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Úvod 

Ve své práci se budu zabývat tématem – Řešení akutních stavů na porodním 

sále. V této práci bych chtěla představit náhle vzniklé stavy v těhotenství, které vedou 

k jeho ukončení nebo komplikace, jež náhle vzniknou při porodu či po něm. Na 

jednotlivých případech bych chtěla ukázat hlavní příznaky, možnosti diagnostiky a 

léčbu, spolu s novými postupy a metodami. 

Během své práce na porodních sálech jsem byla svědkem nejedné situace, kdy 

šlo o život rodičky, nebo dítěte či obou. Zaujala mě individualita řešení jednotlivých 

nastalých komplikací, spolu se sehraností veškerého personálu, způsob použití různých 

nástrojů a moderních prostředků, jež vedou k úspěšné léčbě. Sama bych si chtěla 

během psaní absolventské práce prohloubit své znalosti, které jsem získala již ve škole 

při absolvování předmětu Gynekologie a porodnictví.    

 Stručně představím anatomii ženského reprodukčního systému, průběh 

těhotenství se zaměřením na možné jeho patologie, mechanismus a průběh 

samotného porodu, péči o rodičku a následné ošetření novorozence a možné 

komplikace, včetně jeho resuscitace. V praktické části se budu věnovat jednotlivým 

kazuistikám, ve kterých rozeberu daný problém. Popíši jejich, průběh, diagnostiku, 

terapii  a závěr s možností prevence.     

Podklady pro moji práci bude tvořit odborná literatura, dále budu čerpat 

z vlastních zkušeností při asistenci u porodů a také ze zkušeností lékařů a porodních 

asistentek, protože druhý pohled je také velmi důležitý a může být i inspirující. V 

neposlední řadě budu pracovat i s ošetřovatelskou dokumentací.  
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1 Cíle absolventské práce 

Hlavní cíl: Popsat akutní stavy v těhotenství, jejich prevenci a řešení na porodním 

sále a stavy náhle vzniklé za porodu či po něm. 
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2 Teoretická část 

2.1 Anatomie ženského reprodukčního systému 

 Ženský pohlavní systém zajišťuje: Zrání pohlavních buněk a jejich odloučení 

z kůry vaječníku, následný transport, při kterém může dojít ke splynutí s mužskou 

pohlavní buňkou a tím dojde k oplodnění, následnému rýhování, nidaci a vývoji 

embrya. Vytváří se vhodné prostředí pro vývoj plodu. Dále ženský pohlavní systém 

zajišťuje produkci pohlavních hormonů. [Macků, 2002]   

 

2.2.1 Vnitřní rodidla 

Vaječník (ovarium) 

 Je párová pohlavní žláza s vnitřní sekrecí, která produkuje ženské pohlavní 

hormony a v pravidelných cyklech vylučuje vajíčka (Oocyty). Ovaria se nacházejí 

v oblasti pánevní dutiny, jsou lehce pohyblivé a po porodu ženy se posouvají distálním 

směrem. Jsou zavěšeny na zadním listu širokého vazu děložního (plica lata uteri) 

pomocí mesovaria. V dětství je ovarium hladké a v průběhu dospívaní, prodělávání 

menstruace je povrch zbrázděn po uvolňujících se vajíčkách. V dospělosti má přibližně 

tvar švestky. Vaječník se skládá z kůry a dřeně. [Čech, 1999]   

  

Vejcovody (tuba uterina) 

 Jsou párové trubice tvořící s vaječníky děložní adnexa. Vejcovody jsou zavěšené 

v peritoneální řase, při bočních stranách pánve. Délka je asi 10 až 12 centimetrů. 

Mediální konec proráží roh děložní a otevírá se do dutiny děložní, laterálně následuje 

zúžená část istmus, sliznice je méně členěná, laterálně následuje ampula, ve které 

obvykle dochází k oplodnění a sliznice je bohatě členěná s vysokým zastoupením 

řasinkového epitelu spolu se sekrečními buňkami. Jejich směr je orientován směrem 

k děloze. Ampula je zakončena infundibulem a z něho vybíhají fimbrie. Fimbria ovarica 

je přichycena k ovariu. [Citterbart, 2001]   
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Děloha (uterus) 

 Je dutý, svalový orgán, který svým tvarem připomíná hrušku. Nachází se v malé 

pánvi mezi močovým měchýřem a konečníkem. [Dylevský, 2007] Skládá se ze dvou 

základních částí, děložní tělo a hrdlo, dále děložní úžiny. Dělohu vystýlá sliznice 

(endometrium), která obsahuje velké množství žlázek. Tato sliznice prodělává 

pravidelné měsíční změny, při kterých je možno v době ovulace přijmout oplozené 

vejce. Střední vrstva hladkého svalstva se nazývá myometrium. Vnější vrstvu tvoří vazivo 

(parametrium). [Čech, 1999]   

 

Pochva (vagina) 

 Je to svalová trubice, která dále slouží jako kopulační orgán a k odvádění 

menstruační krve. Při porodu je součástí měkkých porodních cest, jelikož v okolí pochvy 

se nachází řídké vazivo, které má schopnost, roztáhnout se natolik, aby prošla hlavička 

novorozence. [Čech, 1999]   

 

2.2.2 Vnější pohlavní orgány 

Stydký pahorek (hrma) 

 Je trojúhelníková vyvýšenina, vyklenutá nad sponou stydkou, tvořená silnou 

vrstvou podkožního tuku. 

Velké stydké pysky (labia maiora pudendi) 

Jsou to tukové kožní řasy z vnější strany pokryté chlupy, pigmentované. Vytvářejí 

stydkou štěrbinu (rima pudendi), kůže na vnitřní straně je lesklá a tenká. [Dylevský, 

2007]   
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Malé stydké pysky (labia minora pudendi) 

 Kožní lesklé řasy bez ochlupení s bohatou žilní pletení. Ventrálně se dělí na dvě 

řasy. Dolní tvoří uzdičku klitorisu a horní předkožku. Malá vkleslina mezi nimi se nazývá 

poševní vchod. (vestibulum vagine). 

Panenská blána (hymen) 

 Slizniční duplikatura, která se při defloraci trhá. U pohlavně žijící ženy z ní 

zbývají jen slizniční hrbolky. 

Vestibulární žlázy 

Vestibulární žlázy se nejvíce vyskytují kolem ústí močové trubice, kde zvlhčují 

své okolí. Největší žláza je Bartholiniho žláza, zvlhčuje především poševní vchod.  

Topořivé těleso (klitoris) 

 Analogicky odpovídá tkáni penisu. Nachází se několik milimetrů nad uretrou a 

jeho funkce spočívá ve zvyšování pohlavního vzrušení. Pro oplodnění ani porod žádný 

význam nemá. Okolo poševního vchodu se nachází několik topořivých těles 

kapkovitého tvaru. [Čech, 1999]   

Hráz (perineum) 

 Asi 4 cm vysoká přepážka mezi konečníkem a zadní komisurou stydkých pysků. 

Za porodu se někdy provádí její nastřižení. [Macků, 2002]   
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2.3 Těhotenství -  vznik a vývoj 

2.3.1 Oplodnění 

 Spojením vajíčka a spermie vznikne zygota, ta se začne dělit a vznikne morula, 

při dělení se neustále posouvá směrem do dutiny děložní, do které doputuje zhruba za 

šest dní po ovulaci jako blastocysta. Zde začíná postupně nidovat  a nakonec dojde 

k implantaci. Poté dochází k rychlému zvětšování plodového vejce. [Čech, 1999]   

2.3.2 Vývoj  

 Lze rozdělit na období: blastogeneze, embryogeneze a ontogeneze. 

Blastogeneze je období od splynutí dvou buněk po dobu tří týdnů až do vytvoření 

gastruly. Embryogeneze je doba započnutí tvorby prvosegmentů asi okolo 22. dne po 

oplodnění. Mezi prvními částmi těla, které se začínají vyvíjet, je kraniální část embrya, 

základ dostává i mozek a krevní oběh spolu se srdcem. Šestitýdenní embryo má již 

vyvinuté končetiny s prsty, oční víčka, nos a ústa. Již se diferencují i pohlavní žlázy a 

utvářejí se vnitřní orgány. Pozorovat můžeme i osifikační jádra. Toto období je 

zakončeno 10. týdnem po oplodnění. Ontogeneze je období především růstu, zrání 

orgánů a jejich funkcí. Po 16. týdnu rostou vlasy a vyvíjejí se nehty. Na kůži se objeví 

jemné chmýří (lanugo), začíná se vytvářet podkožní tuk. Po 28. týdnu se začínají 

otevírat oční víčka, varlata postupně sesedají do šourku a u děvčat velké stydké pysky 

překrývají malé stydké pysky. Ve střevech se nachází mekonium a lanugo je již jen na 

zádech a ramenou. [Čech, 1999]   

 

2.3.3 Obaly plodového vejce   

 Obklopují plod v děloze, amnion a chorion, které obsahují plodovou vodu. 

Decidua je nejzevnější vrstvou obalů plodového vejce. Decidua je mateřského původu 

a dělí se na decidua parietalis, decidua capsularis a decidua basalis. [Čech, 1999]    



 

12 

2.3.4 Plodová voda     

 Slouží jako ochrana plodu proti vnějším vlivům, pomáhá rozpínat dělohu a 

formovat děložní segment. Při porodu napomáhá plodová voda vaku blan k uvolňování 

porodních cest. V první polovině těhotenství je plodové vody více, vzhledem k velikosti 

plodu, který má tak dost místa pro svůj růst a pohyb, ke konci těhotenství se mění 

poměr plodové vody vůči plodu a plod tak přichází o místo a nemůže měnit svou 

polohu. [Čech, 1999]     

 

2.3.5 Placenta 

 Při pronikání trofoblastu do decidui, je rozrušen endotel mateřských cév, 

mateřská krev se tak spojí s choriem. Od 16. dne se začínají vytvářet choriové klky, 

tvoří se ve velkém množství a jsou na povrchu celého plodového vejce. Klky na straně 

decidua capsularis se smršťují a povrch je hladký. Směrem k decidua basalis klky 

naopak hypertrofují a vytváří tak placentu. [Čech, 1999, s 49] Kolem 6. týdne trofoblast 

pronikl do většiny mateřských spirálních arterií, stěny těchto arterii přišly o možnost 

smršťovat se. Arterie zajišťují dostatek krve do intervilozního prostoru. Placenta se 

vyvíjí až do 38. týdne. Zralá placenta má kruhovitý tvar o průměru 20 cm a tloušťce 3 

cm. Hmotnost bývá okolo 500 g. Plod je skrze placentu vyživován a zásobován 

kyslíkem, zároveň pomáhá odvádět zplodiny metabolismu. Placenta tvoří bariéru proti 

možnému vstupu infekčních patogenů. Je také důležitým výrobcem hormonů a 

enzymů. [Čech, 1999]  
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2.4 Porod novorozence a jeho případná resuscitace 

 Porodem (partus) nazýváme každé ukončení těhotenství, při kterém je narozen 

živý novorozenec o minimální hmotnosti 500 g, nebo novorozenec i s menší porodní 

hmotností přežije-li 24 hodin. U mrtvě narozeného plodu je podmínkou porodu 

minimální hmotnost 500 g. [Čech, 1999, s. 103] Porod před 37. týdnem těhotenství s 

hraniční hmotností 2500 g, se nazývá porod předčasný (partus praematurus), od 38. do 

42. týdne těhotenství se porod nazývá porod včasný (partus maturus), jestliže 

těhotenství překročí 42. týdnů, pak se jedná o porod opožděný (partus serotinus). 

Porod dělíme na první dobu porodní – otevírací, druhou dobu porodní – vypuzovací, 

třetí dobu porodní – porod lůžka a plodových blan a čtvrtou dobu porodní – poporodní, 

postplacentární. [Čech, 1999]    

 

2.4.1 Mechanismus první porodní doby  

 O porodu mluvíme tehdy, jestliže je pravidelná děložní činnost, která vede 

k rozvíjení dolního děložního segmentu, děložního hrdla a branky, nebo spontánním 

odtokem vody plodové. Děložní činností se míní kontrakce, které se pravidelně opakují 

a intervaly se mezi nimi zkracují. Díky kontrakcím se plod dostává do dolního děložního 

segmentu, kde se dostává do kontaktu s hrdlem a brankou. Při odtoku přední plodové 

vody, dochází k retrakci, jelikož došlo k úbytku obsahu v horním děložním segmentu. 

