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Vážené kolegyně a vážení kolegové,
dovolte mi, abych Vás jménem výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS
ČLS JEP pozval na XXXVII. konferenci Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny –
Štemberovy dny.
Cesty biologických procesu jsou mnohdy nevyzpytatelné. Ostatně o tom bychom mohli jako
perinatologové hodně vyprávět. Biologické chování koronaviru, který způsobil celosvětovou
pohromu, je velmi nevyzpytatelné. V době psaní těchto řádek stojíme před další pandemickou
vlnou variantou omicron. Moc bych si přál, aby naše již dvakrát odložená konference proběhla
letos na jaře konečně prezenčně, v klidné přátelské atmosféře.
Pomyslnou štafetu organizace této významné akce přebíral Středočeský kraj. Podle územní
rozlohy i počtu obyvatel je největším českým krajem. Má 12 okresů, a také 12 porodnických
zařízení, a proto, s výjimkou Prahy, v Čechách i nejvíce porodů.
Aniž si to kdo z nás často uvědomí, péče o matku a dítě zaznamenává rychlé,
mnohdy i převratné změny. Naše země nezůstává pozadu. A tím, že stavíme na pevných
základech, které před více než půlstoletím poctivě založily generace našich předchůdců, tak
v poslední době každoročně dosahujeme perinatologických výsledků, které řadí naši zemi
mezi nejlepší na světě. Česká republika se stala jedním z nejbezpečnějších míst na světě pro
porod člověka.
Organizační výbor se rozhodl, že nadcházející konference nebude zaměřena monotematicky,
ale že proběhne komplexnější bilancování dnešního stavu české perinatologie. Vystoupí
experti, často autoři našich doporučených postupů, s cílem popsat jednotlivé úseky péče o
matku a dítě z hlediska časového průběhu těhotenství.
Vzhledem ke své geografické poloze nemá Středočeský kraj, na rozdíl od ostatních krajů,
své sídlo umístěno na vlastním území, ale v Praze. Naše metropole má jinak status
samostatného kraje a je Středočeským krajem zcela obklopena. Proto padl i výběr
kongresového místa na Prahu, resp. Novou budovu Národního muzea. Budova má nesmírně
zajímavou historii. Objekt byl původně Pražskou burzou, poté parlamentem, pak místem
rozhlasové stanice (Rádio Svobodná Evropa) a nyní je muzeem.
Postupem doby se stala budova svědkem mnoha historických událostí. Byl zde novelizován
tzv. pendrekový zákon, byl zde vypuštěn ústavní zákon o vedoucí úloze Komunistické strany
Československa, vystoupili tu významní světoví politici jako Michail Gorbačov, Francois
Mitterrand, Margaret Thatcherová, George Bush starší, Helmut Kohl nebo britská královna
Alžběta II. Ve zdech budovy přijalo Federální shromáždění v roce 1992 ústavní zákon o
zániku České a Slovenské Federativní republiky. Původně společný stát se 1. ledna 1993
rozdělil na Českou a Slovenskou republiku. Avšak politické rozhodnutí se nestalo překážkou,
aby v této budově později neprobíhaly významné a opět společné česko-slovenské
porodnické kongresy, sympozia a workshopy, mezi které se řadí i naše XXXVII. konference
Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny – Štemberovy dny.
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
prezident konference
prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
předseda Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP
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HARMONOGRAM KONFERENCE
ČTVRTEK 7. 4. 2022
13.00 – 18.30
14.00 – 17.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.30 – 20:00

Registrace
Workshop pro porodní asistentky a lékaře
Jednání stávajícího výboru SPFM ČGPS ČLS JEP
Jednání nově zvoleného výboru SPFM ČGPS ČLS JEP
Setkání výboru SPFM s regionálními perinatology
Společná pracovní večeře výboru SPFM s regionálními perinatology

PÁTEK 8. 4. 2022
07.00 – 18.00
08.00 – 18.00
08.00 – 12.45
12.45 – 13.45
13.45 – 18.00
20.00 – 23.00

Registrace
Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury
Odborný program
Oběd
Odborný program
Společenská večeře – plavba lodí

SOBOTA 9. 4. 2022
08.30 – 14.00
08.30 – 14.00
09.00 – 13.45

Registrace
Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury
Odborný program

ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE
ČTVRTEK 7. 4. 2022
13.00 – 18.30
Registrace účastníků
14.00 – 17.00

Workshop pro porodní asistentky a lékaře
Hruban L., Přáda J.: Intrapartální kardiotokografie a hypoxie plodu

15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.30 – 20:00

Jednání stávajícího výboru SPFM ČGPS ČLS JEP
Jednání nově zvoleného výboru SPFM ČGPS ČLS JEP
Setkání výboru SPFM s regionálními perinatology
Společná pracovní večeře výboru SPFM s regionálními perinatology

PÁTEK 8. 4. 2022
07.00 – 18.00

Registrace

08.00 – 08.45

Zahájení konference
Pařízek A.:
Úvodní slovo prezidenta konference
Kacerovský M.: Informace z výboru SPFM
Straňák Z.:
Informace z výboru ČsNeo

08.45 – 10.25
Předsedající:

Blok I.
Kacerovský M., Pařízek A., Velemínský M.

08.45 – 09.05

Velebil P.:

Česká republika – perinatologické výsledky

09.05 – 09.25

Plavka R.:

Současná neonatologie v České republice. Odkud a kam jdeme?

09.25 – 09.45

Krofta L.:

Role ultrazvuku v dnešní perinatologie a fetomaternální medicíně

09.45 – 10.05

Ľubušký M.:

Dispenzární péče v těhotenství

10.05 – 10.25
10.25 – 10.45

Diskuse
Přestávka, občerstvení
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10.45 – 12.45
Předsedající:

Blok II.
Měchurová A., Velebil P., Vavřinková B.

10.45 – 11.05

Korbel M.:

11.05 – 11.25

Procházka M.: Role genetiky v současné perinatologii a fetomaternální
medicíně

11.25 – 11.45

Kacerovský M.: Předčasný porod

11.45 – 12.05

Krofta L.:

Vícečetné těhotenství

12.05 – 12.25

Vlk R.:

Růstová restrikce plodu

12.25 – 12.45

Trofoblastická nemoc

Diskuse

12.45 – 13.45

Oběd, prohlídka posterů

12.45 – 12.55

Koucký M.:

13.45 – 15.45
Předsedající:

Blok III.
Ľubušký M., Procházka M., Korečko V.

13.45 – 14.05

Šimják P.:

Diabetes mellitus v těhotenství

14.05 – 14.25

Šimetka O.:

Hypertenzní onemocnění v těhotenství

14.25 – 14.45

Binder T.:

Nejzávažnější hematologická onemocnění v těhotenství

14.45 – 15.05

Hruban L.:

Preindukce/indukce vaginálního porodu

15.05 – 15.25

Janků P.:

Hypoxie plodu

15.25 – 15.45

Trombotické mikroangiopatie a těhotenství – problematika
diferenciální diagnostiky TTP, HELLP syndromu a aHUS,
možnosti léčby

Diskuse

15.45 – 16.00

Přestávka, občerstvení

16.00 – 18.00
Předsedající:

Blok IV.
Volná sdělení
Janků P., Šimetka O., Henčlová M.

16.00 – 16.10

Hanulíková P.:Těhotenství a roztroušená skleróza – analýza souboru v ČR

16.10 – 16.20

Koucký M.:

Management previabilního PPROM na Gynekologicko-porodnické
klinice 1. LF UK a VFN v Praze

16.20 – 16.30

Dunajová K.:

Vliv předčasného odtoku plodové vody před 22. týdnem
těhotenství (PPROM) na mortalitu a závažnou morbiditu živě
narozených novorozenců

16.30 – 16.40

Vaňková D.:

Pozdní růstová restrikce plodu, její diagnostika,
management a možnosti ovlivnění perinatálního outcome

16.40 – 16.50

Vojtěch J.:

Využití angiogenních faktorů v detekci pozdní formy
fetální růstové restrikce (LATE-ONSET FGR)

16.50 – 17.00

Seidlová D.:

Peripartální anemie

17.00 – 17.10

Macková K.:

Kombinovaná preindukce porodu Foleyovým katetrem
s prostaglandiny E1 a E2, prospektivní randomizovaná studie

17.10 – 17.20

Záhumenský J.: Nepostupujúci pôrod v I. dobe pôrodnej

17.20 – 17.30

Pilka R.:

Císařský řez po laparoskopické hysterosakropexi jeden z trendů v porodnictví?

17.30 – 17.40

Špaček R.:

Vaginální porod po dvou předchozích císařských řezech
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17.40 – 17.50

Horáková J.:

Užití B-Lynchova kompresního stehu dělohy v léčbě
hypotonie děložní při císařském řezu

17.50 – 18.00

Šebela A.:

Prevence poporodní deprese: screening a krokový systém péče

19.20
20.00 – 23.00

Odjezd na společenskou večeři
Společenská večeře

SOBOTA 9. 4. 2022
08.30 – 14.00

Registrace

09.00 – 11.00
Předsedající:

Blok V.
Binder T., Vlk R., Pilka R.

09.00 – 09.20

Šimetka O.:

Extrakční metody v dnešním porodnictví

09.20 – 09.40

Janků P.:

Placenta accreta spektrum

09.40 – 10.00

Kaščák P.:

Císařský řez – postavení v dnešním porodnictví

10.00 – 10.20
10.20 – 10.40

Bláha J.:
Pařízek A.:

ČR – porodnická anestezie v roce 2022
Peripartální život ohrožující krvácení (PŽOK)

10.40 – 11.00

Diskuse

11.00 – 11.30

Přestávka, občerstvení

11.30 – 13.10
Předsedající:

Blok VI.
Kacerovský M., Pařízek A., Gloserová P.

11.30 – 11.50

Hubáček P.:

11.50 – 12.10

Adámková V.: Role antibiotik v dnešní perinatologii a fetomaternální medicíně

12.10 – 12.30

Kvasnička J.:

12.30 – 12.50

Měchurová A.: Sepse v šestinedělí

Virové infekce v těhotenství
Tromboembolická nemoc v perinatologie

12.50 – 13.10

Diskuse

13.10 – 13.45

Take home message

13.45

Pařízek A.:

Závěr konference

ODBORNÝ PROGRAM
BLOK I.
ČESKÁ REPUBLIKA – PERINATOLOGICKÉ VÝSLEDKY
Velebil P.
ROLE ULTRAZVUKU V DNEŠNÍ PERTINATOLOGII A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNĚ
Krofta L.
DISPENZÁRNÍ PÉČE V TĚHOTENSTVÍ
Ľubušký M., Kacerovský M., Pařízek A., Dvořák V., Jankůj M., Šmehlík D.

BLOK II.
ROLE GENETIKY V SOUČASNÉ PERINATOLOGII A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNĚ
Procházka M.
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VICEČETNÁ TĚHOTENSTVÍ
Krofta L.
TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE A TĚHOTENSTVÍ
Koucký M.

BLOK III.
DIABETES V TĚHOTENSTVÍ
Šimják P., Anderlová K.
HYPERTENZNÍ ONEMOCNĚNÍ V TĚHOTENSTVÍ
Šimetka O.
Fakultní nemocnice Ostrava
GRAVIDITA U PACIENTEK S VROZENOU KRVÁCIVOU CHOROBOU
Binder T., Salaj P., Komrska V.

BLOK IV.
TĚHOTENSTVÍ A ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA – ANALÝZA SOUBORU V ČR
Hanulíková P.
MANAGEMENT PREVIABILNÍHO PPROM NA GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ KLINICE 1.LF
UK V PRAZE
Koucký M., Dunajová K., Vojtěch J., Šimják P., Špirhanzlová I., Pařízek A., Plavka R.
VLIV PŘEDČASNÉHO ODTOKU PLODOVÉ VODY PŘED 22. TÝDNEM TĚHOTENSTVÍ NA
MORTALITU A ZÁVAŽNOU MORBIDITU ŽIVĚ NAROZENÝCH NOVOROZENCŮ
Dunajová K., Lamberská T., Kubica A., Plavka R.
POZDNÍ RŮSTOVÁ RESTRIKCE PLODU, JEJÍ DIAGNOSTIKA, MANAGEMENT A MOŽNOSTI
OVLIVNĚNÍ PERINATÁLNÍHO OUTCOME
Babková A., Vlk R., Vaňková D., Rob L., Halaška M. J.
VYUŽITÍ ANGIOGENNÍCH FAKTORŮ V DETEKCI POZDNÍ FORMY FETÁLNÍ RŮSTOVÉ
RESTRIKCE (LATE-ONSET FGR)
Vojtěch J., Ondrová S., Hašlík L., Pock R., Hanulíková P., Hamplová Běhávková K., Heřman H.,
Krofta L., Feyereisl J.
PERIPARTÁLNÍ ANEMIE
Seidlová D., Gerychová R., Weinberger V.
KOMBINOVANÁ PREINDUKCE PORODU FOLEYOVÝM KATETREM S PROSTAGLANDINY E1
A E2. PROSPEKTIVNÍ RANDOMISOVANÁ STUDIE
Macková K., Brandejsová A., Krofta L., Feyereisl J.
NEPOSTUPUJÚCI PÔROD V I. DOBE PÔRODNEJ
Záhumenský J., Pšenková P., Križko M., Oťapková P., Papcun P.
CÍSAŘSKÝ ŘEZ PO LAPAROSKOPICKÉ HYSTEROSAKROPEXI – JEDEN Z TRENDŮ
V PORODNICTVÍ?
Pilka R., Gágyor D., Benická A., Dzvinčuk P., Hostinská E.
VAGINÁLNÍ POROD PO DVOU PŘEDCHOZÍCH CÍSAŘSKÝCH ŘEZECH
Špaček R., Macečková N., Šimetka O.

9

XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY ● 7.- 9. dubna 2022 ● Praha

UŽITÍ B-LYNCHOVA KOMPRESNÍHO STEHU DĚLOHY V LÉČBĚ HYPOTONIE DĚLOŽNÍ PŘI
CÍSAŘSKÉM ŘEZU
Horáková J., Špaček R., Vávra K., Šimetka O.
PREVENCE POPORODNÍ DEPRESE: SCREENING A KROKOVÝ SYSTÉM PÉČE
Šebela A., Koliba P., Marciánová V., Cejpková L., Sedláčková R., Martan S.

BLOK V.
EXTRAKČNÍ METODY V DNEŠNÍM PORODNICTVÍ
Šimetka O.

BLOK VI.
VIROVÉ INFEKCE V TĚHOTENSTVÍ
Hubáček P.
ROLE ANTIBIOTIK V DNEŠNÍ PERINATOLOGII A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNĚ
Adámková V.
SEPSE V ŠESTINEDĚLÍ
Měchurová A.

POSTERY
P1 KAZUISTIKA - CHOLECYSTOLYTHIÁZA S IRITACÍ PANKREATU V TĚHOTENSTVÍ
Bačík O.
P2 BILATERÁLNÍ TUBÁRNÍ GRAVIDITA - kazuistika
Bárta J., Klát J.
P3 KLINICKÝ VÝZNAM RUTINNÍHO ULTRAZVUKOVÉHO SCREENINGU RŮSTOVÉ
RESTRIKCE VE TŘETÍM TRIMESTRU GRAVIDITY
Benešová M., Stramská I., Svatoň K., Chudáček P.
P4 KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM V GRAVIDITĚ
Blažková J.
P5 MOŽNOSTI VYUŽITÍ 3D TISKU V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII
Botsyurko R.
P6 RUPTURA ANEURYSMATU LIENÁLNÍ TEPNY V GRAVIDITĚ
Buláková S.
P7 GRAVIDNÍ PACIENTKA S PREEKLAMPSIÍ KOMPLIKOVANOU SUBARACHNOIDEÁLNÍM
KRVÁCENÍM ZPŮSOBENÝM RUPTUROU MOZKOVÉHO ANEURYSMATU
Frgálová A.
P8 PERINATÁLNÍ PALIATIVNÍ PÉČE
Hálek J., Rellová J.
P9 DEVASKULARIZACE PÁNVE POMOCÍ LIGATUR HYPOGASTRICKÝCH ARTERIÍ (HAL) V
MANAGEMENTU POSTPARTÁLNÍ HEMORAGIE
Hanulíková P.
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P10 DIAGNOSTICKÁ PŘESNOST PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY PŘI DETEKCI ABNORMÁLNĚ
INVAZIVNÍ PLACENTY: IMPLEMENTACE „PRO FORMA FOR ULTRASOUND REPORTING
IN SUSPECTED ABNORMALLY INVASIVE PLACENTA (AIP): AN INTERNATIONAL
CONSENSUS “
Hanulíková P.
P11 RUPTURA DĚLOHY U PACIENTKY S PŘÁNÍM VBA2C S NÁSLEDNOU POSTPARTÁLNÍ
HYSTEREKTOMIÍ
Honová S.
P12 BIOCHEMICKÉ MARKERY KARDIÁLNÍ A PLACENTÁRNÍ DYSFUNKCE V TĚHOTENSTVÍ
S RŮSTOVOU RESTRIKCÍ A PREEKLAMPSIÍ
Horejsková S.
P13 ÚSPĚŠNÝ BIPOLÁRNÍ OBRAT PLODU ZEVNÍMI HMATY PŘISPÍVÁ K SNÍŽENÍ
FREKVENCE CÍSAŘSKÝCH ŘEZŮ. NAŠE 2LETÉ ZKUŠENOSTI
Hyklová P.
P14 PURULENTNÍ SYMFYZITIDA - kazuistika
Hytha O.
P15 PROGNÓZA NOVORODENCOV S ODTOKOM PLODOVEJ VODY V PREVIABILNOM
OBDOBÍ
Chovancová D.
P16 VÝZNAM PÉČE PORODNÍ ASISTENTKY V POPORODNÍM OBDOBÍ ŽENY
Janoušková K.
P17 HYDROCOLPOS U PLODU JAKO PŘÍČINA ZÁVAŽNÉ POSTNATÁLNÍ KOMPLIKACE
Jouzová A.
P18 NEIMUNNÍ HYDROPS PLODU
Kratochvílová T., Maděrková Tozzi M., Durdová V., Ľubušký M.
P19 PLACENTA INCRETA
Kutová T.
P20 VÝZNAM STM V PERINATOLOGII
Lázničková L.
P21 AKUTNÍ ATAKA ZÍSKANÉ TROMBOTICKÉ TROMBOCYTOPENICKÉ PURPURY ANEB
ÚSPĚŠNÁ LÉČBA VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU V TĚHOTENSTVÍ
Macečková P.
P22 VÝZNAM 3D ULTRAZVUKOVÉHO VYŠETŘENÍ CNS PLODU
Maděrková Tozzi M.
P23 SPONTÁNNÍ KONCEPCE TROJČAT KRÁTCE PO CÍSAŘSKÉM ŘEZU
Osičková V.
P24 ČASNÉ POUŽITÍ ECULIZUMABU U PACIENTKY S POSTPARTÁLNĚ VYJÁDŘENÝM
ATYPICKÝM HEMOLYTICKO-UREMICKÝM SYNDROMEM
Piegzová A.
P25 SPOKOJENOST ŽEN S PORODEM
Ratislavová K.
P26 MIMONEMOCNIČNÍ ZÁSTAVA VE 36.TÝDNU TĚHOTENSTVÍ - KAZUISTIKA
Sebroňová Š.

