílových orgánů, vyrovnaná bilance tekutin, 
včasné ukončení těhotenství.

6. léčba

Léčba nefarmakologická
U hraničního tlaku PN, omezení fyzické zátěže, pravidel-

né kontroly TK, ev. selfmonitoring TK těhotnou ženou.

Léčba farmakologická
Pro všechny typy hypertenzí vyskytující se v graviditě 

se používají identická antihypertenziva. V medikamentóz-
ní léčbě preeklampsie potom kombinace antihypertenziv 
a antikonvulziv.

    21. HYPeRtenZe V GRAVIDItĚ – DoPoRUČenÝ PoStUP
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Antihypertenzní terapie
Medikamentózní terapie je indikována při diastole 

95–100 mm Hg. Cílovou diastolickou hodnotou je u lehké 
preeklampsie 90 mm Hg, u těžké preeklampsie diastola 100 
mm Hg (ne méně než 95 mm Hg). Pokud se sníží diastolický 
krevní tlak na hodnoty nižší či tlak klesne rychle, dochází 
ke snížení perfuze v uteroplacentárním řečišti a k následné 
hypoxii plodu.

Antihypertenzní terapie chronická – perorální léčba (nej- 
užívanější farmaka)
a)  Centrální alfa-agonisté: alfa-metyldopa, přípravek 

Dopegyt, 250mg tablety v obvyklém dávkování.

b)  Kardioselektivní betablokátory bez vnitřní sympatomi-
metické aktivity (ISA) – metoprolol, přípravek Vasocardin, 
tbl. 100 mg, 50 mg v obvyklém dávkování.

c)  Blokátory kalciových kanálů. Dihydropyridiny (vasku-
lárně selektivní) – antagonisté kalcia:

•	 	nifedipinového	typu	I.	generace	–	nifedipin	je	v	současné	
době k dispozici pouze v retardované formě, která není 
vhodná k podání v graviditě;

•	 	je	možné	použít	dihydropyridiny	 II.	generace	–	např.	
isradipin, Lomir, 2,5 mg tbl. 

Nejobvyklejší kombinací perorální léčby je podání centrál-
ního alfa-agonisty s kardioselektivním betablokátorem.

klasifikace diagnostická kritéria laboratorní ukazatele Terapie

Preeklampsie Vznik hypertenze s proteinurií, event. 
edémy v graviditě po 20. týdnu 
(multiorgánové onemocnění) 
TK 140/90 – 159/109 mm Hg, proteinurie 
0,3 g/l až 5 g/l za 24 hodin

Hemoglobin, hematokrit, 
trombocyty, kyselina 
močová, kreatinin, 
aminotransferázy, 
bilirubin, (LDH), 
albumin/(globulin), 
hemokoagulační 
parametry, proteinurie

Podle hodnot TK: 
antihypertenzní terapie 
chronická – perorální léčba 
nebo 
antihypertenzní terapie 
akutní – parenterální 
podání antikonvulzivní 
terapie MgSO4 

 

 

 

 

ukončení těhotenství

 
 
Lehká

Těžká TK > 160/110, proteinurie > 5 g/24 hodin, 
oligurie < 400 ml/24 hodin, epigastrická 
bolest či bolest v pravém hypochondriu, 
cefalea, poruchy vizu nebo HELLP 
syndrom (hemolýza, zvýšení jaterních 
enzymů, trombocytopenie), epigastrická 
bolest či bolest v pravém hypochondriu, 
ev. cefalea

eklampsie Záchvat tonicko-klonických křečí 
navazujících na těžkou nebo 
superponovanou preeklampsii nemajících 
příčinu v jiné mozkové patologii

Statim, identické 
parametry, ev. 
magnezémie

Antihypertenzní terapie 
akutní – parenterální podání, 
antikonvulzivní terapie, ukončení 
těhotenství

Chronická 
hypertenze 
(preexistující 
hypertenze)

Trvalá systolická i diastolická hypertenzní 
choroba zjištěná před těhotenstvím či 
diagnostikována před 20. t. gravidity nebo 
trvalá hypertenze po 12. týdnu po porodu 
Esenciální (neznámé etiologie) 
Sekundární (např. onemocnění ledvin, 
endokrinní onemocnění)

Identické parametry 
(vhodné pro zařazení 
hypertenze a následně 
zachycení superpozice 
preeklampsie)

Podle hodnot TK: 
antihypertenzní terapie 
chronická – perorální léčba nebo 
antihypertenzní terapie akutní – 
parenterální podání 
ukončení těhotenství

Chronická 
hypertenze se 
superponovanou 
preeklampsií

Superpozice preeklampsie na kterýkoliv 
druh chronické hypertenze

Identické parametry 
(vhodné pro 
zachycení superpozice 
preeklampsie)

Podle hodnot TK: 
antihypertenzní terapie 
akutní – parenterální podání 
antikonvulzivní terapie MgSO

4 

ukončení těhotenství

gestační hypertenze Hypertenze bez proteinurie po 20. týdnu 
gravidity: tranzitorní – nejsou změny 
v laboratorních hodnotách, vymizení 
v graviditě či raném puerperiu 
není-li úprava do 12 týdnů po porodu – 
reklasifikace hypertenze

Identické parametry 
(vhodné pro dif. dg. 
gestační hypertenze či 
preeklampsie)

Podle hodnot TK: antihypertenzní 
terapie chronická nebo akutní 
Závažné stavy: ukončení 
těhotenství

Tab. 1. National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Presure in Pregnancy (2000) - modifikace
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Antihypertenzní terapie akutní – parenterální podání (nej-
užívanější farmaka)
a)  Léky působící na cévní stěnu (přímá vazodilatancia) – 

hydrazinoftalaziny.	Přípravek	Nepresol	inj.	sic.	25	mg	+	
solv. v obvyklém dávkování. 

b)  Léky blokující současně β1, β2 a α1 receptory 
Používáme lék labetalol. Přípravek Trandate inj. 20 ml/100 mg 
podáváme v obvyklém dávkování. 
c) Diuretika Henleho kličky

Furosemid – podání se nedoporučuje pro nepříznivý vliv 
na placentární perfuzi. Indikován je pouze u hrozícího či vy-
vinutého plicního edému nebo u edému mozku a je využíván 
především postpartálně.

V léčbě hypertenze jsou v těhotenství kontraindiko-
vány:
•	 	inhibitory	angiotenzin	konvertujícího	enzymu	(inhibi-

tory ACE),
•	 antagonisté	angiotenzinu	II.

Antikonvulzivní terapie u preeklampsie
Magnesium sulfuricum
amp. 20% s individuálním dávkováním. Léčba MgSO4 

se ukončuje až za 48 hodin po porodu, pokud nepřetrvává 
těžká hypertenze nebo známky iritace centrálního nervo-
vého systému.

Benzodiazepiny
(anxiolytika s antikonvulzivními a hypnotickými účinky) 

u preeklampsie.
Podáváme Apaurin (Seduxen) amp. i.m.

7. Ukončení těhotenství

K nejčastěším indikacím k ukončení těhotenství ze stra-
ny matky patří
•	 	těžká	preeklampsie	 (TK	>	 160/110,	proteinurie	5	g/24	

hodin) při adekvátní léčbě;
•	 	hrozící	eklampsie	 (bolest	hlavy,	bolest	v	epigastriu	či	

v pravém hypochondriu, poruchy vidění, zvracení, hy-
perreflexie);

•	 HELLP	syndrom;
•	 abrupce	placenty.

Indikace k ukončení těhotenství ze strany plodu:
jsou-li známky ohrožení plodu:

•	 	akutní	či	chronická	hypoxie	(diagnostikováno	kardioto-
kografií, flowmetrií nebo intrapartálně fetální pulzní 
oxymetrií či ST analýzou);

•	 	prohlubující	se	známky	intrauterinní	růstové	retardace	
plodu.

8. mezioborová spolupráce

Na péči o těhotnou ženu s hypertenzí (dispenzarizaci) se 
vždy podílí porodník spolu s internistou. Porodník odpovídá 
za těhotnou i plod – řídí systém péče, určuje další postup, je 

odpovědný za ukončení těhotenství. Internista je odpovědný 
za antihypertenzní terapii a diferenciální diagnostiku. 
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1. ultrazvukové vyšetření do 14. týdne (14+0)
Písemná zpráva musí zhodnotit:
•	 	biometrii,	při	které	 je	měřen	parametr	CRL	 (obrazová	

dokumentace je podmínkou výkonu) – naměřenou hod-
notu je nutno uvést i v milimetrech, podle ní je určen 
termín porodu = DATACE těhotenství.

2. ultrazvukové vyšetření (20+0 – 22+0)
Písemná zpráva musí zhodnotit:
•	 	biometrii,	při	které	jsou	měřeny	parametry	BPD,	HC,	

AC a FL.

3. ultrazvukové vyšetření (30+0 – 32+0)
Písemná zpráva musí zhodnotit:
•	 	biometrii,	při	které	jsou	měřeny	parametry	BPD,	HC,	AC	

a FL (při poloze plodu koncem pánevním je nutné změřit 
obvod hlavičky).

Při 1. ultrazvukovém vyšetření v průběhu prenatální péče 
(do 14. týdne) je změřen parametr CRL a provedena DATACE 
těhotenství (viz www.gynultrazvuk.cz „kalkulátor pro dataci 
těhotenství dle CRL“)

Při 2. ultrazvukovém vyšetření (20.–22. týden) a při 3. ul-
trazvukovém vyšetření (30.–32. týden) je provedena biometrie 
plodu, při které jsou měřeny parametry BPD, HC, AC a FL.

Pokud je zjištěna diskrepance mezi výsledky biometrie 
plodu a datací gravidity podle CRL v I. trimestru (více než 
dva týdny), je nutné zajistit adekvátní konzultaci pacientky 
se stanovením dalšího postupu na pracovišti s odborností 
„gynekologie a porodnictví“ – 603).

Informace nutné ke stanovení strategie vedení porodu
Informace o indikaci, průběhu operace, operační proto-

kol (pokud jsou k dispozici).
Pooperační průběh. Pooperační status.

Průběh současného těhotenství: přítomnost rizik a pa-
tologií, nepřítomnost jiné indikace k provedení iterativního 
císařského řezu.

    22.  PÉČe o tĚHotenStVÍ S IntRAUteRInnÍ RŮStoVoU RetARDACÍ PLoDU – 
DoPoRUČenÝ PoStUP

Na revizi doporučeného postupu se t. č. pracuje.

Management těhotenství s IUGR vychází ze: 
-  Standardní dispenzární prenatální péče, viz doporučený postup Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství.
-  Ultrazvukových vyšetření, viz doporučený postup Péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu – 

Doporučený postup Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP (viz níže)

PÉČE O TĚHOTENSTVÍ S INTRAUTERINNÍ RŮSTOVOU RETARDACÍ PLODU – DOPORUČENÝ POSTUP
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    23. VeDenÍ PoRoDU U tĚHotnÉ S CÍSAřSKÝm řeZem V AnAmnÉZe – DoPoRUČenÝ PoStUP
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Vyšetření nonstres test (NST),
ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ, kde písemná zpráva musí 

zhodnotit:
•	 polohu	plodu,	vitalitu,
•	 	biometrii,	při	které	 jsou	měřeny	parametry:	BPD,	AC,	

HC a FL,
•	 	lokalizaci	placenty,	zhodnocení vztahu placenty k dol-

nímu děložnímu segmentu a jizvě po hysterotomii 
(zasahuje-li placenta do dolního děložního segmentu 
nebo do oblasti jizvy po hysterotomii, CAVE: porucha 
placentace, invaze do děložní stěny),

•	 množství	plodové	vody.

Postoj rodičky k vedení porodu.

Možnosti ukončení těhotenství po předchozím provedení 
císařského řezu:

Spontánní vaginální porod
Indukce porodu
Primární císařský řez
Akutní císařský řez

Spontánní vaginální porod
Při fyziologickém stavu matky a funkci fetoplacentární 

jednotky je možno volit expektační postoj do 41. ukončeného 
týdne těhotenství. Poté je nutno podniknout kroky k ukon-
čení těhotenství (preindukce a indukce porodu – viz níže). 
Těhotenství	je	nutno	ukončit	do	42+0	týdne.	

Vaginální porod je kontraindikován v případech: viz 
indikace k iterativnímu císařskému řezu.

Epidurální analgezie je možná.
Podle stavu fetoplacentární jednotky a děložní činnosti 

je indikován intermitentní nebo kontinuální CTG monito-
ring.

Indukce porodu 
Preindukce a indukce jsou možné za splnění následují-

cích podmínek:
•	 	Podnět	a/nebo	souhlas	těhotné	ženy	(informovaný	sou-

hlas).
•	 	Nejsou	přítomny	obecně	platné	kontraindikace	k	vedení	

porodu per vias naturales (nepoměr, placenta praevia, 
chronická hypoxie plodu a další).

•	 	Poloha	podélná	hlavičkou	 (PPH)	 jednoplodé	donošené	
gravidity.

Preindukční a indukční preparáty: oxytocin i prosta-
glandiny jsou možné.

Při nepříznivém vaginálním nálezu u potermínové gra-
vidity je vhodné zvážit ukončení těhotenství primárním 
iterativním císařským řezem.

Iterativní císařský řez
Jasně stanovená indikace a těhotnou a lékařem podepsa-

ný informovaný souhlas.

Akutní císařský řez
Nejméně vhodná alternativa řešení a s nejhoršími peri-

natálními výsledky.

Indikace k provedení císařského řezu jsou:
•	 věk	nad	40	let	je	relativní	indikací;
•	 naléhání	plodu	koncem	pánevním;
•	 stav	po	dvou	císařských	řezech	v	anamnéze;
•	 vícečetné	těhotenství;
•	 korporální	císařský	řez	v	anamnéze;
•	 	ultrazvuková	estimace	hmotnosti	plodu	v	termínu	porodu	

4000 g a více nebo jsou-li přítomny známky nepoměru;
•	 výrazná	bolestivost	dolního	děložního	segmentu.

Prevence TEN: LWMH
Chráněné antibiotické koagulum po vybavení plodu 

(penicilinová, cefalosporinová řada).
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Souhrn doporučení
Na začátku těhotenství cíleně pátrat po anamnéze ge-

nitálního herpesu.

Screening na přítomnost specifických protilátek, nebo 
průkaz asymptomatického vylučování viru není rutinně 
doporučován (sérologie, přímá diagnostika).

Při přítomnosti akutního primárního výsevu genitál-
ního herpesu v těhotenství a před porodem provést přímou 
diagnostiku přítomnosti viru HSV1 nebo HSV2 (PCR) a odběr 
vzorku krve na průkaz přítomnosti specifických protilátek 
(pouze, má-li pracoviště k dispozici).

Ženy s primárním genitálním herpesem ve III. trimes-
tru by měly rodit císařským řezem, protože je vysoké riziko 
přenosu HSV na novorozence.

Při výskytu primárního herpesu ve III. trimestru je nutné 
informovat pediatra – je potřebná léčba novorozence.

Císařský řez není indikovaný u žen s anamnézou re-
kurentní HSV nemoci bez klinických příznaků při porodu 
– rutinní antepartální vyšetřování vylučování HSV (PCR, 
kultivace, ELISA) u asymptomatických žen s rekurentní 
nemocí není rutinně doporučováno.

Při aktivním výsevu nebo prodromech v době porodu je 
vhodné vést porod císařským řezem nejlépe do 4 hodin od 
odtoku plodové vody.

Není jasně prokázán protektivní efekt císařského řezu 
při odteklé plodové vodě déle než 4 hodiny.

Supresní terapie acyklovirem nebo valcyklovirem od 36. 
týdne až do porodu u žen s anamnézou rekurentního herpes 
genitalis snižuje riziko výsevu v době porodu a snižuje potře-
bu porodu císařským řezem.

V případě, že není k dispozici odpovídající diagnostika 
(PCR, sérodiagnostika), je vhodné každou herpetickou lézi 
ve III. trimestru považovat za primární herpes.
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Definice

Šestinedělí (puerperium) je definováno jako období od 
ukončení III. doby porodní asi do 6–8 týdnů po porodu. 
Z klinického hlediska se dělí na:
•	 dobu	poporodní,	tj.	asi	2	hodiny	po	porodu	placenty,
•	 časné	šestinedělí,	1.	týden	puerperia,
•	 pozdní	šestinedělí,	2.–6.	až	8.	poporodní	týden.

Doba poporodní 

• kontrola celistvosti placenty porodníkem,
• palpační kontrola děložního tonu a výše fundu,
• vizuální kontrola krvácení a odhad krevní ztráty,
•  revize porodních cest v zrcadlech a ošetření porodních 

poranění,
• kontrola vitálních funkcí, TK, P, TT,
•  kontrola před ukončením poporodní doby a transferem 

na oddělení šestinedělí: zhodnocení výšky děložního fun-
du, krvácení, TK, P, TT, spontánní močení (zaznamenat 
močila, nemočila).

Časné šestinedělí

Péče o ženu v časném šestinedělí se částečně odlišuje 
u žen po vaginálním vedení porodu a u žen po císařském ře-
zu. Po dobu pobytu v nemocnici se hodnotí jednou denně:
•	 celkový	fyzický	a	psychický	stav;
•	 fyziologické	funkce:	TK,	P,	TT,	močení;
•	 prsy:	stav	laktace;
•	 	děloha:	vzdálenost	pupek	–	děložní	 fundus,	 tuhost,	

bolestivost;
•	 krvácení	z	dělohy,	charakter	očistků;
•	 	porodní	poranění:	otok,	krvácení,	hematom.	Bimanuální	

vyšetření je indikováno při podezření na vznik hemato-
mu. Vyšetření per speculam je indikováno pouze při 
podezření na neošetřené nebo nedostatečně ošetřené 
porodní poranění;

•	 	dolní	končetiny:	varixy,	otoky,	hluboká	palpační	boles-
tivost;

•	 	laboratorní	vyšetření:	krevní	obraz	je	indikován	v	přípa-
dě patologické krevní ztráty (více než 500 ml) nebo při 
podezření na vznik anémie;

•	 edukace	pacientky	denně	porodními	asistentkami;
•	 	psychologické	vyšetření	při	závažné	formě	poporodního	

blues nebo při počínající poporodní depresi;
•	 	po	nekomplikovaném	vaginálním	porodu	může	být	ne-

dělka propuštěna nejdříve za 12 hodin;
•	 	po	nekomplikovaném	pooperačním	průběhu	po	císař-

ském řezu může být nedělka propuštěna nejdříve 3. po-
operační den.

Pozdní šestinedělí

V období pozdního šestinedělí je již ve většině případů 
žena sledována mimo zdravotnické zařízení v domácím 
prostředí nebo na gynekologické ambulanci. Pokud nena-
stanou komplikace, není zvláštní léčebně preventivní ani 
ošetřovatelská péče indikována. 

Po ukončení šestinedělí je indikováno gynekologické 
vyšetření, které se skládá z:
•	 anamnézy:	průběh	šestinedělí,	kojení	a	jeho	poruchy;
•	 	aspekce:	hmotnost,	lokomoce,	břišní	stěna,	změny	na	

zevních rodidlech a další;
•	 	gynekologické	vyšetření	(vyšetření	v	zrcadlech	a	vyšetření	

bimanuální);
•	 	odebrání	onkologické	cytologie	a	kolposkopie	6.–	8.	po-

porodní týden, pokud doba od posledního vyšetření je 
delší než 12 měsíců, nebo výsledek tohoto vyšetření byl 
jiný než normální;

•	 poučení	o	antikoncepci.
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obecná pravidla

1.  K očkování těhotné ženy je třeba přistupovat individuál-
ně. 

2.  Vždy je třeba zvážit možná rizika imunizace vzhledem 
k riziku případného infekčního onemocnění. 

3.  V době očkování nesmí existovat pro těhotnou ženu žádná 
kontraindikace pro podání příslušné vakcíny.

4.  Důvodem pro očkování v těhotenství může být zhoršená 
epidemiologická situace v dané lokalitě nebo její předpo-
kládané zhoršení (sezonní epidemie chřipky). 

5.  Poměrně častým důvodem očkování v těhotenství je cesta 
do exotické země. Obecně cestování do exotických zemí 
těhotným ženám nedoporučujeme. K rozhodnutí, zda 
očkovat, nebo neočkovat těhotnou ženu před cestou do 
exotické krajiny, napomáhají informace o epidemiologic-
ké situaci v cílové oblasti (konzultace v centrech cestovní 
medicíny, očkovací centra, ministerstvo zahraničí). 

6.  Rozhodujícím faktorem pro očkování je charakter vak-
cíny. 

 –  Živé oslabené vakcíny se většinou pro těhotné ženy 
nedoporučují. 

 –  Inaktivované subjednotkové vakcíny virové, bakte- 
riální a anatoxiny se mohou těhotným podávat 
po zvážení individuálních hledisek odborným lé-
kařem. 

7.  Obavy těhotné ženy z možného ohrožení plodu postvakci-
nační reakcí staršího sourozence nejsou opodstatněné. 

8.  Kojení a podání jakékoliv inaktivované či živé oslabené 
vakcíny (s výjimkou vakcíny proti pravým neštovicím 
a žluté zimnici) se vzájemně nevylučují a očkování ne-
představuje pro kojence zdravotní riziko.

Přehled VakCín

1. Živé virové vakcíny

1.1 Vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám
Očkování je možné nejdéle 1 měsíc před otěhotněním jak 

u kombinované vakcíny, tak u jednotlivých monovakcín. 
V průběhu těhotenství je vakcína kontraindikována pro 
možné riziko poškození plodu. Pokud dojde k otěhotnění 

v intervalu kratším než 1 měsíc, musí být žena informována 
o možném minimálním riziku pro plod. Tato skutečnost 
však není důvodem k přerušení těhotenství. Ženám, které 
prokazatelně neprodělaly zarděnky a nebyly vakcinovány 
v dětském věku, se před plánovanou graviditou doporučuje 
očkování trivakcínou.

1.2 Vakcína proti žluté zimnici 
Je jedinou povinnou vakcínou při výjezdu do zahraničí, 

především do endemických oblastí této infekce. Těhotné 
ženy se běžně neočkují, ale v případech vysokého epidemio- 
logického rizika při cestování do těchto oblastí je očkování 
možné. Je-li toto očkování do cílové oblasti vyžadováno a tě-
hotná žena nemůže podstoupit toto očkování (např. z důvodů 
imunodeficitu nebo jiného rizikového faktoru pro matku či 
plod), doporučuje se cestu do této oblasti odložit.

1.3 Vakcína proti planým neštovicím 
Očkování se doporučuje nejpozději do 1 měsíce před 

otěhotněním a v době těhotenství je kontraindikováno pro 
možnost poškození plodu. Pokud dojde k otěhotnění v tomto 
intervalu, žena musí být informována o možných mini-
málních rizicích pro plod. Tato skutečnost není důvodem 
k přerušení těhotenství. V období laktace je možné vakcínu 
podat.

2. inaktivované virové vakcíny

2.1 Vakcína proti virové hepatitidě typu A 
Těhotné ženy lze očkovat, ale je nutno zvážit riziko a pří-

nos očkování (epidemiologická situace nebo kontakt s he- 
patitidou typu A).

2.2 Vakcína proti virové hepatitidě typu B (HBV)
Očkování se doporučuje těhotným ženám, u nichž exis-

tuje riziko infekce HBV. Doporučeno je odložit očkování na 2. 
a 3. trimestr těhotenství, ačkoliv nebyl zaznamenán žádný 
negativní vliv na plod po očkování již v 1. trimestru.

2.3 Vakcína proti chřipce 
WHO doporučuje očkovat těhotné ženy proti všem typům 

chřipky. Interval mezi různými typy vakcín v těhotenství by 
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neměl být kratší než 2 týdny. Pokud je to možné, vyhneme 
se očkování v I. trimestru. 

2.4 Vakcína proti dětské obrně
Očkování proti dětské obrně je vhodné se během těhoten-

ství vyhnout. Důvody jsou však spíše teoretické než prakticky 
prokázané. Inaktivovanou vakcínou lze v případě nutnosti 
očkovat těhotné ženy, které jsou vystaveny vysokému riziku 
poliomyelitidy.

2.5 Vakcína proti klíšťové encefalitidě 
Těhotné ženy lze očkovat, ale je nutno zvážit riziko a pří-

nos očkování.

2.6 Vakcína proti vzteklině 
Je určena pro preexpoziční očkování osob cestujících do 

oblastí endemického výskytu a dále pro postexpoziční očko-
vání u osob, u nichž došlo k pokousání nebo jinému kontaktu 
s podezřelým zvířetem nebo zvířetem s příznaky vztekliny. 
Těhotné ženy lze postexpozičně očkovat, existuje-li vyso-
ce pravděpodobné riziko nákazy vzteklinou. Profylaktické 
(preexpoziční) očkování a přeočkování se v době těhotenství 
nedoporučuje.