Postupně dochází k vytlačení hlenové zátky, posouvání vnitřní branky směrem k vnější 

brance a hrdlo se tak zkracuje. Postupně tyto dvě branky splývají, děložní hrdlo zachází. 

Stále zvětšující se branka přechází v lem, který když vymizí, branka zaniká. [Roztočil, 

2001]   
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2.4.2 Mechanismus druhé doby porodní  

 Druhá porodní doba začíná zánikem branky, plod nyní prostupuje tvrdými a 

měkkými porodními cestami. Při polohách podélných hlavičkou se uplatňuje 

mechanismus porodu hlavičky a ramének. [Čech, 1999, s. 113 ] Flektovaná hlavička 

vstupuje se švem šípovým do pánevního vchodu a vedoucím bodem je malá fontanela. 

Poté prostupuje hlavička do prostorné pánevní šíře, dále do pánevní úžiny, tam 

hlavičce klade odpor pánevní dno, rodička se začíná aktivně zapojovat tlačením pomocí 

břišního lisu. Hlavička začíná vnitřně rotovat – vedoucí bod se otáčí za sponou. Po 

dokončení rotace se hlavička dostala do pánevního východu, kde se opře o dolní okraj 

spony stydké, toto místo se nazývá hypomochlion, hlavička se stáčí svým záhlavím 

směrem k neporozenému hřbetu. Následuje porod ramének, kdy více vpředu uložené 

raménko se stává vedoucím, ramínka rotují a vedoucí raménko se stáčí za okraj stydké 

spony, kolem hypomochlionu se trup laterálně flektuje a zadní raménko se porodí přes 

hráz, zbytek tělíčka jde snadno, bez jakéhokoliv zvláštního mechanismu. [Čech, 1999]     

 

2.4.3 Mechanismu třetí porodní doby.   

 Po porodu plodu, se děloha začíná pomocí retrakce svinovat a klesat. V této 

chvíli se nachází nad pupkem, postupně přicházejí další kontrakce, které nutí placentu 

se odloučit. Po odloučení placenty a plodových obalů se děloha celkově retrahuje. 

[Roztočil, 2001]     

 

2.4.4 Ošetření fyziologického novorozence  

 U novorozence musíme zabránit tepelným ztrátám, což znamená otírat ho 

nahřátou plenou pod tepelným zářičem. Většinou se dává později ještě vyhřát do 

inkubátoru. Podle nových trendů prvního ošetření novorozence odsáváme pouze při 

zkalené vodě plodové. Dále podvazujeme pupečník dvojitou ligaturou, ošetříme 

pupeční pahýl, novorozence zvážíme a změříme, zajistíme identifikaci a provedeme 

vykapání očí (kredeizaci) jako profylaxi před gonokokovou nákazou. Po provedení 

všech základních úkonů, přikládáme novorozence k matčině prsu (podpora laktace a 
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svinování dělohy). [Čech, 1999]     

   

2.4.5 Resuscitace novorozence   

 Resuscitaci zahajujeme, jestliže novorozenec nedýchá a má cyanotické 

zabarvení těla a pokud je srdeční frekvence pod 60 tepů za minutu. Musíme zajistit 

teplo, odsajeme horní cesty dýchací, zprůchodníme dýchací cesty (podložíme záda). 

Podráždíme chodidlo nebo masírujeme záda novorozence. Při cyanóze, pokud jsou 

přítomné dýchací pohyby, podáváme kyslík. K umělé plicní ventilaci dýchacím vakem 

přistupujeme při nepřítomnosti dýchacích pohybů (frekvence 40 – 60/minutu). 

Nepřímá srdeční masáž se provádí v dolní třetině sterna, dvěma prsty do hloubky 2 – 3 

cm, při frekvenci 100 až 120/min, ukončuje se při srdeční frekvenci nad 80/min. [Čech, 

1999]    
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2.5 Rizikové a patologické těhotenství 

 Těhotenství u většiny těhotných probíhá zcela fyziologicky, ale u 25 až 30 % 

pacientek se vyskytují rizikové faktory, které bez preventivních opatření mohou 

způsobit závažné patologie. Proto je nutné, aby každá těhotná navštěvovala prenatální 

poradnu, kde je zjišťována všeobecná anamnéza, provedeno základní vyšetření, na 

jehož podkladě můžeme zjistit rizikové faktory. Některé rizikové faktory mohou být 

objeveny až během těhotenství, většinou v jeho druhé polovině. Pokud těhotná 

vstupuje s patologií do těhotenství, je o to více kontrolována a je jí stanovena 

preventivní léčba, kterou je třeba dodržovat. [Hájek, 2004]   

 

2.6 Invazivní metody prenatální diagnostiky 

2.6.1 Amniocentéza (AMC) 

 Nejčastější diagnostická metoda, která slouží k vyloučení chromozomálních a 

metabolických abnormalit u plodu. AMC se obvykle provádí mezi 15. – 17. týdnem 

těhotenství, jedná se o punkci amniální dutiny, přes stěnu břišní za současné 

ultrazvukové kontroly. Výkon je prováděn za sterilních podmínek, bez anestezie či 

sedace pacientky. Množství odebrané plodové vody se řídí podle gestačního stáří 

těhotenství. Maximální množství je 20 ml. 

Indikace AMC:  

 Věk nad 35 let, pozitivní tripple test, ultrazvukem zjištěné odchylky u plodu, 

předcházející porod či potrat plodu s chromozomální abnormalitou, rodiče 

s abnormálním karyotypem, vrozené poruchy metabolismu. 

Komplikace AMC: 

Po výkonu může dojít k: potratu plodu (0,5 – 1%), infekci (amniotitidě), bezprostředně 

po výkonu může docházet ke krvácení nebo bolestem břicha. U Rh negativních matek 

může dojít k Rh imunizaci, preventivně je aplikován imunoglobulin. [Hájek, 2004]   
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2.6.2 Biopsie Choria (cvs) Chorionic villus sampling 

 Diagnostická metoda k získávání fetálních buněk z choria, provádí se od 

ukončeného devátého týdne těhotenství. CVS je stejně jako AMC prováděna 

transabdominálně pod ultrazvukovou kontrolou. CVS dělíme podle gestačního stáří na 

CVS časnou a CVS pozdní. 

Výhodou metody je včasnost a rychlost (výsledek do jednoho týdne nebo předběžně 

do 48h). Kontraindikací je extrémní obezita, krvácení, hrozící potrat (abortus imminens) 

Komplikace: krvácení (7 – 10%), Infekce (chorioamnionitis), elevace AFP, odtok plodové 

vody, potrat, Rh imunizace. [Hájek, 2004]   

 

2.6.3 Kordocentéza (KDC) 

 Odběr fetální krve (1 až 2 ml) punkcí pupečníku, transabdominálně, za 

kontinuální kontroly ultrazvukem, technicky lze provádět až kolem 20. týdne 

těhotenství. Komplikace jsou stejné jako u předešlých metod. 

Indikace: Stanovení karyotypu, infekčního agens a při nejasném výsledku AMC, 

pozdním záchytu pozitivity triple testu, stanovení hematologických parametrů plodu. 

[Hájek, 2004]   
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2.7 Diabetes mellitus   

 Jedná se o chronické, metabolické onemocnění, u kterého dochází 

k částečnému nebo úplnému nedostatku inzulínu v krvi. Dělíme ho na diabetes mellitus 

prvního a druhého tipu, diabetes insipidus, specifické formy diabetu a v těhotenství 

nejčastější gestační diabetes. [www.cs.wikipedia.org, 2] Špatně udržovaná hladina 

glukózy může vést k hyperglykémii a glykosúrii, nebo hypoglykémii. Dochází také ke 

zvyšování katabolismu bílkovin a tuků. Může končit až diabetickou ketoacidózou a 

kómatem. Diabetes ovlivňuje zdravotní stav nejen matky, ale i plodu a novorozence. 

 

2.7.1 Ovlivnění plodu diabetickým těhotenstvím 

 V době organogeneze je plod ohrožen vrozenými vývojovými vadami, zejména 

malformacemi kostního, kardiovaskulárního, nervového i ostatních systémů. Ve třetím 

trimestru může docházet ke vzniku diabetické fetopatie. Je častější výskyt syndromu 

dechové tísně a polycytemie, která vede k vyšší pravděpodobnosti onemocnění 

novorozenecké žloutenky. [Hájek, 2004]   

 

2.7.2 Gestační diabetes 

 Správná diagnostika a léčba má vliv nejen na matku a plod v těhotenství, ale i 

na kvalitu života po něm. Jedná se o inzulínovou intoleranci vzniklou v těhotenství.  

 Diagnostika se provádí ve 12. týdnu těhotenství u všech těhotných (glykemie na 

lačno).  Ve 24. – 28. týdnu gravidity se provádí orální glukózový zátěžový test (oGTT). 

Pokud glykemie není v pořádku, těhotná se objednává do diabetické poradny. 

[www.studenti.porodnice.cz, 1]   
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2.7.3 Akcelerace růstu 

 Plod bývá na svůj gestační věk větší, než má být, díky větší nabídce živin a jiných 

růstových faktorů. V oblasti bříška je ukládáno více tuku než u dětí, jejichž matky 

nejsou postižené diabetem. Dále dochází ke zbytnění svalstva a organomegalii, 

makrosomii. Akceleraci růstu lze odhalit ultrazvukovým vyšetřením. Prevencí je 

udržování normoglykemie  a plánování koncepce, tak aby metabolická kompenzace 

byla v normě. [Hájek, 2004]   
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2.9 Krvácení v druhé polovině těhotenství  

2.9.1 Placenta vcestná (Praevia) 

 Vcestnou placentu dělíme na nízko nasedající lůžko, margiální, parciální a 

centrální. Vyskytuje se v dolním děložním segmentu. Pravá příčina této lokalizace 

placenty, není známá. Častěji ji nalézáme u multipar, po předchozím císařském řezu a u 

žen s děložními myomy. Mezi projevy patří bezbolestné krvácení světlou krví s různou 

intenzitou. Při podezření na tuto diagnózu, nevyšetřujeme vaginálně, ale pouze 

v zrcadlech a ultrazvukem. Těhotnou je nutno hospitalizovat, provedeme laboratorní 

vyšetření, zejména hematologické. Při léčbě je možno volit mezi dvěma postupy, 

císařský řez nebo vyčkávací postup. Jestliže žena intenzivně krvácí, přistupujeme 

k akutnímu císařskému řezu.        

  Musíme zajistit dva itravenózní vstupy, odebrání krve na hematologické 

vyšetření, pro přípravu transfuze, na zjištění koagulace a biochemické vyšetření, 

preventivní aplikaci antitrombinu a LMWH jako prevenci DIC a tromboembolie, dále je 

pacientka sledována pro možný hypovolemický šok, jako prevence se podávají náhradní 

roztoky a plazmaexpandéry. Plasma a transfůze je podávána již během operace. Dolní 

děložní segment má menší schopnost kontrakce a retrakce. Je doporučováno stlačovat 

místo teplou rouškou, aplikovat do myometria Prostin® M15. Při neustávajícím krvácení 

lze uvažovat o podvázání okolních arterií nebo hysterektomii. Pacientka je poté 

převezena na jednotku intenzivní péče, kde je sledována diuréza každou hodinu 

(zajištěný PMK), sledování vitálních funkcí, odchod očistků, kontrola retrahování 

děložního fundu, stav jizvy, jsou zajištěny krevní vzorky, podle výsledků je korigována 

léčba. 