11

XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY ● 7.- 9. dubna 2022 ● Praha

P27 FARMAKOLOGICKÝ MANAGEMENT SPONTÁNNÍHO POTRATU V I. TRIMESTRU, V
OBDOBÍ OD 1.10. 2019 DO 31.12. 2020 NA GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉM
ODDĚLENÍ FAKULTNÍ THOMAYEROVY NEMOCNICE V PRAZE.
Sejkorová K.
P28 POSTPARTÁLNÍ TROMBOTICKÝ MIKROANGIOPATICKÝ SYNDROM
Sýkorová K.
P29 AKUTNÍ FETO-FETÁLNÍ TRANSFUZE JAKO ZÁVAŽNÁ KOMPLIKACE MONOCHORIÁLNÍ
GRAVIDITY VE 3.TRIMESTRU
Šafářová R.
P30 SÉROVÉ MATEŘSKÉ ANALYTY sFlt/PlGF A JEJICH VÝZNAM PŘI HYPERTENZNÍCH
ONEMOCNĚNÍCH V TĚHOTENSTVÍ
Šafářová R.
P31 COVID-19 A TĚHOTENSTVÍ – NAŠE ZKUŠENOSTI ZA 2 ROKY PANDEMIE
Šinská A.
P32 PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA POLYCYSTOZY LEDVIN - AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI
Špálová I.
P33 HETEROTOPICKÁ GRAVIDITA - DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS
Teemane B. I. M.
P34 TĚHOTENSTVÍ U PACIENTKY PO TRANSPLANTACI LEDVINY PRO FANCONIHO
NEFRONOFTÍZU
Vaňková K.
P35 UŽITÍ B-LYNCHOVA KOMPRESNÍHO STEHU DĚLOHY V LÉČBĚ HYPOTONIE
DĚLOŽNÍ PŘI CÍSAŘSKÉM ŘEZU
Vávra K., Špaček R., Vaňková K., Šimetka O.
P36 MANAGEMENT FETÁLNÍ RŮSTOVÉ RESTRIKCE - KLINICKÝ PROTOKOL 2022
Vojtěch J., Hašlík L., Koucký M., Macková K., Šimják P., Hanulíková P., Černý A.,
Brandejsová A., Pařízek A., Krofta L.
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BLOK I.
ČESKÁ REPUBLIKA – PERINATOLOGICKÉ VÝSLEDKY
Velebil P.
Jak vyplývá z dat dotazníkového šetření mezi porodnickými pracovišti České republiky, po
klesajícím počtu porodů v posledních 3 letech došlo k jeho mírnému nárůstu v roce 2021 o
necelých 1500 porodů na hodnotu 109644.
Hodnotíme-li výsledek péče z hlediska perinatální úmrtnosti dle definice perinatální úmrtnosti
platné od dubna 2012 a zahrnující všechny plody od 500 gramů výše, byli jsme svědky
nepatrného zlepšení na hodnotu 4,7 promile v roce minulém oproti hodnotě 5,1 promile v roce
2020. Celková perinatální úmrtnost se dlouhodobě pohybuje kolem a těsně pod hodnotu 5
promile. Mrtvorozenost představuje nevyšší podíl perinatální úmrtnosti a v roce 2021 byla
její hodnota 3,8 promile. Časná novorozenecká úmrtnost meziročně mírně poklesla na
hodnotu 0,9 promile a její podíl na celkové perinatální úmrtnosti je dlouhodobě stabilní.
Perinatální úmrtnost je zásadně ovlivňována podílem předčasně narozených dětí. Na úrovni
populace se tomuto podílu blíží údaj o nízké porodní hmotnosti, který byl v roce 2013 8.3 %
dětí pod 2500 gramů a v posledních letech se mírně snižuje až na hodnotu 6,5 % v roce
minulém.
V ČR velmi dobře funguje systém diferencované péče a transportu in utero, který dosahuje
vysokém míry centralizace případů s vysokým rizikem předčasného porodu či jiných
komplikací těhotenství. Z poskytnutých údajů jednoznačně vyplývají nižší hodnoty perinatální
úmrtnosti u takových případů, u kterých dojde k porodu na vysoce specializovaném pracovišti
nebo pokud je rizikový novorozenec transportován na vyšší pracoviště co nejdříve po porodu.
Pokud jde o způsob porodu, v ČR došlo ke zvýšení frekvence císařských řezů u hodnoty 24,8
% v roce 2020 and hodnotu 25,8 % v roce minulém., zatímco používání instrumentálních
extrakčních operací zůstalo meziročně na stejné hodnotě (3,4 % v roce 2021).
Poměrně významné je, že se dále snižuje počet a podíl vícečetných porodů (1,26 % v roce
2021), neboť z dat víme, že perinatální mortalita je u vícečetných těhotenství významně vyšší
i přes úsilí, které je tomuto segmentu péče věnováno.
Co se daří?
V České republice se daří držet nízkou úroveň perinatální úmrtnosti okolo 5 promile. Výborně
funguje systém diferencované péče s vysokou mírou centralizace rizikových a patologických
těhotenství a novorozenců. Výsledky časné novorozenecké péče jsou setrvale na vynikající
úrovni. Uplatňuje se také pozitivní vliv snižujícího se podílu novorozenců nízké porodní
hmotnosti a snížení počtu vícečetných gravidit.
ROLE ULTRAZVUKU V DNEŠNÍ PERTINATOLOGII A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNĚ
Krofta L.
Ústav pro péči o matku a dítě, 3. LF UK v Praze
Klasické porodnictví představuje velice primitivní formu klinické medicíny, která byla založena
na observaci často velice dramatických situací, po nichž následovaly neméně dramatické
intervence. Sonografie zásadním způsobem zasáhla do tohoto oboru a proměnila ji v moderní
disciplínu, v jejímž centru je společně s matkou i plod a novorozenec. Počátky širšího využití
ultrazvukového vyšetření v rámci porodnictví lze datovat od roku 1978. Po tomto roce doznaly
technologické parametry ultrazvukových jednotek významných změn týkající se rozlišení, což
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umožnilo podstatně kvalitnější vizualizaci plodu. Tato skutečnost společně s vývojem nového
pohledu na screeningová vyšetření v rámci péče o těhotnou ženu vedla ke změně klinického
využití a postavení sonografie. Jednalo se klinickou aplikaci sonografie u nerizikových (lowrisk) těhotných. Další technologické inovace jako pulzní a barevný doppler umožnily
zkvalitnění observace rizikových případů těhotenství a přispěly k selekci stavů, kdy na jedné
straně byla perinatologické intervence nutná a na straně druhé byl ještě možný expektativní
přístup. Ultrazvukové vyšetření se během let vyvinuto v zobrazovací metodu, která má
obrovský potenciál v rámci péče o těhotnou ženu ve vztahu k selekci rizik. Výsledkem
absolvovaného vyšetření je nízko riziková těhotná žena s potřebou méně častějších kontrol
a skupina riziková s vhodnou a časově dobře naplánovanou perinatální intervencí.
Sonografické vyšetření v rámci prenatální a perinatální péče lze diferencovat do dvou skupin.
Elektivní sonografické vyšetření je nabízené široké nerizikové populaci těhotných s cílem
detekce potencionálního rizika. Reaktivní vyšetření je indikováno v případě klinického
problému.
Elektivní použití sonografie
1. Datace těhotenství: Datace těhotenství na základě sonografického vyšetření v I. trimestru
gestace (mezi 10.-13. gestačním týdnem) reprezentuje zlatý standard určení stáří
těhotenství. Korektní datace je zcela esenciální pro plánování všech prenatálně
diagnostických a porodnických intervencí. Datace je důležitá nejenom pro správné
načasování screeningových testů vrozených vývojových vad a mateřských komplikací v I. II.
a III. trimestru, má svůj zásadní význam v managementu těhotenství v případě přenášení i
nedonošenosti. Lze odhadovat, že až 70 % těhotenství označených jako prodloužené mají
špatně provedenou dataci. Na druhé straně spektra stojí předčasné porody, kdy
pravděpodobnost přežití stoupá ze 40 % ve 24. týdnu gestace na 80 % ve 28. týdnu.
2. Vícečetná gravidita: Dvojčata reprezentují přibližně 1 % všech těhotenství. 2/3 dvojčat jsou
dizygotické a 1/3 je monozygotická. Všechna dizygotická dvojčata jsou diochoriální. Přibližně
80 % všech dvojčat jsou dvojčata dichoriální a 20 % je monochoriálních, kdy dva jedinci sdílejí
jeden placentární parenchym s pravděpodobností výskytu interfetálních anastomóz mezi 9597 %. Perinatální mortalita je u dvojčat přibližně 6x vyšší než u jednočetné gravidity a
monochoriální komponenta je zatížena 3-4x vyšším rizikem úmrtí než gravidita dichoriální
bez ohledu na zygozitu. Přítomnost interfetálních anastomóz u mochoriálních dvojčat je
příčinou zhoršených perinatálních výsledků a jejich diagnostika musí být spolehlivě
stanovena s využitím sonografie do konce prvního trimestru gestace.
3. Nidace plodového vejce: Transvaginální sonografie prvního trimestru gestace má potenciál
hodnotit místo lokalizace a formování budoucí placenty. Dotýkáme se zde nejenom časné
selekce rizika případů placenta praevia, ale i v souvislosti se stavem těhotenství po
předešlém císařském řezu časné selekce těhotných s rizikem morbidně adherentní placenty.
Jedná se o velice závažné stavy rezultující v případy s peri a postpartální haemorrhagií.
Senzitivita detekce uvedených patologických stavů může v prvním trimestru dosahovat až
97%.
4. Screening vývojových vad a mateřských komplikací: Kombinovaný screening vývojových
vad a mateřských komplikací v I. trimestru s využitím biochemických a biofyzikálních markerů
u správně datované gravidity reprezentuje společně s redukcí anxiety matky velice spolehlivý
systém triáže těhotných žen do nerizikové a rizikové kategorie. Spektrum potencionálních
komplikací se týká nejenom chromozomálních aberací (47+21, 47+18, 47+13, 45 XO atd.),
ale i strukturálních vývojových vad bez chromozomální odchylky. Nověji lze detekovat i ženy
se zvýšeným rizikem preeklampsie, fetální růstové restrikce, mrtvorozenosti a hrozícího
předčasného porodu, u kterých časné podání kyseliny acetylsalicylové může redukovat onset
patologie až o 50 %.
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Závažné chromozomální aberace jsou často doprovázené sonograficky detekovatelnými
markery (soft/minor markery), které lze zobrazit ve II. trimestru gestace. Riziko výskytu
aberace je přímo úměrné počtu detekovaných minor markerů. Optimálním obdobím pro jejich
vyhledávání je 20.-22. gestační týden. V uvedeném časovém období je vhodná rovněž
analýza jednotlivých orgánových skupin plodu. Jednoznačně nejvýznamnější kategorií
vývojových vad mající potenciál být detekovány v rámci hodnocení fetální anatomie ve II.
trimestru jsou vývojové vady srdce. Simultánně s posouzením fetální anatomie lze hodnotit i
jiné parametry mající vliv na perinatální outcome. Jedná se o hodnocení děložního hrdla
pomocí cervikometrie, vyšetření maternofetální cirkulace dopplerovskou analýzou uterinních
arterií a posouzení lokalizace a struktury placenty ve vztahu k dolnímu děložnímu segmentu.
Všechna tato vyšetření rozšiřují možnost selekce perinatologicky rizikových kategorii žen
ohrožených předčasným porodem, preeklampsií, časnou formou fetální růstové restrikce a
morbidně adherentní placentou.
Hodnocení fetálního růstu ve III. trimestru zůstává otázkou otevřenou. Je zřejmé, že běžně
prováděný screening růstu ve 30.-32. nemá potenciál detekovat s vysokou senzitivitou
všechny případy pozdní formy fetální růstové restrikce. Probíhající studie v brzké budoucnosti
dají odpověď, zda je výhodnější zařadit další pozdější vyšetření ve 35.-37. týdnu.
Reaktivní použití sonografie
1. Fetální růst (konstitučně malý růst, fetální růstová restrikce, velký plod): V roce 2016 byl
stanoven konsenzus ohledně diagnostických kritérií týkající se poruchy intrauterinního růstu.
Diagnóza se opírá o kombinaci biometrických a dopplerovských parametru detekovaných
před a po 32. týdnu gestace. Rovněž byl mezi diagnostická kritéria zařazen i trend růstu
plodu. Výsledky randomizované studie TRUFFLE určila ultrazvuková kritéria pro
management časné formy fetální růstové restrikce. Odpověď, jak řešit případy pozdní formy
restrikce diagnostikované po 32. týdnu gestace, má osvětlit probíhající randomizovaná studie
TRUFFLE 2. V souvislosti s hodnocením fetálního růstu nelze nezmínit otázku používání typu
růstových křivek. V této otázce existují dva nesmiřitelné tábory zastánců a odpůrců využití
růstových referenčních křivek (Customised antenatal growth charts) a růstových standardů
(INTERGROWTH-21th). Porod novorozence s porodní hmotností nad 4000 g je spojeno se
zhoršenými perinatálními výsledky pro matku i novorozence. Standardní biometrie plodu má
své limity a chyba ve váhovém odhadu vede ke zvýšenému porodnímu traumatismu na jedné
straně nebo k nárůstu frekvence císařského řezu na straně druhé. Možným řešením
k upřesnění odhadu jsou pomocné techniky využívající modelování za pomoci hodnocení
množství plodové vody a pomocných mateřských parametrů.
2.Biofyzikální profil: Normální funkce centrálního nervového systému reflektuje optimální
oxygenaci plodu. V souvislosti s progresí hypoxie se nejprve redukují dýchací pohyby poté
pohyby končetin a následně dochází k redukci svalového tonu. V současné době nemáme
k dispozici jasná data, která by ospravedlňovala rutinní zařazení hodnocení biofyzikálního
profilu do klinické praxe.
3.Antepartální krvácení: Krvácení z genitální traktu po dosažení viability těhotenství a před
nástupem děložní činnosti může souviset s diagnózou placenta praevia. Incidence se
pohybuje v rozsahu 0.5-1 % všech těhotenství. Otázka nízko nasedajícího lůžka je velice
aktuální u těhotných žen s anamnézou císařského řezu a otevírá komplexní problematiku
morbidně adherentní placenty. Obě diagnózy mohou vyústit v epizody závažné haemorrhagie
a jsou tedy spojeny s potřebou včasné detekce. Zde opět dominantní roli zastává
ultrazvuková diagnostika. Co se týče abrupce placenty, je i zde velký potenciál selekce
rizikových případů na základě screeningu v I. trimestru těhotenství a pozdějšího
biofyzikálního hodnocení maternofetální cirkulace formou arteria uterina.
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4.PPROM: Management předčasného odtoku plodové vody se opírá o postupy, které
zahrnují sériové odběry plodové vody s cílem individualizace ATB léčby a bezpečné
prolongace gravidity.
5.Přenášení: Přibližně 4-10% těhotenství dosáhne 42. gestačního týdne. Těhotenství v tomto
gestačním týdnu, kdy zastánci expektace argumentují redukcí indukcí, je však spojeno
s vyšší perinatální mortalitou a morbiditou. Nejsou jednoznačně stanovena kritéria sledování
pro bezpečné pokračování těhotenství do 42. gestačního týdne. Jedním z významných
faktorů je vyloučení diagnózy konstitučně malého plodu a pozdní formy fetální růstové
restrikce.
6.Porod po císařském řezu: Sonografické hodnocení síly dolního děložního segmentu u
těhotné s anamnézou císařského řezu má excelentní negativní prediktivní hodnotu (99.3-100
%) pro riziko defektu dělohy. Tato skutečnost je ideální způsob individualizace vedení porodu
po předešlém císařském řezu.
7.Peripartální sonografie: Peripartální sonografie je vhodným doplňkovým vyšetřením
nejenom v I., ale zvláště ve II. době porodní. S využitím jednoduchých sonografických
parametrů jako je úhel progrese a úhel rotace lze selektovat skupinu těhotných žen, u kterých
je vhodná expektace při protrahované II. době s perspektivou dokončit porod vaginálně.
8.Zevní anální svěrač: Incidence poranění zevního análního svěrače je udáváná v rozmezí
1.5-11 %. Skutečná prevalence je pravděpodobně podstatně vyšší (20-35 %). Postpartální
sonografie u rizikových případů (velký plod, abnormální rotace, klešťový porod) by mohla
redukovat případy okultního poranění análního svěrače.
Ultrazvuková diagnostika zcela zásadním způsobem ovlivnila péči o těhotnou ženu. Vstupuje
do poskytované péče v I., II. i III. trimestru, v průběhu I. a II. doby porodní a po porodu.
Nashromážděná data nám umožňují odklon od intuitivních postupů s cílem většího bezpečí
pro matku, plod a novorozence.
DISPENZÁRNÍ PÉČE V TĚHOTENSTVÍ
Ľubušký M1, Kacerovský M2, Pařízek A3, Dvořák V4, Jankůj M5, Šmehlík D5
1Porodnicko-gynekologická klinika, Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta,
Fakultní nemocnice Olomouc, Česká republika.
2Porodnická a gynekologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci
Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Česká republika.
3Gynekologicko-porodnická klinika, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta,
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Česká republika.
4Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, Brno, Česká republika.
5Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Praha, Česká republika.
Péče o těhotné je hrazena registrujícímu poskytovateli (registrujícímu gynekologovi), proto je
podmínkou úhrady za těhotnou její platná registrace u poskytovatele a odeslání registrace
zdravotní pojišťovně. Poskytovatel předává doklady o změnách v registraci pojištěnců
nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, za který jsou nové
registrace dané zdravotní pojišťovně předávány.
Úhrada za těhotné je rozdělena to tří agregovaných plateb (balíčkových úhrad), přičemž
každá platba obsahuje kód výkonu, jehož vykázání vytváří nárok na úhradu z veřejného
zdravotního pojištění. Zároveň jsou vykazovány zdravotní pojišťovně výkony pro kontakt s
těhotnou ženou. Obsah jednotlivých plateb je následující.
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Platba za první trimestr těhotenství
V rámci platby za první trimestr těhotenství jsou hrazeny služby poskytované ode dne
vykázání příslušného výkonu (výkon se vykazuje nejpozději do 12. týdne těhotenství, obvykle
při vystavení těhotenské průkazky) do 14. týdne těhotenství (tj. do týdne 13+6 gestačního
stáří), případně do doby předčasného ukončení těhotenství.
Platba za druhý trimestr těhotenství
V rámci platby za druhý trimestr těhotenství jsou hrazeny služby poskytované od 14. týdne
těhotenství (tj. od 14+0 gestačního stáří) do 28. týdne těhotenství (tj. do 27+6 gestačního
stáří), případně do doby předčasného ukončení těhotenství.
Platba za třetí trimestr těhotenství
V rámci platby za třetí trimestr těhotenství jsou hrazeny služby poskytované od 28. týdne
těhotenství (tj. od 28+0 gestačního stáří) do 41. týdne těhotenství (tj. 40+6 gestačního stáří)
/ nebo do data ukončení těhotenství.
Poskytovatel vykazující výkon agregované platby zajišťuje poskytnutí péče o těhotné v
souladu s platnými doporučenými postupy ČGPS ČLS JEP.
Registrující gynekolog těhotnou zařadí do některé z následujících skupin:
• Těhotné s nízkým rizikem (Low risk pregnancy),
• Těhotné s definovaným konkrétním rizikem (Risk pregnancy).
Těhotenství s definovaným konkrétním rizikem a klinické protokoly pro management
jednotlivých těhotenství by měly být rovněž v souladu s platnými doporučenými postupy
ČGPS ČLS JEP.
"Dispenzární prenatální péči" i u výše uvedených rizikových těhotných provádí vždy
Registrující gynekolog s výjimkou následujících případů:
• Pregestační diabetes mellitus / Gestační diabetes mellitus se zvýšeným rizikem –
„Prenatální péče v perinatologickém centru“,
• Těhotenství dvojčetné monochoriální a více než dvojčetné – „Prenatální péče v
perinatologickém centru“,
• Závažné onemocnění těhotné ženy.
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BLOK II.
ROLE GENETIKY V SOUČASNÉ PERINATOLOGII A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNĚ
Procházka M.
Role genetiky vstupuje výrazněji do péče o těhotné zhruba v polovině minulého století. Od
zavedení odběru plodové vody, vyšetření a stanovení počtu chromozomů karyotypizací se
diagnostika posunula v 80. letech směrem k odběru choriových klků a diagnostice směřované
do dřívějších fází těhotenství zejména I. trimestru.
Období před začátkem nového milénia je spojeno s vědeckým úsilím rozvoje neinvazivních
technik a screeningů, snahou o nalezení sérových markerů, které by zpřesnily diagnostiku
vrozených vývojových vad chromosomálních aberací, ale také některých těhotenských
komplikací.
Na začátku 21. stol. se stává standardem vyšetření chromosomální microarray vedle
klasického karyotypování. Toto vyšetření přineslo rozvoj v diagnostice mikrodelecí,
duplikací a další výrazný posun přinesla technika sekvenování nové generace (NGS) neboli
masivního paralelního sekvenování.
Zkrácením doby vyšetření DNA a zlevněním této technologie dochází k rychlému rozvoji
klinicky využitelných metod, zejména neinvazivního prenatálního testování (NIPT). Tato
technologie významným způsobem zvyšuje senzitivitu i specificitu v porovnání s předchozími
vyšetřovacími algoritmy. V současné době se objevují však také kritické pohledy na široké
užití této technologie, a to zejména v souvislosti s limitací, že vyšetřovaný materiál je ve
většině případů získán z placenty, a nikoliv přímo z plodu. I přes tyto limitace však nové
technologie umožňují další zpřesnění diagnostiky CNV (Copy Number Variation) zejména u
nejčastějších mikrodelečních syndromů a také zpřesnění diagnostiky onemocnění
s mendelovským typem onemocnění.
Technologie zaměřené na vyšetření celého exomu (WES - Whole Exome Sequencing)
zvyšují diagnostickou výtěžnost ve vyšetřované populaci až na 30 %. Tento přístup vyžaduje
porovnání vyšetřovaného vzorku nejen probanda, ale také jeho rodičů – tzv. tria.
Další oblastí, kde může genetika významně přispět k rozvoji nového poznání je zejména
oblast nevysvětlitelných nitroděložních úmrtí plodu a rozklíčování vztahů genotyp – fenotyp u
těchto těhotenských ztrát.
Nové poznatky, které bychom měli, jako porodníci implementovat do prenatální péče, může
genetika přinést také v otázkách v péči o těhotné s geneticky podmíněnými vadami ať už
v manifestní podobě anebo u přenašeček.
Jsou známé asociace některých genetických nálezů s vyšším výskytem rozvoje závažných
chorob v pozdější fázi života, které se pravděpodobně stanou součástí rutinního vyšetření
neinvazivní prenatální diagnostiky. Všechny tyto poznatky budou klást vyšší nároky na
porodníky zabývající se prenatální diagnostikou a také na genetiky, kteří konzultují těhotné
v rámci prenatálních vyšetření. Příkladem může být zjištění aneuploidie pohlavních
chromosomů (monosomie nebo trisomie X) nebo dokonce zjištění dosud
nediagnostikovaného zhoubného nádoru. Tato zjištění mají pochopitelně dopad nejen na
danou těhotnou, ale také na sourozence, rodiče a potomky.