2.8. Bivalentní a quadruvalentní vakcína proti HPV 
Limitovaná data neprokázala u žádné z používaných vak-

cín negativní vliv očkování na průběh těhotenství. V sou-
vislosti s očkováním nebyl popsán žádný případ výskytu 
vrozené vývojové vady u plodu. Vzhledem k faktu, že očkování 
proti HPV v těhotenství absolvoval jen velmi malý vzorek žen, 
aktuálně platí, že rutinní očkování proti HPV v průběhu gravi-
dity není doporučeno. Zahájila- li žena očkování a poté otěhot-
něla, očkování se má dokončit až po skončení gravidity. 

3. Živé bakteriální vakcíny

3.1 Vakcína proti tuberkulóze 
Vakcínu je možné použít nejpozději 3 měsíce před otě-

hotněním, v době těhotenství je její podávání kontraindi-
kováno.

3.2 Očkování proti břišnímu tyfu
Očkování živou oslabenou vakcínou je v průběhu těho-

tenství kontraindikováno.

4. inaktivované bakteriální vakcíny

4.1 Vakcína proti břišnímu tyfu 
Je doporučena osobám, které jsou po dlouhou dobu vystave-

ny riziku nákazy v endemických oblastech. Očkování neživou 
vakcínou je u těhotných žen možné, vyžadují-li to okolnosti.

4.2 Vakcína proti choleře
Je doporučena osobám cestujícím do zemí s endemickým 

výskytem cholery. Podle Světové zdravotnické organizace (SZO) 
nemá být očkování vyžadováno v žádné zemi. Těhotné ženy lze 
očkovat, ale je nutno zvážit riziko a prospěch očkování.

4.3 Vakcína proti hemofilovým nákazám
Očkování těhotných žen je kontraindikováno.

4.4 Vakcína proti pneumokokové pneumonii
Data o očkování zejména v I. trimestru polysacharidovou 

vakcínou jsou nedostatečná. Nejsou však údaje o nežádou-
cích dopadech na plod v případech, kdy těhotné ženy očko-
vání podstoupily. U konjugované vakcíny zatím data zcela 
chybí, očkování se v průběhu těhotenství nedoporučuje.

4.5 Vakcína proti meningokokové meningitidě 
Očkovat těhotné ženy lze jen tehdy, vyžadují-li to velmi 

závažné okolnosti, např. pobyt v endemické oblasti.

4.6 Vakcína proti tetanu
Těhotné ženy lze očkovat při těžkých úrazech, a to jak 

podáním 3 dávek základního očkování, tak i podáním jedné 
dávky posilujícího očkování (booster). 

4.7 Vakcína proti záškrtu 
Těhotné ženy lze očkovat, vyžadují-li to okolnosti, např. 

pobyt v endemických oblastech.

4.8 Vakcína proti dávivému kašli 
Očkování Tdap je možné od 20. gestačního týdne, obvykle 

se aplikuje v průběhu III. trimestru. Po porodu je možné 
očkovat kdykoliv.

5. Chemoprofylaxe malárie 

Malárie v těhotenství je spojena s vyšší mateřskou mor-
talitou, vyšším rizikem časných i pozdních těhotenských 
ztrát. Těhotné by měly velmi důkladně zvážit riziko cesty do 
endemických malarických oblastí a cestu pokud možno odlo-
žit. Pokud přesto cestu podstoupí, měly by být informovány 
o aktuální situaci v oblasti. Z profylaktických léků dosud ne-
byl prokázán teratogenní účinek u meflochinu, chlorochinu 
a proquanilu, proto je lze použít i v indikovaných případech 
v průběhu II. a III. trimestru. Podání těchto přípravků v prů-
běhu I. trimestru je přísně individuální v závislosti na stupni 
rizika nákazy. U atovaquonu nejsou k dispozici dostatečná 
data, proto kombinovaný preparát atovaquon/proquanil není 
k profylaxi v těhotenství doporučen. Podávání doxycyklinu 
je v průběhu těhotenství kontraindikováno. 

literatura

1. Pedler, SJ., Orr, KE. Bacterial, fungal and parasitic infections 
in Barron and Lindheimer Medical disorders during pregnancy. 
Philadephia: Mosby, 2000, p. 411–465.
2. Peiris, JSM., Madeley, CR. Viral infections in Barron and 
Lindheimer Medical disorders during pregnancy. Philadephia: 
Mosby, 2000, p. 466–515.
3. Korger, et al. General recommendations on immuzation – re-
commendations of the Advisory Committe on Immunization 
Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep, 2001, 28, 60(2), p. 1–64.



54 česká gynekologie       2013, 78, supplementum

4. Bozzo, P., et al. Vaccination during pregnancy. Can Fam 
Phisician, 2011, 57(5), p. 555–557.
5. Fox, KA.,Thriler, R. Vaccination in pregnancy. Curr Pharm 
Biotechnol, 2011, 12(5), p. 789–796.
6. Anselem, O., et al. Measles and pregnancy. Press Med, 2011, 
40(11), p. 1001–1007.
7. Constable, L. Study suggests influenza vaccination during 
pregnancy protects newborns. Expert Rev Vaccines, 2011, 10(8), 
p. 1117.
8. Usonis, V., Anca, I., et al. Rubella revisted: Where are we on 
the road to disease elimination in Central Europe. Vaccine, 2011, 
29(49), p. 9141–9147.
9. Forinash, AB., Yencey, AM., Pitlick, JM., Myles, TD. Safety of 
the HPV bivalent and quadruvalent vaccines during pregnancy. 
Ann Pharmacother, 2011, (Epub ahead of print).
10. American College of OG/Gyn Committee on Obstetric 
Practice. ACOG Committee Option No.468: Influenza vacciantion 
during pregnancy. Obstet Gynecol, 2010, 116(4), p. 1006–1007.
11. National Center for Immunization and Respiratory Diseases. 
General recommendation on immunization – recommendations 

of the Advisory Committee on Immunization Practice (ACIP). 
MMWR Recomm Rep, 2011, 60(2), p. 1–64.
12. Steples, JE., et al. Yellow fever vaccine: recommendations of 
the Advisory Committee on Imunization Practices (ACIP). MMWR 
Recomm Rep, 2010, 59(RR-7), p. 1–27.
13. Gall, SA., Myers, J., Pichichero, M. Maternal immunization 
with tetanus, diphteria-pertussis vaccine: effect on maternal 
and neonatal serum antibody levels. Am J Obstet Gynecol, 2011, 
204(4), p. 334.
14. Chlíbek, R., Anca, I., Andre, F., et al. Central European 
Vaccination Advisory Group (CEVAG) guidance statement on re-
commendations for 2009 pandemic influenza A (H1N1) vaccinati-
on. Vaccine, 2010, 28(22), p. 3758–3766.
15. Mak, TK., et al. Influenza vaccination in pregnancy: current 
evidence and selected national polices. Lancet Infect Dis, 2008, 
8(1), p. 44–52.
16. Royal College of OB/GYN. The prevetion of malaria in preg-
nancy Green-top Guideline 2010.
17. ACIP. Guidence for Vaccine Recommendations in pregnant 
and Breastfeeding Women, May 2008.

Porod kleštěmi je instrumentální vybavení hlavičky 
plodu vstouplé a fixované v malé pánvi. 

V moderním porodnicví je přípustné použít pouze střední 
a východový forceps, tzn. biparietální průměr hlavičky musí 
být v pánevní šíři, úžině nebo východu.

Podmínky výkonu

a. Pánev prostorná.
b.  Poloha plodu podélná hlavičkou – záhlavím, temenem, 

záhlavím v abnormální rotaci (popis: postavení, vedoucí 
bod, fontanely, švy).

c.  Branka zašlá, voda plodová odteklá (nastane-li výjimečná 
situace, je hlavička v pánevní šíři a branka není zašlá), 
je nutno provést nástřih branky.

d.  Hlavička je svým biparietálním  průměrem vstouplá 
v pánevní šíři, úžině nebo východu pánevním.

e.  Hlavička má být fixovaná, tzn. nelze ji mimo kontrakci 
vysunout do vyšších pánevních rovin.

f.  Plod má být živý, v akutním případě možno provést 
extrakci hlavičky i v případě mrtvého plodu.

Podmínky z hlediska matky

•	 	Informování	matky,	zápis	do	dekurzu	porodu	(indikace).
•	 Lokální	anestezie,	která	postihne	celé	operační	pole.
•	 Vyprázdněný	močový	měchýř.
•	 Asepse.

Typy kleští

•	 	Zkřížené	–	nejčastěji	používané	(Simpsonovy,	Breusovy,	
Kjellandovy kleště).

•	 Paralelní	–	nejčastěji	používané	(Shuteho	kleště).

Simpsonovy kleště (východové, školní) – jsou určeny 
k extrakci hlavičky z pánevního východu. Kleště se zavádějí 
zpravidla do příčného pánevního průměru, na biparietální 
průměr hlavičky.

Breusovy kleště: Nakládají se do příčného pánevního 
průměru, což je nevýhodné při nedorotované hlavičce s mož-
ným otlakem na části obličeje. Slouží k extrakci hlavičky ze 
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šíře či úžiny pánevní. Pokud je hlavička se švem šípovým 
v příčném pánevním průměru, je nasazení Breusových kleští 
kontraindikované, protože jedna branže by byla nasazena 
přes obličej s možným poraněním oka plodu.

Kjellandovy kleště: Nakládají se na biparietální průměr 
hlavičky, slouží nejen k trakci, ale i k rotaci hlavičky vybavo-
vané z pánevní šíře nebo z nižších rovin pánevních.

Shuteho kleště: Zavádějí se na hlavičku v šíři či úžině 
nedorotovanou – na biparietální průměr do I. nebo II. šikmého 
průměru. Během trakce probíhá zároveň rotace hlavičky.

indikaCe

Ze strany matky

•	 	Sekundárně	slabé	děložní	kontrakce	nereagující	na	oxy-
tocin.

•	 Nedostatečná	funkce	břišního	lisu.
•	 Protrahovaná	druhá	doba	porodní.
•	 	Akutní	stavy	vyžadující	neprodlené	ukončení	porodu	

v zájmu matky (např. těžká preeklampsie, eklampsie, 
krvácení, status epilepticus, ztráta vědomí apod.).

•	 	Vyloučení	námahy	ve	 II.	době	porodní	 s	nemožností	
využít břišní lis (např. kardiopatie, myasthenia gravis, 
neurologická a oční onemocnění, astma apod.).

Ze strany plodu

Akutní nebo hrozící hypoxie plodu (nejčastější indikace).

Fáze kleští

•	 Zavedení	kleštin	(nasazení).
•	 Uzavření	kleští.
•	 Pokusná	trakce.
•	 Vlastní	trakce.
•	 Sejmutí	kleští.

Před výkonem je nutno ženu vycévkovat, dezinfikovat 
rodidla, zavést lokální anestezii (viz výše).

kontraindikace ke klešťovému porodu

Pokud nejsou splněny podmínky k extrakci plodu kleš-
těmi.

Poznámka: Výkon patří k porodnickým operacím a měl 
by být sepsán operační protokol.

Úvod

Vakuumextrakce	(VEX)	je	metoda	sloužící	k	usnadnění	
porodu hlavičky v indikovaných situacích. Je vedle kleští 
(forceps, F) dalším nástrojem umožňujícím operační vagi-
nální porod. 

Operační vaginální porod je spojen s riziky pro mat-
ku i pro plod a každou indikaci je tedy nutné pečlivě 
zvažovat [1]. 

Měly by být učiněny všechny kroky k omezení frekvence 
užití technik operačního vaginálního porodu. 

Na druhé straně, nelze ale provozovat porodnickou praxi 
bez užití těchto technik. 

Porodník	volí	nástroj	(VEX	nebo	forceps)	s	ohledem	na	
své dovednosti, technické podmínky, specifické okolnosti 
porodu a vybavení pracoviště.

indikace

Indikace	k	operačnímu	vaginálnímu	porodu	per	VEX	
lze rozdělit na indikace ze strany plodu a indikace ze strany 
matky.

Ze strany matky
•	 	Nepostupující	II.	doba	porodní	z	různých	důvodů.	Je	nut-

né se pokusit o stanovení příčiny nepostupujícího porodu 
a vyloučit situaci neumožňující vaginální dokončení 
porodu, zejména kefalopelvický nepoměr;
◦  sekundárně nedostatečná děložní činnost u protra-

hovaného porodu;
◦ abnormální rotace hlavičky;
◦ vyčerpaná rodička;
◦ porucha břišního lisu;
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◦  potřeba snížení zátěže rodičky – u stavů či chorob, 
kdy by v důsledku nadměrné námahy mohlo dojít 
ke zhoršení stavu matky (oční vady, kardiopatie, hy-
pertenzní krize, neurologická onemocnění, závažná 
plicní onemocnění).

•	 	Nutnost	rychlého	ukončení	porodu	v	různých	situacích	
– epileptický záchvat, eklamptický záchvat, bezvědomí 
matky.

Ze strany plodu
•	 předpokládaná	tíseň	plodu;
•	 	speciální	 situace	–	např.	usnadnění	porodu	hlavičky	

u císařského řezu.

kontraindikace

•	 nesplněné	podmínky	k	provedení	extrakční	operace;
•	 	nezralost	plodu	–	méně	než	36.	týden	(výjimečně	lze	užít	

i u plodů gestačního stáří 34-36 týdnů) [2,3] ;
•	 	známé	onemocnění	plodu	provázené	poruchou	minerali-

zace kostí (osteogenesis imperfecta) nebo známé krvácivé 
onemocnění plodu;

•	 	jiné	komplikace	neumožňující	dokončení	porodu	vagi-
nální cestou;

•	 obličejová	a	čelní	poloha.

Podmínky a předpoklady úspěšné operace

•	 	podmínky	umožňující	vaginální	 instrumentální	po-
rod;

•	 	poloha	plodu	podélná	hlavičkou	(záhlavím,	temenem,	
záhlavím v abnormální rotaci);

•	 hlavička	vstouplá	v	šíři	pánevní;
•	 odteklá	plodová	voda;
•	 zašlá	branka;
•	 	plod	starší	než	36	 týdnů	 (výjimečně	 lze	užít	 i	u	plodů	

gestačního stáří 34–36 týdnů);
•	 informovaná	rodička,	je-li	při	vědomí;
•	 	respektování	základních	pravidel	asepse	(nejde	ale	o	ste-

rilní výkon);
•	 	přítomnost	porodníka	se	zkušenostmi	s	danou	porodnic-

kou technikou;
•	 	znalost	opatření	pro	případ	neúspěšné	vaginální	operace	

a podmínky k jejich zajištění;
•	 znalost	porodnického	nálezu	a	správná	indikace.

Technika provedení vakuumextrakce

•	 vyprázdnění	močového	měchýře;
•	 zavedení	peloty;
•	 	kontrola	nasazení	peloty	k	vyloučení	zachycení	poševní	

stěny mezi pelotu a hlavičku;
•	 	vytvoření	podtlaku	(0,6–0,8	kg/cm2, asi 400–600 mm Hg) 

a opětovná kontrola pochvy a peloty;
•	 	při	nástupu	kontrakce	pak	za	pomoci	břišního	lisu	ro-

dičky vytváříme mírný, stabilní tah za pelotu, přičemž 
respektujeme osu porodního kanálu; 

•	 	po	ukončení	výkonu	pečlivá	kontrola	porodního	poranění	
matky.

selhání metody – neúspěšná vakuumextrakce

Ani jedna z metod operačního vaginálního porodu neza-
jišťuje bezpečné dokončení vaginálního porodu [1, 3]. 

Opatření při neúspěšné vakuumextrakci
Při prvním sklouznutí peloty se doporučuje opětovné nasa-

zení peloty, vytvoření podtlaku a pokračování ve výkonu [1]. 
Po dvou sklouznutích se doporučuje buď provedení ještě 

jednoho	posledního	pokusu	o	VEX,	nebo	rovnou	přechod	na	
porod klešťový, nebo ukončení porodu císařským řezem [1]. 

Po třech sklouznutích by situace měla být řešena již jinou 
metodou (kleštěmi nebo císařským řezem) [1]. 

Císařský řez prováděný v II. době porodní je nicméně 
výkon rizikový, který je spojen s vyšším výskytem kompli-
kací pro matku i novorozence a operatér si musí být této 
skutečnosti vědom a rozhodnout se na základě okolností 
konkrétního případu [2]. 

Poznámka 
Selhání operačního vaginálního porodu je závažná a obtížně 
řešitelná situace.  
•	 	Každý	případ	selhání	by	měl	být	podroben	rozvaze,	zda	

bude	použit	jiný	nástroj	(F	po	VEX),	nebo	zda	bude	pro-
veden císařský řez bez dalšího pokusu o instrumentační 
porod [3].

•	 	Horší	perinatologické	výsledky	spojené	s	VEX	a	F	jsou	spíše	
výsledkem podmínek, kvůli kterým je výkon indikován 
(např. hypoxie, protrahovaný porod), než samotnou me-
todou operačního vaginálního porodu [3, 4].

•	 	Hranice,	kdy	bude	selhání	metody	řešeno	 jiným	ná-
strojem, opakováním výkonu stejným nástrojem nebo 
rovnou přechodem k císařskému řezu, nemůže být přesně 
stanovena a bude vždy výsledkem úvahy klinika v závis-
losti na okolnostech porodu [3]. 

Poznámka: Výkon patří k porodnickým operacím a měl by být 
sepsán operační protokol.
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Tuto porodnickou operaci provádíme při porodu plodu 
v poloze koncem pánevním v případech, kdy je porod třeba 
rychle ukončit. Extrakcí ukončujeme porod v poloze podélné 
koncem pánevním nebo po obratu zevními, vnitřními nebo 
kombinovanými hmaty.

indikace 

•	 akutní	hypoxie	plodu,	
•	 akutní	život	ohrožující	stavy	matky,
•	 nepostupující	porod	ani	po	aplikaci	uterokinetik,	
•	 akutně	vzniklé	porodnické	krvácení	při	zašlé	brance.

Podmínky

•	 normálně	prostorná	pánev,
•	 zašlá	branka,
•	 odteklá	plodová	voda,
•	 normálně	velký	a	živý	plod.

Provedení

Způsob extrakce plodu závisí na pánevní rovině, ve které 
se nachází vedoucí část plodu.

Extrakce plodu se rozděluje na:
•	 vybavení	hlavičky,
•	 parciální	(poloviční)	extrakce	plodu,
•	 totální	(úplná)	extrakce	celého	plodu.

Vybavení hlavičky (hmat podle Mauriceau-Smellieho): 
při váznoucí hlavičce porodník udržuje plod v poloze jízdmo 
na předloktí, do úst mu vloží prostřední prst a druhý a čtvrtý 
prst se opatrně opřou o fossae carinae. Druhá volná ruka se 
přes hřbet zaklesne ukazovákem a prsteníkem za raménka 
a prostředník přitlačuje hlavu do flexe. Tato ruka táhne. 

Následný porod hlavičky je možné řešit i instrumen-
tálně pomocí Piperových kleští, které je možné nahradit 
Kjellandovými kleštěmi.

Extrakce plodu: vaginální vybavení plodu při porodu 
koncem pánevním, když plod je již hluboko vstouplý do 
pánve. Extrakce je provedena digitálně. Digitální extrakce se 
provádí, pokud je konec pánevní plodu vstouplý do pánevní-
ho vchodu tak, že je přední inguina dosažitelná prstem. Do ní 
zavedeme ukazovák a palec přiložíme na křížovou kost plodu. 

Extrakci provádíme během kontrakce, přičemž napodobíme 
normální mechanismus porodu koncem pánevním. 

Totální extrakce plodu se provádí manuálně. Manuální 
extrakce se vykonává tahem za staženou nožku tak, že se sna-
žíme napodobit normální mechanismus porodu konce pánev-
ního. Tuto operaci rozdělujeme na extrakci nožek a trupu, vy-
bavení ruček a extrakci hlavičky. Nožku uchopíme za lýtko tak, 
že palec uložíme na jeho zadní plochu a ostatní prsty uložíme 
na holeň. Pravou nožku uchopíme pravou rukou a naopak. 
Trakci provádíme za kontrakce tak, aby nožka postupovala 
ve směru pánevní osy. Po porodu stehna přechytíme nožku 
tak, že palec uložíme na dorzální plochu stehna, ostatní prsty 
na ventrální plochu a ukazovák uložíme pod ingvinu. V tahu 
pokračujeme, až se bederní kost opře o dolní okraj symfýzy. 
Zdviháním nožky tahem dopředu porodíme zadní hýždi. Poté 
přiložíme palce obou rukou na křížovou kost a ostatní prsty 
obejmou stehna tak, aby ukazováky byly před ingvinami. Při 
kontrakci táhneme velkým obloukem nahoru až po porození 
dolního úhlu lopatky. Skloněním trupu porodíme přední ra-
ménko a zdvihnutím plodu nahoru porodíme zadní raménko. 
Poté je třeba porodit hlavičku, která mezitím provedla vnitřní 
rotaci. Plod uložíme na svoje předloktí a hlavičku vybavíme 
Mauriceauovým-Smelliovým hmatem. Ruka, na které leží 
plod, se prsty opře o hlavičku v oblasti čelisti nebo jařmových 
oblouků. Druhá ruka se uloží na záda plodu tak, že ukazovák 
a prsteníček uchopí ramena plodu. Vlastní trakci vykonává 
druhá ruka. Nejčastější komplikací extrakce plodu je vztyčení 
ruček. V takovém případě je nutné provést jejich extrakci. 
Ta se provádí buď metodou klasickou s přetočením plodu, 
nebo metodou kombinovanou. Při klasické metodě se nejprve 
vybaví zadní ručka z vyhloubení kosti křížové, poté se plod 
přetočí proti směru hodinových ručiček o 180 stupňů tak, aby 
se zbývající vztyčená přední ručka dostala do vyhloubení kosti 
křížové. Poté se provede její vybavení. Metoda kombinovaná je 
jednodušší. Nejprve se vybaví zadní ručka, poté skloníme trup 
plodu dozadu a pod symfýzou vybavíme přední ručku.

Extrakci plodu provádějí dva porodníci, z čehož jeden je 
s nejvyšším dosaženým vzděláním, dvě porodní asistentky, 
neonatolog a dětská sestra, anesteziolog a anesteziologická se-
stra. Pro lepší relaxaci je výhodné podání celkové anestezie. 
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definice

Teoretická definice: Zástava progrese porodu plodu bě-
hem druhé doby porodní po porodu hlavičky, způsobená 
poruchou porodního mechanismu ramének plodu [16]. 

Klinická definice: Nemožnost vybavení ramének plodu 
plynulou trakcí hlavičky směrem dolů [17.] Trvání intervalu 
od porodu hlavičky po dokončení porodu plodu déle než 60 
vteřin [2].

incidence

Dystokie ramének komplikuje 0,2–2,0 % porodů, 
můžeme ji rozdělit na mírnou, která je řešitelná jenom 
McRobertsovým manévrem nebo suprapubickým tlakem, 
a na závažnou, kde je nutné použít i další manévry [4]. 50 % 
případů dystokie ramének se vyskytne u plodů pod 4000 g.

Cave: malá přesnost ultrazvukového odhadu hmotnosti 
plodu (běžná chyba 10 %, nebo 500 g) [5].

možnosti predikce a prevence

Dystokie ramének je nepreventabilní a neprediktabilní, 
žádná kombinace rizikových faktorů není indikací k císařské-
mu řezu z indikace „prevence dystokie ramének“ [8]. 

Výjimka: odhad hmotnosti plodu nad 5000 g u nedia-
betické matky, odhad hmotnosti plodu nad 4500 g u matky 
s diabetes mellitus [1, 16].

Cave: plánovaná indukce porodu u plodů nad 4000 g 
nesnižuje výskyt dystokie ramének, jenom zvyšuje výskyt 
císařských řezů [9, 12].

management

Rychlé rozpoznání
Při zástavě progrese porodu po porodu hlavičky dochází 

k poklesu pH v arterii umbilicalis plodu o 0,011 za minutu, 
při intervalu od porodu hlavičky po dokončení porodu delším 
než 5 minut, je riziko hypoxickoischemické encefalopatie 
plodu 23,5 %. Vznik hypoxickoischemické encefalopatie plodu 
nemusí přísně korelovat s pH pupečníkové krve, roli sehrává 
i komprese krku plodu (aa. carotides) [13, 19].

Příznaky dystokie ramének: zástava progrese hlavič-
ky po prořezání. Hlavička zůstává porozena často neúplně 
po ústa nebo bradu a vázne její další progrese nebo rotace, 
„turtle sign“ – zatažení hlavičky zpět oproti perineu po po-
rodu bradičky. Hlavička často bývá robustní, s masivními 
lícemi. Dochází poměrně rychle k její cyanóze (stagnační 
cyanóza). 

Série rychle navazujících šetrně provedených mané-
vrů – pořadí manévrů není fixní, je možné je vzájemně 
zaměnit a nahradit.
1.  Dokončení porodu hlavičky bez její násilné rotace – mír-

ná elevace hlavičky a stažení hráze pod bradičku plodu; 
není-li provedena epiziotomie – provést velkorysou 
epiziotomii.