 Vyčkávací postup: vyčkáváme pouze tehdy, jestliže je krvácení slabé intenzity, 

nebo ustává, záznam na kardiotokografu je v pořádku, stav matky i plodu je stabilní a 

placenta není umístěna centrálně. Snažíme se zajistit zralost plodu. Před 30. týdnem 

těhotenství je vhodné aplikovat kortikoidy, aby došlo k zráni plic plodu. Při 

opakovaném krvácení volíme císařský řez. [Hájek, 2004]   
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2.9.2 Abrupce placenty 

 Jedná se o krvácení během předčasného odlučování placenty, která je 

fyziologicky uložená. Důležitá je velikost odloučené části placenty. Odlučuje-li se 

v hraně, je projevem krvácení z rodidel, pokud se placenta odlučuje v centru, vzniká 

retroplacentární hematom a krvácení není zjevné. Pacientka upadá do šokového stavu, 

má abdominální bolesti, nauzeu, pociťuje strach, děloha je prknovitě stažená, ozvy 

špatně slyšitelné. Je dobré vyšetření ultrazvukem, které nemusí odhalit 

retroplacentární hematom, ale odliší abrupci placenty od vcestného lůžka a prokáže 

hypoxii či smrt plodu. Při odlučování dochází k úbytku plochy, kde probíhá výměna 

krevních plynů. Tím dochází u plodu k hypoxii až anoxii, která může končit smrtí. 

Dochází k vyplavování tkáňového faktoru a možnému rozvoji Diseminované 

intravaskulární koagulopatie. Při podezření na tuto diagnózu odesíláme celkové 

hemokoagulační vyšetření včetně krevního obrazu. V léčbě rozhodujeme mezi 

císařským řezem a expektačním vyčkávacím postupem. Vždy jako první provádíme 

dirupci vaku blan, pokud je to možné. Při rozhodnutí pro císařský řez, je nezbytné 

pacientce aplikovat Antitrombin® III a LMWH, objednáváme mraženou plasmu, 

transfůzní jednotky erymasy. Nedoporučují se tokolytika a prostaglandiny. Vyčkávací 

postup volíme vzácně. [Hájek, 2004]   

 

2.9.3 Jiné příčiny krvácení – slabší intenzity 

 Jedná se o krvácení, které nevyžaduje akutní řešení a je většinou nebolestivé. 

Diagnózu stanovujeme podle ultrazvukového a palpačního vyšetření. Může se jednat o 

lokální příčinu a ránu ošetříme, hematurii, traumata, tumory, varixy vulvy aj. Mezi 

vážnější příčiny patří ruptura margiálního sinu placenty nebo vasa praevia. [Hájek, 

2004]   
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2.10. Diseminovaná intravaskulární koagulopatie 

2.10.1 Definice   

 Je život ohrožující stav, při kterém dochází k rozvratu hemokoagulačnímu 

systému. Je narušena celá kaskáda koagulačních faktorů, z níž nejdůležitější je fibrin, 

který je běžně aktivován pouze v místě rány (krvácení) tkáňovým faktorem, který se 

vyskytuje za fyziologických podmínek, pouze na tělních buňkách, nikoliv v cévách. 

Dochází k vytváření sraženin v různých částech těla, následné ischémii a infarktům na 

orgánech. [www.cs.wikipedia.org, 3] Postupně se spotřebovávají koagulační faktory 

spolu s inhibitory koagulace (konzupční koagulopatie). Při sledu těchto událostí dochází 

k multiorgánové disfunkci, trombocytopenii, nastupuje zvýšená krvácivost a pokračuje 

do nezvladatelného krvácení do všech orgánů, ran, vpichů. V další fázi se vylučuje 

bradykinin, který vede k hypotenzi a šoku, dále se rozvíjí intersticiální edém a orgánová 

apoplexie, tento sled je zakončen multiorgánovým selháním. Bez léčebného zásahu 

pacientka umírá. [Hájek, 2004]   

2.10.2 Prevence 

 Dělíme na primární a sekundární. V prvním případě se jedná o ambulantní 

záchyt narušených hodnot hemokoagulace. Například u pacientek s trombofilií, 

zajistíme konsilium s hematologem a následně preventivní léčbu. Dále jsou rizikové 

ženy s leidenskou mutací, těhotné s žilní trombózou, preeklampsii a HELLP syndromem 

a jinými patologiemi. Při porodu musíme dbát na opatrnost, zamezit zbytečným 

chybám, které by vedly k traumatům a tím ke krvácení. Případné rány ihned ošetřit, 

pomocí medikamentů podpořit retrakci dělohy v třetí době porodní. Při císařském řezu 

se snažíme o co nejmenší krevní ztrátu. 

 Do sekundární prevence řadíme nízkomolekulární heparin, který podáváme 

pacientkám před operačním porodem a potratem, porodem mrtvého plodu, při 

podezření na embolii plodovou vodou. Varovným signálem je zvýšená hodnota 

fibrinogenu, snížená hladina antitrombinu, zvýšené hladiny D-dimery a CRP (C reaktivní 

protein). [Hájek, 2004]   
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2.10.3 Terapie 

 Vždy je prioritní zachování reprodukční schopnost ženy, všemi dostupnými 

metodami, aniž by byla ohrožena na životě. Důležitá je spolupráce mezi porodníkem, 

anesteziologem a hematologem. (Multioborová spolupráce) [Hájek, 2004] Snahou je 

zachovat adekvátní tkáňovou perfuzi a odstranění příčiny krvácení, která je buď 

chirurgická, nebo nechirurgická. Dle doporučených postupů Gynekologicko porodnické 

společnosti.           

 Při nechirurgické příčině provádíme digitální nebo instrumentální revizi dutiny 

děložní, podáváme uterotonika. Při neúspěchu odstraňujeme koagula, zavádíme 

Bakriho balónkový katétr, ( viz. příloha, č. 1) spolu s tamponádou, podáváme další 

dávku uterotonik, při neúspěchu provádíme chirurgický zákrok.   

  Při chirurgickém výkonu provádíme postupnou devaskularizaci dělohy, B – 

Lynchovu suturu dělohy, nebo podvaz arterii iliacae internae. Můžeme podat 

NovoSeven® (rekombinační faktor VIIa). V případě chirurgické příčiny je první volbou 

podvaz arterii ilicae internae. V krajních mezích je řešením hysterektomie, pokud se 

krvácení přes všechny dostupné metody nedaří zastavit, dále pokud je děloha zdrojem 

sepse nebo jestli jsou poranění dělohy zcela devastující. Chirurgický výkon provádíme 

ve cloně antibiotik. Pokud krvácení pokračuje a rozvíjí se DIC nebo máme podezření, 

musíme udržovat cirkulující objem. Můžeme aplikovat vazopresory, opakujeme 

laboratorní testy (krevní obraz, koagulace, acidobazická rovnováha) pokud je to možné, 

uděláme bed side testy. Pokud tyto výsledky ukazují na konzumpční koagulopatii a je 

reálné nebezpečí z časové prodlevy, můžeme podat Antikoagulancia, antitrombin, 

fibrinogen (pokud se krev vůbec nesráží) čerstvou mraženou plazmu. Podle 

laboratorních výsledků pokračujeme v léčbě: úprava hypotermie, snažíme se udržet pH 

nad 7,2. Dále můžeme podat erymasu, destičkový koncentrát, opět fibrinogen, plazmu 

a transfůzní jednotky, antitrombin a při pokračujícím krvácení podáváme opakovaně 

NovoSeven®. [kolektiv autorů, 2008]   
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2.11 Kritické stavy spojené s těhotenstvím a porodem 

2.11.1 HELLP syndrom 

 Je nemoc s neznámou etiologií, projevuje se zhruba po 34. týdnu těhotenství, 

nebo také až v šestinedělí. Mezi příznaky patří pocit chřipkového onemocnění, vyšší 

krevní tlak, mdloby, oligurie, proteinurie, bolest v pravém epigastriu, bolesti hlavy, 

otoky, nauzea, je možný i ikterus nebo krvácení z nosu. [Hájek, 2004] Při tomto 

onemocnění dochází k vysrážení krve v játrech, poklesu krevních destiček a rozpadání 

červených krvinek. Často dochází k přidruženým komplikacím, jako je ruptura jater, 

DIC, abrupce placenty a dalším. Nutné jsou laboratorní vyšetření: krevní obraz, 

biochemické vyšetření (vzestup LDH, bilirubinu, aminotransferáz, pokles haptoglobinu, 

poikilocytóza, anizocytóza, fragmenty erytrocytů). Terapie spočívá ve včasném 

císařském řezu, následné rehydrataci, podání krevních derivátů, antihypertenziv, 

antikonvulziv, úpravě hemokoagulace. V šestinedělí podáváme multivitaminovou 

terapii spolu s antioxidanty. [www.studenti.porodnice.cz, 1]   

 

2.11.2 Preeklampsie    

 Projevuje se vysokým krevním tlakem, masivními otoky (i po nočním klidu) 

bolestmi v pravém epigastriu, rozostřeným viděním, mžitky, spavostí, světloplachostí, 

bolestí uší, dušností, možným ascitem, anasarka, pocitem plného nosu. Sběrem moči 

za 24 hodin zjistíme zvýšené množství bílkoviny (proteinurie), nad 300 mg. 

[www.studenti.porodnice.cz, 1] Provádíme laboratorní vyšetření stejné jako u HELLP 

syndromu, navíc můžeme provést rol – over test. Prevencí vzniku je magnezium, které 

zabraňuje spastické ischemii, dilatuje intrakraniální cévy, tokolytický účinek. Úvodní 

dávka je 4 g MgSo4 (20ml) intravenózně po dobu 20 minut.  Snižování dávek řídí lékař. 

Podáváme nejlépe přes infuzní pumpu. Terapii ukončujeme převážně za 24 hodin, 

nejlépe 48 hodin po porodu. [Hájek, 2004]   
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2.11.3 Eklampsie   

 Navazuje na preeklamsii, projevuje se záškuby v obličeji, bolestmi hlavy a očních 

svalů, nauzeou, bolesti v pravém epigastriu, poruchami vidění. Nakonec přichází 

stádium tonicko – klonických křečí, při tomto stavu je typická mióza a hyporeflexie, 

poté upadá pacientka do kómatu. Někdy dochází k status eclampticus. Terapie spočívá 

v utlumení křečí a svalovém uvolněn. Podáváme antikonvulziva, rehydratujeme, 

antihypertenziva a zajišťujeme tromboembolickou prevenci. Těhotenství ukončujeme 

císařským řezem v celkové narkóze s umělou plicní ventilací, pacientka je předána na 

ARO. [Hájek, 2004]   

 

2.12. Císařský řez (Sectio caesaria) 

 Je porodnická operace, během které je plod vybaven z děložní dutiny, pomocí 

chirurgického zákroku. Pro tuto operaci musí být vždy indikace. Císařský řez je buď 

plánovaný, nebo neplánovaný (akutní). Mezi důvody pro provedení císařského řezu se 

řadí: kefalopelvický nepoměr, překážka v porodních cestách, hypoxie plodu, patologické 

umístění placenty, nepravidelné polohy plodu, celkové onemocnění matky, umírající 

nebo mrtvá matka a jiné. Řez se obvykle vede vodorovně nad stydkou kostí 

(Pfannenstielův řez), který je estetický a po jeho provedení bývá méně komplikací. 

V některých akutních situacích je nezbytné provést větší nebo rychlejší přístup do břišní 

dutiny. Pomocí svislého řezu vedeným mezi přímými břišními svaly od stydké kosti k 

pupku (dolní střední laparotomie). Doporučují se maximálně tři císařské řezy, neboť pak 

je větší hrozba ruptury dělohy z důvodu malé pružnosti a pevnosti jizvy. U plánovaných 

císařských řezů jsou pacientky hospitalizovány většinou den před operací. Jsou 

provedeny požadované laboratorní vyšetření, včetně kompletního předoperačního 

vyšetření. Pacientka lační. Před operací je pacientce podáno klyzma, je oholena v místě 

operačního řezu, poté se pacientka osprchuje. [Hájek, 2004] V den operace je zavedena 

intravenózní kanyla, přes kterou je podán infuzní roztok, který podáváme za účelem 

rehydratace. Dále pacientce bandážujeme dolní končetiny jako prevenci 
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tromboembolických komplikací, zavádíme permanentní cévku, přes kterou je během 

operace zachycována moč. Pacientce je dána pokrývka hlavy, tak aby nevyčnívaly vlasy. 