VICEČETNÁ TĚHOTENSTVÍ
Krofta L.
Ústav pro péči o matku a dítě, 3. LF UK v Praze
Dvojčetná těhotenství se vyskytují přibližně v počtu 1:80 živě narozených dětí. Za posledních
třicet let lze v ekonomicky vyspělých zemích pozorovat dramatický nárůst vícečetných
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gravidit. Česká republika měla v roce 2010 nejvíce vícečetných gravidit z 27 sledovaný
evropských zemí. Na 1000 porodů se narodilo 21 dvojčat (včetně mrtvorozených).
Vícečetná těhotenství lze posuzovat jednak dle zygozity, tedy podle počtu oplozených vajíček
a dále pak z pohledu chorionicity. Chorionicita se týká počtu samostatných placentárních
jednotek. V případě dvouvaječných (dizygotických/DZ) dvojčat, mají oba jedinci samostatné
placentární systémy (dichoriální/DC) a jsou geneticky rozdílní. V případě jednovaječných
(monozygotických/MZ) dvojčat je situace složitější. Placentární architektura MC dvojčat
naznačuje embryonální stadium, ve kterém došlo k rozdělení iniciálního embrya. Vzniklí
jedinci jsou vždy geneticky identičtí. Pokud se embryo rozdělí před formováním blastocysty
(1.-3. den) jsou výsledkem MZ dvojčata dichoriální diamniální. Pokud se masa buněk rozdělí
ještě v preimplantační fázi (4.-8. den), budou MZ dvojčata monochoriální (MC) diamniální.
V případě, že k dělení embryoblastu dojde v postimplantačním blastocystovém období (9.14. den) jsou výsledná MZ dvojčata monochoriální monoamniální.
Dvojčetná těhotenství obecně představují oproti jednočetným graviditám zvýšená rizika
mateřských a fetálních komplikací. Perinatální mortalita a morbidita dvojčat je 3-7x vyšší než
u jednočetných těhotenství. Je dána především 5 násobným rizikem předčasného porodu a
s ním spojených perinatálních komplikací. Kromě obecných rizik existují specifická rizika
daná chorionicitou. Perinatální mortalita MC dvojčat je 2x vyšší než u DC a 4x vyšší, než je u
jednočetných gravidit. Mezi běžné komplikace patří předčasný porod, růstová restrikce anebo
úmrtí jednoho i obou dvojčat. Incidence vrozených vývojových vad je u MC dvojčat 6 %, u DC
3 % a u jednočetných těhotenství 2 %.
DC dvojčata mají zcela oddělený a nezávislý oběhový placentární systém, zatímco asi 95 %
MC dvojčat vykazuje povrchové cévní placentární anastomózy, spojující oba fetální oběhy.
Tato skutečnost je zodpovědná za některé typické komplikace u MC dvojčat. Mezi tyto
zařazujeme: a) syndrom interfetální transfuse (TTTS: twin-to-twin transfusion syndrome), b)
sekvence anemie-polycytemie (TAPS: twin anemia polycythemia seqence), c) sekvence
reverzního arteriálního toku (TRAP: twin reversed arterial perfusion sequence). Přítomné
interfetální anastomózy jsou příčinou jevu, který je specifický výhradně pro MC dvojčata. Tím
je stav, který následuje v případě nitroděložnímu úmrtí jednoho z dvojčat. Následný pokles
arteriálního tlaku v cirkulaci mrtvého plodu vede k rozvoji akutní feto-fetální transfuse. Tato je
umožněna interfetálními anastomózami, kterými může dojít k přesunu objemu náplně řečiště
přeživšího plodu ve směru tlakového gradientu s následným rozvojem hypotenze. Míra a
rychlost transfúze je podmíněna charakteristikou cévních spojek. Jsou-li anastomózy
nečetné, nevelkého kalibru, dojde k trombotizaci řečiště mrtvého plodu dříve, než se může
stát transfúze fatální a přeživší plod je do určité míry ochráněn. K úmrtí druhého plodu při
intrauterinní smrti plodu prvního dochází v 15 %. Ovšem i v případě přežití dochází k nevratné
neuromotorické alteraci až v 26 % případů. Riziko akutní akutní feto-fetální transfuse je
klíčovým faktorem, který ovlivňuje přístup k vedení patologické i fyziologické gravidity a
plánování jejího ukončení. Blízký úpon pupečníků je v několika studiích vztahován k vyššímu
riziku morbidity i mortality MC dvojčat. V rámci blízkého úponu pupečníků byl zaznamenán
významně vyšší počet arterio-arteriálních (100 %) a veno-venozních (56 %) anastomóz.
Charakter těchto anastomóz je prakticky vždy vysokokapacitní s minimální rezistencí, riziko
akutní transfuze je téměř 100 %. Vzdálenost pupečníků je dobře prenatálně měřitelná pomocí
ultrazvukových diagnostických metod.
TTTS je jedním z hlavních rizikových faktorů pro intrauterinní úmrtí. Fetoskopická laserová
ablace interfetálních anastomos snižuje riziko neurologických abnormalit ve srovnání s
prováděním sériových amnioredukcí, v případě přežití obou plodů. Amnioredukce má 16-33%
riziko mírných neurologických ve srovnání se 7.2-11 % po laserových zákrocích. U závažných
neurologických abnormalit má amnioredukce riziko 7-26 % ve srovnání s laserovou léčbou,
která má riziko 6-11 %.
Formy intrauterinních zákroků jako jsou bipolární okluze a laserové ablace placentárních
anastomóz u gravidit s rizikem intrauterinního úmrtí významně snižují morbiditu a mortalitu.
Ve srovnání s pozdními gestačními týdny druhého a třetího trimestru těhotenství je časná
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selektivní ztráta formou kontrolované fetocidy méně riziková z hlediska závažné neurologické
morbidity.
Po nekontrolovaném nitroděložním úmrtí jednoho z plodů MC dvojčat jsou indikovaná
dopplerovská měření se zaměřením na anemii přeživšího plodu zejména maximální
systolické rychlosti ACM. Pokud je vyloučena fetální anémie, pak je klinicky významná
exsangvinace nepravděpodobná a prognóza je s největší pravděpodobností příznivá. Pokud
se uvažuje o intrauterinní krevní transfuzi, měla by být provedena do 24 hodin. Kromě toho
je indikován pravidelný ultrazvuk CNS plodu ve 14-ti denních intervalech, se zaměřením na
intra a paraventrikulální oblasti CNS.
MC dvojčata představují rizikovou kategorii dvoučetných těhotenství co se týče incidence a
typu možných komplikací. Vedle běžných komplikací, které můžeme pozorovat u dvojčat DC
jsou tato dále zatížena pro MC dvojčata specifickými komplikacemi. Tyto nejsou až tak
vzácné a mohou postihovat až 20 % případů MC dvojčat. Nitroděložní úmrtí jednoho z plodů
MC gravidity, a to je pro tuto skupinu dvojčat charakteristické, má zásadní vliv na druhý
přežívající plod. S ohledem na techniky asistované reprodukce a metody preimplantační
diagnostiky lze očekávat, že se počty MC dvojčat jistě nebudou snižovat, spíše naopak.
Z tohoto důvodu je problematika selekce rizikových MC dvojčat velice aktuální včetně hledání
nových neinvazivních prenatálně diagnostických postupů, které možná rizika detekují
s předstihem.
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TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE A TĚHOTENSTVÍ
Koucký M.
Přednáška má podat aktuální informace o problematice trombotických mikroangiopatiích
v těhotenství. V posledních několika letech jsou stále lépe identifikovány složité procesy,
které stojí v pozadí fyziologicky i patologicky probíhajícího těhotenství. Pojem trombotické
mikroangiopatie zahrnuje poměrně širokou skupinu diagnóz různorodé etiologie, pro které
jsou charakteristické mikroangiopatická hemolytická anémie, trombocytopenie a orgánová
dysfunkce. Mj. se mezi ně řadí i HELLP syndrom, a nejen pro porodníky je důležité vědět, že
pod obrazem této relativně časté porodnické diagnozy se mohou vyskytnout i jiné, mnohdy
ještě závažnější nemoci. Přednáška podává ucelený přehled o tom, jak by měla probíhat
diferenciální diagnostika HELLP syndromu a která opatření a vyšetření k rozlišení dalších
diagnóz bychom měli provádět. Mezi nejvýznamnější patří především atypický hemolytickouremický syndrom a akutní těhotenská steatóza jater. Pokud nejsou tyto jmenované diagnosy
včas identifikovány, jsou spojeny s vysokým rizikem mortality a dlouhodobé morbidity
pacientek. Naopak, při adekvátní diagnostice jsou k dispozici různá opatření, která s sebou
nesou relativně příznivé výsledky stran dlouhodobé prognózy lidí.
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BLOK III.
DIABETES V TĚHOTENSTVÍ
Šimják P., Anderlová K.
Diabetes mellitus je chronické metabolické onemocnění, jehož hlavním projevem je
hyperglykémie vzniklá v důsledku absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu. Diabetes
v těhotenství patří mezi nejčastější komplikace v těhotenství. Podle Mezinárodní federace pro
diabetes (IDF) se jedno ze šesti narozených dětí rodí ženám s některou formou diabetu
v těhotenství (1,2). Diabetes lze klasifikovat v závislosti na tom, kdy v těhotenství se objeví
symptomy onemocnění.
Dominantní formou v těhotenství je gestační diabetes mellitus (GDM), který tvoří více než 90
% všech případů. Jedná se o poruchu metabolismu glukózy, která je diagnostikovaná ve
druhém nebo třetím trimestru těhotenství, přičemž se nejedná o zjevný diabetes (3). GDM
podléhá populačnímu screeningu v těhotenství, přičemž jeho metodika je podrobně popsána
v doporučeném postupu České gynekologické a porodnické společnosti. Diagnostická kritéria
pro GDM vycházejí z mezinárodní multicentrické studie, která prokázala, že existuje korelace
mezi mateřskou glykémií v průběhu orálního glukózového tolerančního testu a výskytem
perinatálních komplikací, jako jsou fetální makrosomie, porod císařským řezem, fetální
hyperinzulinémie a novorozenecká hypoglykémie (4). Po postupné implementaci nových
diagnostických kritérií mnohými světovými odbornými společnostmi se začaly objevovat
studie, které potvrzují, že adekvátní kompenzace GDM snižuje riziko perinatálních komplikací
(5,6). Pro dosažení dobré kompenzace onemocnění je důležitá diabetická dieta a pravidelná
pohybová aktivita. Pouze u 15 – 30 % žen je zapotřebí farmakoterapie k dosažení
kompenzace GDM. Původní lék volby, inzulin, je stále častěji nahrazován metforminem, mezi
jehož veliké výhody patří zejména orální cesta podání. Od roku 2014 Česká diabetologická
společnost schválila jeho použití po 24. ukončeném týdnu těhotenství. Nedávné studie
ukazují, že ve srovnání s inzulinem je užívání metforminu spojeno s nižším výskytem
perinatálních komplikací, jako jsou hypertenze v těhotenství, fetální makrosomie a
novorozenecká hyperglykémie (7). Navíc měly ženy významně nižší hmotnostní přírůstek
v těhotenství. Na druhé straně děti, jejichž matky byly léčené metforminem, mají stejné
procento tělesného tuku, glykémie a lipidogram jako v případech, kdy byl k léčbě použit
inzulin (8). V následujících letech lze očekávat studie hodnotící bezpečnost užívání
metforminu z dlouhodobého hlediska.
GDM je také zatížen rizikem dlouhodobých komplikací pro matku a dítě. U žen, které měly
v těhotenství GDM, přetrvává snížená funkce B-buněk pankreatu, což má za následek, že 8
let po porodu má přibližně 40 % žen abnormální glukózovou toleranci, nebo diabetes mellitus
2.typu (9). Již v dětském věku mají děti matek s GDM 1,5krát vyšší riziko obezity, vyšší lačnou
glykémii a inzulinovou rezistenci (10). Znepokojující je, že zatím neexistuje studie, která by
potvrdila, že diagnostika a léčba GDM snižuje riziko dlouhodobých komplikací (11,12).
Méně častou formou diabetu v těhotenství je zjevný neboli preexistující diabetes. Tato
kategorie souhrnně označuje diabetes 1. a 2. typu, ale také další, méně časté typy.
V posledních letech pozorujeme nebývalý nárůst prevalence zjevného diabetu v těhotenství
(13). V případě zjevného diabetu komplikuje hyperglykémie těhotenství od samotného
začátku a má tak závažný dopad na organogenezi a vývoj placenty. Pro hladký průběh
těhotenství je tak zásadní prekoncepční příprava, jejíž cílem je otěhotnění v době uspokojivé
kompenzace nemoci. Cílem léčby v těhotenství je dosažení výborné kompenzace diabetu
s minimálním výskytem hypoglykémie a co nejmenším kolísáním glykémie. Významným
pomocníkem pro ženy s diabetem 1.typu jsou senzory umožňující kontinuální monitoraci
glukózy. Bylo prokázáno, že kontinuální monitorace zlepšuje neonatální výsledky včetně
výskytu makrosomie, novorozenecké hypoglykémie, nutnosti neonatální intenzivní péče a
délky hospitalizace (14). Od roku 2018 je použití senzorů hrazeno z veřejného zdravotního
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pojištění těhotným ženám s diabetem 1.typu. Ukazuje se také, že použití inzulinových pump
v těhotenství je spojeno s horšími výsledky ve srovnání s intenzifikovaným inzulinovým
režimem, což může v budoucnu vést k odklonu od jejich používání v těhotenství (15). Úkolem
gynekologa v péči o ženy se zjevným diabetem je prevence, včasná diagnostika a léčba
přidružených komplikací, optimální načasování a způsob porodu.
Přes veškerý pokrok zůstává diabetes v těhotenství závažným medicínským, ale také socioekonomickým problémem. V péči o tyto ženy je vždy nutná úzká spolupráce mezi ošetřujícím
gynekologem a diabetologem, přičemž složitější případy vyžadují centralizovanou péči
poskytovanou perinatologickým centrem.
1. Chivese T, Hoegfeldt CA, Werfalli M, Yuen L, Sun H, Karuranga S, et al. IDF Diabetes
Atlas: The prevalence of pre-existing diabetes in pregnancy – A systematic review and metaanalysis of studies published during 2010–2020. Diabetes Research and Clinical Practice.
2022;183.
2. Wang H, Li N, Chivese T, Werfalli M, Sun H, Yuen L, et al. IDF Diabetes Atlas: Estimation
of Global and Regional Gestational Diabetes Mellitus Prevalence for 2021 by International
Association of Diabetes in Pregnancy Study Group’s Criteria. Diabetes Research and Clinical
Practice. 2022;183.
3. 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes-2021.
Diabetes care. 2021 Jan;44(Suppl 1):S15–33.
4. Metzger BE, Lowe LP, Dyer AR, Trimble ER, Chaovarindr U, Coustan DR, et al.
Hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes. The New England journal of medicine.
2008 May;358(19):1991–2002.
5. Landon MB, Spong CY, Thom E, Carpenter MW, Ramin SM, Casey B, et al. A multicenter,
randomized trial of treatment for mild gestational diabetes. The New England journal of
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7. Guo L, Ma J, Tang J, Hu D, Zhang W, Zhao X. Comparative Efficacy and Safety of
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Vol. 2019, Journal of Diabetes Research. 2019.
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diabetes: The offspring follow-up (MiG TOFU): Body composition and metabolic outcomes at
7-9 years of age. BMJ Open Diabetes Research and Care. 2018;6(1).
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Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome Follow-up Study (HAPO FUS):
Maternal Glycemia and Childhood Glucose Metabolism. Diabetes care. 2019 Mar;42(3):381–
92.
11. Landon MB, Rice MM, Varner MW, Casey BM, Reddy UM, Wapner RJ, et al. Mild
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international randomised controlled trial. Lancet (London, England). 2017
Nov;390(10110):2347–59.
15. Feig DS, Corcoy R, Donovan LE, Murphy KE, Barrett JFR, Sanchez JJ, et al. Pumps or
Multiple Daily Injections in Pregnancy Involving Type 1 Diabetes: A Prespecified Analysis of
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HYPERTENZNÍ ONEMOCNĚNÍ V TĚHOTENSTVÍ
Šimetka O.
Fakultní nemocnice Ostrava
Hypertenzní nemoci v graviditě jsou nejčastější příčinou mateřské úmrtnosti ve světě a
jednou z nejdůležitějších kapitol současné perinatologie. V posledních 20 letech došlo
k významnému posunu znalostí v této problematice, ke změnám definice a k zásadním
změnám možností monitoringu žen s preeklampsií, stejně jako k posunu znalostí v oblasti
nejzávažnějších forem hypertenze jako je HELLP syndrom nebo jiné klinické jednotky ze
skupiny trombotických mikroangiopatií. V přednášce se bude autor sdělení věnovat
současnému stavu znalostí v problematice hypertenzních chorob v graviditě.
GRAVIDITA U PACIENTEK S VROZENOU KRVÁCIVOU CHOROBOU
Binder T.1, Salaj P.2, Komrska V.3
1Gyn.-por. klinika FZS UJEP a MNUL, Ústí nad Labem, přednosta doc.MUDr. T. Binder,
CSc.
2ÚHKT Praha, přednosta prof. MUDr.Petr Cetkovský, PhD, MBA
3Dětská hemato-onkologická klinika 2.LF-UK a FN Motol, přednosta prof. MUDr. Jan Starý,
DrSc.
Cíl: Sdělení poukazuje na rizika spojená s těhotenstvím a porodem u dvou nejčastěji se
vyskytujících vrozených krvácivých chorob – von Willebrandovy nemoci a hemofilie A a B.
Metodika: Je zde uveden přehled fyziologických těhotenských změn, které ovlivňují některé
typy uvedených nemocí a přehled komplikací během těhotenství, porodu a časného
postpartálního období. Jsou zde uvedeny možnosti prenatální diagnostiky, které u některých
typů nemocí dokáží stanovit stupeň postižení novorozence. Uvedena jsou pravidla
mezioborové prenatální, peripartální a postpartální péče jak o matku, tak o plod a
novorozence, která tato rizika minimalizují. Sdělení je doplněno o kazuistiku nesprávného
postupu s fatálními důsledky pro novorozence.
Výsledky: Těhotenství u obou výše uvedených stavů je rizikové a vyžaduje úzkou
mezioborovou spolupráci mezi hematologem, porodníkem a neonatologem.
Klíčová slova: těhotenství, von Willebrandova nemoc, hemofilie A a B
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BLOK IV.
TĚHOTENSTVÍ A ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA – ANALÝZA SOUBORU V ČR
Hanulíková P.
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí
Úvod: Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní onemocnění CNS, které postihuje typicky
mladé ženy v reprodukčním věku. Vzhledem k množství zahraničních publikovaných dat, lze
bezpečnost pro těhotné s RS předpokládat. V České republice však doposud nebyla