2.  Palpační vyšetření krku a ramének plodu – vyloučit pevně 
utažený pupečník kolem krčku (může bránit progresi 
porodu – možno ho přerušit ještě před dokončením po-
rodu pomocí dvou peanů a nůžek) eventuálně vyloučit 
hygroma colli cysticum (nedispenzarizovaná rodička), 
poloha ramének – záda plodu možno poznat podle hmat-
né lopatky.

2. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG 
committee opinion. Mode of term singleton breech delivery. 
Number 265, December 2001. American College of Obstetricians 
and Gynecologists. Int J Gynaecol Obstet, 2002, 77(1), p. 65–66.
3. Cheng, M., Hannah, M. Breech delivery at term: a critical review 
of the literature. Obstet Gynecol, 1993, 82(4 Pt 1), p. 605–618.
4. Collea, JV., Chein, C., Quilligan, EJ. The randomized manage-
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3.  Dokončení rotace hlavičky správným směrem a plynulá 
trakce dorzálním směrem na rozloženém stole.

4.  McRobertsův manévr – asistentky zvednou nohy rodičky 
do maximální hyperflexe v kyčelních kloubech – rovina 
pánevního vchodu se stává kolmější proti ose porodní-
ho kanálu, rozšiřuje se úhel mezi sponou a os sacrum 
a oplošťuje se promontorium.

5.  Hmat Ribemont-Dessaignes-Lepage: porodník uloží 
palce obou rukou na horní spánek plodu, dlaně na 
obličej a záhlaví – jemná plynulá trakce dolů.

6.  Suprapubický tlak – tlak pěstí za sponu matky směrem 
proti páteři – tlačí se tím přední raménko pod sponu 
a do přední flexe – addukcí ramének je možno zmenšit 
biakromiální průměr o 2 cm, suprapubický tlak je vhodné 
kombinovat s McRobertsovým manévrem.

7.  Porod zadního raménka – porodník jednou rukou mírně 
nadzvedává hlavičku plodu, před obličejem plodu vniká 
druhou rukou do pánve – mezi ukazovák a prostředník 
zachytí ručku zadního raménka a před obličejem ob-
loukovým pohybem rodí zadní ručku až po raménko. 
V podstatě jde o opačný pohyb než u rození vztyčených 
ruček u porodu koncem pánevním, porodem zadního 
raménka se získá prostor pro porod předního raménka 
pod sponou.

8.  Rotační manévry – rotace ramének z přímého průměru. 
Porodník vsune ruku pod sponu matky a tlačí na dorzální 
stranu předního raménka, čímž vytváří abdukci a rotuje 
ho do šikmého průměru, uvolní tím zakleslé raménko za 
sponou a dokončí porod. Jiná možnost využívá principu 
šroubu – porodník tlačí na přední stranu dolního ramén-
ka a rotuje tělo plodu o 180 stupňů, spolu s tlakovým 
úsilím matky a případným přidržením děložního fundu 
dochází k uvolnění předního raménka jako při uvolnění 
šroubu ze závitu.

9.  Přetočením rodičky do polohy na 4 končetinách se mění 
postavení pánve, tělo dítěte klesá níž a zvětšuje se úhel 
mezi tělem a rovinou pánevního vchodu, přední ramén-
ko vstupuje do pánve více zešikma. V této poloze možno 
použít i rotační manévry

Řešení dystokie ramének je porodnická operace a vyžadu-
je vypracování operačního protokolu do dokumentace.
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Pomoc rodičce při tlačení ve ii. době porodní

Řadíme sem: 
•	 Přidržení	hlavy	rodičky	ve	flexi;
•	 	Flexe	dolních	končetin	v	kolenních	a	kyčelních	klou-

bech;
•	 Přidržení	fundu	děložního.

indikace

•	 Indikací	je	zkrácení	II.	doby	porodní.	
•	 	Obvyklou	situací	je	špatně	prováděný	břišní	lis	rodičkou,	

slabé děložní kontrakce, popřípadě hrozící hypoxie plodu 
(již nastalá hypoxie je však kontraindikací). 

•	 	Přidržení	hlavy	rodičky	ve	flexi	a	flexi	v	kolenních	a	ky-
čelních kloubech lze použít i při normálních děložních 
kontrakcích a správně prováděném břišním lisu. 

•	 	Při	hypoxii	plodu	 lze	popsané	 techniky	použít	pouze	
v době přípravy extrakční operace (forceps, vakuumex-
traktor) s cílem zlepšit podmínky při provádění extrakční 
operace.

Podmínky
Podmínky odpovídají podmínkám pro použití břišního 

lisu ve II. době porodní.

kontraindikace

a) Absolutní kontraindikace
•	 Není	splněna	kterákoli	z	uvedených	podmínek.
•	 Hrozící	ruptura	dělohy.
•	 Děložní	hypertonie	nebo	hypotonie.
•	 	Je	kontraindikováno	použití	břišního	lisu	(např.	u	kar-

diopatií, kolostomie apod.).
•	 	Stavy	po	předchozí	operaci	dělohy	a	stavy	po	konzerva-

tivně ošetřené ruptuře dělohy (týká se pouze přidržení 
fundu).

b) Relativní kontraindikace 
•	 	Distres	plodu.	Popsané	techniky	lze	použít	pouze	tehdy,	

lze-li očekávat, že ukončení porodu bude rychlejší než 
příprava extrakční operace, nebo během doby, kdy se 
extrakční operace připravuje (pro zlepšení podmínek při 
provádění extrakční operace).

•	 	Poloha	podélná	koncem	pánevním	(týká	se	pouze	přidr-
žení fundu).

Technika

a) Přidržení hlavy rodičky ve flexi
•	 Provádí	se	během	kontrakce.	
•	 	Přidržení	hlavy	rodičky	může	provádět	doprovod	rodičky	

(manžel, dula). 
•	 Přidržení	hlavy	lze	použít	u	každého	porodu.

b) Flexe dolních končetin v kolenech a kyčlích
•	 	Končetiny	mohou	být	přidržovány	rodičkou	nebo	asis-

tencí (porodní asistentka, doprovod rodičky), s výhodou 
lze použít podpěry pro lýtka („schauty“). Je-li použita 
manuální podpora asistencí, zaujímá rodička polohu 
jen při kontrakci. Jsou-li použity podpěry, může v polo-
ze zůstat i mimo kontrakce. Tuto polohu lze použít při 
každém porodu.

c) Přidržení fundu
•	 	Provádí	se	 tlakem	na	 fundus	děložní.	Tlak	se	provádí	

předloktím nebo oběma dlaněmi. Je nutno se vyhnout 
bodovému tlaku loktem, pěstí apod. Tlak je veden na 
fundus děložní. Provádí se během kontrakce děložní 
a intenzita tlaku kopíruje kontrakční vlnu. Rodička vždy 
používá současně břišní lis.

•	 	Přidržení	fundu	provádí	pouze	porodní	asistentka	nebo	
lékař a lze ho provádět pouze v přítomnosti a z indikace 
lékaře. 

    31. DoPoRUČenÍ K PomoCI RoDIČCe PřI tLAČenÍ Ve II. DoBĚ PoRoDnÍ

Autor 2012
P. Čepický

Oponenti
Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP
Výbor České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP



klasifikace ruptur perinea

1. stupeň: postiženy pouze vaginální sliznice a kůže perinea,
2. stupeň: zahrnuje svaly perinea, ale ne anální sfinkter (AS),
3. stupeň: poranění komplexu AS,
 3a méně než 50 % síly zevního análního svěrače (EAS),
 3b více než 50% síly EAS,
 3c ruptura vnitřního análního svěrače (IAS),
4. stupně: ruptura EAS&IAS a mukózy rekta.

diagnostika

Před zahájením ošetření porodního poranění je indikova-
né bidigitální vyšetření. Ukazovák ruky je zaveden do rekta 
a palcem ruky je palpačně zhodnocen a popř. vizualizován 
stav análního svěrače. 

ošetření

Sutura ruptury perinea 4. stupně (ruptura EAS&IAS a mu-
kózy rekta)

Sliznice rekta se šije jednotlivými stehy absorbovatelného 
pleteného stehu (3-0 vicryl Ethicon) s uzly vázanými v anál-
ním lumen nebo pokračovacím submukózním stehem. 

Sutura ruptury perinea 3c (ruptura IAS)
Ruptura vnitřního análního sfinkteru (IAS) se šije sa-

mostatně jednotlivými cca dvěma tzv. adaptačním stehy 
metodou end-to-end užitím nejlépe monofilamentního 
stehu (3-0 PDS Ethicon). 

Sutura ruptury perinea 3b (poranění více než 50 % síly EAS)
Pro suturu zevního análního sfinkteru u ruptury perinea 

stupně 3b a větší je v současnosti rovnocenně používána end-
to-end aproximace i overlapping sfinkteroplastika. 

Přetržené konce zevního análního sfinkteru (EAS) musí 
být identifikovány a zachyceny vhodným operačním nástro-
jem. Vhodné jsou Allisovy kleště.

End-to-end aproximace
Přetržené konce jsou pomocí stehů aproximovány k sobě 

(end-to-end) bez tenze. Je možno použít 4 stehy a okraje EAS 
přiblížit na 4 místech (u čísla 3, 6, 9 a 12). Další možností je 
použití stehů ve tvaru čísla „8“, matracové stehy atd. 

Overlapping sfinkteroplastika
Sval musí být mobilizován tak, aby mohl být ve své ko-

nečné pozici přetažen jeden konec přes druhý (overlap). Jako 
šicí materiál má být použit monofilamentní materiál. 

Sutura ruptury perinea 3a (poranění méně než 50 % 
síly EAS)

Sutura stupně 3a se provádí metodou end-to-end. Dvěma 
stehy jsou zachycena roztržená vlákna EAS a aproximována. 

dokumentace

Součástí dokumentace by měl být operační protokol ob-
sahující podrobný popis poranění, způsob ošetření, použitý 
šicí materiál a podané antibiotické krytí.

antibiotické krytí

Doporučuje se antibiotické krytí, používané jsou různé 
režimy. Možné je jednorázové podání cefuroximu 1,5 g i.v. 
během ošetření, nebo delší podání (5–10 dní) případně v kom-
binaci s metronidazolem. Výhoda podání více než 2 dávek 
ATB zatím nebyla v studiích prokázána.

následná péče

Všem ženám by měla být předepsána změkčovadla stoli-
ce: laktulóza (Lactulosa Infusia sir. 250 ml) 10–15 ml denně 
až do dávky 60 ml denně, která funguje jako osmotické la-
xativum. Léčba by měla trvat asi 10–14 dní. Možno doporučit 
i speciální dietu (bezzbytkovou, kašovitou).

Důležité je důkladné poučení pacientky o poranění 
a možných komplikacích.

Vhodná je včasná rehabilitace svalů pánevního dna, 
včetně poučení pacientky o Kegelových cvicích. V případě 
symptomů anální inkontinence je indikované UZ zhodnocení 
stavu svěrače a zvážení chirugického řešení. 

Follow-up

Je doporučena následná kontrola lékařem. V čase 14 dní 
od ošetření možno hodnotit hlavně stav hojení. V čase 
2–3 měsíce po porodu je vhodná kontrola na posouzení 
funkčnosti svěrače, výskytu některých průvodních jevů 
kromě anální inkontinence (močová inkontinence, dyspa-
reunie, jiné defekační potíže – zácpa, bolestivá defekace, 
urgence). 

V průběhu další gravidity (kolem 20. týdne) je vhodné 
opětovné celkové zhodnocení stavu (symptomatologie, UZ 
vyšetření, klinický nález) a podle nálezu zvážení vedení 
porodu. 

Literatura u autorů.
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Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace je zpracováno 
v souladu s poznatky Evidence Based Medicine a výsledky řešených gran-
tových projektů Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví 
České republiky (IGA ČR).

Události, při kterých by měl být podán imunoglo-
bulin (Ig) G anti-D RhD negativním ženám, nejsou-li 
u nich již přítomny aloprotilátky anti-D.

indikace v 1. trimestru 
(postačující dávka IgG anti-D 50 μg*)

•	 umělé	ukončení	těhotenství,
•	 	samovolný	potrat	s	instrumentální	revizí	dutiny	děložní,
•	 operace	mimoděložního	těhotenství,
•	 biopsie	choria	z	genetické	indikace,
•	 evakuace	molární	gravidity.

indikace ve 2. a 3. trimestru 
postačující dávka IgG anti-D 100 μg*)

•	 amniocentéza,
•	 kordocentéza,
•	 	jiné	invazivní	výkony	prenatální	diagnostiky	a	fetální	

terapie,
•	 indukovaný	abort,
•	 intrauterinní	úmrtí	plodu,
•	 pokus	o	zevní	obrat	konce	pánevního,
•	 břišní	poranění,
•	 porodnické	krvácení.

antepartální profylaxe ve 28. týdnu 
(postačující dávka IgG anti-D 250 μg*)

Porod rhd pozitivního plodu** 
(postačující dávka IgG anti-D 100 μg*)

Minimální dávka*
– před 20. týdnem těhotenství  50 μg (250 IU),
– po 20. týdnu těhotenství*** 100 μg (500 IU).

Načasování: co nejdříve, ale nejpozději do 72 hodin po 
události.

Při opomenutí provedení prevence RhD aloimunizace 
do 72 hodin po potenciálně senzibilizující události má ještě 
smysl podat IgG anti-D do 13 dní, v mimořádných přípa-
dech je doporučeno podání s odstupem maximálně 28 dní 
po porodu.

Vysvětlivky
* podání větší dávky IgG anti-D není chybou
** i v případech, kdy D typ není znám
***  současně je vhodné stanovit objem fetomaternální he-

moragie (FMH) k upřesnění dávky 

Stanovení objemu FMH
Je-li stanoven objem fetálních erytrocytů (red blood cells, 

RBCs) proniklých do oběhu matky, je indikováno podání IgG 
anti-D intramuskulárně v dávce 10 μg na 0,5 ml fetálních 
RBCs nebo 1 ml plné fetální krve. IgG anti-D v dávce 10 μg 
podané nitrosvalově by mělo pokrýt 0,5 ml fetálních RhD 
pozitivních RBCs nebo 1 ml plné fetální krve. FMH je objem 
fetálních RBCs, objem fetální krve je dvojnásobný (předpo-
kládaný fetální hematokrit je 50 %).

Podpořeno grantem iga mZ čr ns 10311-3/2009, nT 11004-
3/2010, nT 12225-4/2011.
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Ultrazvukové vyšetření do 14. týdne (14+0)
Zdravotní výkon (ZV) podle Seznamu ZV pro rok 2013 (vyhláška MZ ČR 
č. 467/2012 Sb.):
63417 „Ultrasonografické vyšetření pánve pánve u gyne-
kologických onemocnění v porodnictví a šestinedělí“; 
L2; 20 min; 4/1 čtvrtletí, 7/1 rok.
Ultrasonografické vyšetření pánve používané v diferenciální 
diagnostice raného těhotenství, při komplikacích v těho-
tenství, při komplikacích v šestinedělí a při diagnostice 
gynekologických onemocnění. Obrazová dokumentace je 
podmínkou výkonu jako doklad o provedení výkonu.
Písemná zpráva musí zhodnotit:
•	 	počet	plodů,	u	vícečetného	těhotenství	chorionicitu	a	am-

nionicitu (blíže viz doporučený postup Ultrazvuková vyšetření 
v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství),

•	 vitalitu,
•	 	biometrii,	při	které	je	měřen	parametr	CRL	(obrazová	do-

kumentace je podmínkou výkonu) - naměřenou hodnotu 
je nutno uvést i v milimetrech, podle ní je určen termín 
porodu = DATACE těhotenství.

Ultrazvukové vyšetření ve 20.-22. týdnu (20+0 - 22+0)
Zdravotní výkon (ZV) podle Seznamu ZV pro rok 2013 (vyhláš-
ka MZ ČR č. 467/2012 Sb.):
63411 „Screeningové ultrasonografické vyšetření v 18.-20. 
týdnu těhotenství“; L2; 20 min; 1/1 čtvrtletí.

Je speciálním screeningovým vyšetřením k záchytu patolo-
gií v 18.–20. týdnu těhotenství. Bude použit pouze v tomto 
jediném případě.

Písemná zpráva musí zhodnotit:
•	 	počet	plodů,	u	vícečetného	těhotenství	viz doporučený postup 

Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná 
těhotenství,

•	 vitalitu,		
•	 	biometrii,	při	které	 jsou	měřeny	parametry	BPD,	HC,	

AC a FL (při diskrepanci mezi výsledky biometrie plodu 
a datací gravidity dle CRL v I. trimestru je nutné zajistit 
adekvátní konzultaci pacientky se stanovením dalšího 
postupu na pracovišti s odborností „gynekologie a po-
rodnictví“ – 603),

•	 	morfologii	plodu	 (se	zápisem	„bez	zjištěných	morfolo-
gických abnormalit plodu“),

•	 	lokalizaci	placenty	(zasahuje-li	placenta	do	dolního	dě-
ložního segmentu, nutno změřit vzdálenost dolního pólu 
od vnitřní branky, event. přesah vnitřní branky),

•	 množství	plodové	vody.

Ultrazvukové vyšetření ve 30.-32. týdnu (30+0 - 32+0)
Zdravotní výkon (ZV) podle Seznamu ZV pro rok 2013 (vyhláška MZ ČR 
č. 467/2012 Sb.):

DOPORUČENÉ POSTUPY SEKCE 
ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY

Pořadatel M. Ľubušký

    1.  PRAVIDeLná ULtRAZVUKoVá VYŠetřenÍ V PRŮBĚHU PRenAtáLnÍ PÉČe – 
DoPoRUČenÝ PoStUP

České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS)
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)
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  výbor České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP

Revize doporučeného postupu ČGPS ČLS JEP ze dne 16. 9. 2011, 
publikovaného v Čes. Gynek. 2011, 76, č. 6, s. 492.

Schváleno výborem ČGPS ČLS JEP dne 17. 5. 2012,
publikováno v Čes. Gynek. 2013, 78, 2, s. 134–135.  

doPorUčenÉ PosTUPy sekCe 
UlTraZVUkoVÉ diagnosTiky
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63413 „Screeningové ultrasonografické vyšetření 
v 30.-32. týdnu těhotenství“; L2; 20 min; 1/1 čtvrtletí.
Výkon je speciálním screeningovým vyšetřením k záchytu 
patologií v 30.–32. týdnu těhotenství. Bude použit jenom 
v tomto jediném případě.

Písemná zpráva musí zhodnotit:
počet plodů, u vícečetného těhotenství viz doporučený postup 
Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná 
těhotenství,
•	 vitalitu,
•	 polohu	plodu,
•	 	biometrii,	při	které	jsou	měřeny	parametry	BPD,	HC,	AC	

a FL (při poloze plodu koncem pánevním je nutné změřit 
obvod hlavičky, při diskrepanci mezi výsledky biometrie 

plodu a datací gravidity podle CRL v I. trimestru je nutné 
zajistit adekvátní konzultaci pacientky se stanovením 
dalšího postupu na pracovišti s odborností „gynekologie 
a porodnictví“ – 603),

•	 	lokalizaci	placenty	 (zasahuje-li	do	dolního	děložního	
segmentu, nutno změřit vzdálenost dolního pólu od 
vnitřní branky, event. přesah vnitřní branky),

•	 množství	plodové	vody.

ostatní vyšetření zde neuvedená překračují rámec 
dispenzární péče o fyziologické těhotenství

viz doporučený postup Zásady dispenzární péče ve fyziologickém 
těhotenství.

Je-li při pravidelném ultrazvukovém vyšetření v I. tri-
mestru zjištěno vícečetné těhotenství, je vhodné provést 
superkonziliární ultrazvukové vyšetření.

Písemná zpráva musí zhodnotit:
•	 	počet	plodů,	chorionicitu	a	amnionicitu	 (fotografie	 je	

součástí dokumentace),
•	 vitalitu,	
•	 	biometrii,	při	které	je	měřen	parametr	CRL	(obrazová	do-

kumentace je podmínkou výkonu) - naměřenou hodnotu 
je nutno uvést i v milimetrech, podle ní je určen termín 
porodu = DATACE těhotenství.

Těhotné ženě by měl být nabídnut screening nejčastěj-
ších morfologických a chromozomálních vrozených vývojo-
vých vad plodu a poskytnuta informace o metodách scree-
ningu, poskytovatelích i formě úhrady. Preferován by měl 
být kombinovaný (biochemický a ultrazvukový) screening 

v I. trimestru těhotenství, zatím však není hrazen z prostřed-
ků veřejného zdravotního pojištění. 

CAVE! Pouze biochemický screening nelze u vícečetného 
těhotenství použít (je neinformativní).

Invazivní metody prenatální diagnostiky na základě 
vyhodnocení výsledku screeningu indikuje a provádí pouze 
gynekolog.

Cílem ultrazvukových vyšetření v průběhu těhotenství je 
časná diagnostika event. patologie a diferenciální diagnostika 
mezi jednotlivými typy možných patologií, které se mohou roz-
vinout v závislosti na typu vícečetného těhotenství – předčasný 
porod, vrozené vývojové vady plodu, selektivní růstová retardace 
plodu (sIUGR, selective intrauterine growth restriction), TTTS 
(Twin-twin transfusion syndrom), TAPS (Twin anemia polycy-
temia sequence).

   2.  ULtRAZVUKoVá VYŠetřenÍ V PRŮBĚHU PRenAtáLnÍ PÉČe 
o VÍCeČetná tĚHotenStVÍ – DoPoRUČenÝ PoStUP

České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS)
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Pracovní skupina: M. Ľubušký, L. Krofta, R. Vlk
Materiál je konsenzuálním stanoviskem sekcí ČGPS ČLS JEP

Oponenti:  výbor Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
  výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP
  výbor České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP

Revize doporučeného postupu ČGPS ČLS JEP ze dne 16. 9. 2011, 
publikovaného v Čes. Gynek. 2011, 76, č. 6, s. 493-494.

Schváleno výborem ČGPS ČLS JEP dne 25. 1. 2013,
publikováno v Čes. Gynek. 2013, 78, 2, s. 135–139.  



bichoriální gemini

Ultrazvukové vyšetření (20.–22. týden)
Písemná zpráva musí zhodnotit:
•	 počet	plodů	a	chorionicitu,
•	 vitalitu,
•	 polohu	plodů,
•	 	biometrii,	při	které	jsou	měřeny	parametry:	BPD,	HC,	AC	

a FL (symetrii plodů a korelaci biometrie plodů s datací 
gravidity dle CRL v I. trimestru),

•	 	lokalizaci	placent	(zasahuje-li	placenta	do	dolního	dělož-
ního segmentu, nutno změřit vzdálenost dolního pólu 
od vnitřní branky, event. přesah vnitřní branky),

•	 	množství	a	 symetrii	plodové	vody	 (náplně	močového	
měchýře),

•	 podrobnou	morfologii	plodů,
•	 cervikometrii.

Ultrazvukové vyšetření (28., 32., 36. týden)
Písemná zpráva musí zhodnotit:
•	 počet	plodů	a	chorionicitu,
•	 vitalitu,
•	 polohu	plodů,
•	 	biometrii,	při	které	jsou	měřeny	parametry:	BPD,	HC,	AC	

a FL (symetrii plodů a korelaci biometrie plodů s datací 
gravidity dle CRL v I. trimestru),

•	 lokalizaci	placent,
•	 	množství	a	 symetrii	plodové	vody	 (náplně	močového	

měchýře).

Při zjištění diskrepance ve sledovaných parametrech je 
nutné zajistit adekvátní konzultaci pacientky se stanovením 
dalšího postupu na pracovišti s odborností „gynekologie 
a porodnictví“ – 603.

Dispenzární prenatální péče: 
(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)
•	 	od	22.	týdne	těhotenství	pravidelná	vyšetření	v	těhoten-

ské poradně v intervalu 2 týdnů, včetně objektivního 
zhodnocení vaginálního nálezu.

Hospitalizace: 
(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)
•	 preventivní	hospitalizace	není	nutná.

Kardiotokografický nonstres test (od 36. týdne):
(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)
•	 1×	týdně.

Časování ukončení těhotenství: 
(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhotenství)
•	 	těhotenství	 by	 mělo	 být	 ukončeno	 nejpozději	 do	

38+6	týdne.

Způsob vedení porodu:
(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhotenství)
•	 vaginálně,

•	 císařským	řezem.

monochoriální biamniální gemini

Ultrazvukové vyšetření (16., 18. týden)
Písemná zpráva musí zhodnotit:
•	 počet	plodů	a	chorionicitu,
•	 vitalitu,
•	 polohu	plodů.
Písemná zpráva musí u plodů zhodnotit symetrii následu-
jících parametrů:
•	 obvod	břicha	(AC),
•	 náplň	močového	měchýře,
•	 množství	plodové	vody.

Ultrazvukové vyšetření (20.–22. týden)
Písemná zpráva musí zhodnotit:
•	 počet	plodů	a	chorionicitu,
•	 vitalitu,
•	 polohu	plodů,
•	 	biometrii,	při	které	jsou	měřeny	parametry:	BPD,	HC,	AC	

a FL (symetrii plodů a korelaci biometrie plodů s datací 
gravidity dle CRL v I. trimestru),

•	 	lokalizaci	placent	(zasahuje-li	placenta	do	dolního	dělož-
ního segmentu, nutno změřit vzdálenost dolního pólu 
od vnitřní branky, event. přesah vnitřní branky),

•	 	množství	a	 symetrii	plodové	vody	 (náplně	močového	
měchýře),

•	 podrobnou	morfologii	plodů,
•	 cervikometrii.