Anesteziolog se dohodne s rodičkou na druhu anestezie, pokud předem není 

rozhodnuto jinak. Volí se mezi svodnou anestezii a celkovou. Pacientka vždy podepisuje 

souhlas císařským řezem a druhem zvolené anestezie. Operace probíhá v cloně 

antibiotik. Poté je pacientka předána na Gynekologickou jednotku intenzivní péče, po 

operaci jsou kontrolovány kontinuálně fyziologické funkce včetně příjmu a výdeje 

tekutin, stav vědomí. Pokračuje se v infuzní terapii a jsou přidána uterotonika, na bolest 

aplikujeme analgetika. Dále sledujeme očistky, jizvu a její okolí, výšku děložního fundu 

z důvodu správné retrakce dělohy, peristaltiku. Pokud by v anamnéze byly varixy či jiné 

nemoci, pak důsledně hlídáme jejich projevy či zhoršení a aplikujeme farmaka. Podle 

potřeby odebíráme krev a moč k laboratornímu zpracování. Druhý den pacientka vstává 

a rehabilituje, dostává tekutou stravu a dodržuje pitný režim. Snažíme se nedělce 

dopřát co nejdříve kontakt s novorozencem. Pokud se pacientka cítí dobře a všechny 

výsledky jsou v pořádku, pak je možno žilní vstup a permanentní močový katétr zrušit. 

Jestliže pacientka spontánně močí, chodí s jistotou a nemá žádné potíže, pak je třetí 

den předána na oddělení šestinedělí. Stehy se obvykle vyndávají pátý až šestý den a 

pacientka odchází domů.    
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3 Praktická část 

 

3.1  Jednotlivé kazuistiky 

 

Kazuistika č. 1 

 Pacientku přivezla RZP v pro rozvíjející se šok, v sanitě opakovaně na krátkou 

dobu ztratila vědomí, silně krvácela z pochvy. Dle dokumentace stav po císařském řezu 

(16. den) ve FN Praha Motol. RZP zajistila dva periferní žilní vstupy, kanylou G20 a 

podala kristaloi a koloid  

Osobní anamnéza: úrazy neprodělala, operace: Sectio caesarea, léčí se 

s hypofunkcí štítné žlázy. 

Rodinná anamnéza: 0 

Farmakologická anamnéza: Eutyrox® 150 mg tbl. 1-0-0 per.os. (pro hypothyreosu) 

 Alergická anamnéza: Zanocin® 

Gynekologická anamnéza: menstruace pravidelná, nebolestivá, menarche 13 let, aborty 

žádné, Gravidita: 1, Parita: 1, gestační stáří 42 + 0, porod byl indukovaný pro 

prodloužené těhotenství. Pro velký plod (4290 g) a pro hrozící asfyxii je proveden 

Akutní císařský řez.(na cizím pracovišti) 

Příjem: Naměřený tlak 70/40, puls na periferii nehmatný, akra jsou chladná. 

Pacientka je bledá, schvácená, komunikuje, pociťuje úzkost. Je volán starší lékař. Při 

gynekologickém vyšetření zjištěno: břicho měkké, prohmatné, laparotomie dle 

Pfannenstiel je klidná, děložní fundus se nachází 2 prsty nad pupkem. Z pochvy jsou 

extrahována koagula cca 500ml, hrdlo je volně pro 2 prsty, volně prostupné, jsou 

extrahována další koagula z dolního děložního segmentu. Provádíme manuální masáž 

dělohy za podpory uterotonik (Prostin®M 15 i.m, Methylergometrin®1 amp. i.v.). Je 

proveden ultrazvuk, při kterém je zjištěna volná tekutina v břiše.  Lékař indikuje 

laparotomii. Pacientka je předána na GYN – JIP. 
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První den na Gynekologické jednotce intenzivní péče. 

Pacientka je napojena na monitor, pro kontinuální snímání vitálních funkcí. 

Podáváme kyslík přes O2 polomasku, jsou odebrány krevní vzorky na STATIM, ke zjištění 

krevní skupiny, krevního obrazu, hladin iontů, urey, kreatinu, AST, ALT, dále nás zajímá 

stav glykemie. Je naordinováno podání čerstvé mražené plasmy, krevní transfuze 0 RH 

negativní, která je ihned po donešení z transfůzní stanice podána přetlakem. Pro toto 

podání byla zavedena další i.v. kanila G 20. Jakmile bude zjištěna krevní skupina, bude 

podána 2x erymasa. Je zaveden folley velikosti č. 14, na který je napojen sběrný 

močový sáček. Sledujeme u pacientky příjem a výdej tekutin. Starší lékař kontaktuje 

lékaře z Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO). Ten po příchodu zavádí 

centrální žilní katétr (CŽK) který se kryl sterilním krytím, ordinuje vazopresory 

(Noradrenalin®1 amp. pro zvýšení krevního tlaku) do 20 ml fyziologického roztoku. 

Pacientka je nadále hypotenzní a začíná být oběhově nestabilní, jsou objednány další 

krevní deriváty, podle hodnot koagulačních parametrů je podán Antitrombin®III (za 

účelem dodání srážlivého faktoru), pacientka je sledována a přistupuje se 

k orotracheální intubaci a napojení na umělou plicní ventilaci. Je rozhodnuto o revizi na 

operačním sále. Zákrok probíhá v celkové anestezii. Na sále jsou podány 2g 

Fibrinogenu®, vykapaly krystaloidy (Plasmalyte® 1000ml) a koloidy (Gelfusine® 500 ml), 

poté byla přetlakem podána čerstvá mražená plasma a erymasy. Dosavadní celková 

ztráta je cca 2000 až 3000 ml. Je nalezeno haemopritoneum, děložní sutura je 

dehiscentní v rozsahu 5 – 6 cm, největší zdroj krvácení byl nalezen v levé děložní hraně. 

Vzhledem k rozvíjející konzupční koagulopatii a neustávajícímu krvácení je rozhodnuto 

provést hysterectomii s ponecháním adnex. Do Douglasova prostoru je zaveden 

silikonový drén. Ztráta během výkonu je 300 až 500ml. Folley odvádí čirou moč. Děloha 

je odeslána na histologické vyšetření. Pacientka je předána na ARO. 
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První až druhý den na ARO 

Pacientce je zavedena nasogastrická sonda, která odvádí čirý, žlutý obsah. 

Pacientka je zahřívána, napojena na UPV, PEEP 8, FIO2 0,5, SPO2 99%, Fyziologické 

funkce jsou kontinuálně monitorovány. Jsou podány další krevní deriváty pro 

kompenzaci hemoragického šoku a doplnění srážlivých faktorů. Po vykapání čerstvé 

mražené plazmy, jsou odebrány krevní vzorky na vyšetření velké koagulace a krevního 

obrazu. Drén zatím neodvádí žádnou tekutinu. Z pochvy nekrvácí. Parenterálně je 

podán Amonomix® 2 2000 ml na 24h. Operační rána je klidná. Diuréza je přiměřená. 

Pacientka se v průběhu dne zlepšuje, není nutná katecholaminová podpora, je 

normotenzní, hemodynamicky stabilní, postupně se obnovuje peristaltika. Druhý den je 

pacientka Extubována, spontánně ventiluje, je obnoven enterální příjem, pacientka 

přijímá tekutou stravu a dodržuje pitný režim. Otoky na dolních ani horních 

končetinách nemá, dolní končetiny jsou bez známek Tromboembolické nemoci, bolesti 

nepociťuje, pouze při otáčení v posteli v oblasti operační rány. Komunikuje bez obtíží. 

Odkašlává bez obtíží. Má stálou tělesnou teplotu, cítí se dobře. Odsává mateřské mléko.  

 

Terapie: Analgosedace (Perfalgan ®1g v pomalé infůzi + Sufenta forte® 2 amp. 

do 20 ml. Fyziologického roztoku) Antibiotika (Kefzol®1 g i.v po 6 h.) antiemetikum, 

prokinetikum (Cerucal® 1 amp. i.v po 8 h.) antiulcerózum ( Quamatel® 1 amp. i.v po 12 

h.) antikoagulancia (Clexane® 0,4 ml. s.c) Krystaloidy ( Plasmalyte® 1000 ml. 2x) do 

krystaloidů přidáno KCL 7,5 % 40 ml a 10ml MgSo4 10 % (z důvodu nižší hladiny iontů a 

MgSo4 i jako svalový relaxans). Do druhé infůze přidáváme vitamínovou substituci 

(Multibiontu® 1 amp.) pro podporu regenerace.  

 

Pacientka je pro dobrý stav předána na zpět na GYN – JIP. 
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GYN – JIP druhý den po operaci. 

Pacientka je při vědomí a komunikuje, cítí se dobře. Odsává mateřské mléko. 

Nasogastrická sonda je odstraněna. Je bez nausey a přijímá normální stravu, pije čaj 

(dodržuje pitný režim) Odváděná moč je čirá bez hematurie a diuréza je dostatečná. 

Pociťuje pouze slabou bolest v oblasti jizvy, která se projevuje pouze při změně polohy. 

Na tuto bolest je podáváno analgetikum (dicloreum® supp. ve formě čípku do 

konečníku.) Pacientka nemá zvýšenou teplotu (afebrilní), je normotenzní , TK  125/80 P 

70 TT 36,7. Centrální žilní katetr (CŽK) je na zátkách. Krevní deriváty již nejsou potřeba 

(nekrvácí, srážlivé faktory byly úspěšně dodány a po konzultaci s hematologem byl 

doporučen pouze Aktiferin®comp. ve formě tablet, dále hematolog doporučuje 

pokračovat v podávání nízkomolekulárního heparinu (Clexane®)  jako prevenci TEN a 

vzhledem k tomu že pacientka pije dostatečně, byly omezeny i infůzní roztoky. Dolní 

končetiny jsou nebolestivé, bez zjevných otoků a varixů či zarudnutí. Intravenózní 

vstupy byly omezeny a dvě kanily na pravé HK byli zrušeny, zůstala pouze v levé HK a 

CŽK ve véna subclavia. Druhý den ráno, pacientka vstává, bez dopomoci, dochází do 

sprchy, kde vykonává hygienické potřeby, poté cítí úlevu a je spokojená. Permanetní 

močový katétr je vyndán a pacientka po hodině a půl spontánně močí, peristaltika je 

v pořádku, chodí na stolici. Manžel pacientky přináší dítě ke kojení, to se ihned přisává. 

Drén je také vyndán, nic neodvádí, jeho okolí je klidné. Fyziologické funkce jsou pro 

dobrý stav měřeny jen třikrát denně. Druhý den ráno je pacientka přeložena na 

oddělení šestinedělí. 

 

Terapie: Antibiotika (Kefzol® 1g. Iv po 6 h.), dle potřeby analgetika (Tramal 

®amp. i.m), pro doplnění železa ( Aktiferin® comp. tbl. 1-1-1) (Eutyrox® 150 mg 1 -0 -0 

má pacientka u sebe ). 
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5. den po operaci na oddělení šestinedělí, až do propuštění (9. dne) 

Pacientka je umístěna na nadstandardní pokoj, kde má u sebe stále své dítě, 

plně kojí a upevňují svůj vztah, který byl přerušen vlivem operace. Cítí se dobře. 6 den 

je pacientce vyndán centrální žilní katétr, místo vpichu jsme sterilně překryli a stáhli 

tlakovým obvazem. Jsou nabrány kontrolní odběry: krevní obraz, zánětlivé markery 

(CRP), velká koagulace. Pacientka je normotenzní, afebrilní, bez potíží. Při prohmatávání 

břicha, pacientka bolest nepociťuje. Sutura je bez sekrece a zarudnutí. Z pochvy 

nekrvácí. Dolní i horní končetiny jsou bez otoků. Močí spontánně, bez potíží, stolice 

odchází pravidelně. 8 den je intravenózní kanyla zrušena. Antibiotika jsou nyní 

podávány per.os. 9 den jsou pacientce vyndány stehy. Po poučení o svém stavu a 

doporučení klidového režimu a farmak pacientka odchází domů. 