publikována práce, která by se právě vlivu RS na těhotenství a perinatálním výsledkům u
pacientek s tímto onemocněním věnovala.
Cíl práce: Analýza klinického průběhu pacientek s RS v těhotenství a po porodu a
perinatálních výsledků ve srovnání se zdravými kontrolami.
Soubor a metodika:
Provedena byla longitudinální prospektivní studie z jednoho perinatologického centra
v období 2006–2015. Analyzována byla data 68 pacientek s RS (85 porodů), porovnána byla
s kohortou zdravých těhotných dle věku a pořadí porodu.
Výsledky: Aktivita choroby rok před graviditou a rok po porodu nevykázala statistický rozdíl
(ataka v 8,8 % a 9,5 %, průměrné EDSS 1,27 a 1,49). Perinatální výsledky byly v obou
kohortách srovnatelné. Hmotnost novorozenců se lišila o 159 g, p = 0,295, komplikace
v těhotenství byly zastoupeny v 16,2 % u skupiny s RS a v 27,9 % u kontrol (p = 0,295),
císařský řez byl proveden v 16,2 % u pacientek s RS a ve 23,5 % u kontrol (p = 0,629), 79,4
% pacientek s RS kojilo. V kohortě RS jsme zjistili vyšší a statisticky významný výskyt podané
epidurální analgesie (29,4 % vs 8,8 %, p = 0,0367), častěji byl porod ukončen vaginální
extrakční operací.
Závěr: Výsledky našeho souboru potvrzují, že těhotenství nemá dlouhodobý negativní vliv na
progresi RS a nedochází ke zvýšené perinatální morbiditě ve srovnání s kontrolami.
MANAGEMENT PREVIABILNÍHO PPROM NA GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ
KLINICE 1.LF UK V PRAZE
Koucký M., Dunajová K., Vojtěch J., Šimják P., Špirhanzlová I., Pařízek A., Plavka R.
Naše prezentace ukazuje zkušenosti s péčí o pacientky s problematikou předčasného
previabilního odtoku plodové vody (PPROM) , které byly přijaty do péče s (PPROM) před
dosažením hranice viability, tj. od 14+0 do 21+6 týdne těhotenství včetně. Zahrnuje soubor
62 žen, výlučně s jednočetným těhotenstvím, které podstoupily péči na Gynekologickoporodnické klinice 1.LF UK v Praze v letech 2010–2021. Tato prezentace má odbornou
veřejnost seznámit s managementem problematiky, která se vymyká standardním postupům
v péči o těhotnou. Po potvrzení PPROM a vyloučení morfologických anomálií konsiliárním UZ
vyšetřením následuje podrobná diskuse s těhotnou/párem. Těhotnou/oba rodiče
seznamujeme s možnostmi managementu, které se v této oblasti nabízejí, tj. indukcí potratu
nebo vyčkávací přístup s cílem dosáhnout viability a prodloužení těhotenství. Po podrobném
poučení o možných rizicích vyčkávacího přístupu pro matku a dítě, včetně rizika hypoplazie
plic plodu a s ní spojené závažné kardiopulmonální morbidity, potratu, fetálního/neonatálního
úmrtí, infekce matky apod., se těhotná/pár rozhoduje pro další postup. Limitem vyčkávacího
přístupu je spontánní děložní činnosti nereagující na tokolýzu a/nebo známky ohrožení
matky/plodu, tj. především klinické projevy intraamniálního zánětu/infekce, abrupce placenty
apod. Cílem této naší první prezentace zatím není podrobná statistická analýza – rádi
bychom nejprve představili danou problematiku a ukázali první dílčí data. Z 62 žen
s previabilním PPROM se 6 rozhodlo pro indukci potratu.
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Ze zbývajících 56 žen spontánně potratilo celkem 12 žen do dosažení hranice viability, tj. do
21+6 týdne. Zbývajících 44 žen dosáhlo hranici viability, tj. 22+0. Zaznamenali jsme celkem
6 neonatální úmrtí, nicméně 4 z nich nastaly u dětí, které se narodily po previabilním PPROM
v šedé zóně. Jsme si vědomi malého souboru pacientek, tento však neustále rozšiřujeme. Na
moji prezentaci navazuje neonatoložka Dr.Klára Dunajová, která podrobněji představí soubor
narozených dětí. V blízké budoucnosti již bychom rádi ukázali podrobnější údaje, mj.porovnali
krátko- a dlouhodobou morbiditu dětí porozených z expektačních postupů po previabilním
PPROM s dětmi rozených v ekvivalentních týdnech bez PPROM.
VLIV PŘEDČASNÉHO ODTOKU PLODOVÉ VODY PŘED 22. TÝDNEM TĚHOTENSTVÍ
NA MORTALITU A ZÁVAŽNOU MORBIDITU ŽIVĚ NAROZENÝCH NOVOROZENCŮ
Dunajová K., Lamberská T., Kubica A., Plavka R.
Úvod: PPROM před 22. týdnem těhotenství (previabilní období) je spojen s vysokou
perinatální mortalitou a morbiditou. Po zavedení vysokofrekvenční ventilace, surfaktantu a
inhalace oxidu dusnatého do neonatální intenzivní péče došlo na přelomu tisíciletí ke zlepšení
výsledků, přesto zůstává PPROM v previabilním období plodu závažným prognostickým
faktorem, který často vede k umělému vyvolání potratu.
Design: Retrospektivní observační studie srovnávající studijní pacienty s párovými
kontrolami stejného gestačního stáří.
Metodika: Studijní skupinu tvoří nezralí novorozenci matek s PPROM před 22.týdnem
těhotenství, kde bylo se souhlasem matky těhotenství prodlužováno s cílem oddálení porodu
do viabilního období vývoje plodu a jeho záchrany. Kontrolní skupinu tvořili nezralí
novorozenci, kteří byli párováni podle stejného gestačního stáří v době porodu a s odtokem
VP  2 týdny. Primárním cílem bylo srovnání úmrtnosti a sekundárními cíli porovnání
respirační a ostatní závažné neonatální morbidity.
Výsledky: V období 1/2010-12/2020 se v Perinatologickém centru VFN v Praze živě narodilo
44 nezralých novorozenců spadajících do studijní skupiny: průměrný (SD) gestační týden a
porodní hmotnost byly 27.2 týdnů (3.7) resp. 1002g (535). Median (IQR) PPROM a délky
odtoku VP byly 20. týden těhotenství (18; 21) a 41 dní (28;78). Úmrtnost se u obou skupin
při nelišila (4 vs 6 úmrtí u PPROM před 20. gt). Studijní skupina měla větší výskyt respirační
morbidity, avšak ostatní závažné neonatální morbidity se významně u obou skupin při této
velikosti souboru významně nelišily, viz. tab. 1.
Závěr: Současná úroveň neonatální péče a její výsledky opodstatňují snahu o zachování a
prodlužování těhotenství při PPROM i v časném období 2. trimestru těhotenství.
POZDNÍ RŮSTOVÁ RESTRIKCE PLODU, JEJÍ DIAGNOSTIKA, MANAGEMENT A
MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ PERINATÁLNÍHO OUTCOME
Babková A., Vlk R., Vaňková D., Rob L., Halaška M. J.
Gynekologicko-porodnická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady
Úvod: Růstová restrikce plodu je komplikací těhotenství, se kterou se setkáváme
v každodenní praxi. Plody s růstovou restrikcí jsou ohroženy řadou komplikací perinatálně.
Mezi nejzávažnější patří intrauterinní či časné postpartální úmrtní a perinatální asfyxie.
Růstovou restrikci plodu lze rozdělit na časnou a pozdní. V případě časné růstové restikce
plodu dochází k vysokému stupni uteroplacentární insuficience a je spojena s vysokou
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perinatální mortalitou a morbiditou. Je charakterizována obdobím mezi 24.-32. gestačním
týdnem, a proto je management těchto těhotenství často náročný a komplikovaný. Pozdní
růstová restrikce je spojená s nižším stupněm uteroplacentární infuficience, nižší mortalitou,
ale nezanedbatelným stupněm neurologického poškození. Zahrnuje období po 32.-34. týdnu
těhotenství. Nejobtížnějším aspektem pozdní růstové restrikce je její správná diagnostika.
Materiál a metody: Od roku 2017 sledujeme na Gynekologicko-porodnické klinice FNKV
soubor pacientek s plody s EFW pod 10. percentil a suspektní růstovou restrikcí. Pacientky a
jejich plody prospektivně sledujeme a nastavuje optimální péči dle předem stanovených
interních doporučení pracoviště pro pozdní růstovou restrikci. Překládáme retrospektivní
analýzu. V našem souboru jsme porovnávali perinatální výsledky dětí s prenatálně zjistěnou
FGR a postnatálně zjištěnou FGR. Hodnotili jsme peripartální parametry – pH, Apgar skore,
procento akutních císařských řezů a vaginálních extrakčních operací.
Cíl: Může včasná diagnostika a managment těhotenství s růstovou restrikcí plodu ovlivnit
perinatální výsledky? Je možné ovlivnit mrtvorozenost? Může včasná diagnostika ovlivnit
počet akutních císařských řezů? Je možné změnou strategie ovlivnit dlouhodobé výsledky
dětí s FGR?
Výsledky: Velikost souboru v letech 2017-2019 bylo z celkového počtu porodů 4227
narozeno 402 novorozenců s porodní váhou pod 10. percentil. Prenatálně jsme
diagnostikovali 183 z nich (45,5 %). Detekované plody jsme dle našeho doporučení sledovali
a nastavili perinatální managment včetně timingu a způsobu porodu. 96 % dětí mělo
noormální poporodní stav-pH 7,1 a vyšší, Apgar score v 5. minutě 7 a vyšší, 7 dětí s
potenciálem handicapu-Apgar score v 1. minutě do 4 a v 5, minutě do 7, pH pod 7,2. Všechny
děti byly propuštěny domů s fyziologickým nálezem. Akutním císařským řezem jsme v roce
2017 ukončovali 14 % porodů u prenatálně detekovaných FGR a 28 % u nedetekovaných, v
roce 2018 bylo procento akutních císařských řezů 31 % a u neodhalených FGR 19 %. V roce
2019 byl poče císařských řezů u detekovaných FGR 38 % a u nedetekovaných 22,5 %. Počet
vaginálních extrakčních operací byl v obou letech prakticky shodný-kolem 5 %.
Závěr: Perinatální výsledky dětí ve srovnání s eutrofickými dětmi jsou horší a současná
změna strategie pravděpodobně neovlivní časný perinatální outcome. Pravděpodobně
neovlivní statisticky ani mrtvorozenost. Včasná indukce porodu může ovlivnit incidenci
akutních císařských řezů. Pozdní růstová restrikce by měla být jasně vymezena jako
samostatná jednotka, její diagnostika se opírá o ultrazvukové vyšetření. Optimisticky
očekáváme, že změna strategie může pozitivně ovlivnit dlouhodobé neuro výsledky dětí s
pozdní růstovou restrikcí.
VYUŽITÍ ANGIOGENNÍCH FAKTORŮ V DETEKCI POZDNÍ FORMY FETÁLNÍ RŮSTOVÉ
RESTRIKCE (LATE-ONSET FGR)
Vojtěch J., Ondrová S., Hašlík L., Pock R., Hanulíková P., Hamplová Běhávková K.,
Heřman H., Krofta L., Feyereisl J.
Ústav pro péči o matku a dítě, Centrum fetální medicíny, Praha, Česká republika
Úvod: Adekvátní diagnostika spolu s managementem pozdní formy fetální růstové restrikce
(late-onset FGR) po 32+0 představuje jednu z výzev současné perinatologie, zejména pro
její vazbu na mrtvorozenost. V současné době probíhá několik randomizovaných
prospektivních studií se zaměřením na toto téma, nicméně optimální nastavení
diagnostických kritérií je stále předmětem diskuzí. Cílem našeho projektu bylo vyhodnotit
efektivitu poměru solubilní fms-like tyrosinkinázy-1 (sFlt-1) a placentálního růstového faktoru
(PlGF) při detekci late-onset FGR a navržení způsobu jeho implementace do diskutovaného
screeningu růstové restrikce ve 3. trimestru.
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Metodika: Prospektivní kohortová studie. Pacientky s jednočetným těhotenstvím byly
vyšetřovány během čtyř kontrol:
• 12-14 týdnů: měření CRL, kombinovaný prvotrimestrální screening včetně PIGF, PAPP-A,
free-βhCG, střední arteriální tlak (MAP) a PI děložních tepen (UtA)
• 20-22 týdnů: screeningové vyšetření ve II. trimestru, PI a. umbilicalis (UA) a UtA
• 30-32 týdnů: biometrie, PI a. cerebri media (MCA), UA, UtA a cerebroplacentární poměr
(CPR), poměr sFlt-1 / PLGF
• 36-37 týdnů: biometrie, MCA, UA, UtA a CPR, poměr sFlt-1 / PLGF
Zaznamenána data o porodu a novorozenci.
Vylučovací kritéria: vícečetná gravidita, časná forma FGR (<32 týdnů), předčasný porod (<32
týdnů), abnormality plodu
Fetální biometrie a velikost novorozenců vyhodnocena pomocí mezinárodních standardů
Intergrowth-21st. Diagnostika FGR na základě konsenzuální definice fetální růstové restrikce
(Gordijn S. J. et al., Ultrasound Obstet Gynecol., 2016). Časování porodu založené na „Stage
based protocol“ (Figueras F., Gratacos E., Prenat Diagn 2014). sFlt-1 a PlGF byly
analyzovány na Brahms Kryptor. Sběr výsledků biochemických markerů probíhal nezávisle,
zaslepeně vůči ošetřujícímu personálu. Statistická analýza byla provedena pomocí IBM
SPSS 25.
Výsledky: Do studie bylo t.č. zařazeno 1170 žen. Průměrný věk matky: 32,0 roku (min 18;
max 45), medián 32,1 (Q1 = 30,1; Q3 = 34,9), průměrný gestační týden při porodu 39+0 (min
32+0; max 42+0), median 39+0 (Q1 = 38+0; Q3 = 40+0), průměrná hmotnost novorozence
3340 g (min 1390; max 5100), medián 3350 g ( Q1 = 3070; Q3 = 3650), průměrný hmotnost
percentil novorozence 57,3 (min 0,8; max 100), medián 60,7 (Q1 = 34,8; Q3 = 80,5).
V námi sledované populaci se vyskytoval nižší počet plodů s růstovou restrikcí, než bychom
očekávali. Pouze 56 novorozenců (5,1 %) hmotností spadalo pod 10. percentil podle
intergrowth-21st. Konsenzuální definici late-onset FGR pak splňovalo 20 plodů (1,9 %).
Ve 30.-32. týdnu byl průměrný poměr sFlt-1 / PLGF 9,1 (min 0,1; max 1524,1), medián 3,3
(Q1 = 1,9; Q3 = 5,7). Ve 36.-37. týdnu průměr 27,7 (min 0,7; max 622,1), medián 12,9 (Q1 =
5,8; Q3 = 29,4).
Samotné hodnoty sFlt-1 i PlGF korelují s hmotnostním percentilem novorozence jen slabě
(Spearman Rho 0,320 a 0,271). Naproti tomu korelace poměru sFLT-1 / PlGF s diagnózou
pozdní formy FGR je velmi silná (Mann-Whitney test, p <0,001). Plochy pod ROC křivkou pro
diagnostické testy ve 30.-32. a 36.-37. týdnu těhotenství jsou 0,704 a 0,812; tedy velmi dobrý
diagnostický test.
Závěr: Poměr sFlt-1 / PlGF představuje dobrý nezávislý prediktor pozdní formy fetální růstové
restrikce, a to zejména při odběru ve 36.-37. týdnu těhotenství. Rozšíření diagnostického
algoritmu o tento parametr má potenciál zlepšit diagnostiku plodů, které budou mít prospěch
z aktivního managementu.
PERIPARTÁLNÍ ANEMIE
Seidlová D.1, Gerychová R.2, Weinberger V.2
1 II. ARO a KARIM FN Brno, LF MU
2 GPK FN Brno, LF MU
Anemie dle WHO postihuje 1/4 celosvětové populace, v rozvinutých zemích se jedná asi o
10-15 %. Relativní fyziologická anemie u těhotných je způsobena zvýšením krevního objemu
před očekávanou krevní ztrátou během porodu, ale velká část gravidních je anemická
závažně. Vzhledem k tomu, že jde většinou o sideropenickou formu, pak hladina ferritinu
v krvi o míře anemie vypovídá více. Adekvátní léčba spočívá v podávání železa a případně i
kyseliny listové. Součástí léčby by měla být monitorace nejen krevního obrazu, ale i hladiny
ferritinu.
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V České republice končí gravidita asi z 20-25 % císařským řezem. Tedy u každé čtvrté
gravidní můžeme předpokládat, že prodělá operační výkon a měla by být na něj adekvátně
připravena. Dle doporučení ESA (Evropská anesteziologická společnost) je považováno
neléčení předoperační anemie za malpraxi.
Autoři si kladli za cíl provést malou pilotní studii u rodiček přijímaných na porodní sál ke
spontánnímu porodu s cílem monitorace míry anemie včetně hladiny ferritinu u této části
populace se zaměřením na substituci železa během gravidity. Výsledky této studie jsou
alarmující: až ¼ rodiček je anemických, a ještě více sideropenických, každá desátá má
závažnou anemii. Velká část těchto pacientek není vůbec léčena. Dále budeme prezentovat
předběžné výsledky studie na ni navazující, kde sledujeme hladinu hemoglobinu v průběhu
gravidity, případnou léčbu anemie a novorozenecký outcome.
KOMBINOVANÁ PREINDUKCE PORODU FOLEYOVÝM KATETREM
S PROSTAGLANDINY E1 A E2. PROSPEKTIVNÍ RANDOMISOVANÁ STUDIE
Macková K., Brandejsová A., Krofta L., Feyereisl J.
Ústav pro péči o matku a dítě, Gynekologicko-porodnické oddělení, Praha, Česká republika
Úvod: Přibližně 20 % porodů se indukuje v rozvinutých zemích. Pro indukci porodu je nyní
dostupná celá škála možností s ohledem na připravenost děložního hrdla u těhotné a zvyklost
pracoviště. Z dostupných dat víme, že není jediná metoda, která by byla superiorní nad
ostatními1. Vzhledem k demografickému složení žen, které rodí v našem zařízení (starší
nulipary s nepřipraveným vaginálním nálezem), nás nejvíce zajímalo, jaké metody
preindukce jsou nejúčinnější a nejbezpečnější. V naší studii jsme prospektivně zkoumali
kombinované metody preindukce založené na intracervikální aplikaci Foleyova katétru se
současným orálním podáním prostaglandinu E1 (Angusta 25 µg) nebo současnou vaginální
aplikací prostaglandinu E2 (Prostin 3mg). Tato data jsme porovnali se sekvenčním užitím
Foleye nebo Prostaglandinu E2 (tj – první den Foley, druhý den perorální podání Angusty 25
µg nebo vaginální aplikaci Prostinu 0,5mg). U rodiček jsme sledovali procento vaginálních
porodů, operativních porodů, procento děložních hyperstimulací, závažných krvácení a
poranění (ruptury perinea III. a IV. stupně). U novorozenců jsme sledovali Apgar skóre a
pupečníkové pH.
Metodika: Prospektivní randomizovaná open label studie. Randomizace do dvou skupin
probíhala pomocí data preindukce – v sudé dny indukce probíhala pomocí Foleye a Angusty
(dále FA), v liché pomocí Foleye a Prostinu (dále FP). Zařazeny do studie byly všechny
pacientky, které neměly kontraindikaci k indukci porodu. Studie probíhala v Ústavu pro péči
o matku a dítě v roce 2021 (měsíce 03-04, 08-09).
Výsledky: Celkem jsme do naší studie zahrnuli 230 pacientek podstupujících preindukci v
ÚPMD. V období (08-09/2021) užívání kombinovaných metod se doba indukce zkrátila (z 31h
na 20h, p=0,0005) oproti metodám sekvenčním (03-04/2021), ale množství komplikací
vzrostlo (z 9,9% na 24,4%, p=0,005). Procento císařských řezů bylo u obou skupin
srovnatelné (32,4 vs 28,6, ns). Nenalezli jsme signifikantní rozdíl mezi vlastními kombinacemi
F+A a F+P, skupina s P měla však tendenci k vyššímu procentu komplikací.
Závěr: Zdá se, že kombinovaná preindukce je rychlejší, ale přináší vyšší riziko komplikací.
Tato analýza nás vedla k návratu k sekvenční preindukci pomocí Foleyova katétru, po kterém