Ultrazvukové vyšetření (24. a 26. týden)
Písemná zpráva musí zhodnotit:
•	 počet	plodů	a	chorionicitu,
•	 vitalitu,
•	 polohu	plodů.
Písemná zpráva musí u plodů zhodnotit symetrii následu-
jících parametrů:
•	 obvod	břicha	(AC),
•	 náplň	močového	měchýře,
•	 množství	plodové	vody.

Ultrazvukové vyšetření (28. týden)
Písemná zpráva musí zhodnotit:
•	 počet	plodů	a	chorionicitu,
•	 vitalitu,
•	 polohu	plodů,
•	 	biometrii,	při	které	jsou	měřeny	parametry:	BPD,	HC,	AC	

a FL (symetrii plodů a korelaci biometrie plodů s datací 
gravidity dle CRL v I. trimestru),

•	 lokalizaci	placent,
•	 	množství	a	 symetrii	plodové	vody	 (náplně	močového	

měchýře).
Písemná zpráva musí u plodů dále zhodnotit:
•	 	dopplerometrii,	při	které	jsou	měřeny	parametry:		pul-

zatilní index (PI) v arteria umbilcalis, PI v arteria cerebri 
media, cerebro-umbilikální index (CPI), maximální 
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průtoková rychlost v arteria cerebri media (MCA-PSV); 
při zjištění diskrepance jsou dále měřeny parametry: 
PI v aa. uterinae, trikuspidální regurgitace, PI v ductus 
venosus, pulzace ve vena umbilicalis.

Ultrazvukové vyšetření (30. týden)
Písemná zpráva musí zhodnotit:
•	 počet	plodů	a	chorionicitu,
•	 vitalitu,
•	 polohu	plodů.
Písemná zpráva musí u plodů zhodnotit symetrii následu-
jících parametrů:
•	 obvod	břicha	(AC),
•	 náplň	močového	měchýře,
•	 množství	plodové	vody.

Ultrazvukové vyšetření (32. týden)
Písemná zpráva musí zhodnotit:
•	 počet	plodů	a	chorionicitu,
•	 vitalitu,
•	 polohu	plodů,
•	 	biometrii,	při	které	jsou	měřeny	parametry:	BPD,	HC,	AC	

a FL (symetrii plodů a korelaci biometrie plodů s datací 
gravidity dle CRL v I. trimestru),

•	 lokalizaci	placent,
•	 	množství	a	 symetrii	plodové	vody	 (náplně	močového	

měchýře).
Písemná zpráva musí u plodů dále zhodnotit:
•	 	dopplerometrii,	při	které	jsou	měřeny	parametry:		pul-

zatilní index (PI) v arteria umbilcalis, PI v arteria cerebri 
media, cerebro-umbilikální index (CPI), maximální 
průtoková rychlost v arteria cerebri media (MCA-PSV); 
při zjištění diskrepance jsou dále měřeny parametry: 
PI v aa. uterinae, trikuspidální regurgitace, PI v ductus 
venosus, pulzace ve vena umbilicalis.

Ultrazvukové vyšetření (34. týden)
Písemná zpráva musí zhodnotit:
•	 počet	plodů	a	chorionicitu,
•	 vitalitu,
•	 polohu	plodů.
Písemná zpráva musí u plodů zhodnotit symetrii následu-
jících parametrů:
•	 obvod	břicha	(AC),
•	 náplň	močového	měchýře,
•	 množství	plodové	vody.

Ultrazvukové vyšetření (36. týden)
Písemná zpráva musí zhodnotit:
•	 počet	plodů	a	chorionicitu,
•	 vitalitu,
•	 polohu	plodů,
•	 	biometrii,	při	které	jsou	měřeny	parametry:	BPD,	HC,	AC	

a FL (symetrii plodů a korelaci biometrie plodů s datací 
gravidity dle CRL v I. trimestru),

•	 lokalizaci	placent,

•	 	množství	a	 symetrii	plodové	vody	 (náplně	močového	
měchýře).

Písemná zpráva musí u plodů dále zhodnotit:
•	 	dopplerometrii,	při	které	jsou	měřeny	parametry:		pul-

zatilní index (PI) v arteria umbilcalis, PI v arteria cerebri 
media, cerebro-umbilikální index (CPI), maximální 
průtoková rychlost v arteria cerebri media (MCA-PSV); 
při zjištění diskrepance jsou dále měřeny parametry: 
PI v aa. uterinae, trikuspidální regurgitace, PI v ductus 
venosus, pulzace ve vena umbilicalis.

Při zjištění diskrepance ve sledovaných parametrech je 
nutné zajistit adekvátní konzultaci pacientky se stanovením 
dalšího postupu na pracovišti s odborností „gynekologie 
a porodnictví“ – 603.

Dispenzární prenatální péče: 
(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)
•	 od	16.	týdne	těhotenství	v	perinatologickém	centru.
 
Hospitalizace: 
(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)
•	 nejpozději	od	36.	týdne.

Kardiotokografický nonstres test: 
(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)
•	 při	hospitalizaci	jednou	denně.

Časování ukončení těhotenství: 
(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhotenství)
•	 	těhotenství	 by	 mělo	 být	 ukončeno	 nejpozději	 do	

36+6	týdne.

Způsob vedení porodu:
(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhotenství)
•	 	vaginálně	(„Informovaný	souhlas	s	vaginálním	vedením	

porodu monochoriálních dvojčat“),
•	 císařským	řezem.

monochoriální monoamniální gemini

Nutné zajistit adekvátní konzultaci pacientky se stanove-
ním dalšího postupu na pracovišti s odborností „gynekologie 
a porodnictví“ – 603.

Ultrazvuková vyšetření stejně jako u monochoriálních 
biamniálních dvojčat
•	 	CAVE! Nelze posuzovat diskrepanci v množství plodové 

vody mezi plody.
•	 CAVE! Možnost pupečníkové komplikace.

Dispenzární prenatální péče: 
(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)
•	 od	16.	týdne	těhotenství	v	Perinatologickém	centru.
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Hospitalizace: 
(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)
•	 nejpozději	od	32.	týdne.

Kardiotokografický nonstres test: 
(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)
•	 při	hospitalizaci	1x	denně.

Časování ukončení těhotenství: 
(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhotenství)
•	 	těhotenství	by	mělo	být	ukončeno	nejpozději	do	34+6	

týdne.

Způsob vedení porodu:
(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhotenství)
•	 císařským	řezem.

Tři a více plodů

Nutné zajistit adekvátní konzultaci pacientky se stanove-
ním dalšího postupu na pracovišti s odborností „gynekologie 
a porodnictví“ – 603.

Dispenzární prenatální péče: 
(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)
•	 od	16.	týdne	těhotenství	v	Perinatologickém	centru.

 
Hospitalizace: 
(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)
•	 nejpozději	od	32.	týdne.

Kardiotokografický nonstres test: 
(viz doporučený postup Prenatální péče o vícečetná těhotenství)
•	 při	hospitalizaci	1x	denně.

Časování ukončení těhotenství: 
(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhotenství)
•	 	těhotenství	by	mělo	být	ukončeno	dle	chorionicity	nej-

později	do	35+6	týdne.

Způsob vedení porodu:
(viz doporučený postup Vedení porodu vícečetného těhotenství)
•	 císařským	řezem.

Standardní dispenzární prenatální péče viz doporučený postup 
Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství.
Ultrazvuková vyšetření viz doporučený postup Pravidelná ultrazvu-
ková vyšetření v průběhu prenatální péče.

1. ultrazvukové vyšetření do 14. týdne (14+0)
Písemná zpráva musí zhodnotit:
•	 	biometrii,	při	které	je	měřen	parametr	CRL	(obrazová	do-

kumentace je podmínkou výkonu) - naměřenou hodnotu 

je nutno uvést i v milimetrech, podle ní je určen termín 
porodu = DATACE těhotenství.

2. ultrazvukové vyšetření (20+0 – 22+0)
Písemná zpráva musí zhodnotit:
•	 	biometrii,	při	které	jsou	měřeny	parametry	BPD,	HC,	AC	

a FL. 

   3.  PÉČe o tĚHotenStVÍ S IntRAUteRInnÍ RŮStoVoU RetARDACÍ PLoDU – 
DoPoRUČenÝ PoStUP

České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS)
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Pracovní skupina: M. Ľubušký, L. Krofta, R. Vlk
Materiál je konsenzuálním stanoviskem sekcí ČGPS ČLS JEP

Oponenti:  výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP
        výbor Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
       výbor Sekce ambulantních gynekologů ČGPS ČLS JEP
  výbor České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP

Revize doporučeného postupu ČGPS ČLS JEP 
publikovaného v Čes. Gynek. 2011, 76, Suppl. č. 1, s. 37-38.

Schváleno výborem ČGPS ČLS JEP dne 17. 5. 2012,
publikováno v Čes. Gynek. 2013, 78, 2, s. 140.  
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Vedení porodu viz doporučený postup Vedení porodu těhotné 
s císařským řezem v anamnéze.

UlTraZVUkoVÉ VyŠeTření Před sTanoVením TakTiky 
Vedení PorodU

Písemná zpráva musí zhodnotit:
•	 polohu	plodu,	vitalitu,	

•	 	biometrii,	při	které	jsou	měřeny	parametry:	BPD,	HC,	
AC a FL,

•	 	lokalizaci	placenty,	zhodnocení vztahu placenty k dol-
nímu děložnímu segmentu a jizvě po hysterotomii 
(zasahuje-li placenta do dolního děložního segmentu 
nebo do oblasti jizvy po hysterotomii, CAVE porucha 
placentace, invaze do děložní stěny),

•	 množství	plodové	vody.

     4.  VeDenÍ PoRoDU U tĚHotnÉ S CÍSAřSKÝm řeZem  
V AnAmnÉZe ULtRAZVUKoVÉ VYŠetřenÍ PřeD StAnoVenÍm 
tAKtIKY VeDenÍ PoRoDU – DoPoRUČenÝ PoStUP 

České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS)
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Pracovní skupina: M. Ľubušký, L. Krofta, R. Vlk
Materiál je konsenzuálním stanoviskem sekcí ČGPS ČLS JEP

Oponenti:  výbor Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
       výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP
    výbor České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP

Revize doporučeného postupu ČGPS ČLS JEP
publikovaného v Čes. Gynek. 2011, 76, Suppl. č. 1, s. 38-39.

Schváleno výborem ČGPS ČLS JEP dne 17. 5. 2012,
publikováno v Čes. Gynek. 2013, 78, 2, s. 141.

3. ultrazvukové vyšetření (30+0 – 32+0)
Písemná zpráva musí zhodnotit:
•	 	biometrii,	při	které	jsou	měřeny	parametry	BPD,	HC,	AC	

a FL, (při poloze plodu koncem pánevním je nutné změřit 
obvod hlavičky).

Při 1. ultrazvukovém vyšetření v průběhu prenatální péče 
(do 14. týdne) je změřen parametr CRL a provedena DATACE 
těhotenství (viz www.gynultrazvuk.cz „kalkulátor pro dataci 
těhotenství dle CRL“).

Při 2. ultrazvukovém vyšetření (20.–22. týden) a při 3. ul-
trazvukovém vyšetření (30.–32. týden) je provedena biometrie 
plodu při které jsou měřeny parametry BPD, HC, AC a FL. 

Pokud je zjištěna diskrepance mezi výsledky biome-
trie plodu a datací gravidity dle CRL v I. trimestru (více 
než dva týdny) je nutné zajistit adekvátní konzultaci 
pacientky se stanovením dalšího postupu na pracovišti 
s odborností „gynekologie a porodnictví“ – 603).

Na rozšířené revizi doporučeného postupu se tč. pracuje.
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Léčba kyslíkem (oxygenoterapie) je nejobtížnější a nej-
komplexnější oddíl problematiky léčby hypoxických stavů 
u novorozenců. Proto uvádíme jen rámcová doporučení.

i. Transport kyslíku v organismu

•	 	Většina	kyslíku	je	v	krvi	transportována	jako	oxyhemo-
globin (HbO2), jen malá část je rozpuštěna v plazmě. Tato 
frakce O2 je potenciálně toxická.

•	 	Afinita	Hb	pro	O2 a jeho uvolňování tkáním se řídí charak-
teristikou disociační křivky HbO2. Pozici křivky ovlivňují 
pH, teplota, koncentrace 2,3 difosfoglycerátu (2,3-DPG), 
kombinace těchto faktorů a koncentrace Hb.

 a)  Pokles pH, vzestup teploty a 2,3-DPG, posouvají křiv-
ku doprava (tj. snižuje se afinita Hb pro kyslík).

 b)  Zvýšení pH, pokles teploty a 2,3-DPG mají opačný 
efekt (posun křivky doleva, tj. zvýšení afinity Hb 
pro kyslík – charakteristické pro novorozence). Při 
oxygenoterapii je třeba mít tyto vztahy na paměti.

ii. determinanty oxygenace organismu

•	 FiO2,
•	 fungující	alveolus,
•	 dostatečná	koncentrace	Hb,
•	 srdeční	výdej.

iii. Cíl léčby kyslíkem

Cílem léčby je udržet/obnovit potřebné zásobení tkání 
kyslíkem pro zachování aerobního metabolismu a současně 
nevyvolat hyperoxémii. 

iV. kyslík je lék a jako takový má:

•	 svou	indikaci;
•	 dávkování;
•	 vyžaduje	sledování	průběhu	léčby	(monitorování);
•	 má	nežádoucí	účinky	(poškození	plic,	ROP,	CNS,	NEC).	

V. indikace léčby kyslíkem

•	 	Hypoxie	je	nepoměr	mezi	nabídkou	a	potřebou	kyslíku	
pro tkáně (buňky), nutnou pro zachování aerobního 
metabolismu.

•	 	Pouze	prokazatelná	hypoxie	je	indikací	k	léčbě	kyslíkem.	
Diagnóza hypoxie se opírá o klinické projevy (poruchy 
dýchání, oběhu, prokrvení) a hodnotu PaO2 pod 6,0 kPa 
(tj. 45 mm Hg). 

Poznámka: prematurita sama o sobě není indikací k léčbě 
kyslíkem.

Vi. dávkování kyslíku

•	 	Dávkování	O2 se vyjadřuje jako frakce O2 ve vdechované 
směsi medicinálních plynů, kdy FiO2 1,0 = 100 %.  

•	 	Dávkování	kyslíku	v	litrech/min.	koncentraci	O2 nevyja-
dřuje. Taková ordinace znamená pouze průtok medicinál-
ního plynu za časovou jednotku. Proto se nepoužívá.

Vii. Způsob podávání kyslíku

Podávaný kyslík musí být předehřátý (na úroveň tělesné 
teploty) a zvlhčený (asi na 60–70 %) a přiváděný přes směšovač 
dýchacích plynů (pro zajištění definované koncentrace). 
Podává se buď inhalačně, nebo insuflací do dýchacích cest 
a plic novorozenců.

DOPORUČENÉ POSTUPY ČESKÉ 
NEONATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Pořadatel M. Hanzl

doPorUčenÉ PosTUPy českÉ 
neonaTologiCkÉ sPolečnosTi

    1. LÉČBA KYSLÍKem – DoPoRUČenÝ PoStUP

Autoři
P. Zoban, J. Biolek

Oponenti
Výbor České neonatologické společnosti ČLS JEP
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1. Inhalační podávání O2 
Používá se u novorozenců se zachovanou spontánní dechovou 
aktivitou. Možnosti inhalačního podávání O2 jsou:  
•	 	Do	inkubátoru,	kde	lze	dosáhnout	stabilní	koncentrace	

maximálně do výše 40 %. Vyšší stabilní koncentraci nelze 
v běžném inkubátoru bezpečně zajistit.

•	 	Maskou,	přiloženou	k	orofaciální	oblasti	dítěte	–	vhodné	
pro akutní, krátkodobé podávání O2. Při průtoku 5 l/min. 
se ve vzdálenosti 1–3 cm od obličeje dosahuje koncentrace 
O2 mezi 40–60 %. 

•	 	Pomocí	kyslíkového	mikrostanu	–	lze	tak	zajistit	stabilitu	
koncentrace O2 i vyšší než 40 %. Přitom je třeba zvolit 
průtok plynů, který by vyplavoval exhalovaný CO2 z mi-
krostanu (tj. alespoň 2 l/min). 

•	 	Pomocí	nosních	kanyl	(nostril)	–	převážně	pro	dlouho-
dobé podávání O2 u jinak stabilizovaných novorozenců. 
U velmi nezralých novorozenců je podávání O2 nostrila-
mi omezeno maximálním průtokem plynu, který ještě 
tolerují (tj. průtokem kolem 2 l/min.).

2. Podávání O2 insuflací
Používá se u novorozenců s nedostatečnou spontánní decho-
vou aktivitou. Insuflačně se O2 podává:
•	 	Ventilací	vakem	a	maskou,	kdy	je	třeba	dbát	na	správné	

přiložení masky a jemné komprese vaku (prevence ba-
rotraumatu). Zároveň je nutné pamatovat na to, že bez 
připojeného zásobníku O2 nelze dosáhnout FiO2 > 0,4, 
resp. jeho připojením dosahovat vyšších, potenciálně 
toxických koncentrací O2.

•	 	Při	podpoře	dýchání	režimem	N-CPAP	nebo	CPAP	–	ob-
vykle při potřebě FiO2 > 0,4. Kontinuálně zvýšený tlak 
v dýchacích cestách a alveolárních prostorech (asi mezi 
4–7 cm H2O) usnadňuje transfer O2 přes alveolokapilární 
membránu. 

•	 	Při	mechanické	ventilaci	plic	(MV)	–	kdy	oxygenaci	ovliv-
ňují FiO2 a střední tlak v dýchacích cestách (MAP), pře-
nášený do alveolárních prostorů. 

Indikací MV bývá potřeba FiO2 > 0,6 a/nebo hodnota PaCO2 
> 6,6 – 7,9 kPa (50–60 mm Hg).

Viii. kontrola léčby kyslíkem (monitorování)

Kontrola léčby O2 slouží k hodnocení jejího účinku (pre-
venci nedostatečně kompenzované hypoxie, resp. vzniku 
hyperoxie). Provádí se měřením PaO2, HbO2, kombinací 
obou metod nebo transkutánním měřením tenze krevních 
plynů.

1. Monitorování léčby kyslíkem měřením PaO2

•	 	V	 akutní	 fázi	 onemocnění	 se	 odběry	 arteriální	 krve	
a vyšetřování PaO2 provádějí ve 4–6hodinových interva-
lech.

•	 	Odběr	arteriální	krve	a	vyšetření	PaO2 se provádí za 15–20 
min. po změně FiO2 nebo ventilačních parametrů.

•	 	Po	stabilizaci	klinického	stavu	lze	vyšetření	PaO2 provádět 
po	8–12	hodinách	(3–2×/24	hodin).	

•	 	U	nedonošených	dětí	je	třeba	cíleně	udržovat	PaO2 mezi 
6,0–9,3 kPa (45–70 mm Hg). V tomto intervalu je zacho-
ván aerobní metabolismus. FiO2 vyšší, než je zapotřebí 
pro udržení žádoucích hodnot PaO2, zvyšuje riziko po-
škození plic a vzniku ROP. U donošených novorozenců 
lze tolerovat PaO2 vyšší, mezi 10–12 kPa (75–90 mm Hg). 

2. Monitorování saturace Hb kyslíkem pulzní oxyme-
trií
•	 	Princip	metody	–	odlišná	absorpce	infračerveného	světla	

HbO2 a redukovaným Hb. Měřicí sonda současně snímá 
pulzovou vlnu. Tím je zajištěno selektivní měření kon-
centrace cirkulujícího HbO2. 

•	 	Horní	limit	slouží	k	předcházení	hyperoxémie.	
 – U donošených dětí se volí v rozmezí 95–98 % HbO2.
 –  U novorozenců s velmi nízkou a extrémně nízkou 

porodní váhou je řada doporučení. Nejčastěji se dopo-
ručuje nastavovat alarm na hodnotu 92–93 % HbO2.

•	 	Dolní	limit	je	nastaven	tak,	aby	byla	malá	rezerva	před	
tím, než PaO2 a hodnota HbO2 klesnou do pásma kritické 
hypoxémie.  

 –  Pro donošené novorozence se hodnota dolního limitu 
volí mezi 88 až 90 % HbO2.

 –  U novorozenců s velmi nízkou, resp. s extrémně níz-
kou porodní váhou se pohybuje v rozmezí 83–85 %. 

•	 	Cílová	saturace	Hb	kyslíkem	(HbO2) by měla být stabilní, 
bez kolísání.  

 –  U donošených novorozenců by se měla pohybovat 
kolem 95 % HbO2. 

 –  U novorozenců s velmi nízkou, resp. s extrémně níz-
kou porodní váhou se saturace Hb kyslíkem udržuje 
v rozmezí (83 %) 85–92 %. 

Návod pro monitorování saturace kyslíkem u novorozenců 
viz v tabulce.

3. Transkutánní měření krevních plynů
•	 	Princip	metody	–	společná	elektroda	měří	parciální	tlaky	

O2 (PtO2) a CO2 (PtCO2), difundujících k elektrodě přes 
kůži. 

•	 	Doporučené	hodnoty	PtO2 pro velmi nezralé novoro-
zence jsou 6,0–9,3 kPa (45–70 mm Hg), resp. PtCO2 
5,0–7,3 kPa (38–55 mm Hg). U donošených novorozenců 
se hodnoty PtO2 mohou pohybovat i výše (10–12 kPa, 
resp. 75–90 mm Hg). 

iX. Vedení léčby o2

•	 	Nastavit	dolní	a	horní	limit	–	85	%	a	93	%	pro	děti	pod	
1500 g/30 gestačních týdnů, pro donošené 90 % a 98 % 
(event. 100 %).

•	 	FiO2 zvyšovat/snižovat zvolna – asi o 1–3 %, průběžně 
monitorovat stabilitu FiO2.

•	 	Neměnit	FiO2 příliš často – dochází tím k nežádoucím 
výkyvům koncentrace podávaného O2.
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•	 	Při	tendenci	k	desaturaci/bradykardii	při	některých	ošet-
řovacích úkonech (např. při odsávání) je vhodná preoxy-
genace (zvýšení FiO2 o 5–10 % proti výchozí hodnotě).

•	 	Manuální	vdechy	u	ventilovaného	novorozence	poskyto-
vat především pomocí ventilátoru, nepreferovat manuál-
ní ventilaci. Při rozpojování okruhu a ventilace pomocí 
vaku hrozí riziko velkých výkyvů koncentrace O2 v krvi 
novorozence.

•	 	Při	dýchání	pomocí	vaku	a	masky	paušálně	nepoužívat	
FiO2 1.0. I krátkodobé neindikované podávání FiO2 1.0 
může způsobit oxidační stres.

•	 	Při	dýchání	vakem	a	maskou	s	dodáváním	O2 (event. přes 
ETK) se doporučuje používat směšovač medicinálních 
plynů a monitorovat HbO2 (pulzní oxymetrie).

•	 	Mechanickou	plicní	ventilaci	 se	doporučuje	zahajovat	
s FiO2 0.4–0.5 a měnit ji tak, aby se dosáhlo požadovaných 
hodnot PaO2 a HbO2 s ohledem na stupeň prematurity. 

•	 	Při	korekci	perinatální	asfyxie	je	na	místě	FiO2 až 1.0. 
Současně je třeba obnovit perfuzi orgánů a tkání. Pokud 
se neprovádí oboje současně, nelze situaci úspěšně zvlád-
nout. 
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Tab. Návod pro monitorování saturace kyslíkem u novorozenců

Saturace Hb kyslíkem (%): Klinické situace:

> 95 plicní hypertenze (PPHN)

90 – 98 donošení novorozenci

(83) 85 - 92 (93) prematurita (24-30 gestačních 
týdnů)

> 92 chronické plicní onemocnění/
BPD
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i. Úvod, definice a cíle

Hyperbilirubinémie je bez ohledu na věk definována jako 
zvýšení koncentrace bilirubinu v krvi nad 25 mmol/l. Klinicky 
se projevuje ikterem, žlutým zbarvením sklér, později kůže 
a sliznic. U novorozence je ikterus obvykle klinicky patrný 
až při hodnotách bilirubinu nad 85 mmol/l. Objevuje se 
u 45–65 % zdravých novorozenců (fyziologická hyperbilirubi-
némie), ale může být též projevem závažného onemocnění 
novorozence (patologická hyperbilirubinémie).

K rozvoji fyziologického ikteru u novorozence vede ukon-
čení placentární clearance bilirubinu, snížená eliminač-
ní schopnost jater (zejména snížená aktivita uridyl-difos-
fo-glukuronyltransferázy) při zvýšené zátěži bilirubinem 
v časném postnatálním období (vyšší rozpad erytrocytů, 
vyšší podíl bilirubinu nepocházející z erytrocytů, zvýšená 
aktivita b-glukuronidázy ve střevě a vyšší enterohepatální 
oběh bilirubinu). 