Terapie: Antikoagulans (Clexane® 0,4 ml s.c), antibiotika (Kefzol® 1g. i.v po 6h, 

později převedena na Kefzol® 1g per.os po 8h.) Aktiferin®comp. tbl. 1-0-1, Eutyrox® 150 

mg tbl. 1-0-0, má u sebe (chronická medikace)     

Závěr: Pacientka utrpěla značný hemoragický šok, pro dehiscenci sutury děložní 

a značné krvácení z děložní hrany a rozvíjející se DIC. Provedena Hysterectomie z vitální 

indikace. Poté byla pacientka 1 den na Anesteziologicko–resuscitačním oddělení, zde se 

její stav postupně stabilizoval a mohla být přeložena na Gynekologicko – porodnické 

oddělení, kde již hospitalizace proběhla bez potíží a pacientka byla v dobrém stavu 

propuštěna domů. Dále byla pacientka objednána na kontrolu k hematologovi, za 14 

dní po propuštění a doporučena návštěva svého obvodního gynekologa. Myslím, že 

kdyby se tato gravidita začala indukovat dříve, o týden či dva. Mohla pacientka rodit 

spontánně. Plod by byl menší, spontánní porod snažší a předešlo by se operačnímu 

zákroku, díky kterému po čase vznikla dehiscence sutury. Sutura mohla také povolit 

vlivem špatné techniky šití. Popřípadě mohly v místě sutury, vzniknout zánětlivá ložiska. 

Ve výsledcích bioptického vyšetření se píše, že v myometriu byly nalezeny chronické 

infiltráty, otázkou je, jestli mohly mít vliv na dehiscenci sutury.     
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Kazuistika č. 2 

 
 U tohoto případu jsem osobně asistovala a pomáhala při plnění ordinací lékařů. 

Porod se ze začátku jevil normálně, komplikace se objevily po manuálním vybavení 

placenty, kdy nastalo velmi masivní krvácení. Pacientka začala upadat do 

hemoragického šoku. Nastala souhra veškerého zdravotnického personálu. Celá situace 

byla pro mě velice poučná, zároveň fyzicky a psychicky náročná. Tato kazuistika názorně 

poukazuje na závažnost náhle nastalých komplikací na porodním sále. 

Příjem: Pacientka přichází pro pravidelné kontrakce přicházející po čtyřech 

minutách, které subjektivně sílí, pohyby cítí. Nyní 35+4, partus praematurus, TT 36,7, 

TK 120/ 80, P 79´. Vaginální vyšetření: branka 6 cm, hlava naléhá na vchod pánevní, 

voda plodová odtéká čirá, nekrvácí. 

Osobní anamnéza: Sledována po trombóze bazil. Vény po kanylaci. Operace 

žádné. 

Rodinná anamnéza: prababička Diabetes  Mellitus II. Stupně 

Farmakologická anamnéza: Fragmin sc.  

Alergická anamnéza: žádna Gynekologická anamnéza: menarche od 12 let, cyklus 

pravidelný, poslední měsíčky 1.8 2010, Aborty žádné, od 31. týdne těhotenství 

hospitalizovaná pro hrozící předčasný porod, terapie: tokolytika a kortikosteroidy. GBS 

je negativní. 

Po přijetí je pacientka převedena na čekárnu, kde je jí podáno klysma, po 

vyprázdnění přechází do sprchy, cvičí si na míči, postupně bolesti sílí a doba mezi 

kontrakcemi se zkracuje. Pacientka přechází na porodní box a je natáčen 

kardiotokografický záznam (CTG). Celkový průběh porodu se jeví v pořádku. Porozen 

plod mužského pohlaví, lehce nezralý, jinak je v pořádku. Apgar score: 10  10  10. 

Hmotnost je 2810 g, délka 48 cm. Pouze porod placenty vázne, je porozena jen z 1/3 a 

je volán starší lékař, je rozhodnuto o manuální lyzi. Přivolaný anesteziolog uspává 

pacientku pro výkon. Fyziologické funkce jsou v normálu. Po kompletním vybavení 

placenty dochází k masivnímu krvácení a těžké hypotonii děložní. Nyní podáváme 

uterotonika za účelem stažení dělohy (20 jednotek Oxytocinu® ve fyziologickém roztoku 

a jedna ampule Methylergometrinu®) intravenózně. Jsou nabrány krevní vzorky na 
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Statim, krevní obraz a velká koagulace, je objednána 4x erymasa (ERY) a 4x čerstvá 

mražená plasma (ČMP) zatím je podán koloid ( Voluven® 500 ml), podán kyslík přes O2 

masku. Je provedena revize porodních cest v zrcadlech. Masivní krvácení z dělohy 

neustupuje. Hrdlo se jeví jako intaktní. Porodním poraněním je pravostranná 

mediolaterární episiotomie, kontralaterární ruptura pochvy v rozsahu 2 cm za 

introitem. Tupou Bummovou kyretou jsou vybavena koagula, zbytky placentárních 

obalů a deciduií. Podáváme další uterotonika (Prostin M15® intracervikálně). Kontrola 

ultrazvukem neukazuje zjevná rezidua či hematometru, pacientka stále masivně krvácí. 

Je opocená, bledá, akra jsou chladná, hypotenzní, projevují se známky šoku, TK 60/40, P 

98, TT 35,8, saturace 94 %, je podána ERY a ČMP přetlakem, provádí se bimanuální 

masáž dělohy, ta je stále hypotonická. Objednává se Antitrombin® III, je aplikován 

Prostin® M 15, je zaveden Folleyův katétr č. 14 na něj napojen sběrný močový sáček. Je 

indikována Bakriho tamponáda. Děloha je kontrahovaná a pokus je neúspěšný, krvácení 

ustává, pokračuje se v kompresi dělohy přes břišní stěnu. Podány Antibiotika jako 

prevence (Kefzol®2g i.v). Epiziotomie a ruptura je sešita, do pochvy je zavedena vlhčená 

tamponáda, provedena celková kontrola v zrcadlech, pohmatem zkontrolována výška 

děložního fundu. Fyziologické funkce se postupně stabilizují. Je sjednáno 

hematologické konzilium. Krevní ztráta cca 1500 ml. Pacientka je předána na 

Gynekologickou jednotku intenzivní péče (GYN – JIP)  

 

První až třetí den na Gynekologické jednotce intenzivní péče  

Jsou monitorovány fyziologické funkce, sledován příjem, výdej tekutin, je 

provedena bandáž dolních končetin, je podáván kyslík maskou. Snažíme se o podporu 

retrakce dělohy, zevní kompresí dělohy, zátěží. Pacientka je navíc přikryta výhřevnou 

dečkou. Je pokračováno v postupném dodávání tekutin včetně objednaných ERY, ČMP. 

Mezi jednotlivými ERY je podávána 1 amp. Ca Gluconicum®, dle potřeby analgetika(při 

bolestech), Antibiotika po 8 hodinách (Kefzol® 1g i.v), po domluvě s hematologem je 

doporučeno jako prevence trombózy, nízkomolekulární heparin. ( Fragmin®, první dva 

dny 5000 IU) po kontrolních výsledcích je dávka snížena na 2500 IU. Uterotonika, 

(Prostin® M15 i.m po 3 hodinách) je podáván jen první den. Druhý den se pacientka cítí 
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lépe, je orientovaná, v dobré náladě, bez obtíží vstala, chodí bez pomoci, přijímá 

návštěvu, je odstraněn Folleyový katétr, bandáže dolních končetin i tamponáda. 

Pacientka se sama osprchovala, je přikládáno dítě pro podporu laktace. Očistky 

odcházejí v obvyklém množství. Dále je podáván Aktiferin comp®. p.o. tbl. per. Os. 1-1-1 

(pro dodání železa). Jsou odebrány kontrolní odběry (krevní obraz, velká koagulace, C – 

reaktivní protein).  

 

4. až 11. den na Šestinedělí. 

Pacientka se cítí dobře, je afebrilní, bez bolestí, bez nauzey, normotenzní, břicho 

prohmatné, měkké, děloha je retrahovaná, lochia serosanguinolentní, nezapáchající, 

hráz je klidná, močí spotánně čirou moč, stolice odchází. Dolní končetiny jsou bez 

známek tromboembolické nemoci, nebolestivé. Pacientka kojí bez problémů. Je v dobré 

náladě. 

Pacientka užívá: antibiotika ( Zinnat® 500 mg per.os. po 12hod. 1-0-1), 

antikoagulant, antitrombotika (Fragmin® 5000 IU. jednou za 24 hod.)na doporučení 

hematologa. Analgetika ( Dicloreum® supp. rect. max. á 8 hod.)při bolestech, 

antianemika ( Aktiferrin comp®. 1-0-1, Ac.Folicum® 1-0-0 per os ) kvůli nižší hladině 

hemoglobinu,  8. den je  Zinnat®  lékařem odebrán.  

 

Je doporučen Doppler žil obou HK, kultivace z lochií, ultrazvuk. 

 

Mikrobiologické vyšetření  

 Aerobní kultivace: Escheria coli var. heamol. 

                                  Klebsiela sp.    

                                  Enterococcus sp. 

Doporučen:  Colistin, Chloramfenikol, Amikacin, Meropenem. 

 

Doppler. UZ žil HK  

Vpravo jsou povrchové i hluboké žíly od axily po předloktí průchodné. Vlevo 

rekanalizovaná trombóza kubitální žíly (véna basilica) v úseku do 3cm, jinak volné, 
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kompresibilní. 

 

Sonografické vyšetření dělohy 

Dutina děložní je vyplněna echogenní strukturou 57 x 15mm ve fundu a při 

pravé hraně, mohlo by jít o zbytky plodových obalů.  

 

11. den na oddělení šestinedělí. 

Pacientka propuštěna domů, je spokojená, v dobré náladě bez zjevných obtíží. 

Po konziliu s hematologem bylo pacientce doporučeno po dobu šestinedělí i nadále 

aplikovat Fragmin® 5000 IU s.c. Kvůli trombóze vena bazilica vlevo. Objednáno sono žil 

LHK, odběr krve pro trombofilní stavy, kontrola ke konci šestinedělí v hematologické 

ambulanci. 

Závěr:  Pacientka porodila předčasně, zdravé dítě. Komplikace nastaly v třetí 

době porodní, placenta byla porozena jen z jedné třetiny. Po manuální lyzi, došlo 

k těžké děložní hypotonii, která byla medikamentózně zaléčena. Pro velkou postpartální 

hemoragii, podány koloidy, krystaloidy a krevní deriváty. Podle mého názoru v tomto 

případě nebyla možná prevence z důvodu žádného predisponujícího faktoru pro 

děložní hypotonii. Ta by se dala čekat při multiparitě ženy, u vícečetného těhotenství, 

po porodu velkého plodu nebo při polyhydramnionu. V tomto případě byla důležitá 

reakce na nastalou situaci. Ta byla dle mého názoru zvládnuta dobře. 
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Kazuistika č. 3 

Tento případ se jevil od začátku nepříznivě, již v prenatální poradně byla 

pacientka sledována pro gestační hypertenzi. Kardiotokografický záznam byl ze začátku 

příjmu pouze suspektní, postupně se však horšil. Zaujal mě svou dramatičností a také 

tím, že si ho mnoho lidí pamatuje, tím pádem mi bylo poskytnuto mnoho informací. 

Osobní anamnéza: neléčí se s ničím, operace žádné. 

Rodinná anamnéza: matka zemřela na karcinom děložního čípku ve 36 letech. 

Farmakologická anamnéza: léky neužívá 

Alergická anamnéza: žádná 

Gynekologická anamnéza: Menarche od 14 let, pravidelné, nebolestivé, gyn. záněty 

neudává, operace žádné, PM 6.10. 2010, grav: 1 para: 1, gestační stáří: 38+4 , GBS 

negativní. 

Příjem: pacientka přichází s kontrakcemi po 5 minutách, voda zachovalá, 

nekrvácí, pohyby cítí. Vaginální vyšetření: hrdlo 1 cm pro špičku prstu prostupné, 

hlavička naléhá vysoko nad vchodem pánevním. TK 140/ 90, P 80, TT 36,9, bílkovina 

v moči je pozitivní. Vstupní kardiotokografický záznam byl zpočátku suspektní, později 

až patologický (decelerace ozev plodu). Volán starší lékař, indikuje ukončení porodu 

císařským řezem.  