druhý den následuje aplikace Angusty 25µg.
1. Alfirevic Z, Aflaifel N, Weeks A. Oral misoprostol for induction of labour. Cochrane
Database Syst Rev. 2014 Jun 13;2014(6):Cd001338.
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NEPOSTUPUJÚCI PÔROD V I. DOBE PÔRODNEJ
Záhumenský J., Pšenková P., Križko M., Oťapková P., Papcun P.
Autori analyzujú súbor 311 cisárskych rezov z indikácie nepostupujúceho pôrodu v I. dobe
pôrodnej. Súbor rozdelili na rodičky v roku 2015 a na rodičky v rokoch 2018-2019, z dôvodu
zníženia frekvencie cisárskych rezov na pracovisku z 33,7 % na 17,8 %. Frevkencia
nepostupujúcich pôrodov klesla z 5,4 % všetkých pôrodov na 2,7 % všetkých pôrodov.
Analyzujú zmeny rizikových faktorov pre nepostupujúci pôrod v I. dobe pôrodnej v oboch
obdobiach. Na základe toho určujú možnosti priaznivého ovplyvnenia výskytu tejto
pôrodníckej patológie.
CÍSAŘSKÝ ŘEZ PO LAPAROSKOPICKÉ HYSTEROSAKROPEXI – JEDEN Z TRENDŮ
V PORODNICTVÍ?
Pilka R., Gágyor D., Benická A., Dzvinčuk P., Hostinská E.
Porodnicko Gynekologická klinika, FN a LF UP Olomouc
Úvod: Porodnictví prochází v současné době velkými změnami, které se týkají řady
oblastí. Jednou z nich je problematika dopadu porodu na stav pánevního dna. Současná
data ukazují na zvýšení rizika rozvoje sestupu pánevních orgánů po operačním
vaginálním porodu, vaginálním porodu velkého dítěte nebo i porodu císařským řezem
indikovaným ve II. době porodní. Obecně jsou pro pacientky se sestupem pánevních
orgánů využívány závěsné operace, přičemž zlatým standardem je sakropexe, nejlépe
provedená minimálně invazivním přístupem.
Materiál a metodika: Předmětem sdělení je prezentace výsledků laparoskopických
sakropexí na Porodnicko gynekologické klinice v Olomouci. Zvláštní pozornost je
věnována hysterosakropexím provedeným v reprodukčním věku u pěti žen, z nichž dvě
následně otěhotněly. Součástí sdělení je videoprezentace kazuistiky 38leté ženy po třech
spontánních porodech s následným sestupem dělohy a pochvy.
Výsledky: Sestup byl řešen laparoskopickou hysterosakropexí, po které došlo ke
spontánnímu otěhotnění. Těhotenství bylo ukončeno úspěšným císařským řezem jeden
rok po provedené závěsné operaci. Efekt závěsné operace přetrvává i v poporodním
období.
Závěr: Laparoskopická hysterosakropexe provedená u žen v reprodukčním období je
zlatým standardem pro řešení sestupu pánevních orgánů při současném zachování
reprodukční funkce.
VAGINÁLNÍ POROD PO DVOU PŘEDCHOZÍCH CÍSAŘSKÝCH ŘEZECH
Špaček R., Macečková N., Šimetka O.
Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
Úvod: Spontánní porod po dvou předchozích císařských řezech je považován za značně
kontroverzní téma. Obecně je těmto ženám doporučeno ukončení těhotenství císařským
řezem. Dostupná data však ukazují na srovnatelnou maternální i neonatální morbiditu žen po
spontánním porodu po dvou císařských řezech a po plánovaném třetím císařském řezu.
Vzhledem k tomu, že přibývá žen s anamnézou opakovaného císařského řezu, které si přejí
porodit vaginálně, a s ohledem na dosavadní data, je na naší klinice těmto ženám, za
dodržení předem stanovených podmínek, pokus o spontánní porod umožňován. Naše práce
se zabývá rozborem úspěšnosti a komplikací právě těchto porodů.
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Metodika: Retrospektivní analýza všech porodů u žen se dvěma císařskými řezy
v anamnéze v letech 2017-2021 ve Fakultní nemocnici Ostrava s vyhodnocením podílu
plánovaných císařských řezů, pokusů o spontánní porod, úspěšných vaginálních porodů a
výskytu závažných komplikací.
Výsledky: V časovém rozmezí leden 2017 až prosinec 2021 se na Gynekologickoporodnické klinice vyskytlo 206 žen s opakovaným císařským řezem v anamnéze.
Z celkového počtu byly vyloučeny předčasné porody před 37. ukončeným týdnem gravidity,
vícečetná těhotenství, více než dva předchozí císařské řezy a gravidity s intrauterinním
úmrtím plodu. Celkový soubor tedy tvořilo 159 žen. Z tohoto počtu si 35 z nich (22 %) přálo
pokusit se o spontánní porod. Podmínkou byl spontánní nástup děložní činnosti bez indukce
porodu, průběh porodu bez augmentace oxytocinem a absence jiné kontraindikace
vaginálního vedení porodu. Toto bylo splněno u 24 rodiček (100 %) a 15 z nich (62 %)
úspěšně porodilo vaginální cestou. V jednom případě došlo k poporodnímu život
ohrožujícímu krvácení z porodního poranění u obtížně spolupracující rodičky a jeden porod
byl ukončen vaginální extrakční operací. V jednom případě bylo nutno provést postpartální
hysterektomii pro rupturu dělohy a fetus mortua. V tomto případě se však jednalo o těhotnou,
která opakovaně odmítala provedení císařského řezu.
Závěr: Ačkoliv spontánní porod po dvou císařských řezech nebývá primárně doporučován,
při splnění jasně daných kritérií bez zásahů do průběhu porodu augmentací děložní činnosti
se zdá vedení porodu vaginální cestou možné bez výrazného zvýšení rizik pro rodičku nebo
plod. Je však vhodné další vyhodnocení těchto dat v delším časovém úseku.
UŽITÍ B-LYNCHOVA KOMPRESNÍHO STEHU DĚLOHY V LÉČBĚ HYPOTONIE
DĚLOŽNÍ PŘI CÍSAŘSKÉM ŘEZU
Horáková J., Špaček R., Vávra K., Šimetka O.
Gynekologicko – porodnická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
Úvod: Poporodní krvácení je jednou z nejčastějších peripartálních komplikací, která je dle
WHO odpovědná za více než třetinu mateřských úmrtí v souvislosti s porodem. V etiologii
peripartálního krvácení se nejčastěji uplatňuje hypo-až atonie dělohy, poruchy placentace
s různým stupněm trofoblastické invaze nebo rozsáhlá porodní poranění. V České republice
je vypracován metodický postup řešení peripartálního život ohrožujícího krvácení (PŽOK),
díky tomu morbidita i mortalita klesají, navzdory faktu, že incidence této komplikace stoupá.
Jedním z kroků při řešení PŽOK je užití kompresních stehů dělohy, nejčastěji tzv. B-Lynchovy
sutury. Dle dostupné literatury se jedná o jednoduchou, účinnou a levnou metodu, zatíženou
minimem komplikací, která je však v klinické praxi často opomíjena. Cílem této práce bylo
ověřit efektivitu a bezpečnost B-Lynchovy kompresní sutury dělohy v terapii hypotonie
děložní při císařském řezu.
Metodika: Retrospektivní vyhodnocení případů peripartálního krvácení u císařských řezů,
řešených B-Lynch suturou dělohy pro děložní hypotonii, ve Fakultní nemocnici Ostrava za
období 1/2018-12/2021.
Výsledky: Za uvedené období bylo ve Fakultní nemocnici Ostrava odvedeno 9365 porodů,
z čehož císařským řezem bylo ukončeno 2824 těhotenství a B-Lynchova sutura pro děložní
hypotonii byla provedena v 42 případech. Průměrná krevní ztráta u operace byla 841 ml. Ve
všech případech znamenalo užití B-Lynchovy kompresní sutury dělohy definitivní zástavu
krvácení, bez nutnosti dalších terapeutických opatření či provedení hysterektomie. V našem
souboru jsme také nezaznamenali žádnou ze vzácně popisovaných komplikací, jako jsou
infekce dělohy, nekróza dělohy, nebo ileus.
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Závěr: Použití B-Lynchovy sutury v léčbě peripartálního krvácení pro děložní hypotonii u
císařského řezu je metoda vysoce efektivní, levná, s minimem komplikací. Tento závěr je
v souladu s dostupnou literaturou.
Klíčová slova: B-Lynchův steh, hypotonie děložní, císařský řez
PREVENCE POPORODNÍ DEPRESE: SCREENING A KROKOVÝ SYSTÉM PÉČE
Šebela A.1,2, Koliba P.3, Marciánová V.4, Cejpková L.5, Sedláčková R.6, Martan S.7
1 Centrum perinatálního duševního zdraví, Národní ústav duševního zdraví, Klecany, Česká
republika
2 Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ, Praha, Česká republika
3 Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FN Bulovka, Praha, Česká republika
4 Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc, Česká republika
5 Gynekologicko-porodnické oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, Česká
republika
6 Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice AGEL Šternberk, Česká republika
7Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Nymburk, Česká republika
Úvod: Poporodní deprese (PPD) s roční prevalencí 10-15 % má dlouhodobé negativní účinky
na celou rodinu. PPD je spojena s narušením citové vazby matka-dítě a dlouhodobými
negativními důsledky u dětí, včetně opoždění vývoje, zhoršeného vývoje řeči a častějším
rozvojem deprese a úzkostných poruch. PPD je tak stále častěji považována za závažný
problém veřejného zdraví a stále naléhavěji se hledají přístupy jejího systematického
managementu. V naší studii hodnotíme efektivitu screeningu a následného krokového
systému péče o ženy po porodu, které jsou v riziku rozvoje poporodní deprese
Metodika: 1) screeningová fáze – Edinburská škála poporodní deprese (EPDS)
administrovaná v automatizované online verzi ženám po porodu v porodnicích Fakultní
nemocnice Bulovka, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní Thomayerovy nemocnice,
Nemocnice Nymburk, Nemocnice AGEL Šternberk. Ženy po porodu se skóre EPDS ≥ 10 jsou
zařazeny do intervenční fáze studie.
2) intervenční fáze – randomizovaná kontrolovaná studie distanční peer podpory pro ženy
v riziku rozvoje PPD. Randomizace 1:1
Intervence: Mámy podporují mámy-vzájemná podpora na dálku
Telefonický kontakt nebo kontakt prostřednictvím jiného telekomunikačního kanálu, dle
preferencí účastnicí výzkumu-Skype, Zoom, WhatsApp, Facebook Messenger, atd.) mezi
účastnicí výzkumu a peer konzultantkou vyškolenou Národním ústavem duševního zdraví. V
rámci peer podpory je hlavní metodou naslouchání, psychoedukace, základní postupy
kognitivně-behaviorální terapie a mindfulness, sdílení osobních zkušeností s PPD a
poporodní úzkostnou poruchou a v případě potřeby odkázání na odbornou konzultaci.
Srovnání: obvyklá poporodní péče. Ženy musí aktivně vyhledat pomoc, pokud potřebují péči
o duševní zdraví.
Hodnocení – skóry na škále EPDS 6. týden od porodu. Hodnota na EPDS >12 značí
přítomnost klinicky významných příznaků deprese.
Výsledky: Screeningem prošlo od října 2020 do září 2021 celkem 2 249 žen (průměrný věk
31,5 let; směrodatná odchylka 4,8), z nichž 487 (22 %) bylo dále randomizováno do
intervenční fáze (intervenční skupina: n= 254, kontrolní skupina: n= 233). Následný follow-up
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po 6 týdnech od porodu vyplnilo 185 žen (38 %, intervenční skupina: 102, kontrolní skupina:
83). Ženy z intervenční skupiny měly 2krát větší šanci, že se u nich v 6. týdnu po porodu
nebudou vyskytovat klinicky významné příznaky deprese (OR= 2,25; 95 % CI: 1,01 – 5,02; p
= 0,048).
Závěr: Dle prvotní analýzy dat se zdá, že námi navržený systém prevence rozvoje poporodní
deprese statisticky signifikantně snižuje riziko jejího výskytu 6. týden od porodu. Výsledným
výstupem projektu však bude kompletní cost-effectivity analýza celého preventivního
programu.
Podpora projektu: Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR
s registračním číslem NU21J-09-00064
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BLOK V.
EXTRAKČNÍ METODY V DNEŠNÍM PORODNICTVÍ
Šimetka O.
Fakultní nemocnice Ostrava
V posledních 20 letech došlo v České republice k zásadním změnám trendů v užívání
vakuumextraktoru a kleští při řešení komplikací v II. době porodní. Změnilo se i doporučení
ohledně řešení selhání metody, které je v případě vakuumextraktoru častější než při užití
kleští. Přestože došlo k dvojnásobnému navýšení frekvence extrakčních metod, zůstává ČR
zemí s nízkým výskytem těchto zákroků. V přednášce se bude autor sdělení věnovat
současnému stavu znalostí v této problematice.
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BLOK VI.
VIROVÉ INFEKCE V TĚHOTENSTVÍ
Hubáček P.
Virové infekce jsou významnou příčinou komplikací v těhotenství. Imunologický stav
tolerance těhotné ženy vůči plodu vede, v souvislosti s virovými infekcemi, bohužel k vyššímu
riziku jak komplikací a závažnějšího průběhu běžných infekcí jako jsou například některé
respirační infekce jako např. virus influenzy A, nebo SARS-CoV-2, případně dalších infekcí
jako jsou například viry z čeledi flaviviridae, stejně jako k vyššímu riziku reaktivace
endogenně reaktivovaných virů, zejména herpesvirů. I z toho důvodu je kongenitální infekce
lidským cytomegalovirem (CMV) je celosvětově nejčastěji popisovanou vrozenou infekcí
vůbec. Mimo dalších herpesvirů, jako je například infekce HSV1 a HSV2, jsou historicky
v těhotenství popisovány zejména infekce spadající pod akronym TORCH – tedy infekce
virem zarděnek, parvovirem B-19. V poslední době se nicméně objevují také další virové
komplikace potenciálně spojené s komplikacemi v těhotenství.
Přítomnost virové infekce a imunitní reakce zaměřené proti ní je pak podle stáří gestace
rizikovým faktorem nejen pro potrat, případně pro předčasný porod, ale také pro vývojové
problémy jak jednotlivých orgánových soustav, tak pro vývoj intrauterinní růstové retardace.
Typickým příkladem může být opět CMV infekce z poruchou vývoje a funkce placenty a
omezením tvorby nových kotyledonů.
Dlouhodobé následky virových infekcí pak vedou ke snahám o rychlou diagnostiku, terapii a
případnou prevenci těchto infekcí v těhotenství.
V prezentaci boudou shrnuty jednotlivá agens a patofyziologické účinky těchto infekcí
v těhotenství, stejně jako možnosti diagnostiky a terapie nejčastějších z nich.
Podpořeno projektem RVO MZ ČR 00064203.
ROLE ANTIBIOTIK V DNEŠNÍ PERINATOLOGII A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNĚ
Adámková V.
Více než jedna třetina těhotných žen užívá antibiotika během těhotenství, ať již na infekce
s těhotenstvím přímo spojené, jako jsou infekce močových cest, profylaxe GBS,
intraamniotické infekce či endometritida, tak na infekce, které postihují i běžnou populaci jako
například respirační nebo sexuálně přenosné infekce. Až 20 % kojících žen rozvine
puerperální mastitidu, která podání antibiotik většinou vyžaduje také.
Je nesporné, že role antibiotik je v terapii uvedených infekcí zcela nezastupitelná, avšak
všechna antibiotika pronikají placentou a v různé míře také přestupují do mateřského mléka,
což má za následek ovlivnění mikrobioty nejenom matky, ale následně i novorozence.
Intrapartální antibiotická profylaxe je používaná pro snížení rizika vzniku infekce u matky či
novorozence, avšak antibiotiky indukovaná mateřská a novorozenecká dysbióza je
paradoxně spjatá se zvýšeným rizikem časné novorozenecké sepse.
Následně brzká expozice antibiotikům v raném věku vede k závažnému narušení střevní
mikrobioty, což je prokazatelně asociováno s vysokým rizikem vzniku a rozvoje
imunologických a metabolických onemocnění jako jsou astma, alergie, obezita, cukrovka či
vyšší náchylnost k oportunním infekcím.
Nejenom narůstající bakteriální rezistence, ale především výše uvedené závažné dopady
antibiotické terapie by měly varovným signálem proto, aby se antibiotika používala
s rozvahou a pouze tehdy, je-li to ta nejlepší možnost. V kontextu těchto dat se antibiotický
stewardship stává etickým imperativem.
Klíčová slova: antibiotika, mikrobiota, antibiotický stewardship
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SEPSE V ŠESTINEDĚLÍ
Měchurová A.
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha
Puerperální sepse je jednou z 5 hlavních příčin mateřské úmrtnosti na světě. Ročně dochází
k více než 260 000 úmrtí na puerperální sepsi, což představuje 15 % ze všech úmrtí matek
(1).
WHO definovala puerperální sepsi (1992) jako: infekci genitálního traktu, ke které došlo
kdykoli mezi odtokem VP nebo porodem a 42. dnem po porodu a jsou přítomny 2 nebo více
z těchto ukazatelů: pánevní bolest, horečka - 38,5 ° C nebo vyšší, neobvyklý fluor, neobvyklý
zápach, subinvoluce děložní <2 cm/den během prvních 8 dnů (2).
WHO v roce 2017 reagovala na definici Sepsis 3 z roku 2016 a definovala Mateřskou sepsi
jako život ohrožující stav charakterizovaný dysfunkcí orgánů a vyplývající z infekce během
těhotenství, porodu, po potratu nebo po porodu. Dysfunkce orgánů může být identifikována
jako akutní změna celkového skóre SOFA-Sequential Organ Failure Assessment score
(hodnocení selhání orgánů související se sepsí). K vyhledávání rizikových pacientek
používáme tzv. qSOFA (quick SOFA), zjednodušené skóre SOFA použitelné pro rutinní
klinickou praxi, standardní oddělení a diferenciální diagnostiku, kde posuzujeme parametry:
dechovou frekvenci, TK, alterované vědomí (3,4,5,6).
Primární infekcí je nejčastěji poporodní endometritida, která se týká infekce deciduy a
následně myometria a je 10 až 30krát častější po císařském řezu než po vaginálním porodu.
Většina infekcí je mírná a odezní po antibiotické léčbě; vzácněji se infekce rozšiřuje do
peritoneální dutiny a vede k peritonitidě, intraabdominálnímu abscesu nebo sepsi. Vzácně se
u pacientek rozvine nekrotizující myometritida, nekrotizující fasciitida břišní stěny, septická
pánevní tromboflebitida nebo syndrom toxického šoku. Typicky jde o polymikrobiální infekci
zahrnující směs dvou až tří aerobů a anaerobů z dolního genitálního traktu. Mezi vzácné ale
potenciálně letální příčiny patří streptokokový nebo stafylokokový syndrom toxického šoku
s možným výskytem erytematózní makulární vyrážky či difuzní erytrodermie.
Dominantním rizikovým faktorem pro rozvoj poporodní endometritidy je porod císařským
řezem prováděným v průběhu porodu, zvláště u pacientek s bakteriální vaginózou. K dalším