Fyziologickou hyperbilirubinémii, která se objevuje ko-
lem 3. dne života a mizí do konce prvního týdne, je třeba vždy 
odlišit od patologické. Cílem léčebných opatření je předejít 
takovému vzestupu hladiny bilirubinu, který by ohrozil no-
vorozence rozvojem jádrového ikteru. V případě konjugované 
hyperbilirubinémie mají léčebná opatření zabránit progresi 
jaterního a dalšího poškození.

ii. indikace k zahájení zvýšené observace a vyšetřování 
ikterických novorozenců 

Pečlivé sledování ikterického dítěte ošetřujícím lékařem 
a zkušenou sestrou, hodnocení dynamiky hladin bilirubi-
nu a zvážení rizika vývoje významné hyperbilirubinémie 
u konkrétního dítěte musí být východiskem pro diagnostický 
a léčebný postup, vedoucí k bezpečnému vyřešení hyperbili-
rubinémie. Vždy je třeba odlišit konjugovanou hyperbiliru-
binémii, která je za všech okolností patologická (konjugo-
vaný bilirubin > 15 % celkového bilirubinu). Vyšetření jsou 
indikována podle předpokládané etiologie – viz následující 
přehled hlavních příčin hyperbilirubinémie.

A. Rozdělení hyperbilirubinémií

1. Hyperbilirubinémie nekonjugovaná

1.1. hemolytická
•	 korpuskulární	–	vrozené	hemolytické	anémie:	
 – abnormity membrány erytrocytů

 – enzymatický deficit
 – hemoglobinopatie
•	 	extrakorpuskulární	–	hemolytická	nemoc	novorozence
 – hematomy

1.2. nehemolytická
•	 	fyziologická 

kojených dětí
•	 nezralost
•	 děti	matek	s	diabetes	mellitus
•	 obstrukce	gastrointestinálního	traktu
•	 hypotyreóza
•	 cystická	fibróza
•	 	vrozené	defekty	konjugace	(Gilbertův	syndrom,	Criglerův- 

-Najjarův syndrom)

2. Hyperbilirubinémie konjugovaná

2.1. poškození jater
•	 	vrozené	metabolické	vady	 (například	galaktosémie),	

deficit a-1- antitrypsinu, Dubinův-Johnsonův syndrom, 
Rotorův syndrom

•	 infekční	nemoci	(hepatitis,	sepse)
•	 toxické	vlivy	(léky,	parenterální	výživa)

2.2. atrezie žlučových cest

2.3. idiopatická neonatální hepatitis

B. Laboratorní a pomocná vyšetření 

Základní laboratorní vyšetření novorozence, který vypadá 
zdravě a má přiměřené projevy:

Bi celkový, krevní obraz, event. krevní skupina dítěte 
(KS matky je obvykle známa).

Není-li příčina hyperbilirubinémie zřejmá a stav dítěte 
není jasný, pak se v rámci základního diferenciálně diagnos-
tického vyšetření provede konjugovaný bilirubin, Coombsův 
test, imunitní protilátky, krevní obraz včetně retikulocytů, 
ABR, glykémie, CRP, jaterní enzymy, moč – chemické, 
mikroskopické a bakteriologické vyšetření. Sonografické 
vyšetření zaměřené na zdroj extravaskulární hemolýzy – 
porodní traumata. 

Na základě zjištěných výsledků jsou pak podle potřeby 
indikována další vyšetření – biochemické, hemokoagulační, 
mikrobiologické, metabolické, sérologické, endokrinologic-
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ké, rtg a izotopové vyšetření, event. biopsie jater. Pátrání po 
závažných skutečnostech v rodinné a perinatální anamnéze 
je nezbytné.

C. Transkutánní bilirubinometrie

Pouze orientační metoda, vhodná pro sledování dyna-
miky ikteru u konkrétního novorozence, přímé stanovení 
hladiny bilirubinu v séru nenahrazuje. U dětí na fototerapii 
a po ní lze transkutánní bilirubinometrii použít pouze ome-
zeně na místě, které bylo zakryto neprůsvitným krytem! 
Indikace k fototerapii má být ověřena vyšetřením sérové 
hodnoty bilirubinu.

iii. Terapie hyperbilirubinémie 

A. Indikace 

Léčba je indikována podle grafu pro léčbu hyperbiliru-
binémie podle Hodra, který zohledňuje dynamiku vzestupu 
bilirubinu v krvi v časném postnatálním období i gestační 
věk dítěte a určuje potřebnou léčbu či frekvenci kontrol 
hladiny bilirubinu. Řídí se hladinami celkového bilirubi-
nu, konjugovaný bilirubin se neodečítá. Při konjugované 
hyperbilirubinémii není fototerapie indikována. Kontrolní 
vyšetření hladiny bilirubinu se provádějí obvykle za 6, 12 nebo 
24 hodin podle časového průběhu bilirubinémie.

B. Fototerapie 

Hlavní zásady fototerapie

Účinnost
Zdroje světla nesmí překročit svoji životnost stanovenou 

výrobcem, aby byly dostatečně účinné. Dítě musí být ulo-
ženo ve vzdálenosti od zdroje, kterou doporučuje výrobce. 
Kromě očí je exponováno celým povrchem těla (při střídání 
supinační a pronační polohy). 

Ochrana očí
Je třeba pečlivě krýt oči dítěte, aby nedošlo k poškození 

sítnice. Do očních štěrbin se aplikuje 0-Septonex mast a oči 
se kryjí buď firemně vyráběnými očními kryty, nebo jiným 
vhodným neprůsvitným materiálem. Důležitá je dokonalá 
fixace, nesmí dojít k posunutí krytu mimo oči. Osvědčená 
je fixace ke čtverečkům gelu (např. Granuflex) nalepeným 
na spáncích dítěte. 

Zajištění normotermie
Pravidelné měření teploty dítěte po 3 hodinách nebo 

častěji je nutné.  

Dostatečná hydratace a výživa
Fototerapie může významně zvýšit ztráty vody kůží (v zá-

vislosti na intenzitě tepelného záření), event. i stolicí. Je 
třeba dbát o dostatečný perorální příjem a popřípadě zvážit 

doplňkový parenterální přívod, při parenterální výživě na-
výšit objem. 

Bezpečnost
Modré či zelené světlo maskuje skutečné zbarvení kůže 

dítěte, a proto je dítě v průběhu fototerapie přístrojově mo-
nitorováno, stačí i jednoduchý deskový monitor dýchání. 
Ošetřující personál musí dále na dítě vždy dobře vidět, stínicí 
závěsy na lůžku s dítětem by proto neměly být používány. Za 
observaci dítěte zodpovídá ošetřující sestra.

Dokumentace
Průběh fototerapie je nutné zaznamenávat do dokumen-

tace. Kromě vitálních funkcí zaznamenávaných v intervalu 
max. 3 hodin (dechová a srdeční frekvence a teplota) je 
zapisována i poloha dítěte.

Fototerapie na pokojích rooming-in
Fototerapii je možné v některých případech provádět 

také přímo na pokojích rooming-in pomocí fototerapeutické 
podložky v postýlce.

Rizika a vedlejší účinky fototerapie
•	 hypertermie,	hypotermie,
•	 zvýšené	ztráty	vody	pokožkou,	dehydratace,
•	 změna	barvy	moči	a	stolice,
•	 exantém,
•	 bronzový	ikterus,
•	 narušení	kontaktu	matka	–	dítě,	pokles	laktace.

C. Ostatní terapeutické postupy

Imunoterapie
Profylaktické podání imunoglobulinů v dávce 0,5 g/kg 

i.v. u dětí s izoimunitní hemolytickou nemocí nesplňující 
kritéria pro výměnnou transfuzi může zabránit rychlejšímu 
vzestupu hladiny bilirubinu. 

Výměnná transfuze
Výměnná transfuze představuje účinnou, ale invazivní 

eliminační metodu, při které dochází k odstranění významné 
části bilirubinu a v případě hemolytické nemoci i senzibilizo-
vaných erytrocytů a protilátek podílejících se na hemolýze. 
Provádění je vyhrazeno na neonatologická pracoviště perina-
tologických center. U dítěte léčeného pro hyperbilirubinémii 
se nemá seřezávat pupečníkový pahýl, dokud není zcela 
vyloučena nutnost provedení výměnné transfuze!!! 

Současně s dítětem je nezbytné odeslat 2 zkumavky sra-
žené krve od matky. 

iV. další péče a sledování dítěte po léčbě 
hyperbilirubinémie

Po ukončení fototerapie je nutné další sledování dítěte 
s ohledem na riziko rebound fenoménu. S ním lze počítat 
zejména v případě hemolytické nemoci či u nezralých dětí, 
proto by dítě nemělo být propuštěno do domácí péče dříve než 
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24 hodin po ukončení fototerapie po předchozí kontrole hladi-
ny bilirubinu. Rodiče novorozenců by měli být při propuštění 
z porodnice instruováni, aby při návratu žloutenky nebo její 
progresi vyhledali včas praktického lékaře pro děti a dorost, 
který zajistí příslušná vyšetření, event. doporučí přijetí dítě-
te k fototerapii. Helioterapii, léčbu slunečním světlem, není 
možno v domácích podmínkách vzhledem k riziku insolace 
či naopak podchlazení dítěte doporučovat. 

U dětí s hemolytickou nemocí či protrahovanou hyper-
bilirubinémií je třeba s odstupem 2 – 4 týdnů po propuštění 
zkontrolovat krevní obraz. U všech dětí s anamnézou hyper-
bilirubinémie dosahující pásma pro výměnnou transfuzi je 
třeba doplnit screeningové vyšetření sluchu (otoakustické 
emise) a sledovat psychomotorický vývoj. 

DON (t.t.>37] ND (t.t.< 37)

Rh AB0 a jiné Rh AB0 a jiné 

V. VT VT(FT) VT VT

IV. VT(FT) FT VT VT

III. FT B VT(FT) FT

II. B b FT B

I. B / B b

FT o jedno pásmo dříve u nd  31 t.t. a méně, při rds
 při indikaci k VT po dobu přípravy výkonu
 vždy po výkonu
 ukončení po poklesu  bilirubinémie do pásma i.
(FT) fototerapeutický pokus, (max. 12 hodin), při neúspěchu provedení VT
VT pro opakování indikace stejné jako pro první VT
b    vyšetření hladiny bilirubinu denně
b vyšetření hladiny bilirubinu dvakrát denně nebo častěji
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i. Úvod, definícia problému a ciele

Psychoaktívne látky prestupujú transplacentárne a ovplyv-
ňujú plod a novorodenca. Dieťa, ktoré sa narodí matke s abú-
som psychotropných látok počas tehotenstva, má podľa druhu 
drogy poruchy popôrodnej adaptácie. Skupina psychotropných 
látok, kam patria opiáty (heroin, morfín, kodeín), opioidy 
(metadon, dolsin, fentanyl, pentazocin), alkohol, toluén a ni-
kotín spôsobujú po pôrode u novorodenca vznik novorodenec-
kého abstinenčného syndrómu (NAS). Časť psychotropných 
látok pôsobí na plod a novorodenca ako štrukturálne a beha- 
viorálne teratogény (kokain, alkohol, toluén, benzodiazepíny, 
amfetamíny (pervitin), metamfetamíny (extáza).

Novorodenecký abstinenčný syndróm po narkotických 
drogách – opiátoch sa rozvíja v priebehu 72 hodín. Po me-
tadone sa môže objaviť neskôr. Vzhľadom na veľmi vážne 
ohrozenie života musíme novorodenca observovať a podľa 
potreby aj liečiť.

Cieľ
Jednotné postupy pri starostlivosti o novorodencov drogovo 
závislých matiek podľa skupín psychoaktívnych látok.

•	 Anamnestické	údaje	od	matky.
•	 	Vyšetrenie	novorodenca	–	kraniofaciálna	dysmorfia,	VVA.
•	 Observácia	novorodenca.
•	 Identifikácia	drogy,	NAS,	stanovenie	obtiažnosti	NAS.
•	 Liečba	NAS.
•	 Dojčenie	a	drogy.
•	 Dispenzarizácia	a	sociálne	zabezpečenie	dieťaťa.

ii. novorodenec matky závislej od psychoaktívnych látok

Základnou, veľmi dôležitou informáciou je anamnéza 
matky.

O možnom abúse psychoaktívnych látok u matky uvažu-
jeme, ak máme u novorodenca tieto komplikácie:
•	 	nevysvetliteľné	neurologické	komplikácie,	napr.	intra- 

kraniálne krvácanie alebo leukomalácie, kŕče, dráždi-
vosť, apnoické pauzy;

•	 	klinické	príznaky	novorodeneckého	abstinenčného	syn-
drómu – hypertonus, irritabilita, tremor, zášklby, rigidi-
ta, poruchy spánku, porucha koordinácie sania a hltania 
– nenutritívne sanie, grckanie, zvracanie, hnačkovité 
stolice, časté kýchanie, zívanie;

•	 nevysvetliteľná	intrauterínna	rastová	retardácia;

•	 prítomnosť	kraniofaciálnej	dysmorfie,	VVA;
•	 	iatrogénne	vzniknutý	NAS	–	po	opakovanej	aplikácii	

opiátov pri bolestivých chirurgických zákrokoch alebo 
vyšetreniach, alebo po ECMO.

Ochranné opatrenia
Pri prvom ošetrení a vyšetrení novorodenca treba dodr-

žiavať protiepidemický bariérový režim. 
Pri vyšetreniach, odberoch biologického materiálu, pri 

manipulácii s ním, kontaminovanými materiálmi a odpa-
dom treba prísne dodržať všetky hygienické zásady.

Pri všetkých týchto činnostiach používať rukavice, buď 
hrubé alebo dvojo tenkých.

Potrebné vyšetrenia
Nalepiť vrecko na moč – moč odoslať na toxikologické 

vyšetrenie.
Odoslať krv na sérologické vyšetrenie – pečeňové testy, 

HBsAg, HCV, BWR, HIV/AIDS.
Odobrať tampóny – tampón z nosa, tampón z ucha, 

event. obsah žalúdka na kultiváciu.
Ďaľšie vyšetrenia podľa klinického stavu a anamnestic-

kých údajov od matky.
Narkotické drogy – (ópium, heroin, morfín, kodein–Dio- 

lan, chlorid pethidinia–Dolsin, chlorid metadonia–Metadon 
a ďaľšie) 

Ak si aplikovala matka počas gravidity narkotické drogy, 
pri primárnej reanimácii nemôžeme použiť Naloxon alebo 
Nalorfin, pretože môžeme vyvolať akútny abstinenčný syn-
dróm u novorodenca s vážnym ohrozením života.

Pri narkotických drogách a po inhalačných lát-
kach (toluén) môžeme hodnotiť klinický stav dieťaťa podľa 
Finneganovej skórovacieho systému pre NAS. Začíname 
2 hodiny po narodení a podľa hodnotenia stavu pokračujeme 
v 2 alebo 4hodinových intervaloch. Ak máme hodnotenie 
8 a menej bodov, hodnotíme novorodenca každé 4 hodiny, 
ak viac ako 8 bodov, každé 2 hodiny. Liečbu aplikujeme podľa 
výsledku skóre. 

iii. liečba

Podporná liečba

Aplikujeme ju u všetkých novorodencov, kde je podozrenie 
na abúsus akýchkoľvek psychoaktívnych látok. Dieťa uložíme 
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na observačný box a vylúčime všetky rušivé momenty z pro-
stredia, dodržiavame termoneutrálne prostredie, chránime 
dieťa pred nadmernou manipuláciou, stimuláciou (hluk, silné 
svetlo) realizujeme šetrný spôsob ošetrovania. Dieťa uložíme 
na mäkkú podložku (flanel, kožušina, vodné lôžko). V prípade 
potreby dieťa prekladáme na JIS alebo JIRS.

Dieťa si vyžaduje kľud, šero, ticho, voľné balenie, mäkkú 
podložku, cumlík, perorálne tekutiny a monitorovanie vitál-
nych funkcií. Akékoľvek dráždivé vplyvy môžu vyprovokovať 
u predisponovaného dieťaťa kŕče.

U novorodenca monitorujeme dýchanie, akciu srdca, 
teplotu a sledujeme jeho správanie. 

Liečba farmakologická

Podľa odporúčaní Council of Europe, Group Pompidou 
1997 [11] a American Academy of Pediatrics – Committee on 
Drugs, 1998 [12], po narkotických drogách po ohodnotení 
Finneganovej skórovacím systémom a podľa hmotnosti 
dieťaťa začíname liečbu NAS opiátmi. 

Najlepšie skúsenosti máme s vodným roztokom morfínu 
v riedení 0,4 mg /ml. Môžu sa pridať aj neópiové preparáty, 
ako je fenobarbital, benzodiazepíny, chlorpromazín a ďaľšie. 
Najčastejšie kombinujeme morfínový roztok s fenobarbita-
lom. Po ukončení liečby u dráždivých detí môžeme pokračo-
vať fenobarbitalom. Riadime sa klinickým stavom dieťaťa. 
Podľa toho dávky upravujeme.

Vodný morfínový roztok – 0,4 mg/ml
Dávkovanie podľa Finneganovej skóre v kvapkách

Skóre:
  6–9 ................ 1 gtt/kg každých 6 hod p.os
 10–13 ............... 2 gtt/kg každých 6 hod p.os
 14–18 ............... 3 gtt/kg každých 6 hod p.os
 19 a viac ........... 4 gtt/kg každých 6 hod p.os

Donosení novorodenci: 
1–2 gtt/kg každých 4–6 hodín, podľa intenzity klinických 

príznakov zvyšovať o 1 gtt každých 6 hodín.

Nezrelí novorodenci: 
1 gtt/kg, každých 6 hod a zvyšovať o 1/2 gtt každých 

6 hodín.
Dávkovanie v ml

Skóre:
 8–10 ............... 0,2–0,6 ml/kg/deň, 
 každé 4 – 6 hod p.os
 11–13 ............... 0,8–1,2 ml/kg/deň, 
 každé 4 – 6 hod p.os
 14–18 ............... 1,6–1,8 ml/kg/deň, 
 každé 4 – 6 hod p.os
 19–22 ............... 2,4 ml/kg/deň,
 každé 4 – 6 hod p.os

Ak je dieťa stabilizované, môžeme dávku znižovať o 10 % 
denne. Liečbu ukončujeme pri poklese na dávku 0,5 ml/kg/
deň.

Pri podávaní fenobarbitalu sa odporúča sledovať plaz-
matické hladiny barbiturátov.

Pri abúse kokainu – observácia, liečba je podporná, 
dráždivosť tlmíme fenobarbitalom 5 mg/kg/deň, pri kŕčoch 
fenobarbital 10–20 mg/kg/deň, pri dávke pod 10 mg/kg mô-
žeme dávku opakovať po 10 až 15 minútach.

Pri abúse amfetamínov (pervitin) a metamfetamínov 
(extáza) – observácia, liečba je podporná, podľa potreby 
symptomatická.

Pri aplikácii toluénu – observácia, liečba je podporná, 
podľa klinického obrazu fenobarbital, pri acidóze bikarbo-
náty.

 
Pri aplikácii kanabinoidov (marihuana, hašiš) – ob-

servácia, liečba je podporná, ak je prítomná dráždivosť, 
fenobarbital. 

Benzodiazepíny – observácia, liečba je podporná, podľa 
klinického obrazu fenobarbital.

Skóre Ópiové preparáty 0,4 mg/ml Fenobarbital
ml/kg/deň

Diazepam
mg/kg/deňmg/kg/deň gtt

6–9 0,2 – 0,6 1 – 2 2-6 0,3 – 0,4

10–13 0,8 – 1,2 2 8 0,6 – 0,8

14–18 1,2 – 1,8 3 11 1,2 – 1,6

19–22 1,6 – 2,4 4 15 1,8 – 2,4

Viac ako 23 2,4 4 18 – 20 2,4 – 3,2

Počet dávok 4-6x24 h 4-6x/24 h 3-4x/24 h 3-4x/24 h

Spôsob aplikácie p.os p.os i.v., i.m., p.os i.m. i.v.

Tab. 1   Dávkovanie ópiových a neópiových preparátov pri NAS
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Príznaky Skóre 2

Dĺžka spánku po jedle: 1 hodina 3

2 hodiny 2

3 hodiny 1

Plač - výrazný piskľavý (alebo iný) 2

- kontinuálny 3

Mooro – zvýšený 2

- značne zvýšený 3

Zvýšený svalový tonus 2

Tremor pri manipulácii – mierny 2

- zvýšený 3

Tremor v pokoji – mierny 2

- zvýšený 3

Exkoriácia (upresni kde – nos, kolená, prsty) 1

Myoklonické zášklby 3

Generalizované kŕče 5

Potenie 1

Rektálna teplota: 37,2 - 38,2 °C 1

                               38,2 °C 2

Mramorovaná koža 1

Časté zívanie (viac ako 3 - 4-krát) 1

Upchatý nos 1

Časté kýchanie (viac ako 3 – 4-krát) 1

Alárne súhyby 2

Počet dychov: nad 60/min. 1

                    nad 60/min. so zaťahovaním 2

Zvýšené sanie (ručičky, cumlíka) 1

Slabé pitie 2

Grckanie 2

Vracanie prúdom 3

Stolica: riedka 2

vodnatá 3

Súčet bodov

  1 -  7 bodov - potrebné sledovanie novorodenca 
  8 - 12 bodov – potrebná farmakologická liečba 
13 - 17 bodov a viac - potrebná farmakologická liečba a potrebné monitorovanie vitálnych funkcií novorodenca

Tab. 2   Skórovací systém novorodeneckého abstinenčného syndrómu  
(podľa L. P. Finneganovej a kol. 1972)

Meno dieťaťa: Denná hmotnosť:
Dátum narodenia: 
Dátum vyšetrenia: Čas v hodinách: Poznámky
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Barbituráty – observácia, liečba je podporná, podľa 
klinického obrazu fenobarbital.

Alkohol – observácia, liečba je podporná, podľa potreby 
symptomatická.

Nikotín – observácia, liečba je podporná, podľa potreby 
symptomatická.

iV. dojčenie

Všetky psychoaktívne látky prestupujú do ženského 
mlieka.

Pri kokaine je dojčenie kontraindikované.
Pri metadone sa odporúča dojčenie do dennej dávky 

60 mg/deň u matky.
Pri narkotických drogách, ak sa matka lieči, je pravidelne 

kontrolovaná a má podporu, je po zvážení dojčenie možné.
Alkohol znižuje tvorbu mlieka, spôsobuje letargiu doj-

čených detí.
Nikotín znižuje tvorbu prolaktínu a tým znižuje množ-

stvo mlieka.
Toluén, kanabinoidy sú rozpustné v tukoch, preto sa 

môžu v ženskom mlieku kumulovať.
Benzodiazepíny, barbituráty – tlmia dieťa, kumulujú sa 

v organisme dieťaťa a predlžujú ikterus.
Americká pediatrická akadémia neodporúča dojčenie pri 

abúse heroinu, morfínu, ópia, kodeínu, kokaínu, nikotínu, 
amfetamínoch, kanabinoidoch a fencyklidíne.

Pri polydrogovej závislosti, pri aplikácii pouličných drog, 
v kombinácii závislosť a HCV alebo HBV, alebo HIV pozitivita 
dojčenie neodporúčame.

Matku treba zaradiť do liečebnej starostlivosti psychiat-
rovi alebo do centra drogových závislostí!

V. Prepustenie novorodenca

Sociálna sestra preverí sociálnu situáciu matky a mož-
nosti, kto sa bude o dieťa starať, kam pôjde bývať matka 
s dieťaťom a či bude mať matke kto pomôcť.

Podľa preverenia možností rozhodneme, ako sa vyrieši 
odchod novorodenca z oddelenia a kde bude dieťa umiestne-
né. O situácii musí byť informovaný zmluvný detský lekár.

Drogová závislosť v gravidite je problematika, ktorá 
vyžaduje multidisciplinárny prístup. Je potrebná spoluprá-
ca pôrodníkov, neonatológov, psychiatrov, anesteziológov 
a sociálnych pracovníkov.
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i. Úvod, definice problému a cíle

Streptococcus agalactiae (GBS) je hlavní a nejčastější příčinou 
časných novorozeneckých infekcí a s nimi spojené novoro-
zenecké morbidity a mortality. Z tohoto důvodu je profylaxe 
přenosu infekce z matky na novorozence jednou z důležitých 
součástí perinatální péče. Součástmi této profylaxe jsou in-
trapartální podávání antibiotik (chemoprofylaxe) a následná 
péče o novorozence těchto matek.

Stanovení určitých postupů v péči o novorozence GBS 
pozitivních či nevyšetřených matek vychází z poznatků, že 
přes veškerá opatření nelze zcela vyloučit přenos Streptococcus 
agalactiae z matky na novorozence a zabránit vzniku časné 
GBS infekce u novorozence.