Spolu s porodní asistentkou připravujeme rodičku k císařskému řezu. Je 

zavedena kanyla G20 do LHK, jsou nabrány krevní odběry ( krevní obraz, velká 

koagulace, biochemie, CRP a ERY do rezervy) napojena infuze krystaloidů ( Plasmalyte® 

1000 ml i.v.) zavádím foley č.14 poté napojuji sběrný močový sáček, foley  odvádí čirou 

moč, dále namotáváme bandáže DK. Vlasy kryjeme operační čepicí. Kardiotokografický 

záznam se natáčí až do předání pacientky na operační sál.  

Pacientka je uvedena do celkové narkózy, je proveden císařský řez, vybaven 

plod, mužského pohlaví, váha 2700 g, délka 50 cm. Lehce hypotrofického vzhledu 

s hodnocení dle Apgarové 8/ 10/ 10. Pacientka předána na Gynekologickou jednotku 

intenzivní péče. 
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První den, na GYN- JIP 

Jsou monitorovány fyziologické funkce, TK 170/110, P 86, TT 37‘, moč je 

koncentrovaná, malé množství, subjektivně se cítí slabě, hlava nebolí, břicho i sutura 

klidná, jsou odebrány krevní odběry, které ukazují na HELLP syndrom, projevuje se 

anurie. Pacientka je postupně zavodňována krystaloidy s přidanými uterotoniky 

(Plasmalyte® 1000ml + 10j oxytocinu®, Glukóza® 5% 500 ml + 5 j Oxytocinu®, poté 

Plasmalyte®  1000 ml  i.v.)  dále podáváme analgetika na bolest (Tralgit® 50 mg i.m.), 

antihypertenziva na snížení krevního tlaku ( Dopegyt® 1 tbl. per os a  MgSo4 

v infuzi kystaloidů  - Glukóza® 5% i.v). 

Pro zhoršující se stav je volán hematolog a sjednáno interní konsilium, sono 

malé pánve a dutiny břišní. Jsou nabrány další krevní vzorky (krevní obraz, CRP, 

biochemie, velká koagulace, moč chemicky + sediment). 

Po interním a hematologickém konsiliu je doporučeno podat pacientce koloid a 

do něho diuretika a neuroterapeutika (  Plasmalyte®  1000 ml + 40 mg 

Furosemidu®forte + Thiogamma® 1 amp. i.v.) na snížení tlaku, podporu diurézy a 

zklidnění. 7,5% KCL pro doplnění iontu, 2000 IU Antitrombinu® III i.v., ten je doporučen 

hematologem, jako dodání srážlivého faktoru, antihypertenzivum (Vasocardin® 100 mg 

tbl. per. Os.), antikoagulans (2500 j. Heparinu® i.v. jako bolus, dále v lineárním 

dávkovači Heparin® 10000 j. za 24 hod.), 2x čerstvě mražená plasma.  

U pacientky se projevuje náhlá dušnost, ke které se postupně přidává vlhký 

kašel s příměsí krve. Pacientka se cítí slabá, špatně se jí dýchá, je cyanotická, neklidná, 

má otoky na dolních končetinách po kolena a lehce oteklé horní končetiny, 

hyposaturující, přidechuje si kyslík. Fyziologické funkce jsou kontinuálně sledovány, TK 

160/90, P 92, TT 37,5´, dále příjem a výdej tekutin. Je volán anesteziolog a internista, 

kteří shodně konstatují plicní edém. Pro prohlubující se dušnost je pacientka předána 

na ARO.  
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První den na Anesteziologicko – resuscitačním oddělení. 

Pacientka je obtížně intubována, je několikrát odsávána pro masivně zpěněné 

sputum s krvavou příměsí. Nyní zklidněna, relaxována, IPPV. PEEP 15, FIO2 O,8. Poté 

poslechový nález výrazně zlepšen, podpora diurézy diuretiky ( Furosemid® forte), 

saturace 94 – 99%, oběhově stabilní, normotenzní. Zavedena nasogastrická sonda 

(NGS). Krvácení z okolí vpichů, laparotomie lehce prosakuje, očistky odcházejí. 

Proveden statim UZ břicha, vyloučena volná tekutina, játra bez ložisek. ECHO, dobrá 

funkce LK, bez jiných významností. RTG S+P – nelze provést, neboť není dostupný 

přístroj. Po kontaktování hematologa, je ukončeno podávání antikoagulans 

(Heparinu®), odebrána kompletní koagulace, podány krevní deriváty (2x ČMP) 

přetlakem. Centrální žilní katétr nezavádíme pro možnost krvácení, stav je momentálně 

stabilizovaný. Pacientce jsou aplikovány intravenózně antibiotika (Cefalosporiny). 

sedativa (Midazolam® i.v) a MgSo4 jako prevence křečí. Vzhledem k dominující alteraci 

koagulace, kdy nelze vyloučit jiné porodnické komplikace je pacientka převezena po 

domluvě na KAR VFN. Při převozu podány 2 transfusní jednotky erytrocitárního 

náplavu. 

O tři dny později se pacientka vrací zpět na ARO, postupně dochází k úpravě 

stavu, korekci koagulačních poruch a hypertenze. 

 

První až čtvrtý den na GYN – JIP (5 až 9 den po porodu) 

První den pacientka pospává, ale cítí dobře. Jsou sledovány fyziologické funkce, 

TK 145/90, P 76, TT 36,9. Foley derivuje čirou moč, děloha je kontrahovaná, laparotomie 

je bez zarudnutí a sekrece. Očistky odcházejí přiměřeně, DK bez známek TEN, otoky 

nejsou. Podána nebulizace O2. Antibiotika (Augmentin® 1,2 g i.v. po 12hod.) přivyká na 

tekutou stravu přijímanou per os, bez nausey. Druhý den vstává, osprchovala se, cítí se 

dobře, přikládá dítě, jí s chutí. TK 130/90, P 75, TT 36,8. Třetí den je zrušen 

permanentní močový katétr, asi po jedné hodině spontánně močí čirou moč, chodí 

s jistotou, peristaltika je v pořádku, větry odchází, stolice zatím nebyla. Hematolog 
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doporučuje na další den odběry, dle výsledků bude možno ukončit léčbu Heparinem a 

nahradit ji nízkomolekulárním Heparinem ( Clexanem® 0,4 ml s.c.) antikoagulancia. 

Dále bude nabrána kompletní biochemie. 

 

Čtvrtý  až osmý den na šestinedělí (10 až 14 den po porodu) 

  Pro dobré laboratorní výsledky a vynikající psychický stav pacientky je předána 

na šestinedělí, je zde plně samostatná, plně kojí, cítí se dobře, periferní kanyla zrušena, 

dodržuje pitný režim a antibiotika jsou již podávány per os. Má standardní porodnickou 

dietu. Je normotenzní, krevní tlak je měřen třikrát denně. Pacientka je bez teplot, 

laparotomie klidná – zhojena per primam, stehy jsou vyndány, břicho nebolestivé, 

děloha retrahovaná, lochia sporé, močení v pořádku, stolice je pravidelná, DK bez 

otoků, bez známek TEN. 

Terapie: antibiotika (Augmentin® 1,2g tbl. per os po 8 hod.), antihypertenziva 

(Vasocardin® 50 mg tbl. 1-0-1  a Enap® 10 mg tbl. 1-0-0), antikoagulancia (Clexane® 0,4 

ml s.c. za 24hod. ). 

 Závěr: Pacientka porodila v termínu císařským řezem (Sectio caesarea) pro 

hypoxii plodu, dále se rozvinula preeklampsie, která byla provázena hypertenzí. Dále se 

rozvinul HELLP syndrom a těžká koagulační porucha (DIC), respirační insuficience, plicní 

edém. Pacientka byla přeložena na ARO, odkud je kvůli riziku zhoršení se stavu 

pacientka převezena do KAR VFN v Praze. Po třech dnech se pacientka stabilizovaná 

vrací na Gynekologicko – porodnické oddělení, kde dochází ke korekci stavu a po 14 

dnech je propuštěna.  

Dva měsíce po císařském řezu se pacientka dostavila na kontrolu na 

gynekologickou ambulanci. Nekojí a dosud nemenstruovala, zatím bere 

antihypertenziva jednou denně, antikoagulancia již neaplikuje, byla opakovaně 

vyšetřena hematologem a internistou. Byly zjištěny dvě heterozygotní nepříliš závažné 

trombofilní mutace. Je doporučeno podrobné vyšetření jater, protože vznik HELLP 

syndromu byl pravděpodobně na podkladě Kupferoových buněk – mitochondriích. 

Další těhotenství není doporučeno. Antikoncepce zatím nepředepsána, bude se 

vyčkávat za sledování jaterních testů a koagulace.  
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Myslím, že pacientka nereagovala adekvátně na antihypertezivní léčbu již v 

prenatální poradně a těhotenství mělo být ukončeno císařským řezem dříve. Mohlo se 

předejít nastalým komplikacím.  

Kazuistika č. 4  

U tohoto případu jsem měla možnost být až třetí den. Ruptura dělohy není příliš 

častá, proto jsem si ji vybrala do své absolventské práce. Ruptura dělohy je kritický stav, 

který je provázen mnoha komplikacemi. Léčba pacientky mi přišla zajímavá z hlediska 

provedené operace, následné léčby a anamnézy.   

Pacientka byla přivezena RZP, byla objevena na ubytovně, na WC, silně krvácela 

z rodidel, silné bolesti (kontrakce), byly zajištěny dva žilní vstupy kanylami G 20 v levé 

horní končetině (LHK), podána objemová náhrada. Pacientka neví jak dlouho je 

těhotná, do prenatální poradny nechodila, léčí se s epilepsií. 

 Osobní anamnéza: Léčí se s epilepsií (později zjištěna neurologem disociativní 

porucha) 

Alergická anamnéza: neví 

Farmakologická anamnéza: Orifiril long®, Neurontin® 

Operace:  2 x císařský řez 

Gynekologická anamnéza: PM neví, 2x rodila Sectio caesaria, gynekologicky se neléčila, 

více neví, GBS neznámá. 

Zjištěno, že pacientka byla uznána nesvéprávnou 

Příjem: Pacientka silně krvácí z rodidel, kontrakce přicházejí pravidelně po 5 

minutách. Změřeny fyziologické funkce: TK 100/60, P 103, TT 37,0. Pacientka 

nekomunikuje. Zevní vyšetření: děloha tonizovaná. Vaginální vyšetření: z branky zbývá 

lem, hlava naléhá, krvácí v koagulech. Gravidita neznámé délky. Po napojení pacientky 

na CTG je zjištěn patologický záznam, bradykardie plodu (kolísá okolo 40) Volán starší 

lékař, který indikuje Sectio caesaria. 

Ultrazvukové vyšetření ukazuje odloučenou placentu a koagula. 
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Příprava pacientky k císařskému řezu: zavádíme foley vel. č. 14 a na něj je 

napojen sběrný močový sáček, do něj je odváděna čirá moč. Jsou provedeny bandáže 

dolních končetin jako prevence tromboembolické nemoci. Pacientku holíme v místě 

jizvy. Podáváme krystaloidy (Plasmalyte® 1000 ml i.v.) dále podáváme tokolytika 

(Gynipral®2 amp. 50 ug i.v. v infuzi) pro utlumení děložní činnosti. Jsou odebrány krevní 

odběry a zažádáno o celkové hematologické a biochemické vyšetření. Z důvodu 

neznámých výsledků a krevní skupiny, objednávají se krevní deriváty z vitální indikace: 

čtyři plasmy a čtyři erymasy 0 Rh-. Zavádí se třetí žilní vstup (kanyla G 20) do kubity 

PHK, do kterého budou kapat krevní deriváty. Kardiotokografický záznam je natáčen do 

předání na operační sál. Vlasy pacientky jsou kryty operační čepicí. Pacientka je 

předána na operační sál. Císařský řez je prováděn v cloně antibiotik a celkové narkóze. 