rizikovým faktorům se řadí chorioamniitis, PPROM, vaginální trauma během porodu, rezidua
po porodu, hematomy rány, obezita, anemie, vaginální kolonizace streptokokem skupiny B a
E. coli. V poslední době se zdůrazňuje streptokoková infekce skupiny A, kdy se pyogenní
streptokok (streptokok skupiny A – GAS, str. pyogenes) obvykle způsobující infekce krku stal
nejobávanějším patogenem u puerperální sepse. Cesta infekce je z rukou matky k perineu.
Vzhledem k tomu, že jde často o fatální infekci s vysokou morbiditou a vysokou mortalitou,
klademe důraz na včasnou diagnostiku detekcí GAS. Ženy, které zemřely na GAS-pozitivní
sepsi měly všechny známky infekce krku, nebo ji měl někdo z rodinných příslušníků (7).
Mezi hlavní klinické nálezy a symptomy přítomné u poporodní endomyometritidy, jak již bylo
zmíněno, patří horečka, bolest v podbřišku-bolest dělohy a její subinvoluce, páchnoucí lochia.
Doba nástupu příznaků a symptomů závisí na několika faktorech, včetně toho, zda se
intrauterinní infekce vyvinula před porodem, intrapartálně nebo po porodu a na bakterii
(bakteriích) způsobující infekci. Například u pacientek s ranou infekcí a vysokou horečkou by
mělo být podezření na infekci streptokokem skupiny A.
Ve vyšetřovacím algoritmu puerperálních infekcí je nezbytné fyzikální vyšetření pacientky
včetně provedení kultivace lochií (rány), urikultu, hemokultury, při respiračních infektech
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i kultivace krku ev. sputa, stanovení laboratorních parametrů: Le, hemoglobin, trombocyty,
CRP, prokalcitonin, laktát, ev. IL-1, bilirubin, kreatinin, ionty. Dále použití zobrazovacích
metod – UZ (abdominální, vaginální), ev. CT či NMR.
Iniciální empirická intravenózní antibiotická léčba je indikována ke zmírnění příznaků a k
prevenci následků, jako je peritonitida, flegmóna nebo absces a septická pánevní
tromboflebitida. U septických pacientek je nutné podání ATB do jedné hodiny (tzv. zlatá
hodina).
Vzhledem k mikrobiologii těchto infekcí se doporučuje aplikace širokospektrých antibiotik s
pokrytím anaerobů produkujících beta-laktamázu (stupeň 1B). U pacientek bez kolonizace
streptokokem skupiny B (GBS) se preferuje aplikace klindamycinu (900 mg i.v. každých 8
hodin) plus gentamicinu (5 mg/kg i.v.každých 24 hodin), (stupeň 2B).
V oblastech s významnou rezistencí na klindamycin u Bacteroides fragilis nebo pokud je
pacientka kolonizována GBS, je preferováno k tomuto režimu přidání ampicilinu (2 g i.v.
každých 6 hodin) nebo použití ampicilinu-sulbaktamu (3 g i.v. každých 6 hodin). Další léčba
ekvivalentní k zmíněné dvojkombinaci ATB zahrnuje ampicilin-sulbaktam, ceftizoxim a
piperacilin s tazobaktamem nebo bez tazobaktamu. Tyto léky, zejména ampicilin-sulbaktam
se někdy používají jako výchozí antibiotika. Další možností je kombinace gentamicinu,
ampicilinu a metronidazolu, která je účinná proti většině anaerobů.
Odpověď na aplikovaný antibiotický režim by měla být zřejmá během 24 až 48 hodin. S
intravenózní ATB léčbou pokračujeme do klinického zlepšení a afebrilního stavu po dobu 24
až 48 hodin (8).
V rámci prevence u pacientek indikovaných k císařskému řezu je doporučena aplikace ATB
profylaxe před zahájením operace a spontánní, spíše než manuální extrakce placenty, aby
se minimalizovalo riziko poporodní endometritidy (1A). Toto riziko můžeme také snížit léčbou
pacientek se symptomatickou bakteriální vaginózou (BV) v těhotenství (9).
Doporučený postup „Diagnostika a léčba sepse v souvislosti s těhotenstvím“ publikovaný
autory v roce 2016 je materiálem, který se v organizaci péče, diagnostice, doporučeních a
iniciální empirické léčbě téměř neliší od postupů v období postpartálním (10).
Literatura:
1. Say L, Chou D, Gemmill A, et al. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis.
Lancet Glob Health 2014;2: e323–333
2. World Health Organisation. The prevention and management of puerperal infections. Report of a
technical working group. Division of Family Health, Maternal Health and Safe Motherhood
Programme Geneva. 1992 http://apps.who.int/iris/
3. Jain S, Guleria K.Use of the Sequential Organ Failure Assessment score for evaluating outcome
among obstetric patients admitted to the intensive care unit. Int J Gynaecol Obstet 2016; 132:332–6
4. WHO. Statement on maternal sepsis.
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternalsepsis-statement/Feb 15, 2017
5. Bonet M, Nogueira Pileggi V, Rijken MJ, et al. Towards a consensus definition of maternal sepsis:
results of a systematic review and expert consultation. Reprod Health 2017; 14:67
6. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The Third International Consensus Definitions for
Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016; 315:801
7. Leonard et al. BJOG 2019; 126: 44–53.
8. Mackeen AD, Packard RE, Ota E, Speer L. Antibiotic regimens for postpartum endometritis.
Cochrane Database Syst Rev 2015; CD001067.
9. Chen, K.T.: Postpartum endometritis, Up to date, Feb 18, 2022
10. Adámková V., Balík M., Bláha J., Černý V. (editor), Kolář M., Mašata J., Melichar J., Pařízek A.
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POSTERY
BILATERÁLNÍ TUBÁRNÍ GRAVIDITA - kazuistika
Bárta J.1, Klát J.2
1Nemocnice Nový Jičín a.s., gynekologicko-porodnické oddělení, Nový Jičín, Česká
republika
2Fakultní nemocnice Ostrava, gynekologicko-porodnická klinika, Ostrava, Česká republika
Úvod: Mimoděložní těhotenství – graviditas ectopica je stav, při kterém se oplodněné vejce
implantuje mimo anatomické hranice dutiny děložní.[3] V rozvojových zemích zůstává
nejčastější příčinou mateřské mortality v I. trimestru těhotenství, kdy způsobuje až 10 %
všech mateřských úmrtí a 6–16 % hemoragií.[2] Incidence mimoděložního těhotenství je
literárně udávána v rozmezí 1-2% všech nahlášených gravidit.[4] Bilaterální tubární gravidita
je však nejvzácnější variantou ektopické gravidity s incidencí 1:200 000 porodů.[3]
Vlastní pozorování: 28 – letá pacientka byla odeslána na naše pracoviště pro týden trvající
bolesti v podbřišku, spotting a pozitivní gravitest. Poslední vaginální krvácení slabšího
charakteru udává před 16 dny. Příjmové gynekologické vyšetření: Celkový stav pacientky
nealterován. Břicho aperitoneální, volně prohmatné ve všech kvadrantech. Vulva bez
patologického nálezu, v pochvě fluor s krvavou příměsí, čípek uzavřen, palpačně děloha
mobilní, nebolestivá. Adnexální krajina vpravo v normě, vlevo hmatná pružná, palpačně citlivá
rezistence velikosti 3 cm. UZV: děloha v anteverzi, anteflexi, endometrium 20 mm bez
známek kavitace, ovarium l. dx. bpn., ovarium l. sin bpn., v blízkosti levého ovaria se nachází
kulovitá struktura se žloutkovým váčkem. Dle laboratorních výsledků je krevní obraz v normě,
hodnota hCG: 12 400iu/l.
Vzhledem k vyslovené suspekci na tubární graviditu vlevo byla pacientka přijata k akutnímu
operačnímu řešení v plánovaném rozsahu – laparoskopické unilaterální salpingektomie.
Po zavedení laparoskopu do dutiny břišní však dochází k překvapivému nálezu extrauterinní
gravidou dilatovaných vejcovodů bilaterálně. Vzhledem k souhlasu pacientky pouze s
unilaterální salpingektomií indikován konzervativní výkon – bilaterální salpingostomie s
expulzí a extrakcí obsahu tub, lavage.
Histologické vyšetření verifikuje diagnózu nálezem choriových klků a embryonální tkáně v
materiálu z levého i pravého vejcovodu.
Pooperační průběh bez komplikací, pacientka dimitována 3. pooperační den. Titr hCG
dosledován ambulantně do negativity.
Necelých 8 měsíců po výkonu je pacientka opět přijata na naše pracoviště k provedení
evaluační laparoskopie, hydrotubace a výkonu dle nálezu pro sekundární sterilitu.
Peroperačně je vizualizován prakticky normální nález v malé pánvi, bilaterálně štíhlé, vinuté
vejcovody se zhojenou incizí po předchozí salpingostomii, avšak oboustranně neprůchozí při
instilaci fyziologického roztoku. Dle předchozí domluvy s pacientkou provedena bilaterální
salpingektomie a pacientka odeslána do centra asistované reprodukce.
Diskuze: Typický klinický obraz ektopické gravidity zahrnuje bolest v podbřišku a
nepravidelné krvácení u ženy v produktivním věku. Diagnostika je založena na bimanuálním
vyšetření, transvaginální ultrasonografii a vyšetření sérové hladiny hCG. Management může
být expektační, farmakologický a chirurgický. Expektační postup předpokládá spontánní
resorpci a odloučení neprosperující gravidity.[1]
Mezi farmakologické metody léčby ektopické gravidity lze zařadit podání mifepristonu či
gefitinibu[3] či lokální, nebo systémové podání metotrexátu.
Chirurgické řešení muže být formou bilaterální salpingektomie, bilaterální salpingostomie či
jejich kombinací provedenou laparoskopicky či laparotomicky. V našem případě, kdy byl
nález stranově prakticky identický, tuby nebyly destruovány a byli jsme limitováni
informovaným souhlasem, jsme se rozhodli pro chirurgicky konzervativní postup. Při
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zachování tuby je však nezbytné vždy sledovat trend hCG až k nulovým hodnotám a
neopomenout riziko opakované tubární gravidity.
Závěr: V případě ektopické gravidity je nutné vždy myslet na možnost druhostranné patologie
a při chirurgické revizi neopomenout důslednou inspekci obou vejcovodů.
Citace: 1. Maymon R, Halperin R, Mendlovic S, et al. Ectopic pregnancies in a Caesarean
scar: review of the medical approach to an iatrogenic complication. Hum Reprod
Update. 2004;10:515–23.
2. Murray, Hm, Baakdah, H., Bardell, T., Tulandi, T. Diagnosis and treatment of ectopic
pregnancy. CMAJ, 2005, 173(8), p. 905–912.
3. Rob, L. Gynekologie. Praha: Galén, 2019, s. 289-293
4. Trindade VD, Burmann L, Viégas D, et al. Ectopic pregnancy in left ovary and contralateral
uterine tube diagnosed one week apart in In Vitro Fertilization with donor eggs: Case
report. JBRA Assist Reprod. 2019;23(4):439–441
KLINICKÝ VÝZNAM RUTINNÍHO ULTRAZVUKOVÉHO SCREENINGU RŮSTOVÉ
RESTRIKCE VE TŘETÍM TRIMESTRU GRAVIDITY
Benešová M., Stramská I., Svatoň K., Chudáček P.
Oblastní nemocnice Příbram, Gynekologicko-porodnické oddělení, Příbram, Czech
Republic
Úvod: K růstové restrikci plodu dochází u 5-10 % těhotenství a je příčinou 30-50 %
nitroděložních úmrtí plodu. Riziko nitroděložního úmrtí plodu strmě narůstá po 37. týdnu
těhotenství. Růstová restrikce nemusí vždy vyústit v úmrtí plodu, často je příčinou snížené
tolerance porodní zátěže a projeví se alterací srdeční činnosti plodu v průběhu porodu, jež si
často vyžádá ukončení akutním císařským řezem. Pre- i intrapartální hypoxie pak může
vyústit v poruchu neurologického vývoje od forem lehkých až po ty těžké např. DMO. Možnost
identifikace plodů s růstovou restrikcí se proto jeví jako zásadní. Současné schema
pravidelných ultrazvukových vyšetření v průběhu těhotenství však neumožňuje spolehlivou
identifikaci těchto plodů, jelikož většina případů se vyvíjí až po 32. týdnu těhotenství – late
onset FGR. Význam identifikace malých plodů na outcome těchto gravidit již byla opakovaně
potvrzena, rutinní UZ biometrický screening je tedy jasně zdůvodnitelný, zda však podrobit
celou populaci těhotných i dopplerovskému screeningu či selektivně vyšetřit jen plody pod
10. percentilem zůstává kontroverzní otázkou.
Metodika: Screening růstové restrikce provádíme na našem pracovišti rutinně všem
těhotným od roku 2016. Ideálním pro bezpečný záchyt se jeví 36.-37. gestační týden.
V uvedeném časovém období prošlo našim screeningem asi 85 % všech těhotných. U všech
byla rutinně měřena odhadovaná porodní hmotnost plodu (EFW) vztažená k aktuálnímu
gestačnímu stáří (percentil), průtokové parametry v arteria cerebri media (MCA PI),
v umbilikální arterii (AU PI) a vypočten cerebroplacentární index (CPR). Výběrově byly
stanoveny rovněž průtokové parametry v arteriae uterinae (AUt PI). U plodů s abnormálním
Dopplerem před 37. týdnem byl rovněž měřen tok ve venozním duktu (DV PIV). Rovněž
dopplerovské parametry byly vztaženy k aktuálnímu gestačnímu stáří, resp. vyjádřeny
příslušnými percentily. Data byla kalkulována v softwaru Astraia. Těhotné byly na základě
výsledku rozřazeny do skupiny s normálním a abnormálním výsledkem. Management byl
stanoven na základě mezinárodních doporučených postupů Barcelonské skupiny prof.
Figuerase, s drobnou modifikací. Skupině plodů nad 20. percentilem s normálními
dopplerovskými parametry byla poskytnuta běžná prenatální péče. Skupina plodů pod 3.
percentilem nehledě na průtokové parametry a skupina plodů s patologickým Dopplerem
nehledě na odhadovanou hmotnost byla indikována k ukončení gravidity po 37+0 dle
podmínek. Skupina plodů s normálním Dopplerem s odhadem porodní hmotnosti
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pod 20. percentilem byla pracovně označena za SGA plody a byla vyzvána ke kontrole za 12 týdny. Uváděná data jsou analyzována za rok 2019. Za hypoxii v průběhu porodu byla
označena přítomnost suspektního nebo patologického CTG záznamu.
Výsledky: V roce 2019 absolvovalo screening růstové restrikce ve třetím trimestru na našem
pracovišti 1057 žen, z celkového počtu 1248 porodů (85 %). Na základě patologického
výsledku screeningu ročně indikujeme k ukončení 40-60 těhotenství, v roce 2019 šlo
konkrétně o 58 gravidit (5,5 % screenované populace těhotných). Ve skupině s patologickým
výsledkem screeningu byla většina porodů indukována a většina těchto žen porodila
vaginálně. Císařský řez byl proveden elektivně jen v případech sdružené indikace nebo
akutně v průběhu vaginálního porodu, důvodem ukončení byla často hypoxie. Skupina SGA
plodů je heterogenní, u části plodů došlo při následné kontrole ke stagnaci růstu – poklesu
percentilu (30 %), často i ke zhoršení dopplerovských parametrů a tato těhotenství byla
ukončena podobně jako skupina první v 38.- 40. týdnu s podobnými výsledky. Část plodů
pokračovalo ve své růstové křivce a zachovalo si normální dopplerovské parametry až do
termínu (70 %). Plody s odhadovanou hmotností pod 10. percentilem – konstitučně malé-byly
indikovány k ukončení v termínu, většina indukovaných žen rovněž porodila vaginálně.
Skupiny žen s EFW plodu pod 3. percentilem jsou málo početné (11 případů), výsledky proto
nelze spolehlivě interpretovat, již ale ve skupinách žen s EFW plodu mezi 3.-10. percentilem
je zřejmý rozdíl ve výskytu hypoxie ve skupině s normálními (23 %) a abnormálními (37 %)
dopplerovskými parametry. Ještě zajímavější je pak skupina žen s EFW plodu mezi 10. - 20.
percentilem, u kterých dojde ke stagnaci růstu nebo zhoršení dopplerovských parametrů, zde
je rozdíl ve výskytu hypoxie za porodu zcela zřejmý (abnormální Doppler/ stagnace růstu –
56 %, normální růstová křivka – 15 %). Velká část těchto žen rodí před termínem, lze
diskutovat o možném vlivu stárnutí placenty na předtermínové spuštění porodu, v této
skupině je rovněž velký výskyt intrapartální hypoxie (46 %). Další zajímavou skupinou žen se
jeví rodičky s abnormálními dopplerovskými parametry s EFW nad 10. percentilem, naše
výsledky rovněž napovídají, že jde o velmi rizikovou skupinu s velkým podílem hypoxie za
porodu (42 %), část těchto plodů pravděpodobně trpí placentární insuficiencí a nedosáhla
svého růstového potenciálu, nicméně neklesla pod 10. percentil, u další části těchto plodů je
patologie Doppleru pravděpodobně způsobena jinými příčinami – často pupečníkovými
komplikacemi (overcoil, uzly).
Závěr: Ultrazvukový screening v 36. týdnu se zdá být účinným nástrojem v identifikaci
rizikových plodů. Rutinní biometrii a selektivní dopplerovské vyšetření malých plodů je
doporučeníhodné zařadit do standardu prenatální péče. Rutinní provedení dopplerovských
vyšetření je otázkou kontroverzní, z našich zkušeností je vhodné alespoň u plodů s EFW pod
20. percentilem. Pokud bychom toto vyšetření provedli pouze u plodů pod 10. percentilem,
nenašli bychom 15 rizikových gravidit, které i při včasném ukončení byly spojeny s 42 %
výskytem hypoxie za porodu. Pokud bychom nepozvali ke kontrole ženy s EFW plodu mezi
10-20. percentilem, nenašli bychom dalších 21 rizikových gravidit se stagnací růstu a
patologickým Dopplerem před termínem porodu, s ještě vyšším výskytem intrapartální
hypoxie (56 %). Domníváme se, že identifikace a jasný management pozdní růstové restrikce
umožní včasnou indukcí většině pacientek porodit vaginálně před vyčerpáním rezerv plodu a
stává se jedním z nástrojů ke snižování procenta císařských řezů, v širším měřítku pak
prevencí pozdní mrtvorozenosti.
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KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM V GRAVIDITĚ
Blažková J.
NH Hospital a.s., Nemocnice Hořovice, gynekologicko-porodnické oddělení, Hořovice,
Česká republika
Úvod: Maligní tumory v těhotenství jsou relativně vzácné, ale o to více závažné. Incidence
kolorektálního karcinomu je 0,07-0,1 %, 1/13 000 gravidit. Jeho příznaky se často překrývají
s těhotenskými obtížemi (nauzea, zvracení, alterované vyprazdňovací návyky, abdominální
dyskomfort, anemie), což bývá často příčinou pozdního záchytu a stanovení diagnózy.
Vzhledem k neexistujícím doporučeným postupům je jeho management nutný modifikovat s
ohledem na stáří těhotenství a přání ženy.
Metodika: Využíváme kazuistiky a vlastní pozorování. Zdrojem informací je literatura a
dokumentace FNOL.