Cílem tohoto doporučení je tak snaha o snížení novoro-
zenecké morbidity i mortality způsobené Str. agalactiae sjedno-
cením postupů v péči o novorozence těchto GBS pozitivních 
či nevyšetřených matek. 

ii. souhrn zásad provádění intrapartální chemoprofylaxe 

Zavedení intrapartální chemoprofylaxe u GBS pozitivních 
matek znamená statisticky významné snížení incidence 
časné novorozenecké infekce způsobené Str. agalactiae, frek-
vence časné GBS sepse klesla na 0,5–1,0 promile. Zásady 
provádění intrapartální chemoprofylaxe lze stručně shrnout 
do následujících bodů:

Zjištění GBS stavu těhotných:
•	 	provádět	antenatální	kultivační	vyšetření	v	35.–37.	týdnu	

těhotenství;
•	 	provádět	kultivaci	z	dolní	třetiny	pochvy	nebo	z	pochvy	

a rekta současně;
•	 	při	kultivacích	pouze	z	pochvy	zůstává	až	35	%	GBS	kolo-

nizovaných těhotných neodhaleno.

Indikacemi k intrapartální chemoprofylaxi jsou:
•	 předchozí	dítě	s	invazivní	GBS	infekcí,
•	 GBS	bakterurie/IMC	během	těhotenství,
•	 		pozitivní	GBS	kultivační	screeningové	vyšetření	v	35.	až	

37. týdnu těhotenství,
•	 		GBS	stav	neznámý	(neprovedeno	kultivační	vyšetření	či	

výsledek neznámý) a přítomnost jednoho z rizikových 
faktorů – porod před 37. týdnem těhotenství,

•	 PROM	trvající	18	a	více	hodin,
•	 teplota	matky	za	porodu	>	38	oC. 

Intrapartální chemoprofylaxe není indikována v pří-
padě:
•	 	negativního	vaginálního	nebo	rektovaginálního	kulti-

vačního vyšetření v 35.–37. t.t.,
•	 	plánovaného	císařského	řezu	bez	známek	začátku	porodu	

a při neporušených plodových obalech,
•	 	je-li	kultivační	vyšetření	v	probíhajícím	těhotenství	

negativní, přestože v předchozím těhotenství bylo pozi-
tivní.

Doporučený postup provádění intrapartální chemo- 
profylaxe
1.  neléčit bezpříznakovou GBS kolonizaci v průběhu těho-

tenství, výjimkou je bakteriurie resp. IMC;
2.  volba druhu antibiotika pro intrapartální chemoprofy-

laxi:
•	Doporučeno: 
Penicilin G – 5 mil. jednotek i.v. jako iniciální dávka, dále 
2,5 mil. jednotek i.v. každé 4 hodiny až do porodu.
•	Alternativa:
Ampicilin – 2 g i.v. jako iniciální dávka, dále 1 g i.v. za 
4 hodiny a dále 1 g i.v. po 6 hodinách. Při této alternativě 
nelze vyloučit vznik novorozeneckých sepsí způsobených 
kmeny E. coli.
•	Při riziku alergické reakce na PNC
Klindamycin – 900 mg i.v. po 8 hod. až do porodu (rezistence 
GBS na klindamycin až 15 %).
Erytromycin – 500 mg i.v. po 6 hod. až do porodu (rezistence 
GBS na erytromycin až 25 %).
• Při riziku alergické reakce na PNC a rezistenci na klindamycin 
nebo erytromycin
Vankomycin – 1 g i.v. každých 12 hodin až do porodu. 

Dostatečnost intrapartální chemoprofylaxe
Za dostatečnou lze považovat intrapartální chemopro-

fylaxi tehdy, jestliže byla první dávka ATB podána alespoň  
4 hodiny před porodem. To platí především pro penicilin, 
ampicilin a klindamycin.

    4.  PoStUP PÉČe o noVoRoZenCe STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GBS) neGAtIVnÍCH, 
PoZItIVnÍCH neBo neVYŠetřenÝCH mAteK – DoPoRUČenÝ PoStUP

Autoři
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iii. indikace k zahájení zvýšené observace, vyšetřování 
a terapie u novorozenců matek gbs negativních, 
pozitivních a nevyšetřených

Určení postupu v péči o novorozence vychází z GBS stavu 
matky, z provedené či neprovedené intrapartální chemo- 
profylaxe, z přítomnosti či nepřítomnosti rizikových faktorů 
za porodu. Podle toho můžeme rozlišit několik indikačních 
skupin: 

Skupina I – GBS negativní matka, porod po 35. týdnu 
těhotenství
Opatření: zvýšená observace* - ne, dg. vyšetření+ - ne, te-
rapie# ne

Skupina IIa – GBS pozitivní matka, intrapartální chemo-
profylaxe dostatečná
–  riziko časné GBS sepse je minimální, předpoklad maximál-

ní možné ochrany novorozence 
Opatření: zvýšená observace* - ne, dg. vyšetření+ - ne, tera-
pie# - ne

Skupina IIb – GBS pozitivní matka, intrapartální chemo-
profylaxe nedostatečná nebo neprovedena
a)  bez rizikových faktorů 
Opatření: zvýšená observace* po 48 hod., dg. vyšetření+ - ne, 
terapie# - ne
b)  přítomnost jednoho z rizikových faktorů (teplota za 

porodu 38 °C a více, PROM 18 hod. a více, gestační týden 
35 a méně, předchozí dítě s GBS infekcí, GBS bakterurie 
v těhotenství)

Opatření: zvýšená observace* po 48 hod., dg. vyšetření+ - 
ano, terapie při klinických nebo laboratorních známkách 
infekce

Skupina III – GBS stav matky neznámý 
a)  bez rizikových faktorů, intrapartální chemoprofylaxe 

neprovedena 
Opatření: zvýšená observace* po 48 hod., dg. vyšetření+ - ne, 
terapie# - ne
b)  rizikové faktory přítomny, intrapartální chemoprofylaxe 

dostatečná 
Opatření: zvýšená observace* po 48 hod., dg. vyšetření+ - ne, 
terapie# - ne
c)  rizikové faktory přítomny, intrapartální chemoprofylaxe 

neprovedena nebo nedostatečná
Opatření: zvýšená observace* po 48 hod., dg. vyšetření+ - 
ano, terapie při klinických nebo laboratorních známkách 
infekce

Skupina IV – GBS bakteriurie v nynějším těhotenství 
nebo předchozí porod dítěte s časnou GBS sepsí
Opatření: postup identický jako v případě GBS pozitivních 
matek (skupina IIa nebo IIb)

Skupina V – Plánovaný porod císařským řezem 
Pokud nedošlo k  porušení plodových obalů a odtoku 

plodové vody před císařským řezem a porod nezačal, pak - 
zvýšená	observace*	-	ne,	dg.	vyšetřování+	-	ne,	terapie# - ne

V případě odtoku plodové vody či zahájení porodu a GBS 
pozitivity – přístup stejný jako u GBS pozitivních matek 
a spontánním porodu (skupina IIa nebo IIb)

Vysvětlivky:
*  Zvýšená observace – znamená monitorování akce srdeč-

ní, dechu, teploty v intervalech ne delších než 3 hod., 
vhodné použití monitoru vitálních funkcí, pulzního 
oxymetru nebo apnea monitoru.

+	 	Dg.	vyšetření	–	představuje	odběr		KO+	diff.,	CRP,	hemo-
kultury do 12 hod. po porodu.

#  Terapie – zahájit empirickou ATB terapii (ampicilin, genta-
micin) vždy při klinických známkách neonatální sepse.

Toto doporučení nepostihuje a ani nemůže postihnout 
všechny alternativy, které mohou v klinické praxi nastat. 
Pro naprostou většinu klinických situací však představuje 
doporučený postup v péči o novorozence GBS pozitivních, 
negativních a nevyšetřených matek. 
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*  Zvýšená observace:  znamená monitorování akce srdeční, dechu, teploty v intervalech ne delších než 3 hod. po dobu 48 hodin, event. použití monitorovací techniky
+ dg. vyšetření :  představuje odběr  ko+ diff., CrP, hemokultury
# Terapie – při klinických známkách sepse zahájit empirickou aTb terapii (ampicilin, gemtamicin)

ANO

NE

GBS STAV MATKY

NEGATIVNÍ NEZNÁMÝ

Při porodu jeden či více znaků:
Tělesná teplota matky ≥ 38 °C 
PROM ≥18 hodin
Gestační týden < 37
GBS sepse u předchozího dítěte
GBS bakterurie během těhot.

ATB chemoprofylaxe – NE
Dítě:

Zvýšená observace*  – NE
Dg. vyšetření+ – NE
Terapie# - NE

ATB chemoprofylaxe - ANO, 
dostatečná
Dítě: 

Zvýšená observace*  – ANO
Dg. vyšetření+ – NE
Terapie# - NE

ATB chemoprofylaxe 
neprovedena nebo nedostatečná
Dítě: 

Zvýšená observace* – ANO
Dg. vyšetření+ – ANO
Terapie – při klinických nebo
         laboratorních známkách 
         infekce

ATB chemoprofylaxe - NE
Dítě:

Zvýšená observace* - ANO
Dg. vyšetření+  - NE
Terapie# -  NE

*  Zvýšená observace:  znamená monitorování  akce srdeční, dechu, teploty v intervalech ne delších než 3 hod. po dobu 48 hodin, event. použití monitorovací techniky
+ dg. vyšetření :  představuje odběr  ko+ diff., CrP, hemokultury    
# Terapie – při klinických známkách sepse zahájit empirickou aTb terapii (ampicilin, gentamicin)

ANO

NE

NE

GBS POZITIVNÍ MATKY

Zvýšená observace* – NE
Dg. vyšetření+ – NE
Terapie# – NE

ATB chemoprofylaxe dostatečná –
- 1. dávka ATB alespoň 4 hod. 
před porodem

Zvýšená observace* – ANO 
Dg. vyšetření+ – NE
Terapie# – NE 

Zvýšená observace* – ANO
Dg. vyšetření +– ANO
Terapie – při klinických 
nebo
Laboratorních známkách 
infekce

Pří porodu jeden či více znaků:
Tělesná teplota ≥ 38st.C
PROM ≥18 hodin
Gestační týden  ≤ 35
GBS sepse u předchozího dítěte
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i. Úvod, definice problému a cíle

Viry hepatitidy B a C (HBV a HCV) představují význam-
né lidské patogeny. K vertikálnímu přenosu HBV a HCV 
z matky na dítě může vzácně dojít intrauterinně, většinou 
se uskuteční v perinatálním období při porodu, ale dítě se 
může infikovat i postnatálně, zejména při kojení a dalším 
kontaktu s matkou. 

Vakcinace novorozenců HBsAg pozitivních matek výraz-
ně omezila vertikální přenos HBV. Ojediněle jsou infekce 
zaznamenávány u dětí, jejichž matky jsou současně HBeAg 
pozitivní. Raritně infikované děti jsou většinou asymptoma-
tické, často se rozvíjí chronická hepatitida, ojediněle může 
už v dětství dojít k progresi do cirhózy. 

K vertikálnímu přenosu viru HCV dochází u 5–10 % vi-
remických matek. Děti jsou asymptomatické, většinou se 
rozvíjí chronická hepatitida, ale vznik cirhózy v dětství je 
raritní. Prevence vertikálního přenosu HCV prakticky ne- 
existuje, způsob porodu ani kojení četnost infekcí neovliv-
ňují (VHC se může v malé míře vylučovat do kolostra, ale 
prakticky se nevylučuje do mléka). 

Pouze u žen, které jsou současně infikovány HCV a HIV, je 
ve vyspělých zemích, včetně ČR, indikován porod císařským 
řezem a vyloučeno kojení dítěte, tato opatření snižují riziko 
přenosu HIV na dítě.

V graviditě je povinný screening HBsAg a vyšetření na 
HIV, zatím však není zavedené povinné vyšetření anti-HCV 
ani u žen s rizikovým chováním.

Podle právních norem platných v České republice není 
nosič HBsAg či osoba s pozitivitou anti-HCV omezena ve 
způsobu života a ve výkonu zaměstnání, ani při poskytování 
zdravotní péče. Matky HBsAg či anti-HCV pozitivní mohou 
rodit v libovolném zdravotnickém zařízení, i když není ná-
mitek proti centralizaci porodů do některých zařízení. O způ-
sobu porodu rozhoduje gynekolog-porodník, vaginální porod 
nezvyšuje riziko přenosu HCV ani HBV, protože všechny děti 
jsou očkovány proti hepatitidě B ode dne narození.

Po propuštění z porodince je vhodné sledování dětí i ma-
tek v hepatologických ambulancích infekčních oddělení.  

ii. souhrn zásad provádění prevence přenosu hbV 

Postup vychází z vyhlášky MZd ČR č. 537/2006 Sb. o očko-
vání proti infekčním nemocem. Imunizační schéma novo-
rozenců HBsAg pozitivních matek je následující:

0–12 hod. (24 hod) Imunoglobulin proti hepatitidě B 
(HBIg) např. neoHepatect, 50–100 IU pomalu i.v.

0–24 hod. 1. dávka vakcíny proti HBV
např. Engerix B, 10 mcg 
(0,5 ml) i.m. do vnější strany stehna

6 týdnů 1. dávka hexavakcíny 
např. Infanrix Hexa, 0,5 ml i.m. do vnější strany stehna

nejdříve za měsíc 2. dávka hexavakcíny
např. Infanrix Hexa, 0,5 ml i.m. do vnější strany stehna

nejdříve za měsíc 3. dávka hexavakcíny 
(nejpozději do l roku) např. Infanrix Hexa, 0,5 ml 
i.m. do vnější strany stehna

7–12 měsíců Mantoux 2 TU i.d. BCG vak-
cinace 0,05 ml i.d.  při negativním tuberkulinovém testu

nejdříve za 6 měsíců 4. dávka hexavakcíny 
(před dovršením 18. měsíce)  např. Infanrix Hexa, 

0,5 ml i.m.

Za včasnou aplikaci pasivní a aktivní imunizace odpovídá 
lékař pověřený péčí o novorozence. Objednání HBIg zajistí 
v příslušné lékárně. Pokud nemá novorozenecké oddělení 
záruku ve včasném dodání HBIg, objedná příslušný neona-
tolog na základě předcházejícího anamnestického vyšetře-
ní matky rezervní balení přímo na oddělení. Vakcínu mu 
na základě objednání dodá příslušné odd. epidemiologie 
hygienické stanice. Tomuto oddělení zašle vždy hlášení 
o očkování novorozence proti VHB, které bude dokladem 
o spotřebě vakcíny.

    5.  PoStUP PÉČe o noVoRoZenCe HBsAG PoZItIVnÍCH A AntI-HCV 
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U dětí s nepříznivým zdravotním stavem po narození lze 
aktivní imunizaci odložit do 7. dne života, v každém případě 
však ještě v rámci nemocničního pobytu. 

Při kontraindikacích aktivní imunizace, při raritním 
riziku tbc u novorozence či při chybném podání BCG vakcíny 
novorozenci i po předchozím podání vakcíny proti hepatitidě 
B opakuje se podání HBIg ve stejné dávce a stejným způsobem 
i v 6. a 13. týdnu života. Ve 13. týdnu života je dítěti podána 
současně první dávka hexavalentní vakcíny a další očkování 
u něj probíhá podle běžného vakcinačního kalendáře. Tuto 
pasivní a aktivní imunizaci provede obvodní dětský lékař.

Podání HBIg a vakcíny zaznamená ošetřující lékař do 
očkovacího průkazu dítěte a také do zdravotní dokumentace 
dítěte předávané příslušnému praktickému lékaři pro děti 
a dorost. 

V perinatálním období se u dětí nevyšetřuje HBsAg v pu-
pečníkové ani v žilní krvi. Toto vyšetření je zatíženo značnou 
falešnou pozitivitou výsledku, což by mohlo při chybné in-
terpretaci vést k chybnému ukončení vakcinace. 

iii. souhrn zásad provádění prevence přenosu hCV 

Postup znovu vychází z Vyhlášky MZd ČR č. 537/2006 Sb. 
o očkování proti infekčním nemocem. Děti anti-HCV pozi-

tivních matek jsou očkovány podle klasického očkovacího 
schématu, nemají žádné omezení či výjimku v očkování. 

V perinatálním období se u dětí nevyšetřuje anti-HCV 
ani přítomnost nukleové kyseliny viru hepatitidy C v pupeč-
níkové ani v žilní krvi. Toto vyšetření je zatíženo značnou 
falešnou pozitivitou výsledku, což by mohlo při chybné 
interpretaci vést k chybné diagnostice infekce virem hepa-
titidy C u dítěte.

Při propuštění z novorozeneckého oddělení je vhodné 
tyto děti a jejich matky předat do příslušné hepatologické 
ambulance infekčních oddělení. U dětí se sleduje, zda byly 
infikovány virem hepatitidy C, pozitivita anti-HCV může 
přetrvávat v prvním roce dítěte, výjimečně ještě ve druhém 
roce. Infekci vyloučí vymizení anti-HCV a negativní výsle-
dek nukleové kyseliny viru hepatitidy C (HCV RNA). Naopak 
infekci u dítěte staršího 1 roku potvrdí přítomnost HCV RNA 
a dlouhodobé přetrvávání pozitivity anti-HCV protilátek. 
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Úvod, definice a incidence

Novorozenecké křeče (NK) jsou jedním z nejčastějších 
neurologických příznaků v novorozeneckém období. Jejich 
správná diagnostika a terapie jsou nutné z následujících 
důvodů [1, 2]:
•	 		mohou	být	příznakem	onemocnění,	jež	vyžaduje	kau-

zální terapii,
•	 	mohou	negativně	ovlivňovat	základní	životní	 funkce	

(respirace, výživa, oběh),
•	 	mohou	samy	o	sobě	způsobit	poškození	mozku.

Jsou definovány jako záchvatové alterace neurologických 
funkcí (motorických, autonomních, chování, vědomí), které 
mohou, ale nemusí být provázeny změnami na skalpovém 
EEG záznamu.

Incidence je 1,5–5,5/1000 živě narozených dětí [1, 2, 3, 4] 
(ve skupině NVNPH  56–57,5/1000 novorozenců) [3, 4].

etiologie, klinické projevy, klasifikace a diferenciální 
diagnostika

[1, 5, 6, 7]

A. Etiologie
V naprosté většině jde o křeče symptomatické. Epileptické 

syndromy s vazbou na neonatální období mají (v populaci 
zralých novorozenců) asi 10% zastoupení.
Hypoxicko-ischemická encefalopatie
•	 nejčastější	příčina	křečí	u	donošených	novorozenců,
•	 obvyklý	výskyt	–	první	den	života.	

    6. noVoRoZeneCKÉ KřeČe – DoPoRUČenÝ PoStUP
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Etiologie* Čas (postnatální) Vazba na gestační věk

0-3 dny nad 3 dny nedonošení zralí

HIE + +++ +++

Intrakraniální krvácení + + ++ +

Intrakraniální infekce + + ++ ++

Vrozené vývojové vady + + ++ ++

Hypoglykémie + + +

Hypokalcémie + + + +

Jiné metabolické příčiny + +

Epileptické syndromy + + +

*  poměrné zastoupení příčin nk se v různých souborech významně liší podle charakteristik sledovaných souborů (podíl nezralých dětí) a diagnostických kritérií, 
nevyjasněná příčina: 5–20 %

Tab. 1   Etiologie – rozdělení podle výskytu a gestačního věku [1]

Tab. 2   Klasifikace novorozeneckých záchvatů (Volpe) [1]

Typ záchvatů EEG manifestace Klinický projev

Subtilnía – různá – oční fenomény (tonické horizontální deviace, zahledění, pomrkávání) 
– orofaciální projevy (žvýkání, grimasy, olizování) 
– pohyby končetin (šlapání, boxování, stepping, „kraulování“) 
–  apnoické pauzy a autonomní projevy (tachypnoe, tachykardie, bledost, 

salivace, změny TK a prokrvení)

– fokální – častá –  lokalizované záškuby, obvykle beze změny vědomí (tvář, končetiny 
jednostranně)

– multifokální – častá – víceložiskové záškuby, simultánní nebo postupně migrující

Tonické
– fokální

 
– častá

 
– propnutí končetiny, asymetrická postura trupu nebo krku

– generalizovanéc – vzácná –  tonická extenze končetin (připomínající decerebraci) nebo tonická flexe 
horních a extenze dolních končetin (připomínající dekortikační postavení)

Myoklonickéd

– fokální, multifokální
 
– vzácná

 
– lokalizované záškuby končetin

– generalizovanéc – častá –  jeden nebo několik záškubů – bilaterálních synchronních nebo flexe
(častěji na horních končetinách)

a  „subtle“ –subtilní,  také lstivý, choulostivý – skupina projevů, které možno snadno přehlédnout, často připomínají „normální“ hybné projevy novorozenců, vyskytují 
se u předčasně narozených i termínových novorozenců.

b  rytmické pohyby, frekvence obvykle 1–3/sec, obvykle s postupným zpomalováním. Perzistující fokální klonické záchvaty jsou obvykle projevem patologického 
ložiska v Cns (hemoragie, infarkt).

c nejde o pravé generalizované záchvaty, jde o bilaterální synchronii, výraz se používá pro popis klinického projevu.
d oproti klonickým křečím chybí rytmicita, jde o rychlé záškuby svalstva, obvykle v  predilekci flexorů horních končetin.

Tab. 3   Klinická diferenciální diagnostika [1]

Klinický projev třesy, dráždivost křeče

Abnormní oční pohyby 0 +

Vyvolavatelnost stimulem + 0

Projev mizí s pasivní flexí končetiny + 0

Převládající projevy třesy (střídavé rytmické pohyby se 
stejnou amplitudou a frekvencí)

záškuby, klonické křeče 
(pohyby s pomalou a rychlou 
komponentou)

Autonomní projevy (tachykardie, zvýšení TK, apnoe, 
slinění, kožní vazomotorické změny)

0 +
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Intrakraniální krvácení
a)  primární subarachnoidální krvácení – obvykle 2. den, 

při jinak dobrém klinickém stavu,
b)  subdurální krvácení – trauma, asociovaná kontuze, 

obvykle fokální klonické křeče v prvních 2 dnech po 
narození.

c)  IVH/PVH – nedonošení novorozenci, zejména u závaž-
ných forem, tonické nebo subtilní křeče.

Ischemické postižení CNS (arteriální infarzace).
Intrakraniální infekce
•	 bakteriální	(GBS,	EC),
•	 nebakteriální	(Toxo,	HSV,	Coxsackie	B,	CMV,	mykotické).

Vývojové vady CNS
•	 zejména	migrační	poruchy	a	kortikální	dysgeneze.
Metabolické příčiny
a)  získané (hypoglykémie, hypokalcémie, hypomagne- 

ziémie, hypo- a hypernatrémie a další),
b) vrozené metabolické vady.
Jiné – intoxikace (lokální anestetika), abstinenční syndrom 
(mnohem častější je jitter nežli křeče). 
Novorozenecké epileptické syndromy (BFNC, BINC, EME, 
EIEE).

B. Klinické projevy, klasifikace
Klinická interpretace a klasifikace některých záchvato-

vých projevů u novorozenců je obtížná. Významnou pomoc 
v diagnostice a diferenciální diagnostice přitom představují 
elektrofyziologické metody (viz oddíl IV. Diagnostika). 

Poznámka: V novorozeneckém období je častá elektroklinická 
disociace – podle klinického a elektrografického průběhu mohou být 
křeče elektroklinické (klinický projev s EEG korelátem), elektrografické 
subklinické (pouze EEG korelát bez kliniky), klinické (bez průvodních 
EEG změn). Spory panují ohledně charakteru některých klinických pro-
jevů tradičně řazených mezi novorozenecké křeče (subtilní křeče, tonické 
generalizované křeče), které často nejsou doprovázeny změnami v povr-
chovém EEG. Někteří autoři proto zpochybňují jejich epileptický podklad 
a považují je spíše za projev deliberace nižších kmenových struktur [2], jiní 
se přiklánějí k subkortikální elektrogenezi těchto projevů (limbický systém, 
diencefalon, mozkový kmen), znemožňující jejich zachycení při konvenčním 
EEG záznamu [1].

C. Diferenciální diagnostika

Řada fyziologických i patologických projevů, s nimiž se 
setkáme u novorozenců – ať již ve spánku či bdělosti – může 
být neonatálním křečím podobná (např. myoklonické zá-
škuby ve spánku nebo třes v rámci hyperexcitability) (viz 
tab.). 

diagnostika

Anamnéza a klinické vyšetření
a)  základní údaje (rodinná anamnéza – BFNC (!) , prenatální 

péče, perinatální období atd.),

b)  popis NK (výskyt – doba a okolnosti, trvání, klinický 
popis, reakce na terapii atd.),

c) interní klinické vyšetření,
d) neurologické vyšetření.

Laboratorní vyšetření
a) základní vyšetření
 –  glykémie, acidobazická rovnováha a iontogram, Ca, 

Mg,
	 –	KO+	diff,	CRP,	IL6,	hemokultura;

b) likvorologické vyšetření
 – biochemické, cytologické a mikrobiologické,
 – event. PCR HCV, glykorhachie;
c) další vyšetření
 – screening vrozených metabolických onemocnění.