Císařský řez: z dutiny břišní, při zjištěné ruptuře dělohy, byl vybaven plod 

mužského pohlaví a odstřižen od pupečníku (novorozenec byl těžce asfyktický, 

hodnocení dle Apgarové 0 0 2, na novorozeneckém boxu 10 minut resuscitován, osušen 

a taktilně stimulován, podána sympatikomimetika (epinefrin® )a bikarbonát, následně 

zaintubován  a převezen do neonatologického centra na JIRP). Plodová voda a koagula 

byla volně v dutině břišní. Po jejich odsátí, byla vybavena placenta, která ulpívala na 

okrajích ruptury dělohy. Po dalším odsátí zrevidována děloha, ta je v devastujícím stavu, 

díky rozsáhlé ruptuře v dolním děložním segmentu s penetrací do pravé děložní hrany, 

kde byla stržena sestupná větev a. uterina. Je indikována hysterektomie s ponecháním 

adnex, které jsou bez patologie. Vzhledem k velké krevní ztrátě a rozsáhlému poranění 

v malé pánvi, je indikována ligatura aa. Illiacae internae. Drobné krvácení stavěno 

bipolární elektrokoagulací. Do Douglasova prostoru jsou zavedeny dva drény, 

subfasciálně zaveden Redon. Moč po operaci byla čirá. Během operace byli přetlakem, 

podány objednané krevní deriváty. Krevní ztráta cca 1500 ml. Pacientka předána na 

GYN – JIP.  

 

První až druhý den na GYN-JIP 

Pacientka je napojena na kontinuální měření fyziologických funkcí. Naměřené 
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hodnoty: TK 110/60 , P 110/min, TT 36,7, SpO2 97 %. Kyslík je podáván O2 polomaskou. 

Zhruba dvě hodiny po operaci je pacientka při vědomí, reaguje na oslovení, odpovídá 

jednoslovně. Břicho je měkké, palpačně citlivé, vzedmuté, drény odvádějí ze začátku 

minimum tekutiny. Dolní končetiny jsou bez otoků. Druhý den začíná pacientka krvácet 

ze subhepatální oblasti, v drénu je 300 ml tekutiny. Jsou nabrány statim odběry, krevní 

obraz a koagulace. Naměřeny Hodnoty TK 9O/60, P 125/min, SpO2 98%. Dle klinického 

stavu se rozvíjí hemoragický šok s podezřením na konzumpční koagulopatii. 

Kontaktován hematolog, na jeho doporučení je idikován NovoSeven® 5 mg. pro dodání 

srážlivých faktorů. Je objednáno 6 TU ERY a 6 ČMP. Astrup, KO a koagulace nelze 

nabrat. Podán Antitrombin® III 1000 j. i.v. Pacientka je bledá, opocená. Drén odvedl 700 

ml. Naměřené hodnoty TK 110/ 60, P 130/min, SpO2 90%. Pacientka je pro zhoršující se 

stav předána na ARO.  

Zahájeno detenční řízení. Ošetřující lékařka se snažila telefonicky informovat 

opatrovnici pacientky, tu však nezastihla. Dále byla pacientka hlášena sociální 

pracovnici, pracující v naší nemocnici. 

Terapie: analgetika (Dipidolor® 1 amp. i.m) při bolestech, antiagregans (Zibor® 

2500 IU s.c  za 24hod.), jako profylaxe TEN, antibiotika (Augmentin®1,2 g i.v. po 8hod.), 

preventivně proti zánětu. Dále jsou podávány krystaloidy (Plasmalyte® 1000 ml. a 

Glukóza 10 % 500 ml. i.v) jako forma rehydratace, dodání iontu a glukózy. 

 

Na ARO (tentýž den) 

Pacientce je zaveden centrální žilní katétr (CŽK), nasogastrická sonda (NGS), je 

oběhově stabilní, normotenzní, drén ze subhepatální oblasti stále odvádí tekutinu. 

Pokračuje se v kontinuální volumosubstituci, podány krevní deriváty ČMP, ERY 

přetlakem. 02 polomaskou aplikován kyslík. Provádí se RTG S + P, plíce bez 

patologického nálezu. Pro stálý odvod tekutiny, je indikován chirurgický výkon, revize 

hemoperitonea. Pacientka je přivezena ze sálu oběhově stabilní. Mírně sedována 

(Propofol®). Odebrány kontrolní KO a koagulace. Odpady z drénu jsou minimální. 

Diuréza dostatečná. Pacientka na kontinuální analgezii (Sufentanil®100 mg za hod.). 

Stav pacientky se postupně zlepšuje, již nekrvácí. Pacientka předána na GYN – JIP. 
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Terapie: krystaloidy (Plasmalyte® 1000 ml. i.v.), koloidy (Gelofusine® 500 ml i.v.), 

krevní deriváty: (Erytrocitární náplav, čerstvá mražená plazma) pro stabilizaci krevního 

oběhu, dodání srážejících faktorů a železa. Analgetika (Dipidolor® 1 amp. i.v. nejdříve 

po 8 hod.) při bolestech, antibiotika (Augmentin® 1,2 g i.v. po 8hod.) , expektorancia 

(Ambrobene® 1 amp. i.v. po 8hod.) na odkašlávání, antiulcerózum (Quamatel® 1 amp. 

20 mg po 12hod.) jako prevence stresového vředu, antiemetikum (Cerucal® amp. 10 

mg po 8 hod.) proti zvracení, antitrombotika ( Fraxiparin Multi® 0,4 ml s.c. po 24hod.) 

jako profylaxe TEN. 

 

Třetí až šestý den na Gynekologické jednotce intenzivní péče. 

Pacientka je již stabilizovaná, normotenzní, při vědomí, na otázky odpovídá 

přiměřeně svému stavu, drény neodvádějí žádnou tekutinu, břicho je měkké, 

prohmatné, peristaltika slyšitelná, sutura je klidná, z pochvy nekrvácí, moč odchází čirá 

a diuréza je přiměřená. Pacientka je bez otoků, dolní končetiny jsou bez známek 

tromboembolické nemoci, na bolest si nestěžuje, dušnost nepociťuje. Okolí centrálního 

žilního katétru bez zarudnutí a bolesti. Postupně přivyká na tekutou stravu s piškoty a 

pije čaj (dodržuje pitný režim) bilance tekutin je v pořádku. Druhý den pobytu od 

překladu permanentní foley a drény s redonem jsou vyndány, pacientka poté vstává, 

vykonává hygienu ve sprše a poté rehabilituje, močí spontánně, moč je čirá. Chodí bez 

opory, sebejistě. 

Terapie: antibiotika ( Augmentin®1,2 g i.v. po 8hod., Gentamicin®240 mg i.v. za 

24 hod.) antitrombotika (Fraxiparine® Multi 0,4 ml s.c. za 24hod.). Chronická medikace: 

Gabapentin (Neurontin® 300 1-0-1 tbl.) antiepileptika (Orfiril long ® 500 1-0-1 tbl.), 

inhibitor sekrece prolaktinu ( Medokriptin® 1-0-1 tbl.)na zástavu laktace, analgetikum, 

spasmolytikum (Algifen®amp. i.m.) při bolestech.  
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Sedmý až desátý den na Oddělení gynekologie 

Pacientka je předána na gynekologii, cítí se dobře, je plně samostatná. Centrální 

žilní katétr je vyndán anesteziologem a místo vpichu je sterilně kryto a tlakovým 

obvazem převázáno. Pacientka je poučena o klidovém režimu. Další den je u pacientky 

zaznamenán motorický neklid a negativismus, nechce jakkoliv spolupracovat. Ošetřující 

lékařka žádá o neurologické konsilium. Neurolog zjistil, že pacientka byla v minulosti na 

neurologii již hospitalizována, pro epileptický záchvat a psychogenní záchvaty. Byla 

diagnostikována: Disociativní porucha osobnosti, Epilepsie, mentální retardace. 

Neurolog doporučuje nadále sledování stavu, podat pacientce MgSo4 ve fyziologickém 

roztoku, intravenózně. (jako svalový relaxans), v případě epileptického záchvatu 

anxiolytikum. (Apaurin® 10 mg.  i.m. ) i nadále máme pokračovat v chronické léčbě. 

Další den se pacientka cítí lépe i komunikuje. Je samostatná, močí spontánně, stolice 

odchází pravidelně, peristaltika je slyšitelná. Z pochvy nekrvácí. Laparotomie je bez 

sekrece, nebolestivá a bez zarudnutí. Břicho je při vyšetření pohmatem bez 

patologických rezistencí. Dolní končetiny jsou bez otoku a varixů či jiných patologií.  

Terapie: antitrombotika (Fraxiparine®Multi 0,4 ml s.c. za 24hod.). Chronická 

medikace: Gabapentin (Neurontin® 300 1-0-1) antiepileptika (Orfiril long ® 500 1-0-1 

tbl.) antibiotika (Augmentin®1 g. Per os. po 12h.), inhibitor sekrece prolaktinu 

(Medokriptin® 1-0-1 tbl.) na zástavu laktace. Analgetikum, spasmolytikum 

(Algifen®amp. i.m.) při bolestech – jelikož bolesti neměla,léčiva podána nebyla. 

Je kontaktována sociální pracovnice, z důvodu eventuálního ukončení 

hospitalizace pacientky. Další den je pacientka převezena na ubytovnu. 

Závěr: Pacientka byla přivezena RZP pro masivní krvácení z rodidel, při příjmu je 

natáčen kardiotokografický  záznam, který je patologický, zjištěna abrupce placenty. 

Bylo rozhodnuto o císařském řezu, byl vybaven plod mužského pohlaví, pro svůj kritický 

stav nebyl vážen ani měřen, po úspěšné KPCR byl novorozenec převezen do 

Neonatologického centra. Během operace byla zjištěna ruptura dělohy s devastujícími 

poraněními v parametriích a vzhledem k pokračujícímu krvácení je z  vitální indikace  



 

45 

děloha odstraněna. Pacientka byla z operačního sálu převezena na gynekologickou 

jednotku intenzivní péče, kde se stav pacientky zhoršil a pro rozvíjející se DIC, byla 

přeložena na ARO, zde byla provedena revize haemoperitonea. Poté se stav pacientky 

zlepšil a mohla být předána na Gynekologicko – porodnické oddělení, kde se její stav již 

zcela vylepšil a mohla být propuštěna domů. Kdyby pacientka chodila pravidelně do 

prenatální ambulance a měla svého obvodního gynekologa, jistě by měla náležitou 

léčbu a byly by zachyceny predisponující faktory pro nastalé komplikace. V tomto 

případě selhala podle mého názoru státem přidělená opatrovnice, která měla vědět o 

stavu pacientky a dohlédnout na její zdravotní stav v těhotenství.     
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4 Diskuse 

Těhotenství a porod je fyziologický proces, který vlivem rizikových faktorů, nebo 

chronických onemocnění matky, může vést k patologiím během těhotenství a porodu. 

Proto je velmi důležitá, pravidelná prenatální a psychoprofylaktická péče o těhotnou.

 Několikrát jsem se setkala s ženami, které byly drogově závislé, měly strach 

z porodu. Trpěly abstinenčními příznaky. Některé měly přidružené nemoci (Hepatitidy, 

Syfilis, HIV). U porodu špatně spolupracovaly a propadaly hysterii. Myslím, že kdyby 

tyto ženy i přes svůj strach nebo odpor, začaly včas navštěvovat prenatální poradnu, 

mohly začít dodržovat například metadonový program, předešly by abstinenčním 

příznakům u sebe, ale hlavně u novorozence. V poradně by jim bylo jistě vysvětleno 

vše, co je čeká během těhotenství a porodu. Popřípadě by jim byl doporučen 

předporodní kurz. V neposlední řadě, by se daly léčit včas přidružené komplikace a ještě 

lépe jim zcela předcházet.         

 Při psaní své absolventské práce jsem si uvědomila jak je mé téma široké. 

V těhotenství je mnoho možných patologií, ale všem jsem se bohužel věnovat nemohla 

z důvodu značné rozsáhlosti. I když by to bylo jistě velice zajímavé. Má práce je 

rozdělena na část teoretickou a praktickou. V první části stručně představuji základní 

anatomii ženského reprodukčního systému, dále popisuji těhotenství, průběh porodu a 

ošetření novorozence.         

  Ve své práci zdůrazňuji docházení do prenatální poradny, zde pacientky 

získávají těhotenskou průkazku, která je důležitá, protože jsou v ní zapsány všechny 

důležité výsledky a údaje. Například posádka RZP při zásahu má pak všechny potřebné 

informace. Popisuji vybrané patologie, které se nacházejí i v mé praktické části. 