Kazuistika: 29letá IIg/Ip byla ve 14.t.g. odeslána pro výskyt krve ve stolici ke kolonoskopii na
II. interní kliniku FN Olomouc. Popsána byla neoplastická léze a odebrána biopsie-histologie
potvrdila středně diferencovaný adenokarcinom. Za 6 dní byla doplněna magnetická
rezonance pánve, sekvence nativně, která potvrdila tumor rekta se suspektním
metastatickým postižením lymfatických uzlin v mezorektu a klasifikováno stádium T3N1M0.
Celkový postup byl stanovován ve spolupráci onkolog, onkochirurg, gynekolog. Vzhledem k
týdnu gestace a již existujícím kazuistikám bylo navrhováno těhotenství ukončit. Pacientka
však měla eminentní zájem v graviditě pokračovat. Pro obtížný přístup do malé pánve a
lokálně pokročilý nález nešlo zajistit dostatečnou radikalitu chirurgického výkonu. Jako
vhodná byla závěrem doporučena indukční chemoterapie dle protokolu FOLFOX6 ( 5fluorouracil, oxaliplatina, leukovorin), celkem 9 cyklů. S odstupem 3 týdnů, pro eliminaci rizika
myelosuprese novorozence, bylo těhotenství ukončeno plánovaným císařským řezem z dolní
střední laparotomie s transpozicí ovárií, ve 36.t.g. Výkon proběhl bez komplikací. Následovala
další neoadjuvantní terapie a chirurgický výkon.
Závěr: Kolorektální karcinom v graviditě je vzácné onemocnění. Se zvyšujícím se věkem
těhotných žen však můžeme předpokládat i nárůst jeho incidence. Z důvodů limitovaného
počtu případů však chybí jednoznačná doporučení pro jeho management a léčbu v graviditě.
Volenou strategií do 12., respektive do 24.týdne, je její ukončení. Po 24.týdnu je již potřeba
zohlednit viabilitu plodu. V léčbě kolorektálního karcinomu je využíván multimodální přístup,
který zahrnuje radioterapii (v těhotenství kontraindikována), chemoterapii a chirurgickou
léčbu.
MOŽNOSTI VYUŽITÍ 3D TISKU V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII
Botsyurko R.
Mulačova nemocnice, Plzeň
Teoretický úvod: Technologie 3D zobrazení byla sice vyvinuta ještě v 80. letech minulého
století, ale za posledních 10 let došlo k výraznému rozvoji nejen 3D zobrazení, ale především
3D tisku. Ačkoliv se 3D tisk využívá především v průmyslové oblasti, za poslední léta došlo i
k výraznému progresu jeho využití v různých oborech medicíny včetně gynekologie a
porodnictví a stává se zcela nepochybně součástí současnosti i budoucnosti diagnostiky,
léčby složitých onemocnění a vývojových vad, plánování složitých operací včetně tzv. „in
utero“ zákroků i výuky v medicíně. 3D tiskárna je přístroj, který pomocí počítačem řízeného
programu po vrstvách vytlačuje materiál v osách X, Y a Z, výsledný objekt má tak na rozdíl
od klasického tisku na papír 3 dimenze. 3D tisk se již dnes hojně používá v dentální medicíně
či ortopedii, svou budoucnost ale má i v jiných oborech.
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Výzkumná otázka: Jaké jsou konkrétní příklady využití 3D tisku v porodnictví a
gynekologii?
Využití 3D tisku se dá rozdělit prakticky na 3 základní kategorie: 1) tisk umělých implantátů
pro scelení defektů například u vývojových vad jako jsou rozštěpy páteře či defekty lebky; 2)
tisk konkrétních patologických útvarů či tumorů k plánování náročnějších operačních zákroků
a k edukaci lékařů, mediků i pacientů; 3) bioprinting, neboli tisk živých tkání a orgánů pomocí
biomateriálu sestávajícího z kmenových buněk a podpůrného hydrogelu. Vytištěné 3D
modely založené na datech získaných z magnetické rezonance či 3D ultrazvuků pomáhají
lékařům vytvářet na míru anatomicky přesné implantáty například u vrozených rozštěpů
páteře plodu (spina bifida). Takto 3D tisk využívají již například v americkém Colorado Fetal
Care Center, kde jako hlavní výhodu 3D tisku uvádí přípravu přesné „záplaty“ na opravu
rozštěpu páteře odlitkem z 3D modelu. To následně výrazně zkrátí dobu operace a tím sníží
rizika spojená s „in utero“ operativou jako jsou předčasný porod, krvácení a postižení CNS
plodu anestetiky. Vytištěné 3D modely reálných patologií a tumorů lze využít efektivně i k
plánování složitých operačních zákroků v gynekologii, stejně tak je lze využít k vysvětlení
nálezu pacientkám a pro výukové účely lékařů i mediků. Další velmi progresivní metodou
budoucnosti je takzvaný bioprinting, kdy 3D tiskárna tiskne do speciálního vyživujícího
hydrogelu živé kmenové buňky spolu s růstovým faktorem. Pomocí takové tiskárny vědci
dokáží tisknout živé tkáně i celé orgány, což je obrovský pokrok v medicíně. Takto vytištěné
funkční tkáně a orgány poslouží nejen k léčbě pacientů, ale i k výzkumu a například testování
účinků léků na konkrétní orgán či tkáň.
Závěr: 3D tisk je moderní technologií, která má již dnes využití nejen v průmyslu, ale i v
mnoha oborech medicíny. Konkrétně bioprinting lidských tkání a orgánů je nejvíce progresivní
metodou, která spolu s výzkumem kmenových buněk v nadcházejících letech zásadně změní
léčebné postupy u anatomických i funkčních orgánových poruch. Zatímco klasický 3D tisk je
již dnes využíván k plánování operací a léčbě vrozených vývojových vad „in utero“ operativou.
Klíčová slova: 3D tisk, bioprinting, technologie, kmenové buňky
RUPTURA ANEURYSMATU LIENÁLNÍ TEPNY V GRAVIDITĚ
Buláková S.
Aneurysma lienální tepny je nejčastější aneurysma viscerální tepny. Častěji je
diagnostikována u mladších žen, přičemž až 95 % se projevuje během těhotenství. Ruptura
je spojená s vysokou mateřskou a fetální mortalitou. Avšak včasná diagnostika zvyšuje přežití
plodu i matky.
Cílem naší práce je poukázat na možnost výskytu ruptury aneurysmatu u těhotných žen.
Diagnóza ruptury aneurysmatu lienální tepny by měla být zvážena u každé těhotné pacientky,
která si stěžuje na náhlý nástup těžké bolesti levé horní části břicha. Etiologie výskytu není
celkem objasněna. Za hlavním rizikovým faktorem je považován zvýšený průtok krve
splanchnickou a slezinnou arteriální krví, těhotenství, vyšší věk, arteriální hypertenze. V naší
kazuistice demonstrujeme tento akutní stav vzniklý při do té doby fyziologicky probíhajícím
těhotenství a předkládáme řešení akutního život ohrožujícího stavu.
Metody: Kazuistika a vlastní pozorování. Zdrojem informací je literatura a zdravotní
dokumentace FNOL.
Výsledek: Pacientka IIg/Ip in grav. hebd. 24+1 přijata pro náhle vzniklé bolesti břicha a
kolapsový stav. Provedena explorativní laparoskopie a evakuace hemoperitonea. Pro
nezjištěnou příčinu daného stavu následně přeložena na Porodnicko-gynekologickou kliniku.
Porodnicky normální nález, přetrvávající bolesti levé horní části břicha. Provedena
magnetická rezonance, kde potvrzeno aneurysma lienální tepny. Vzhledem ke graviditě bylo
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radiointervenční řešení zamítnuto. Proto provedena cestou I. chirurgické kliniky FNOL
laparotomická revize se splenektomií a centrálním podvazem a. lienalis. Pacientka
pooperačně přeložena na KARIM k stabilizaci stavu a po komplexní terapii přeložena na
lůžkové oddělení PORGYN kliniky. Následně propuštěna do domácí péče, v následujících
týdnech gravidity sledovaná cestou předporodní péče PORGYN. Ukončení těhotenství
plánované na 38.týden gestace císařským řezem.
Závěr: Na popisovaném případu chceme poukázat, že ruptura aneurysma a. lienalis by měla
být zvážená u pacientek s výraznou a nevysvětlitelnou bolesti břicha v oblasti epigastria a
levého mesogastria. Bez ohledu na to, zda je šok nebo bolest nejvýraznějším rysem.
Poděkování
Touto cestou bychom rádi poděkovali I. chirurgické klinice FNOL za spolupráci.
GRAVIDNÍ PACIENTKA S PREEKLAMPSIÍ KOMPLIKOVANOU
SUBARACHNOIDEÁLNÍM KRVÁCENÍM ZPŮSOBENÝM RUPTUROU MOZKOVÉHO
ANEURYSMATU
Frgálová A.
Gynekologicko porodnické oddělení, Nemocnice Agel Prostějov
Úvod: Preeklampsie se objevuje ve 2–8 % všech těhotenství. Její nejobávanější komplikací
je eklampsie-záchvat tonicko-klonických křečí, jehož častým prodromálním příznakem je
bolest hlavy. Právě cefalea je relativně častým, avšak velmi nespecifickým příznakem u
těhotných. Většinou se jedná o tzv. primární bolest hlavy (bez zjevné příčiny). Při nově vzniklé
akutní bolesti hlavy je vždy nutné myslet na sekundární organickou příčinu.
Subarachnoideální krvácení (SAK) je v graviditě raritou. Prevalence se udává 1/100 000
těhotných. Vzniká nejčastěji na podkladě ruptury mozkového.aneurysmatu.
Kazuistika: 21- letá primigravida gh 39+6 byla přivezena v pozdních večerních hodinách
rychlou záchrannou službou pro bolest hlavy, vertigo, zvracení, parestezie horních končetin
a thorakalgie vzniklé po předklonu. Osobní anamnéza byla zcela bez pozoruhodností, průběh
gravidity fyziologický. Vstupní neurologické vyšetření bylo negativní. Pacientka byla
hospitalizována na gynekologii k analgetizaci a observaci. Vstupní TK byl 144/91mmHg, KTG
fyziolog. V necévkované moči byla přítomna bílkovina na +. Podaná analgetika měla rychlý
efekt, pacientka se následující den cítila dobře, přetrvávala jen mírná bolest hlavy, krevní tlak
nadále hraniční. V kontrolní cévkované moči průkaz proteinurie +++. Sběr moči/24 hodin již
nestihl být dokončen. Následující den ráno pacientka udávala akutně vzniklou nesnesitelnou
cefaleu, ztuhlost krční páteře a bolesti v epigastriu, měla hypertenzi 160/110mmHg. Provedli
jsme urgentní císařský řez, porozený eutrofický chlapec měl Apgar skore 10-10-10. Nativní
CT prokázalo drobné subarachnoideální krvácení, CT angiografie lokalizovala aneurysma na
a. communicans ant. Pacientka byla ihned přeložena na neurochirurgické oddělení vyššího
pracoviště, kde cestou angiolinky proveden coiling aneurysmatu. Výkon komplikován
masivními spazmy a periprocedurální embolií do větve ACM l.sin. Pro rozvoj edému mozku
byla provedena dekompresní kraniektomie. Po extubaci pacientky klinicky pravostranná
centrální hemiplegie. Díky bezprostředně zahájené intenzivní rehabilitaci je dnes po roce a
půl pacientka chodící s přetrvávající slabostí PHK, s dopomocí schopna péče o dítě.
Závěr: SAK v graviditě je raritní, avšak akutní život ohrožující stav nejčastěji vzniklý na
podkladě ruptury cévního aneurysmatu iniciovaného hypertenzí. Typickým symptomem bývá
cefalea doprovázená hypertenzí, což může být snadno mylně přisuzováno progresi
preeklampsie tak jako v našem případě. Silná nově vzniklá cefalea by měla vždy vzbudit
podezření na tento stav. Akutní CT mozku je suverénní diagnostickou metodou, bylo by
chybou jeho neprovedení ze strachu z ozáření plodu. Rozhodujícím faktorem pro osud
těhotné a dítěte je rychlá diagnostika a dobře fungující multidisciplinární spolupráce.
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Klíčová slova: preeklampsie-subarachnoideální krvácení – hypertenze-cefalea
PERINATÁLNÍ PALIATIVNÍ PÉČE
Hálek J., Rellová J.
Novorozenecké oddělení, Podpůrný a paliativní tým FN Olomouc
Perinatální paliativní péče je poskytována rodinám, u jejichž dítěte/plodu bylo před jeho
narozením nebo po něm diagnostikováno život ohrožující nebo limitující onemocnění, ale
také v případě časné prenatální ztráty, porodu mrtvorozeného dítěte nebo porodu dítěte na
hranici viability. Tato péče je nutně multidisciplinární. Autoři uvádí základní informace o
důležitém tématu a krátké ilustrativní kazuistiky.
DEVASKULARIZACE PÁNVE POMOCÍ LIGATUR HYPOGASTRICKÝCH ARTERIÍ (HAL)
V MANAGEMENTU POSTPARTÁLNÍ HEMORAGIE
Hanulíková P.
Úvod: Metodou volby vedoucí k devaskularizaci pánve je na našem pracovišti od roku 2005
ligatura hypogastrických arterií (HAL). Cílem této práce je analýza jednotlivých indikací a zda
komplikace a peroperační krevní ztráta závisí na rizikových faktorech a/nebo typu ligatury.
Metody: Retrospektivní kohortová studie zahrnující 129 pacientek v období od ledna 2005 do
prosince 2021. Pacientky byly rozděleny do skupin s nízkým a vysokým rizikem prepartálně.
HAL byla provedena v prvním kroku profylakticky či terapeuticky nebo jako akutní výkon při
reoperaci. Komplikace byly specifikovány jako časná a pozdní pooperační morbidita.
Výsledky: V kohortě 129 žen, u kterých byla provedena HAL v managementu postpartální
hemoragie, mělo 30,2 % (39/129) pacientek prenatálně podezření na poruchu placentace
(placenta accreta spectrum – PAS), 28,7 % mělo jiný rizikový faktor (placenta praevia,
předchozí císařský řez atd.) a 41,1 % nemělo prenatálně zjištěn žádný rizikový faktor.
Průměrný věk pacientek byl 33,6 let (SD 4,67), BMI 26 (SD 3,83), v 48,8 % se jednalo o
primiparitu.
Hypogastrické arterie byly ligovány jako první krok devaskularizace pánve v 110/129 (85,3
%) případů, v polovině případů (52/110 - 47,3 %) šlo o profylaktickou ligaturu. Ve vysoce
rizikové skupině s podezřením na PAS v pak byla profylaktická ligatura provedena ve všech
případech. Nejvyšší počet terapeutického využití HAL v prvním (67,2 %) i druhém kroku (68,4
%) byl ve skupině pacientek bez známého rizikového faktoru, tedy z indikace hemoragie
způsobené hypotonií či abrupcí placenty (44,8 % prvotně a 31,6 % při reoperaci), přítomného
hemoperitonea (19,0 %, resp. 31,6 % při reoperaci). Postpartální hysterektomie byla
provedena u 48,8 % (63/129) případů. Zachování dělohy bylo možné u 72,7 % (48/66)
pacientek s terapeutickou ligaturou, při profylaktickém výkonu pak nemusela být
hysterektomie provedena ve 34,6 % (18/52).
Komplikace byly kalkulovány u 113 pacientek. V 5/113 (4,4 %) případech došlo k lézi
močového měchýře, 18/113 (15,9 %) pacientek mělo známky koagulopatie a 44/113 (38,9
%) vyžadovalo více než 4 transfuzní jednotky. Více komplikací (72 %) nastalo, když byla HAL
provedena ve 2. kroku než při profylaktické proceduře (39 %) (P = 0,021). Statisticky
významné rozdíly nebyly v průměrné krevní ztrátě v jednotlivých rizikových skupinách (P =
0,288) nebo v závislosti na typu HAL (P = 0,2772).
Prenatální diagnóza jakéhokoli rizikového faktoru byla spojena s nižším počtem časných
pooperačních komplikací. Žádné komplikace se nevyskytly v 71 % případů ve skupině
s vysokým rizikem, v 70 % se středním rizikem a 35 % ve skupině s nízkým rizikem (P
<0,001). Pozdní komplikace (pozdní morbidita), zastoupeny potřebou pozdní reoperace nebo
infekce, se vyskytly pouze u 10/113 pacientek (9 %, nelze provést porovnaní pro jednotlivé
rizikové skupiny).
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Závěr: Devaskularizace pánve pomocí HAL je spojena s vysokým procentem úspěšnosti při
minimálních časných i pozdních operačních komplikacích. Nejméně komplikací nastalo při
profylaktické ligatuře. Nedošlo k žádnému případu nekrózy měkkých tkání ani k ischemickým
komplikacím.
DIAGNOSTICKÁ PŘESNOST PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY PŘI DETEKCI
ABNORMÁLNĚ INVAZIVNÍ PLACENTY: IMPLEMENTACE „PRO FORMA FOR
ULTRASOUND REPORTING IN SUSPECTED ABNORMALLY INVASIVE PLACENTA
(AIP): AN INTERNATIONAL CONSENSUS “
Hanulíková P.
Úvod: Přesná prenatální diagnostika abnormálně invazivní placenty (AIP, či nově placenta
accreta spectrum – PAS) je zásadní pro snížení mateřské morbidity a mortality. V našem
centru se věnujeme problematice pacientek s rizikem AIP od roku 2005, od roku 2017 se
řídíme mezinárodním konsenzem pro diagnostiku AIP.
Cíl práce: Cílem naší studie bylo popsat diagnostickou přesnost prenatální diagnostiky –
ultrazvukové vyšetření (UZ) abdominálním a vaginálním přístupem (potvrzeno zobrazením
magnetickou rezonancí – MRI) v souboru 17 pacientek s rizikem AIP (PAS) vyšetřených dle
mezinárodních diagnostických kritérií. Sekundárním cílem bylo zjistit sílu asociace mezi
každým UZ znakem a otestovat jejich individuální prediktivní přesnost při detekci invaze.
Výsledky: Ze souboru pacientek byla 1/17 falešně pozitivní, placenta accreta nebyla
potvrzena histopatologickým vyšetřením, ale placentu nebylo možné odloučit a byla
provedena postpartální hysterektomie. 1/17 pacientek byla falešně negativní, předpokládali
jsme pouze dehiscentní dolní děložní segment, placentu však nebylo možné odloučit a byla
provedena hysterektomie, v histologickém vyšetření byl nález fokálních ložisek akrétní
placenty. MRI byla provedena u 88 % (15/17) případů a ve všech případech potvrdila
diagnózu. Ultrazvuk jako primární metoda vykazoval senzitivitu 90 % a specificitu 86 %.
Senzitivita a specificita pro každý UZ znak byla kalkulována s ohledem na jednotlivé případy.
Nejlepší senzitivity i specificity zároveň dosahuje ztráta retroplacentární zóny,
nejspecifičtějším znakem je bulging, vysokou senzitivitu vykazuje též hypervaskulární
interface močového měchýře a placenty.
Závěr: Vzhledem k závažnosti diagnózy AIP a jejímu narůstajícímu výskytu je prenatální
diagnostika klíčová. Vysoké sensitivity a specificity lze dosáhnout použitím jednotných
diagnostických kritérií.
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RUPTURA DĚLOHY U PACIENTKY S PŘÁNÍM VBA2C S NÁSLEDNOU
POSTPARTÁLNÍ HYSTEREKTOMIÍ
Honová S1, Špaček R1,2, Šimetka O1,2
1Gynekologicko – porodnická klinika FN Ostrava
2Gynekologicko – porodnická klinika LF OU
Úvod: Porod u ženy s anamnézou dvou a více císařských řezů probíhá většinou per
sectionem cesaream (SC). Přibývají však ženy, které i přes doporučení SC chtějí rodit
podstoupit pokus o vaginální porod (TOLA2C/VBA2C). V případě, že těhotná vedení porodu
per vias naturales zvažuje, měla by podstoupit konzultaci s individuálním posouzení rizik a
doporučením taktiky vedení porodu.
Metodika: Popis případu
Výsledky: Prezentujeme kazuistiku 31- leté VII.gravidy/II.pary, sledované v prenatální