Zobrazení mozku 
 – UZ, CT, MRI.

Elektrofyziologické vyšetření 
– EEG – nativní vyšetření, event. polygrafický záznam,
– video EEG,
–  aEEG (obvykle nezachytí kratší výboje – do 30 s, fokální změ-

ny, těžké odlišení artefaktů, výhodou je naopak možnost 
kontinuálního záznamu a jednoduchost hodnocení) .

Terapie

V terapii novorozeneckých křečí je nutno přihlížet zejmé-
na k jejich etiologii, proto jsou základní diagnostické proce-
dury samozřejmou součástí terapeutického algoritmu. 

A. Akutní léčba 
Směřuje k potlačení samotných křečí event. EEG korelátu 

(viz diagram)*.

*Poznámka: Většinou je terapie směrována k zastavení klinických 
křečí, o terapii event. pokračujících subklinických elektrografických 
výbojů neexistuje shoda. Přitom velmi často právě lék I. volby v no-
vorozeneckém období phenobarbital způsobuje ústup klinických křečí 
při pokračujících EEG změnách. Tradičně se používají klasická anti-
konvulziva  pro dlouhodobou zkušenost (phenobarbital se používá od 
roku 1914(!), phenytoin 1938) a dostupnost jejich parenterální formy. 
Neexistují však validní studie prokazující jejich bezpečnost a účinnost, 
některé experimentální studie na zvířatech zpochybňují vhodnost jejich 
použití v této indikaci [8, 9, 10].

B. Udržovací léčba 
Je jednoznačně indikovaná u maligních epileptických 

syndromů, u symptomatických křečí bývá nutná pouze 
tehdy, kdy příčina křečí trvá a nedaří se ji ovlivnit kauzální 
léčbou anebo dítě vykazuje přetrvávající abnormity v EEG 
případném neurologickém nálezu. Délka terapie je dána 
zejména příčinou (symptomatické x idiopatické křeče), riziko 
„rozvoje“ epilepsie po novorozeneckých křečí se pohybuje 
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mezi 10–30 %, jeho pravděpodobnost roste s tíží abnor-
mity neurologického a EEG nálezu.

Prognóza

a) obecně [1, 6, 77]: 7–30 %  úmrtí 
  28–59 % abnormní vývoj
  20–26 % epilepsie
b)  podle etiologie křečí [1]:  

normální vývoj – 
 0 % závažná vývojová vada CNS
 10 % závažné formy PVH/IVH
 50 % HIE, hypoglykémie, bakteriální meningitida
 90 % subarachnoidální krvácení 

c)  podle pozadí EEG záznamu [1, 7]: 
normální vývoj  
hrubá abnormita 10–18 % 
normální nález 89–90 %

Zkratky 
BFNC  – benigní familiární novorozenecké křeče
BINC  – benigní idiopatické novorozenecké křeče
EIEE  – časná infantilní epileptická encefalopatie
EME  – časná myoklonická encefalopatie
HIE  – hypoxicko ischemická encefalopatie
NK  – novorozenecké křeče
PVH/IVH  –  periventrikulární/intraventrikulární hemo-

ragie
VNPH  – novorozenci velmi nízké porodní hmotnosti 
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Úvod, definice problému a cíle

Označení novorozence je jednou ze základních a neopo-
minutelných součástí prvního ošetření narozeného dítěte. 
Způsob označení a zabezpečení nezměnitelnosti obsahu 
v průběhu pobytu do propuštění by měl být obsažen v pro-
vozních pokynech oddělení. Označení se odstraňuje až po 
opuštění oddělení.

•	 	Značení	má	být	trvalé	minimálně	3–7	dní	i	déle,	event.	
snadno	obnovitelné,

•	 	uvolnění	musí	 být	úmyslné,	nesmí	 se	 samovolně	
uvolnit,

•	 	údaj	na	pásku	nesmí	být	 smazatelný	okamžitě	po	
napsání,

•	 	v	běžném	ošetření	novorozence	se	nesmí	poškodit	
údaje,

•	 má	být	čitelné,	aniž	je	nutno	dítě	svlékat,
•	 nesmí	ohrožovat	dítě,	zraňovat	kůži,
•	 nesmí	vadit	v	ošetřování	novorozence,
•	 nesmí	být	zdravotně	závadné,
•	 	mělo	by	propojovat	novorozence	s	matkou	 (kritické	

situace,	oddělení	novorozence	a	matky).

Značení

Kdy se provádí 
•	 	ideální	 je	označení	dítěte	s	nekomplikovanou	porodní	

adaptací bezprostředně po narození na porodním lůžku 
v průběhu prvního kontaktu s matkou nebo rodiči;

•	 	je-li	nutná	resuscitace,	je	třeba	označit	novorozence	při	
nejbližší možné příležitosti;

•	 	označení	se	týká	i	novorozenců	před	transportem	na	jiná	
oddělení;

•	 	novorozenci	 velmi	 nízké	 a	 extrémně	 nízké	 porodní	
hmotnosti vyžadují pro svůj specifický stav (nepoměr 
tělesných rozměrů a velikosti označovacích náramků, 
fragilita kůže aj.) pro značení zvláštní postupy;

•	 ideální	je	současné	označení	matky	s	údaji	o	dítěti;
•	 		pro	tento	účel	lze	použít	i	speciální	soupravy	označova-

cích náramků se shodným číslem (jako dalším prvkem 
kontroly příslušnosti dítěte k matce) pro případ neoče-
kávaných nebo krizových událostí;

•	 	podle	zvyklostí	oddělení	je	možno	pro	rychlou	orientaci	
doplnit označení zavinovačky dítěte, postýlky, inkubá-
toru nebo pokoje;

•	 	značení	mimo	tělíčko	dítěte	není	považováno	za	dosta-
tečné a nenahrazuje povinné značení.

Čím se provádí
•	 	doporučuje	se	používat	speciální	nerozpojitelný	plastový	

náramek;
•	 	pro	zvýšení	bezpečnosti	značení	je	možno	napsat	další	

nebo duplicitní označení přímo na tělíčko dítěte;
•	 	popisování	dítěte	se	provádí	0,5%	vodným	roztokem	

genciánové violeti na kůži na hrudníku nebo stehýnku 
dítěte po předchozím očištění;

•	 	„barva	na	novorozence“	je	pro	možnost	poleptání	kůže	
nevhodná (nestabilní koncentrace AgNO3).

Jaké údaje musí značení obsahovat
•	 jméno	a	příjmení	novorozence,
•	 	číslo	porodu	(od	začátku	roku,	v	měsíci	podle	zvyklostí	

oddělení),
•	 datum	narození	včetně	hodiny	a	minuty,
•	 	pohlaví	 (např.	 jako	součást	čísla	porodu,	 je	důležité	

u jiných etnik – Vietnamci),
•	 jméno	matky	(často	se	jmenuje	jinak).

Jak se provádí
•	 	upevněním	označovacího	náramku	na	zápěstí	 ručky	

event. na kotník nožky;
•	 upevnění	musí	být	věnována	pozornost;
•	 	musí	být	dostatečně	těsné,	protože	je	nutno	počítat	se	

zmenšením obvodu končetiny  v průběhu poporodního 
hmotnostního úbytku novorozence;

•	 	označovací	náramek	nesmí	poškozovat	kůži	a	působit	
změnu prokrvení končetiny distálně od místa upevně-
ní.

Jak se pečuje o označení
•	 označovací	náramek	nevyžaduje	žádnou	údržbu;
•	 	v	případě	výjimečného,	ale	možného	neúmyslného	uvol-

nění je třeba okamžitě náramek obnovit;
•	 	označení	na	kůži	dítěte	 je	nutno	denně	kontrolovat	

a v případě nečitelnosti obnovovat;
•	 	za	neodstranitelnost	označení	odpovídá	personál	oddě-

lení podle kompetencí.
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i. Úvod, definice problému a cíl

Kyslík je na světě nejčastější lék podávaný novorozen-
cům, přesto se hodnoty optimální oxygenace u novorozence 
stále hledají.

Oxygenace tkání závisí na:
	 •	 perfuzi,
	 •	 Hb,
	 •	 saturaci	Hb	kyslíkem.

Arteriální krevní tlak není spolehlivým ukazatelem kvali-
ty perfuze tkání. Ta kromě krevního tlaku závisí na srdečním 
výdeji, cirkulujícím volumu, stavu periferního řečiště.

Disociační křivka fetálního Hb je posunuta doleva, a pro-
to může být dostatečná SpO2 Hb a oxygenace tkáně dosažena 
i při relativně nízkém PaO2. Optimální oxémie pro nezralé 
děti a jí odpovídající SpO2 se intenzivně hledá. 

Vzduch samotný ve srovnání s intrauterinním prostře-
dím představuje již hyperoxické prostředí. Normální SpO2 
in utero je 0,50–0,60, za patologickou je považována až 
nižší než 0,30.

Měření oxygenace

paO2 
Vyjadřuje aktuální hodnotu v arteriální/arterializované 

krvi v okamžiku odběru, získanou v rámci měření acidoba-
zické rovnováhy.

U donošených novorozenců je PaO2 10–12 kPa (75 až 
90 mm Hg).

U nedonošených dětí z obavy z poškození plic a vzniku 
retinopatie se mohou používat hodnoty i nižší, při nichž je 
zachován aerobní metabolismus. 

TcpO2

Málo spolehlivé, transkutánní oxymetry vyžadují časté 
kalibrace, mohou způsobit popálení kůže.

SpO2 
Je přímo úměrná pO2 (ve střední části disociační křivky), 

pulzní oxymetry měří kontinuálně bez potřeby kalibrace, 
jsou dostatečně citlivé pro detekci hypoxémie.

SpO2 ale nemusí vypovídat o tkáňové oxygenaci, při vyso-
kých hodnotách blížících se 100 % se snižuje přesnost, není 
vhodná k průkazu hyperoxémie (tu odhalí pouze paO2)!!!

K měření SpO2 se užívají v současnosti monitory vybavené 
SET systémem (Signal Extraction Technology), které odliší 
karboxyhemoglobin, methemoglobin a venózní hemoglo-
bin a snímají pouze arteriální signál. To je velmi důležité, 
protože příměs venózního signálu může totiž vést k měření 
falešně nízké hodnoty SpO2. 

Volné kyslíkové radikály a poškození tkání a orgánů
Vznikají při aerobním metabolismu. Za fyziologických 

podmínek jsou v mitochondriích asi 2 % spotřebovaného 
kyslíku redukována na superoxidový radikál, který se uplat-
ňuje v různých buněčných funkcích. Buňky jsou vybaveny 
schopností udržovat redoxní stabilitu. K obraně slouží super-
oxidismutáza a kataláza (u novorozenců snížená aktivita), 
vitamin E, bilirubin, transferin (také laktoferin MM).

Hyperoxie, ale i různé další vlivy mohou spustit nad-
produkci kyslíkových radikálů, ty změní permeabilitu mi-
tochondriálních membrán, ze kterých se uvolní cytochrom 
c a další faktory apoptózy, je alterována např. syntéza pro-
teinů, buněčný růst, vznikají zlomy DNA a nastává smrt 
buněk. Nadbytek volných kyslíkových radikálů je pro buňky 
škodlivý, způsobuje stárnutí, poškození DNA, neoplazmata, 
retinopatii nedonošených novorozenců (ROP), bronchopul-
monální dysplazii.

ROP je nejčastější příčina poruchy zraku či slepoty u dětí 
na světě. V etiologii se významně uplatňuje hyperoxie, násle-
dující vazokonstrikce vyvolává ischémie nezralé sítnice, pak 
stimulaci endoteliálního růstového faktoru (VEGF) a výsled-
kem je patologická proliferace cév. BPD má multifaktoriální 
etiologii, v níž hyperoxie je opět také důležitý faktor.

Byla vyslovena hypotéza, že ROP, BPD, PDA, IVH a NEC 
by mohly být různé orgánové projevy jednoho identického 
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Věk spo2

1 minuta 0,60

5 minut 0,85

10 minut 0,92

1 hodina 0,95

po 2 hod 0,98

Tab. 1   Přibližný vývoj hodnot SpO2 v průběhu spontánní postnatální 
adaptace fyziologického novorozence
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patofyziologického procesu, pojmenovaného neonatal oxy-
gen radical disease [8].

Resuscitace a kyslík na porodním sále

Resuscitace s užitím kyslíku neprokázala lepší výsledky 
proti samotnému vzduchu. Naopak, studie ukázaly, že po- 
užití 100% kyslíku prodlužuje dobu nutné resuscitace! Kyslík 
ve vysoké koncentraci působí takový oxidativní stres, že ještě 
po 4 týdnech od jeho aplikace byly dokázány orgánové změny 
(myokardiální a renální) [10]. 

Použití 100 % kyslíku se ukázalo být nebezpečné, může 
dokonce zvyšovat mortalitu a riziko pozdních následků. 
Naopak při restriktivní oxygenoterapii (tj. SpO2 udržována 
v mezích 80–90 % ) u dětí s gestačním věkem nižším než 28 
týdnů nebyly zjištěny žádné nevýhody z hlediska psychomo-
torického vývoje (Tin 2001).

Cíl 
Stanovení pravidel pro bezpečné použití kyslíku v resus-

citaci novorozence s ohledem na současné vědecké poznatky 
o toxicitě kyslíku. Otázka tedy nezní, zda v resuscitaci po-
užívat 100% nebo 21% FiO2, ale jak zajistit normoxemickou 
oxygenaci. 

ii. Použití oxygenoterapie v resuscitaci novorozence 
na porodním sále

Použití kyslíku musí být vždy indikované, a to rizikem 
hypoxického poškození. 

Podávání kyslíku se nemá zahajovat dříve než po zabez-
pečení průchodnosti dýchacích cest, dýchání a cirkulace.

Novorozenec po porodu nemusí být ihned růžový!

Zahájení resuscitace primárně vzduchem.

Postup resuscitace

1. minuta
Zdroj tepla
Osušení
Polohování a odsátí dýchacích cest
Zhodnocení stavu
Stimulace dýchání
Prodýchání vakem přes masku – vzduchem

2. minuta
Zhodnocení stavu opakovaně
Pokračování dýchání vakem přes masku – vzduchem
Nepřímá masáž srdeční
PULZNÍ	OXYMETRIE	–	senzor	na	pravou	ruku	(krátce	po	

narození je preduktální oxygenace lepší).

3. minuta
OXYGENOTERAPIE

Indikovaně podle stavu dítěte a SpO2. Rozhodující je 
aktuální hodnota SpO2 v daném čase po přerušení pupeč-
níku.

4. minuta a dále 

Standardní postup resuscitace.

iii. souhrn zásad oxygenoterapie 

Nepřiměřené použití kyslíku u novorozence přináší riziko 
závažného orgánového a tkáňového poškození: 
•	 retinopatie	nedonošených,	
•	 bronchopulmonální	dysplazie,	
•	 postižení	vyvíjejícího	se	mozku,	
•	 infekce,	
•	 poškození	DNA	a	riziko	malignity	později.	

Prevence hypoxického postižení (například po asfyxii) je 
nutná, ale současně je nutné vyhnout se hyperoxémii. 

Dávkování kyslíku musí být individuální k zajištění 
normoxemické oxygenace. K tomu je třeba používat spo-
lehlivé monitory ihned od narození, podávat oxygenotera-
pii podle aktuálních hodnot SpO2 a dodržovat doporučené 
limity SpO2, které byly potvrzeny jako bezpečné z hlediska 
nejen krátkodobého, ale také dlouhodobého výsledku (podle 
psychomotorického vývoje). 

Zkratky

BPD – bronchopulmonální dysplazie 
GV – gestační věk 
FiO2 – akce kyslíku ve vdechované směsi 
IVH – intraventrikulární krvácení
NEC – nekrotizující enterokolitida
NNPH – novorozenec s nízkou porodní hmotností
NVNPH – novorozenec s velmi nízkou porodní hmotností
NENPH –  novorozenec s extrémně nízkou porodní 

hmotností
paO2 – parciální tlak kyslíku v arteriální krvi 
PDA – otevřená tepenná dučej 
PS – porodní sál
ROP – retinopatie nedonošených
SpO2 – saturace hemoglobinu kyslíkem 
TcpO2 –  transkutánně měřený parciální tlak kyslíku 

v krvi 

Postnatální čas spo2

1 – 5 minut pod 0,70

6 – 10 minut pod 0,80

dále pod 0,85

Tab. 2   Indikace užití kyslíku u donošených novorozenců na PS



Poznámka
Toto doporučení nepostihuje a ani nemůže postihnout 

všechny alternativy, které mohou v klinické praxi nastat. 
Pro naprostou většinu klinických situací však představuje 
tento doporučený postup návod, jak snížit riziko hypoxie a na 
druhé straně snížit riziko projevů kyslíkové toxicity. 
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i. Úvod, definice problému 

Krvácení novorozenců z nedostatku vitaminu K
•	 	Charakteristickým	znakem	je	neočekávané	krvácení	vět-

šinou zcela zdravě se jevících novorozenců a kojenců. 
•	 	Období	klinické	manifestace	sahá	od	1.	dne	do	12.	týdne	

života (časná, klasická a pozdní forma), zcela výjimečně 
i později.

•	 	Etiologie	přechodného	deficitu	vitaminu	K	je	multifak-
toriální (nedostatečný transplacentární transport, nízký 
obsah vitaminu K v mateřském mléce a nedostatečná 
endogenní syntéza střevní flórou v prvých týdnech života 
jsou považovány za hlavní příčiny tohoto deficitu).

Klasifikace podle doby manifestace krvácení z nedostat-
ku vitaminu K
•	 	časná	forma	–	manifestace	1.	den,	není	s	jistotou	pre-

ventabilní poporodní aplikací K vitamin [14], výskyt této 
formy je poměrně vzácný;

•	 	klasická	forma	–	manifestace	2.	den	až	2	týdny	věku,	celková	
incidence časné a pozdní formy se uvádí 0,25–1,7 %; 

•	 	pozdní	forma	–	manifestace	ve	stáří	2–12	týdnů	–	inciden-
ce 4,4–7,2/100 000 [3, 4] hlavně krvácení intrakraniální 
(60 %).

Postihuje především plně kojené děti, u kterých není zabez-
pečena dodávka vitaminu K alespoň 1 μg/den.

Klinické projevy a riziko jednotlivých forem krvácení
•	 	U	časné	a	klasické	formy	dominuje	krvácení	do	GIT,	mé-

ně často krvácení z pupečníku a po venepunkci, vzácně 
intrakraniální krvácení.

•	 	U	pozdní	formy	převládá	intrakraniální	krvácení	v	růz-
ných lokalizacích.

Především náhle vzniklé intraparenchymové krvácení (po-
zor v diferenciální diagnóze na vrozené cévní anomálie) se 
závažnou neurologickou symtomatologií a následky!

ii. možnosti prevence krvácení z nedostatku vitaminu k

Časná a klasická forma

Především klasická forma se považuje od 60. let minu-
lého století za dobře preventabilní podáním vitaminu K po 
narození parenterálně (i.m.) nebo perorálně. Tato strategie 
se postupně stala standardem ošetřování novorozenců ve 
vyspělých zemích.

V současné době se považuje za prokázané, že perorální 
i parenterální profylaxe jsou srovnatelně efektivní v prevenci 
klasické formy. U pozdní formy je preventabilita jednorázové 
perorální dávky nedostatečná! 

POZOR! Platí, jen pokud novorozence neřadíme do skupi-
ny novorozenců se zvýšeným rizikem krvácivé nemoci! V tom 
případě volíme vždy parenterální aplikaci K vitaminu.

Novorozenci se zvýšeným rizikem krvácivé nemoci, 
u kterých volíme k profylaxi vždy parenterální formu (i.m. 
nebo i.v., v individuálních případech možno přejít na p.o.) 
•	 Nedonošení.
•	 	Novorozenci	matek	s	rizikovou	antiepileptickou	a	antiko-

aguační terapií (carbamazepin, phenytoin, barbituráty, 
warfarin).

•	 Jaterní	onemocnění,	především	s	cholestatickými	rysy.
•	 Pooperační	stavy	–	např.	tenké	střevo.
•	 	Závažnější	prolongované	žloutenky	neobjasněné	etiolo-

gie, např. podezření na deficit alfa-1 AT.
•	 	Jakékoliv	podezření	na	malabsorpci	–	závažná	porucha	

růstu, anamnestické podezření atd.
•	 Standard	rodiny	ze	sociálně	zdravotního	hlediska.

Pozdní forma

Jednorázové i.m. podání vitaminu K po porodu NEBO 
p.o.bolus po porodu s následnými opakovanými dávkami lx 
týdně do 12.týdne věku – u kojených, ne živených mateřským 
mlékem (MM) – banka MM. 

Zajištění denního příjmu vitaminu K, který neklesá pod 
hranici 1 μg denně (formule, či substituce malých denních 
dávek, nebo 1x týdně). 

VÝHODY NEVÝHODY

Efektivní i časné a klasické 
formy

Obecná rizika i.m. aplikace

Efektivnější u pozdní 
formy krvácivé nemoci než 
jednorázová p.o. dávka

Problém bolesti 
u novorozenců a jejích 
následků

Eliminuje problém 
nezjištěných malabsorbcí

Zatím neprokázaný, ale také 
ne zcela vyloučený vztah 
k malignitám u dětí 
Hůře akceptováno rodiči

Tab. 1   Výhody a nevýhody jednorázové aplikace vitaminu K (i.m.)
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iii. doporučená profylaxe krvácení z nedostatku vitaminu k 

Doporučení pro donošené novorozence
A:  1 mg vitaminu K1 i.m. (phytometadion) Kanavit 

1 mg = 0,1 ml
•	 	aplikováno	nejlépe	mimo	bezprostřední	poporodní	adap-

taci (mezi 2.–6. hodinou po porodu),
•	 dávku	není	nutno	opakovat.

NEBO

B:  2 mg vitaminu K1 p.o., (phytometadion) Kanavit gtt, 
1 kapka = 1 mg
•	 ve	stejném	časovém	intervalu	od	porodu,
•	 	nehodí	se	pro	novorozence	se	zvýšeným	rizikem	krvácivé	

nemoci, 
•	 	u	plně	kojených	nutno	l×	týdně	opakovat	p.o.	dávku	l	mg	

do stáří 10–12 týdnů věku,
•	 	při	důvodném	podezření	na	malabsorpci	 (např.	chole-

statický ikterus) je vhodné přejít na jednorázovou i.m. 
aplikaci.

doPorUčení Pro nedonoŠenÉ noVoroZenCe

Pod 32. týden gestačního věku
A:	0,2	mg/kg	i.v.	1×	týdně,	po	dosažení	plné	enterální	

výživy	možno	přejít	na	p.o.	profylaxi	0,5–1	mg	1×	týdně	do	
12 týdnů kalendářního věku,

B:  0,3 mg/kg i.m., není třeba opakovat.

Po 32. týdnu gestačního věku
A: 0,3 mg i.v. opakovat po týdnu, po dosažení plné ente-

rální	výživy	možno	pokračovat	p.o.	1	mg	1×	týdně	do	12.	týdne	
kalendářního věku,

B:  0,5 mg i.m., dávku není třeba opakovat.

Poznámka
l.  U profylaxe pamatovat na nutnost individálního přístupu 

(změna strategie a cesty aplikace vitaminu K při později 
zjištěném zvýšeném riziku krvácivé nemoci, zohlednění 
sociálních faktorů ovlivňujících péči v rodině).

2.  Při pochybnostech o příjmu vitaminu K u dokrmovaného 
dítěte (denní příjem K vitaminu alespoň 1 μg) raději volit 
suplementaci K vitaminem.
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VÝHODY NEVÝHODY

Efektivní u časné a klasické 
formy krvácivé nemoci

Nedostatečně efektivní 
(jednorázová dávka) 
u pozdní formy krvácení

Odpadá problém bolesti Neefektivní u cholestázy 
a malabsorpcí

Lépe akceptováno rodiči K prevenci pozdní formy 
nutné opakované podání

Nejlevnější alternativa Nutná spolupráce rodičů

Tab. 2   Výhody a nevýhody profylaxe krvácení vitaminem K v p.o. 
formě
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Úvod 

Perinatální asfyxie je jednou z nejčastějších příčin mor-
tality a závažné dlouhodobé morbidity u donošených no-
vorozenců. Novorozenecká mortalita v ČR je velmi nízká, 
ale incidence závažné kraniální morbidity – hypoxicko-is-
chemické encefalopatie (HIE) – je ve srovnání s vyspělými 
zeměmi průměrná až podprůměrná. Adekvátní primární 
zajištění novorozence na porodním sále a včasný překlad na 
specializované pracoviště je jedním z důležitých faktorů pro 
snížení výskytu hypoxicko-ischemické encefalopatie. Cílem 
doporučeného postupu je optimalizace péče, maximální 
využití moderních terapeutických metod a zlepšení indiká-
torů kvality péče (mortalita, neonatální a pozdní morbidita) 
u donošených novorozenců po úspěšné resuscitaci z důvodů 
perinatální asfyxie.

definice perinatální asfyxie

•	 	metabolická	a/nebo	smíšená	acidóza	(pH	<	7)	v	umbili-
kální arterii,

•	 	přetrvávající	 skóre	podle	Apgarové	0–3	v	5.	minutě	po	
porodu,

•	 	přítomnost	závažné	neurologické	symptomatologie	(kře-
če, kóma, hypotonie),

•	 	známky	systémové	multiorgánové	dysfunkce	(myokar-
diální, respirační, gastrointestinální, hematologická 
a renální symptomatologie).

resuscitace novorozenců

Resuscitace se provádí podle doporučení European 
Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010, 
Section 7.