Praktická část obsahuje čtyři kazuistiky. Které pro mě byly velice poučné i náročné pro 

celkové zpracování. Ke zpracování absolventské práce jsem se snažila využít co nejvíce 

zdrojů. Pracovala jsem s odbornou literaturou i seriálovou publikací, internetem. 

Informace jsem získávala i od porodních asistentek a lékařů či lékařek na porodním 

sále, v oblastní nemocnici Kolín, kde pracuji. Byli velice ochotni rozebírat se mnou 

jednotlivé případy a měla jsem k dispozici i lékařskou a ošetřovatelskou dokumentaci. 

Toto téma jsem si vybrala právě, protože je mi velmi blízké. Mé kazuistiky ukázaly, že je 
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důležitá prevence, ale také adekvátní reakce lékařů a celého zdravotnického týmu na 

aktuální situaci jak v těhotenství, tak za porodu. Pro všechny kazuistiky, bylo spojující 

život ohrožující krvácení (ŽOK). Zde je velmi důležité dodržování tzv. Krizového plánu a 

multioborové spolupráce.    
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Závěr 

Hlavním cílem mé absolventské práce bylo popsat akutní stavy v těhotenství, jejich 

prevenci a řešení na porodním sále a stavy náhle vzniklé za porodu či po něm. Myslím, 

že vybrané akutní stavy, respektive patologie jsem dostatečně popsala, tak aby tomu 

porozumělo širší spektrum lidí. Základem prevence jsou pravidelné návštěvy prenatální 

poradny a tím i včasné zachycení hrozících patologií. Dodržování doporučených postupů 

České gynekologicko porodnické komory, dodržování životosprávy a edukace těhotných 

významně přispívá ke snížení perinatální morbidity a mortality. Řešení akutních stavů 

na porodním sále, jsem popsala v  teoretické práci i v jednotlivých kazuistikách. Ty byly 

vždy komplikované několika negativními faktory, které vedly k rozvoji takových 

patologických stavů, jež svou podstatou ohrožovaly ženu i dítě na životě. Hlavní cíl jsem 

splnila.           

 Přála bych si, aby má práce byla přínosná, jak pro studenty zdravotních oborů, 

tak pro záchranáře, ale i například budoucí rodiče. Věřím, že si každý najde nějakou 

kapitolu, která ho zaujme a snad mu pomůže prohloubit své znalosti z oboru 

Gynekologie a porodnictví. Myslím, že i každý začínající záchranář by měl mít představu   

o komplikacích, které mohou nastat kdykoliv během celého těhotenství. Velkou výzvou 

je jistě i samotný porod, který jsem se snažila popsat co nejsnadněji, ale pro určité 

názvy jsem nenašla vhodnější ekvivalent. Při psaní práce jsem si jistě prohloubila své 

znalosti, a získala tak ještě větší respekt k akutním stavům v porodnictví.  
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Zusammenfassung 

 
Lösen von Akutzuständen im Kreißsaal. 
 

In meiner Abschlussarbeit widme ich mich dem Thema – Lösen von 

Akutzuständen im Kreißsaal. Ich habe hier plötzlich aufgetretene Akutzustände in der 

Schwangerschaft dargestellt, die zu deren Unterbrechung führen, und nachfolgend 

auch die Komplikationen, die bei der Geburt entstehen können. An einzelnen Fällen 

habe ich die Hauptsymptome, diagnostische Möglichkeiten und Behandlung in 

Verbindung mit neuen Vorgehensweisen und Methoden gezeigt. Bei meiner Arbeit im 

Kreißsaal war ich Zeugin von mehreren Situationen, bei denen der neuen Mutter selbst 

oder dem Kind ums Leben ging. Mich interessieren die Einzigartigkeit der Lösung von 

einzelnen aufgetretenen Komplikationen, die aufeinander abgestimmte Tätigkeit der 

Mitarbeiter, die Anwendungsweise von verschiedenen Instrumenten und modernen 

Mitteln, die zur erfolgreichen Behandlung führen. Bei der Abfassung der 

Abschlussarbeit habe ich meine Kenntnisse vertieft, die ich bereits beim Studium im 

Fach Gynäkologie und Geburtshilfe erworben habe.  

Ich habe kurz Anatomie des weiblichen Fortpflanzungssystems, 

Schwangerschaftsverlauf mit Schwerpunkt auf die Pathologie, Mechanismus und 

Verlauf der Entbindung selbst, Pflege der Mutter und nachfolgende Behandlung des 

Neugeborenen sowie mögliche Komplikationen einschl. dessen Wiederbelebung 

vorgestellt. Im praktischen Teil widme ich mich einzelnen Kasuistiken, in den ich das 

entsprechende Problem und mögliche Lösung im Vergleich behandelt habe. 

Meiner Arbeit liegen die entsprechende Fachliteratur, meine persönlichen bei 

der Assistenzarbeit bei den Entbindungen erworbenen Erfahrungen und auch 

Erfahrungen der Ärzte und Geburtsassistentinnen zugrunde, denn die Ansichten von 

anderen Mitarbeitern können auch sehr wichtig und gegebenenfalls inspirativ sein. 

Nicht zuletzt habe ich auch mit der Pflegedokumentation gearbeitet. Das Ziel der 

vorliegenden Arbeit wurde meines Erachtens erfüllt. Wegen der Vielseitigkeit des 
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Themas habe ich nicht alle Pathologien, die das Leben bedrohen können, behandelt, 

aber sicher habe ich die wichtigsten und üblichsten erfasst, die auch im praktischen Teil 

meiner Arbeit vorkommen. Dazu gehören z.B. Präeklampsie, Frühgeburt, Hypotonie 

der Gebärmutter. Bei der letzteren leistete ich persönlich Assistenz und half bei der 

Erfüllung des sog. Krisenplans, wobei ich bemüht war, große Blutungen zu stillen, die 

zur Entwicklung der disseminierten intravaskulären Koagulopathie führen. Weiter habe 

ich mich den Risiken bei den operativen Geburten und bei den ersten Behandlungen 

und Wiederbelebung des Neugeborenen im Falle der aufgetretenen Komplikationen 

gewidmet.       

 

Schlüsselwörter: Hypertension – Präeklampsie –Eklampsie – HEELP-Syndrom - 

Herzstillstand – Hypoxie der Leibesfrucht – Geburt – disseminierte intravaskuläre 

Koagulopatie – Blutung. 
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Příloha 

 

Balónková tampónovací souprava SOS Bakri 
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Charakteristika 

 měkký silikonový balónkový katétr  

 s maximálním objemem 500 cm3 (ml)  

Výhody 

 jednoduchá souprava, 

 časově nenáročné a snadné použití  

 umožňuje snadné zvládání 

 krvácení s předpokladem  

 prevence hysterektomie  

 snadné docílení tampónovacího účinku 
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Často kladené otázky a odpovědi 

Jak dlouho se balónek SOS Bakri (J-SOS) ponechává v děloze? 

Tampónovací balónek SOS Bakri se používá ke zvládání či léčbě poporodního krvácení z 

dělohy. V děloze by neměl zůstávat déle než 24 hodin. 

Z čeho je balónek SOS Bakri vyroben a lze ho používat při císařském řezu? 

Balónek je vyroben ze silikonu a k dosažení tlaku potřebného k docílení tampónovacího 

účinku pro zastavení krvácení se naplňuje 500 cm3 fyziologického roztoku. Balónku lze 

použít při zastavování krvácení v případě placenta praevia/accreta spodního segmentu 

dělohy. Lze ho použít buď po operaci císařským řezem, nebo po vaginálním porodu v 

období bezprostředně po porodu. V případech císařského řezu zavede chirurg před 

uzavřením operační rány konec nenaplněného balónku do cervikálního otvoru a 

protáhne ho vagínou. Zavedení do dělohy je možné rovněž retrográdně přes vagínu. 

Před naplněním balónku je ideální aplikovat na vnitřní povrch dolního segmentu dělohy 

nějaký hemostatický materiál, jako např. mikrofibulární colagenový hemostat, 

oxidovanou regenerovanou buničinu či želatinovou houbičku fungující jako jakýsi 

hemostatický polštářek. 

Proč je koncová část balónku SOS Bakri tak dlouhá? 

Na první pohled vypadá koncová část opravdu dlouhá; jakmile se však balónek naplní 

500cm3 fyziologického roztoku a dřík se zatíží tamponádou o hmotností 500 gramů, 

hrotová část se zatáhne do balónku a viditelné zůstávají pouze drenážní otvory. Hrot je 

tak vlastně balónkem chráněn. Zkrácení koncové části by vedlo k tomu, že po naplnění 

balónku 500 gramy roztoku by došlo k ucpání drenážních otvorů. Důvodem pro použití 

bočních otvorů namísto jednoduchého odříznutí koncové části balónku je nutnost 

zabránit, aby sraženina o velikosti větší než je vnitřní průměr dříku ucpala drenážní 

otvor. 

Proč je koncová část balónku SOS Bakri tak tvrdá ? 

Po naplnění balónku se hrotová část zařízení zanoří do balónku; k tomu ovšem dochází 

pouze při zatížení dříku tlakem při tampónování. Právě proto je tak dlouhá. Naopak při 

zavádění balónku transvaginální cestou koncová část zařízení až do vlastního 
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tampónování značně vyčnívá. Pro tvrdost hrotu není žádný zvláštní důvod; k tomu 

pouze, že Dr. Bakri, jakožto garant projektu, se k této skutečnosti nikdy negativně 

nevyjádřil. Namísto ostrého hrotu bylo zvoleno zakulacení zaváděcí špičky a zvýšení její 

rigidity. Koncová část musí být dostatečně tvrdá, aby spolehlivě snášela příslušný tlak. 

Při transvaginální aplikaci je třeba postupovat opatrně s tím, že k prevenci potíží se jako 

nezbytné ukazuje použití ultrazvuku. Konzultant by při zavádění měl být obeznámen s 

předpisy IFU. 

Jakými zkouškami potvrzujícími bezpečnost při jeho používání prošel Bakriho 

balónek? 

Zkoušky, kterými balónek prošel, byly velmi důkladné, zejména zkoušky mechanické 

povahy, aby se vyloučila možnost, že balónek praskne. Balónek byl testován na těsnost, 

praskliny, průtočnost, biokompatibilitu a vhodnost s ohledem na celou řadu 

koagulantů, vše při teplotě 38 0C. Dr. Bakri potvrdil, že velikost, tvar a ohebnost 

materiálu je vhodná pro použití v děloze. V současné době Dr. Bakri pracuje na článku, 

kde podrobně popisuje své zkušenosti s užitím Bakriho balónku v akutních případech. 

 

Balónek byl konstruován pro případy zvládání kapilárního / venózního krvácení a 

povrchového prosakování při PPH (poporodní krvácení, pozn. překl.) s cílem předejít v 

konečném efektu případné hysterektomii.  

Přednosti Bakriho balónku: 

1. Bakriho balónek se vyrábí ze silikonu, který se přirozeně přizpůsobuje tvaru 

dělohy; při tamponování dolního segmentu dělohy nabývá pod tlakem fetálního 

tvaru. 

2. Bakriho balónek se snadno plní a snadno odstraňuje. Při vyjímání se Bakriho 

balónek nelepí k endometriálnímu či endocervikálnímu popvrchu ani k povrchu 

vaginy, čímž se zamezuje jejich protržení a dalšímu krvácení. 

3. při použití balónku není nutné komplexní utěsňování, které s sebou nese 

nebezpečí pokračování krvácení a infekce. Technika dobrého utěsňování je 

snadnější teoreticky než v praxi. 
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4. Bakriho balónek nevyžaduje přímou intrauterální manipulaci čímž se rovněž 

minimalizuje nebezpečí infekce. 

5. koncová část balónku je opatřena dvěma otvory umožňujícími odvádění krve, 

čímž lze přesněji zjistit ztrátu krve. V případě použití těsnicího materiálu je 

zjišťování míry ztráty krve obtížné. 

6. balónek Bakri SOS prošel mechanickými zkouškami, aby bylo jisté, že balónek 

vydrží v extremních podmínkách, aniž by došlo k jeho protržení. Při jeho 

používání lze docílit dobrého tampónového efektu současně s možností změnit 

jeho objem v závislosti na velikosti dělohy.  
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