Post-resuscitační péče

U novorozenců po úspěšné resuscitaci a/nebo perinatální 
asfyxii může docházet v dalším období k závažné deterioraci 
celkového stavu. Po úspěšném obnovení ventilace a cirkulace 
je nutné zajistit 
 – adekvátní monitorování vitálních funkcí,
 – adekvátní zajištění novorozence a
 – okamžitý překlad na pracoviště, které poskytuje 
resuscitačně-intenzivní péči a má možnost provádět hypo-
termii.

A. Zajištění ventilace a oxygenace

V případě známek respirační insuficience je nutné mo-
nitorovat preduktální SpO2. Hodnoty preduktální SpO2 je 
nutné udržovat v rozmezí 88–95 %. V případě progrese respi-
rační insuficience, periodického dýchání a/nebo apnoických 
pauz je nutné zahájit arteficiální ventilaci samorozpínacím 
vakem frekvencí 40–60 vdechů za minutu s inspirační tlaky 
15–20 cm H2O a end-expiračním tlakem 4–5 cm H2O. Při ne- 
úspěšné ventilaci samorozpínacím vakem a/nebo předpoklá-
dané dlouhodobé nutnosti umělé plicní ventilace je nutné 
přistoupit k intubaci. Při použití samorozpínacího vaku 
měříme inspirační a expirační tlaky manometrem (pokud 
je dostupný). Efektivitu ventilace hodnotíme podle klinické 
odpovědi (změny prokrvení), monitorováním SpO2, přítom-
nosti symetrického pohybu hrudníku a auskultačně.

B. Zajištění cirkulace

Adekvátní srdeční výdej je základním předpokladem pro 
udržení cirkulační stability. Srdeční výdej zajistíme dosta-
tečným přívodem tekutin a iontů. Optimálním roztokem je 
10% glukóza v dávce 60–70 ml/kg/24 hodin. V případě nízkého 
krevního tlaku můžeme aplikovat fyziologický roztok v dávce 
10 ml/kg během 10 minut. V případě přetrvávající hypotenze 
je možné zahájit kontinuální podávání dopaminu a/nebo 
dobutaminu v dávce 10–20 μg/kg/minutu. Opakovaně je 
nutné měření krevního tlaku, času rekapilarizace a sledo-
vání prokrvení.

C. Prevence vzniku hypoglykémie

Hypoglykémie signifikantně negativně ovlivňuje dlou-
hodobou morbiditu novorozenců po resuscitaci a/nebo peri-
natální asfyxii. Stanovení glykémie je indikované 30 minut 
po porodu. Hodnota glykémie ≤ 2,6 mmol/l u asymptomatic-
kých novorozenců je indikovaná k léčbě. Podáváme roztok 
10% glukózy v dávce 3 ml/kg/hod. Kontrola glykémie se 
provádí po 30 minutách. V případě perzistující hypoglyké-
mie použijeme bolusové podání 10% glukózy v dávce 2 ml/kg 
během několika minut.

D. Korekce metabolické acidózy

Metabolická acidóza je velmi častá komplikace. Rutinní 
korekce metabolické acidózy bikarbonátem není doporu-
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Úvod 

Kojení a výživa mateřským mlékem by měla být pod-
porována u všech dětí, kde není kojení kontraindikováno. 
Zdravotníci by měli matky v kojení podporovat, pozorovat je, 
učit je základním technikám a pomáhat jim. 

Všechny porodnice by měly dodržovat 10 kroků k úspěš-
nému kojení a mít písemně vypracovanou strategii přístupu 
ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravot-
nického týmu a tuto strategii aktualizovat podle nejnovějších 
vědecky podložených výsledků výzkumu. 

Všem ženám a jejich rodinám by měly být poskytnuty 
informace o kojení, výhodách kojení, kontraindikacích 
kojení a rizicích výživy formulí.

Přání ženy ohledně výživy dítěte zaznamenat do zdra-
votnické dokumentace.

1. hlavní zásady po narození

Hned po porodu nebo brzy po něm by všichni novoro-
zenci, pokud jsou matka i novorozenec stabilní, měli být 
položeni k matce v kontaktu kůže na kůži. K tomu patří po-
ložení nahého dítěte na břicho či hruď matky. Dítě a matka 

pak mohou být osušeni, zakryti přikrývkou a ponecháni 
v této pozici.

Paušální odsávání dutiny ústní a žaludku není nutné 
a provádí se jen v indikovaných případech. Nepotřebné 
odsávání v těchto oblastech může vést k poranění sliznice 
orofaryngu a k poruchám chování při krmení.

Základní zhodnocení novorozence včetně zjištění skóre 
Apgarové se může provést, zatímco je dítě u matky. Matka 
je optimálním zdrojem tepla pro dítě. 

Vážení, měření, oční profylaxi odložit na dobu po prvním 
přiložení, které by se mělo provést do půl hodiny po porodu. 
Děti po porodu císařským řezem by měly být povzbuzovány 
ke kojení, jakmile je to možné, ještě na operačním sále nebo 
na pooperačním pokoji. 

Děti, jejichž bdělost je snížena v důsledku podávání léků 
matce při porodu, potřebují s přiložením na sále pomoci.

2. hlavní zásady pro první dny

Správné zahájení kojení je usnadněno 24hodinovým 
rooming-in.

Podporovat kojení podle potřeby dítěte, bez omezování 
délky a frekvence.

čována. Při aplikaci bikarbonátu může dojít k závažnému 
zhoršení myokardiálních a cerebrálních funkcí. Podmínkou 
pro podávání bikarbonátu je obnovení adekvátní ventilace 
a cirkulace. Indikací pro podávání bikarbonátu je závažná 
metabolická acidóza s pH ≤ 7,0. Bikarbonát podáváme v dávce 
1–2 mmol/kg i.v. v pomalé infuzi.

E. Terapie křečí

Léčba novorozeneckých křečí se řídí doporučením České 
neonatologické společnosti. Lékem volby je fenobarbital 
v dávce 10–20 mg/kg i.v. (infuze minimálně 20 minut).

F. Zajištění termoneutrálního prostředí

Zabránění ztrátám tepla a udržení optimální těles-
né teploty je základním předpokladem úspěšné terapie. 
Novorozence ošetřujeme ve vyhřívaném lůžku s nastavenou 
teplotou na 36,5 oC nebo v inkubátoru s nastavenou teplotou 

32–33 oC. Teplotu pravidelně kontrolujeme. Optimálním pří-
stupem je používání regulované servo-kontroly.

Poznámka: V případě vysoce pravděpodobné indikace hy-
potermie doporučujeme vypnout vyhřívání inkubátoru (i při 
transportu) a zahájit pasivní chlazení improvizovanými 
prostředky.
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Novorozenci, včetně dětí narozených císařským řezem, 
by měli být k prsu přikládáni nejméně 8–12krát za 24 hodin, 
přičemž některé děti potřebují častější krmení během dne 
i noci. 

Počet kojení v prvních dnech by neměl klesnout pod osm 
za 24 hodin. 

Jako indikátory připravenosti dítěte na kojení se používají 
náznaky hladu (jako bdělost dítěte, aktivita, otevírání úst 
a hledání prsu).

Spavé děti je nutné budit na krmení po uplynutí 4 hodin 
od začátku předešlého kojení.

Matka by měla dítěti nabízet zpočátku oba prsy při kaž-
dém kojení. 

Jakmile je kojení dobře zavedeno, pokračuje se v kojení 
z jednoho prsu při jednom sezení a zaleží na dítěti, zda bude 
vyžadovat kojení i z druhého prsu.

Matka by si měla v porodnici v prvních dnech zazna-
menávat, kdy a jak dlouho kojila a počet pomočených plen 
a stolic, což usnadní hodnocení kojení. 

Kojeným dětem by se neměly podávat žádné dokrmy 
(voda, glukóza, čaj, formule a jiné tekutiny), pokud to ne-
předepíše lékař ze zdravotních důvodů.

Poporodní úbytek je fyziologický a zavedení dokrmu tuto 
fyziologickou adaptaci jen oddaluje.

Asi 3 % novorozenců má úbytek 10 % a více, potřebují 
dokrm a podporu, aby byli často a účinně kojení.

V případě lékařsky indikovaného dokrmu by dítě mělo 
být dokrmeno přednostně mlékem vlastní matky či dárcov-
ským mlékem nebo formulí, a to některým z alternativních 
způsobů (lžičkou, kádinkou, stříkačkou po prstu, sondou po 
prsu, ze suplementoru).

Přijatelné důvody k dokrmování donošených novoro-
zenců  
•	 	poporodní	úbytek	hmotnosti	10	%	a	více	spolu	s	opoždě-

ným nástupem laktace (více než 5 dní),
•	 vážné	onemocnění	matky	či	dítěte,
•		 hypotrofické	dítě.

Další důležité zásady:
a.  Dudlíky by se před zahájením kojení neměly podávat 

vůbec.
b.  U některých dětí může předčasné podávání dudlíku vadit 

správnému naučení se techniky sání. 
c.  Rutinně nepoužívat ani kloboučky či savičky z lahví na 

bradavky, které by měly vyřešit problémy s bolavými, 
popraskanými či vpáčenými bradavkami. 

d.  Kloboučky na bradavky používat jen v indikovaných pří-
padech – vpáčené či ploché bradavky – a poté, co selhaly 
ostatní pokusy vyřešit problém. 

e.  Formální zhodnocení kojení včetně sledování polohy, 
přiložení a toku mléka k dítěti by mělo být prováděno ško-
leným zdravotníkem nejméně dvakrát denně a mělo by být 
zaznamenáváno každý den v nemocniční dokumentaci.

f.  Matka by měla v porodnici zaznamenávat počet kojení 
a počet pomočených plen a stolic, což usnadní hodnocení 
kojení. 

g.  Formální zhodnocení kojení včetně sledování polohy, 
přiložení a toku mléka k dítěti by mělo být prováděno ško-
leným zdravotníkem nejméně dvakrát denně a mělo by být 
zaznamenáváno každý den v nemocniční dokumentaci.

3. Propuštění do domácí péče

Dítě by mělo být propuštěno domů s váhovým přírůst-
kem, nejdříve po ukončených 72 hodinách. 

V propouštěcí zprávě uvést i nejnižší váhový úbytek, 
kterého dítě dosáhlo.

Pro řešení problémů zjištěných v nemocnici je třeba 
vytvořit plán a jasně ho vysvětlit oběma rodičům.

Dítě by mělo být vyšetřeno pediatrem do 48 hodin po 
propuštění z porodnice.

Před propuštěním z porodnice by kojící matky měly být 
schopny:
•	 	Přiložit	dítě	správně	k	prsu,	aby	při	tom	necítily	žádnou	

bolest. 
•	 Poznat,	že	dítě	je	správně	přiloženo.
•	 Poznat,	že	dítě	efektivně	pije.
•	 	Vědět,	že	dítě	musí	být	krmeno	minimálně	8–12krát	za	

den, dokud není nasyceno, a že některé děti vyžadují 
častější kojení.

•	 	Znát	věkově	odpovídající	znaky	dostatečného	prospívání	
(6–8 pomočených plen denně a 3–4 stolice za den ve věku 
4 dní, 3–6 stolic do 6 týdnů, znát percentilové grafy).

•	 Umět	ručně	odstříkávat.	
•	 	Před	odchodem	domů	by	matka	měla	dostat	jména	a	te-

lefonní kontakty na podpůrné zdroje pomoci při kojení

4. kontraindikace kojení

Kontraindikace kojení 
•	 absolutní	u	dětí	s	galaktosémií;
•	 částečná	u	dětí	s	fenylketonurií;
•	 u	dětí	matek	infikovaných	HIV/AIDS;
•	 užívání	drog.

Situace, kdy je kojení kontraindikováno dočasně
V těchto případech by měla být laktace matky udržována 

pravidelným odstříkáváním mléka, které se vylije, dokud 
není ukončena léčba či odstraněna zdravotní příčina dočasné 
kontraindikace kojení.
•	 	Herpes	simplex	na	prsu,	přičemž	dítě	může	být	kojeno	

z druhého prsu. Z postiženého prsu nekojit, dokud léze 
nezmizí.

•	 	Herpes	zoster	–	platí	stejná	opatření	jako	u	herpes	sim-
plex. 

•	 	Plané	neštovice,	které	se	objeví	do	5	dnů	před	porodem	či	
2 dny po porodu. Matka by tedy měla být od dítěte izolo-
vána, dokud puchýřky neprasknou. Dítě by mělo dostat 
co nejdříve varicella-zoster imunoglobulin či standardní 
imunoglobulin. Mléko matky lze odstříkat a podávat 
dítěti.
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i. Úvod, definice problému

Hypoxicko-ischemická encefalopatie (HIE) vzniká v dů-
sledku přerušení dodávky krve a kyslíku do mozku zralého 
novorozence při perinatální asfyxii. Obnovení dodávky okys-
ličené krve do mozku je předpokladem přežití, neznamená 
však vždy úpravu do původního stavu.

Po proběhlém hypoxickém inzultu nastává v mozkové 
tkáni bouřlivá reakce, trvající desítky hodin, která má za 
následek další poškozování mozku novorozence. Incidence 
HIE vykazuje v posledních 10 letech setrvalý trend, přičemž 
výsledky dosavadních léčebných postupů nejsou uspokojivé. 
Jednou ze slibných léčebných metod, která zlepšuje prognó-
zu pacientů, je včas indikovaná a správně vedená řízená 
hypotermie, která byla pro své prokázané neuroprotektivní 
účinky zařazena Radou pro resuscitaci (UK) do Resuscitation 
guidelines 2010. Efektivita neuroprotektivní léčby je tím 
vyšší, čím časněji po inzultu se hypotermie zahájí.

ii. kritéria, vylučující léčbu řízenou hypotermií

•	 	Novorozenec	starší	než	6	hodin	v	době	připadající	na	
zahájení řízené hypotermie*.

•	 	Vrozené	vývojové	vady	–	diafragmatická	hernie,	chro-
mozomální anomálie, syndromy zahrnující mozkovou 
dysgenezi.

iii. indikační kritéria k řízené hypotermii: (schéma Příloha 1)

A. Novorozenec ≥ 36.g.t. a nejméně jedno z následují-
cích:
1. Apgar skóre ≤ 5 bodů v 10. minutě života.
2.  Trvalá potřeba resuscitace, zahrnující ventilaci maskou 

nebo přes ETC v 10. minutě.
3.  Acidóza, definovaná jako pH < 7,0 z pupečníkové krve 

nebo z arteriální, venózní nebo kapilární krve během 60 
minut od porodu

•	 	Aktivní	tuberkulóza	–	děti	matek	s	čerstvou	aktivní	tbc	
infekcí by měly být od matky odděleny, dokud léčba ne-
začne působit a matka již není infekční. Matka by měla 
mléko odstříkávat a může ho podávat dítěti. Tyto děti by 
měly také podstoupit odpovídající očkování a chemopro-
fylaxi.

•	 	Radioaktivní	izotopy	–	většina	diagnostických	procedur	
nevyžaduje přerušení kojení a pro většinu vyšetření lze 
najít vhodný radionuklid s krátkým poločasem rozpadu. 
Doba přerušení kojení je 5krát delší než poločas rozpadu. 
Kojící matka má možnost před procedurou odstříkávat 
mléko a uskladnit ho pro tuto potřebnou dobu.  

•	 Chemoterapie	matky.
•	 	Některé	léky	–	seznam	léků,	kvůli	kterým	je	kojení	do-

časně kontraindikováno, je pravidelně publikován WHO, 
UNICEF, Americkou pediatrickou akademií a lze je najít 
i v jiných databázích.

Například:
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?LACT

Kojení není kontraindikováno
•	 hepatitida	A,B,C;
•	 při	horečnatých	stavech,	virózách;

•	 při	mastitidě;
•	 při	očkování	dítěte;
•	 onemocnění	trávicího	a	uropoetického	ústrojí;
•	 	kouření	matky	s	doporučením	ukončit	kouření	s	ohledem	

na jeho škodlivé účinky na zdraví matky i dítěte;
•	 léky	kompatibilní	s	kojením;
•	 	příležitostné	požití	alkoholu	s	dvouhodinovým	odstupem	

od dalšího kojení.
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4.  BE pod -16 mmol/l ze vzorku pupečníkové krve nebo 
v jakémkoliv vzorku krve během 60 min. od porodu.

Jestliže dítě splňuje kritéria a, potom se hodnotí kritéria b

B. Střední nebo těžká encefalopatie, sestávající 
z ALTERACE STAVU VĚDOMÍ (letargie, stupor nebo kó-
ma) A NEJMÉNĚ JEDNOHO z následujících:

5.  Hypotonie.
6.  Abnormní reflexy, zahrnující okulomotorické a pupilární 

abnormality.
7. Absence sání nebo slabě výbavný sací reflex.
8. Klinické křeče.

Pokud jsou v 10. minutě splněna indikační kritéria ve 
skupině a i b, je indikován TransPorT do PC k aeeg 
vyšetření (a event. k zahájení řízené hypotermie)

C. aEEG záznam (záznam nejméně 30 minut) – alespoň 
1 z následujících kritérií:

1. Křečová aktivita.
2.  Střední abnormita – upper margin nad 10uV, lower mar-

gin pod 5uV.
3.  Těžká abnormita – upper margin pod 10uV, lower margin 

pod 5uV.
4.  Burst suppression.

iV. Zajištění transportu k léčbě

Novorozenecké pracoviště I. (II.) typu – postup:
–  po nejnutnější stabilizaci dítěte a vyhodnocení 

Rozhodovacího schématu (Příloha 2):

1.  Včasné kontaktování spádového perinatologického 
centra, které zajistí převoz a další diagnostiku (aEEG), 
event. transport pacienta přímo na pracoviště, poskytu-
jící řízenou hypotermii.

2. Zajištění novorozence
 a)  Udržování normosaturace (cca 93–95 %), prevence 

hyperoxie (minimalizovat oxygenoterapii).
 b)  Prevence hypertermie – do doby příjezdu transportní 

služby je novorozenec uložen na lůžku s vypnutým 
vyhříváním.

 c)  Pravidelné měření a zaznamenávání rektální / axilární 
teploty (ideálně à 15 min.) jako prevence přehřátí či 
výrazného podchlazení (teplota by neměla klesnout 
pod 34 °C).

 d)  Prevence hyperventilace (hypokapnie) – v případě 
intubace šetrná ventilace frekvencí 40/min.

 e)  Zjištění žilního vstupu (nejlépe v. umbilicalis) a pre-
vence hypoglykémie: 
 napojit infuzi glukózy 10% G i.v. v množ-
ství 40–50 ml/kg/24 hod.

 f)  V případě zjevných křečových projevů: Phenobarbital 
15–20 mg/kg/dávka, pomalá aplikace i.v. (během pěti 
min.). Vyhnout se podávání diazepamu a midazolamu 
z důvodu možného ovlivnění záznamu aEEG.

 g)  V ideálním případě zajistit odběr krevního obrazu, 
glykémie a acidobazické rovnováhy a odeslat ke zpra-
cování na domovském pracovišti.

3. Předložit rodičům Informovaný souhlas s řízenou hy-
potermií (Příloha 3).

Transportní služba pro novorozence, spádové PC:

1.  Monitoring vitálních funkcí a stabilizace pacienta (viz 
výše).

2.	 	Prevence	hypertermie	+	pravidelné	měření	a	zaznamená-
vání teploty à 15 min. s cílem dosažení a udržení teploty 
33–34 °C.

3.  a) Transport do spádového PC, kde provedení aEEG 
(minimálně 30 min.), podle výsledku zahájení hypoter-
mie, popřípadě zajištění transportu na cílové pracoviště 
k léčbě řízenou hypotermií.

NEBO

  b) Po předchozí konzultaci s centrem, poskytujícím 
řízenou hypotermii, transport pacienta přímo tam.

V. realizace léčby

Zajištění dítěte Před započetím řízené hypotermie:

•	 	centrální	žilní	katétr (ideálně „double lumen“ UVC) 
s plnou parenterální výživou,

•	 	dechová	podpora	podle	klinického	stavu (UPV, nCPAP 
– není podmínkou),

•  zajištění kontinuální monitorace
 – invazivní TK ( a.umbilicalis, popř. periferní arterie),
 – teplota (rektální čidlo),
 – aEEG,
 – EKG,
 – saturace O2,
 – diuréza (močový katétr),
 –  gastrická derivační sonda – není podmínkou (dítě bě-

hem hypotermie neživeno).

a. říZená hyPoTermie je poskytována po dobu 72 hodin.

Sledované parametry a cílové hodnoty v průběhu léčebné 
hypotermie:

1.  Rektální teplota:	33,5	°C	+/-0,5	°C	(raději	menší	varia-
bilita než 0,5°C).

2. Střední arteriální tlak: 45–65 mm Hg.
3. Saturace: 93–98 %.
4. Prevence hypokapnie a hypoxémie.
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5.  Elektrolyty v normě, hodnota Mg vhodná nad 1,0 
mmol/l.

6. Normoglykémie – max. kolísání 3,5–8 mmol/l.
7.  Akce srdeční – EKG – zpravidla osciluje kolem 90–100/

min.
8. Dechová aktivita.
9. Diuréza.
10. aEEG – vhodný denní popis (Příloha 6).
11.  Thompson score (Příloha 4) (lze použít event. i Sarnat 

klasifikaci – Příloha 5).
12.   Zvýšená observace a léčba nejčastějších komplikací: 

křeče, hypovolémie, hypotenze, tachykardie při nedo-
statečné sedaci, koagulopatie.

b. reWarming (ohřátí) – velmi pozvolný, ideálně o 0,5 °C/hod.

za pravidelné monitorace laktátu 
(prudký vzestup = rychlé zahřátí)

–  vyšší riziko křečí, oběhového selhání – v případě výskytu 
nutno přerušit rewarming do doby stabilizace dítěte;

–  kontinuální monitorace rektální teploty ještě 24 hodin 
po zahřátí na normální teplotu těla z důvodu hrozícího 
přehřátí.

Vi. Vyšetření v průběhu léčby – doporučené minimum

A. Klinické hodnocení – Thompson score – při přijetí novoro-
zence, poté hodnocení v pravidelných intervalech à 24 hod. 
(viz příloha 4)

B. Laboratorní testy (podle zvyklosti pracoviště) – zpravi-
dla při příjmu pacienta, dále v době ukončení hypotermie 
(72. hodina chlazení) a po úspěšném zahřátí.

Nutný zvýšený monitoring parametrů hemokoagulace.

Vhodné sledování hladin některých léků – antikonvulziva, 
antibiotika (hlavně gentamicin)

C. Zobrazovací metody

RTG hrudníku a břicha – vstupní (včetně hodnocení 
polohy UVC, UAC).

Sonografie mozku – vždy při přijetí, dále za 24 hodin od 
začátku hypotermie a po zahřátí.

Sonografie ledvin – vstupně, dále podle stavu.
aEEG – hodnocení aEEG by mělo být součástí vizity, 

vhodná archivace (tisk, popř. CD)
– prognosticky důležitá je zejména 36. hodina řízené 

hypotermie.
NMR – podle možnosti pracoviště, případně na doporu-

čení dětského neurologa.

d. bakteriologická vyšetření

podle zvyklosti pracoviště

* Poznámka k Doporučenému postupu:
Výjimečně lze po konzultaci s lékařem centra indikovat 

k řízené hypotermii i staršího novorozence s akutně proběh-
lou těžkou poporodní asfyxií – např. s apnoí nejasné etiolo-
gie, pro kterou byla u dítěte prováděna kardiopulmonální re-
suscitace. Tento novorozenec musí splňovat všechna ostatní 
kritéria (mimo věk do 6 hodin života) a řízenou hypotermii 
je potřeba zahájit co nejdříve, nejpozději však do 6 hodin od 
začátku hypoxického inzultu.

Vii. Použité zdroje:

1.  Doporučení vychází z protokolu studie TOBY (TOtal Body 
hYpotermia – protokol ISRCTN89547571).

2.  European Resuscitation Council Guidelines for 
Resuscitation 2010 (ERC)

Viii. Přílohy

1. Indikační kritéria k řízené hypotermii
2.  Rozhodovací schéma pro transport k terapii řízenou 

hypotermií
3.  Informovaný souhlas rodičů (vhodné umístit na webové 

stránky perinatálních center, poskytujících léčebnou 
hypotermii)

4. Thompson score
5. Sarnat a Sarnat klasifikace
6. Denní záznam aEEG (doporučené)
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