poradně Gynekologicko – porodnické kliniky FNO od 37. týdne gravidity. S ohledem na stav
porodních cest vč. dolního děložního segmentu byl rodičce doporučen císařský řez, který
opakovaně odmítla. V t.g. 40+2 byla přivezena na GPK FNO pro kolapsový stav, silnou bolest
břicha a absenci pohybů plodu. Při vstupním ultrazvukovém vyšetření byla zjištěna abrupce
placenty a mrtvý plod. Byl indikován urgentní SC, při kterém byla zjištěna rozsáhlá ruptura
přední stěny děložní a byl vybaven mrtvý plod. Vzhledem k devastujícímu poranění dělohy
a krvácení byla provedena hysterektomie jako život zachraňující výkon.
V druhé části práce se zabýváme predikcí rizika a vedením porodu u žen s přáním VBA2C
na naší klinice. Rodičkám splňujícím kritéria je umožněno rodit per vias naturales.
Závěr: Ruptura dělohy je vzácná, ale závažná komplikace gravidity nebo porodu. Četnost
této komplikace je asi 1 % u žen s anamnézou jizvy po císařském řezu a roste s jejich počtem.
Mezi klinické příznaky patří abdominální bolest, zástava děložní činnosti, krvácení a
v nejzávažnějších případech známky hemoragického šoku. V posledních letech na naší
klinice roste počet žen, které si přejí VBA2C. Tyto ženy by měly podstoupit detailní konzultaci
se stanovením rizik, které pro ně vedení porodu per vias naturales představuje.
BIOCHEMICKÉ MARKERY KARDIÁLNÍ A PLACENTÁRNÍ DYSFUNKCE
V TĚHOTENSTVÍ S RŮSTOVOU RESTRIKCÍ A PREEKLAMPSIÍ
Horejsková S1, Dudová A1, Roubalová L2, Krofta L1, Feyereisl J1
1Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, Česká republika
2Fakultní nemocnice, Olomouc, Česká republika
Úvod: Dlouhou dobu panovalo přesvědčení za vznik a rozvoj růstové restrikce u plodu v
těhotenství je zodpovědná patologická funkce placenty. V posledních letech se objevily studie
popisující, že růstová restrikce není způsobena pouze nedostatečnou funkcí placenty, ale
svůj velký podíl zde má i poškozená funkce kardiovaskulárního systému u matky. Cílem této
práce je analyzovat laboratorní markery placentárního postižení a postižení
kardiovaskulárního systému u těhotných žen s diagnózou růstové restrikce plodu.
Metodika: Jedná se o prospektivní kohortovou studii. Zařazeny jsou ženy s jednočetnou
graviditou, s plodem s EFW pod 10. pct nebo s diagnostikovanou preeklampsií. Jako kontrolní
skupina slouží ženy s nekomplikovaným průběhem gestace a eutrofickým plodem.
V současné době je ve studii zařazeno 355 pacientek, z toho je 190 kontrol. U pacientek jsou
v rámci odběrů krve analyzovány markery placentárního postižení: s-Flt, PlGF (hodnoceny
na BRAHMS KRYPTOR analyzátoru) a dále markery kardiálního postižení: NT-proBNP,
troponin-T a copeptin (hodnocen na BRAHMS KRYPTOR analyzátoru).
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Výsledky: Průměrný gestační věk při zahrnutí do studie byl u skupiny symptomatických žen
34. gestační týden, u kontrol 36. gestační týden. Tyto dvě skupiny se významně nelišily ve
věku, BMI a paritě. Signifikantní rozdíl mezi symptomatickými ženami a kontrolami byl při
hodnocení krevního tlaku. U žen s FGR byly statisticky významně vyšší hodnoty krevního
tlaku (syst. TK: 131 vs. 122 (p 0,00)); diast. TK: 85 vs. 75 (p 0,00)). U žen v symptomatické
skupině byl analyzován statisticky signifikantní rozdíl při hodnocení markerů placentárního
postižení ve všech sledovaných markerech (p-0,001). Při hodnocení laboratorních markerů
kardiálního postižení jsme u symptomatických žen pozorovali signifikantně vyšší hladiny NTproBNP (p 0,00), troponinu (p 0,00) i copeptinu (p 0,04). Signifikantní zvýšení hladin pro
copeptin jsme pozorovali u pacientek s preeklampsií, narozdíl od skupiny pouze s FGR, kde
pro copeptin signifikantní rozdíl prokázán nebyl.
Závěr: Pacientky s růstovou restrikci u plodu mají vyšší krevní tlak než pacientky
asymptomatické a dle analýzy našich dat můžeme říci, že u těchto žen dochází i
k signifikantnímu zvýšení laboratorních markerů kardiovaskulárního poškození oproti ženám
s fyziologickým těhotenstvím. Na základě naší práce nyní můžeme tudíž predikovat, že u
těhotenství s růstovou restrikcí dochází nejen k postižené funkci placenty, nýbrž i k alteraci
kardiovaskulárního systému u matky.
ÚSPĚŠNÝ BIPOLÁRNÍ OBRAT PLODU ZEVNÍMI HMATY PŘISPÍVÁ K SNÍŽENÍ
FREKVENCE CÍSAŘSKÝCH ŘEZŮ. NAŠE 2LETÉ ZKUŠENOSTI
Hyklová P., Dörr A., Fabian M., Smetanskyj V., Szwarc M., Nevlud Z.
Slezská nemocnice v Opavě, gynekologicko – porodnické oddělení, primář MUDr. Alfréd
Dörr, CSc.
Úvod: Poloha koncem pánevním je poloha fyziologická a na konci těhotenství se s ní
setkáváme u 3-4 % gravidit. Je zatížená vyšší perinatální mortalitou a morbiditou plodů, proto
je většina těchto těhotenství ukončováno císařským řezem. Frekvence císařských řezů se na
našem pracovišti dlouhodobě drží v rozmezí 18-20 %. Jednou z možností, jak snížit rizika
plynoucích ze spontánního porodu koncem pánevním a zároveň snížit frekvenci
císařského řezu je se pokusit plod obrátit do polohy podélné hlavičkou pomocí bipolárního
zevního obratu. Tento obrat se provádí mezi 36-38 týdnem gravidity za daných podmínek
(fyziologická jednočetná gravidita) a za respektování kontraindikací (stavy po operacích na
děloze, VVV dělohy, myomy).
Metodika: Jedná se o analýzu 20 těhotných za roky 2018 a 2019, u kterých byl proveden
obrat zevními hmaty. V našem souboru bylo 12 nulipar, 7 primipar a 1 secundipara v rozmezí
35+1 až 38+2. Těhotné k provedení výkonu jsou přijímány ráno. Součástí příjmu je
anamnéza, vaginální vyšetření a provedení ultrazvuku. Před výkonem se aplikuje tokolýza.
Samotný obrat se provádí pod ultrazvukovou kontrolou, kdy bezprostředně po výkonu se plod
monitoruje pomocí CTG. Hospitalizace trvá do následujícího dne a před propuštěním se opět
provádí CTG monitor a ultrazvuková kontrola. Dále následují běžné ambulantní kontroly.
Výsledky: Z celkového počtu pokusů se obrat povedl u 10 těhotných, což je 50 %. Ze
skupiny úspěšných obratů 8 žen porodilo spontánně záhlavím. Dva porod byly ukončeny
císařským řezem z důvodu patologického CTG. V souboru těhotných s neúspěšným
pokusem tři ženy porodily spontánně koncem pánevním, bez komplikací. Zbylé gravidity byly
ukončeny plánovaným císařským řezem. Nesetkali jsme se s žádnou závažnou komplikací
jako je abrupce placenty, hypoxie plodu, traumatismus plodu, poranění dělohy. Ani u jednoho
pokusu nebyla vyvolána kontrakční činnost či odtok VP, který by vedl k porodu.
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Závěr: Z dané analýzy vyplývá, že naše úspěšnost zevního obratu činí 50 %, což odpovídá
celosvětovému průměru. Výskyt závažných komplikací je vzácný. Zevní obrat by měl být
podporován, představuje metodu pro ženy, které mají obavy z vaginálního porodu koncem
pánevním a je prostředkem, jak dále snižovat procento císařských řezů a komplikací s ním
související.
PRULENTNÍ SYMFIZITIDA - KAZUISTIKA
Hytha O.
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Teoretický úvod: Infekční zánět spony (symphysitis pubis purulenta) je vzácné onemocnění,
o to vice, vyskytne-li se v těhotenství či u mladých lidí. Toto onemocnění často začíná
nenápadnými příznaky, které mohou rychle přejít do závažného stavu.
Výzkumná otázka: příznaky a diagnostika purulentní symfizitidy
Metody: kazuistika z Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem
Výsledky: shrnutí informací o purulentním zánětu stydké spony
Závěr: ponaučení o vzácné diagnóze
Klíčová slova: Purulentní symfizitida, infekce stydké spony
V této přednášce bych rád kolegy upozornil na případ poměrně vzácné diagnózy, se kterým
jsem se setkal v naší nemocnici. Jedná se o případ 35leté pacientky, která byla na našem
odddělení sledována pro hrozící předčasný porod. V krátkém čase se u pacientky rozvinuly
nenápadné příznaky onemocnění, které rychle přešly do vážného stavu vedoucího
k předčasnému ukončení těhotenství.
PROGNÓZA NOVORODENCOV S ODTOKOM PLODOVEJ VODY V PREVIABILNOM
OBDOBÍ
Chovancová D., Hartmannová I., Vadkerti D.
Novorodenecká klinika M.Rusnáka LF SZU a UN, Bratislava, Slovensko
Úvod: Predčasný odtok plodovej vody v previabilnom období medzi 16.- 24. gestačným
týždňom je závažným problémom, ktorý môže mať negatívne dôsledky pre matku aj plod.
Napriek nízkej incidencii, (postihuje menej ako 1% gravidít), manažment takýchto matiek
vyvoláva množstvo otázok najmä ohľadom na riziká vedúce k závažnej morbidite a dlhodobej
morbidite novorodencov. Šance novorodenca na prežitie ovplyvňujú viaceré faktory:
závažnosť oligohydramnia, gestačný vek pri odtoku vody a čas, ktorý uplynul od momentu
odtoku do pôrodu. Dlhá latencia (niekoľko týždňov) teoreticky môže znižovať riziká spojené s
extrémnou prematuritou, ale na druhej strane môže zvyšovať ohrozenie plodu v dôsledku
expozícii subklinickej chorioamnionitíde.
Metodika: V retrospektívnej analýze 435 predčasne narodených deti s hmotnosťou pod
1500g, ktoré boli liečené na Novorodeneckej klinike M.Rusnáka LF SZU a UNB v Petržalke
v rokoch 2017-2021, autori analyzujú súbor 22 novorodencov, ktoré mali v anamnéze
predčasný odtok plodovej vody pred ukončeným 24. gestačným týždňom gravidity. Hoci sa v
súbore nachádza len 22 novorodencov, predstavuje táto skupina v z kategórie detí s veľmi
nízkou pôrodnou hmotnosťou narodených 5% a vedie často k zložitým medicínskym
problémom.
Výsledky: Pacienti súboru mali pôrodnou hmotnosť 430-1490 g( 2 z nich s intrauterínnou
rastovou reštrinkciou), gestačný vek v rozpätí 23+4 až 31+5 gestačných týždňov. Exitovali 4
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pacienti (dve deti v priebehu prvého dňa na respiračné zlyhanie, jedno 3. deň života pre IVH
gr.3 a jeden pacient vo veku 21. dní života v dôsledku neskorej sepsy). 60% prežívajúcich
malo chronické pľúcne ochorenie. Nekrotizujúcu enterokolitídu mal 1 pacient, dvaja IVH gr.3.
Pľúcna hypertenzia si u 4 pacientov vyžadovala liečbu NO.
Záver: Na základe analýzy výsledkov novorodencov s odtokom vody v previabilnom období
je dôležité v prenatálnom období veľmi uvážlivo liečiť tehotnú antibiotikami, správne
načasovať podanie kortikoidov. Manažment novorodencov po pôrode zahŕňa adekvátnu
stabilizáciu, komplexnú intenzívnu starostlivosť s optimálnou ventilačnou stratégiou, vrátane
aplikácie surfaktantu a v prípade rozvoja perzistujúcej pľúcnej hypertenzie využitie
inhalačného NO. Z dlhodobého hľadiska je v tejto skupine nezrelých detí je v popredí
chronické pľúcne ochorenie.
VÝZNAM PÉČE PORODNÍ ASISTENTKY V POPORODNÍM OBDOBÍ ŽENY
Hendrych Lorenzová E., Janoušková K.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Fakulta zdravotnických studií
Západočeská univerzita v Plzni
Teoretický úvod: Výzkum se zaměřuje na význam péče porodní asistentky u žen v
šestinedělí. Tato péče je převážně preventivní a velké místo zaujímá edukace. Péčí porodní
asistentky v šestinedělí je možné předcházet somatickým, psychickým i sociálním
disbalancím.
Výzkumná otázka: Jaký je význam péče porodní asistentky v poporodním období?
Metody: Metodou výzkumu byl kontrolovaný ošetřovatelský experiment a hloubkové
rozhovory. Podstatou bylo porovnání dvou rozdílných skupin. Experimentální skupinu tvořilo
100 žen s péčí porodní asistentky v šestinedělí, kde proběhly tři návštěvy v období
šestinedělí. Kontrolní skupinu tvořilo 100 žen bez péče porodní asistentky v šestinedělí. Poté
byly provedeny hloubkové rozhovory s pěti ženami, u kterých proběhla minimálně 3x
návštěva porodní asistentkou v domácím prostředí.
Výsledky: Byla zjištěna statisticky významná souvislost mezi rizikem poporodní deprese a
problémy s péčí o novorozence (p=0,016). Také byl zjištěn statisticky významný rozdíl ve
výskytu problémů s péčí o novorozence dle přítomnosti porodní asistentky (p =0.005) a péčí
porodní asistentky v oblasti kojení (p=0,049). Z hloubkových rozhovorů bylo zjištěno, že ženy
hodnotily péči porodní asistentky jako velmi významnou. Poporodní období bylo pro ženy
velmi zranitelné a křehké a porodní asistentka pomohla ženám nejvíce v oblastech zvyšování
mateřských kompetencí, podpoře vztahu mezi matkou a dítětem a jistotě při poskytování
péče.
Závěr: Výsledky ukázaly, že péče porodní asistentky vede k prevenci zdravotních i
psychických komplikací u žen v šestinedělí. Péčí porodní asistentky nedochází k častější
identifikaci potíží, ale můžeme říci, že dochází k časnějšímu rozpoznání příznaků a zahájení
léčby.
Klíčová slova: porodní asistentka, šestinedělí, poporodní deprese, kontaktní rodičovství,
komunitní péče
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HYDROCOLPOS U PLODU JAKO PŘÍČINA ZÁVAŽNÉ POSTNATÁLNÍ KOMPLIKACE
Jouzová A1, Hruban L1, Jouza M2, Meixnerová I1, Rejdová I1, Janků P.1
1Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno
2Pediatrická klinika LF MU a FN Brno
Úvod: Atrezie hymen je nejčastější vrozenou vadou ženského urogenitální traktu.
Neperforovaný hymen způsobuje kompletní uzávěr vaginálního introitu s násedným možným
vznikem hydrocolpos. Incidence se v odborné literatuře pohybuje mezi 0,0014 a 0,1 % za rok,
respektive 1 na 16000 donošených novorozenců ženského pohlaví. Klinicky se hymenální
atrezie manifestuje v novorozeneckém období jako hydro(metro)colpos nebo v období
menarche jako hematocolpos. Spektrum klinických projevů je poměrně široké, od mírných
případů, které zůstávají nediagnostikované až do adolescence, po těžké případy obrovské
intraabdominální masy způsobující útlak břišních orgánů, zjištěné většinou již prenatálně. Dle
dostupné literatury je nejčastěji útlakem postižen urogenitální trakt, a to obstrukční uropatie.
Cíl: Prezentace raritního případu VVV genitálu se snahou o důraz na prenatální diagnostiku.
Materiál a metodika: Prezentace případu primigravidy, přijaté na porodní sál pro akutní
abrupci placenty ve 34. týdnu gravidity. Při vstupním orientačním ultrazvukovém vyšetření byl
detekován objemný hematom retroplacentárně a jako vedlejší nález neurčitá anechogenní
cystoidní formace v oblasti malé pánve u plodu ženského pohlaví. Do 10 minut byl proveden
akutní císařský řez, novorozenec s dobrými perinatálními parametry byl předán do péče
pediatrů. Dosavadní gravidita probíhala bez komplikací, s normálními nálezy v rámci UZ
screeningů, pouze od 20. t.g. nález perzistující levostranné horní duté žíly a mírně zúžený
aortální istmus.
2. den po porodu se u novorozence začíná projevovat porucha pasáže a známky ileu na
RTG, byl indikován překlad na jednotku intenzivní novorozenecké péče Pediatrické kliniky
Fakultní nemocnice Brno. Po přijetí volil chirurg konzervativní postup, ale pro postupné
zhoršení stavu novorozence bylo v plánu přistoupit k akutní chirurgické revizi dutiny břišní
pro probíhající ileózní stav. Po konzultaci s gynekologem bylo před operačním vstupem
indikováno UZ vyšetření břicha, které odhalilo objemnou cystoidní formaci malé pánve
dosahující od perinea supraumbilikálně a těsně přiléhající za močový měchýř a uretru. K další
specifikaci útvaru a objasnění anatomických poměrů v malé pánvi bylo indikováno vyšetření
magnetickou rezonancí, které potvrdilo podezření na hydrocolpos a mírnou oboustrannou
ureterohydronefrózu. Dětským gynekologem byla indikována incize neperforovaného hymen
v celkové anestezii. Při výkonu bylo vydrénováno 140 ml čiré až bělavé tekutiny, drén byl
ponechán do 3. pooperačního dne. Po drenáži došlo ke kompletní úpravě abdominální
distenze a ileózního stavu bez nutnosti operační revize.
Závěr: Atrézie hymen patří mezi nejčastější vrozené vývojové vady ženského genitálu, je
třeba na ni myslet v rámci prenatální ultrazvukové diagnostiky, projevy mohou být pozdní.
Ačkoliv řešením této VVV je ve většině případů prostá punkce, v případě nepoznané vady
může způsobit i závažné komplikace.
NEIMUNNÍ HYDROPS PLODU
Kratochvílová T., Maděrková Tozzi M., Durdová V., Ľubušký M.
Úvod: Fetální hydrops je charakterizován přítomností tekutiny nejméně ve dvou tělních
dutinách (ascites, pleurální výpotky a/nebo perikardální výpotky) často spojené s kožním
edémem. Prevalence je uváděna 1 na 2000 narozených.
Pouze v 10 % případů se jedná o hydrops imunní v důsledku hemolytické nemoci plodu
způsobené aloprotilátkami, 90 % případů hydropsu je tzv. hydrops neimunní.
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Etiologie neimunního hydropsu zahrnuje kardiovaskulární abnormality (strukturální vady,
arytmie), chromosomální abnormality, vrozené vady, kongenitální infekce, metabolická
onemocnění, tumory placenty.
Jedná se o zavážný stav s vysokou perinatální mortalitou uváděnou mezi 70-90 %. Přibližně
50 % plodů umírá v děloze, při přetrvávání hydropsu 50 % nepřežije novorozenecké období.
Výsledky: Klientka byla referována do Centra fetální medicíny na superkonziliární vyšetření
ve 34. týdnu. U plodu byl diagnostikován náhle vzniklý hydrops a přítomen polyhydramnion.
Byla zajištěna konzultace neonatologem, dětským kardiologem a klinickým psychologem a
následně provedena indukce plicní zralosti plodu kortikosteroidy a laboratorní vyšetření,
včetně vyšetření kongenitálních infekcí.
Z výsledků vyšetření byla vyloučena u těhotné ženy erytrocytární aloimunizace a
fetomaternální hemoragie (FMH 1,23ml) jako příčina hydropsu, dále vyloučena preeklampsie,
diagnostikována virová infekce virem Herpes simplex, provedena léčba infekceantivirotiky.

34. týden – fluidothorax, mírný ascites, kožní edém

35. týden - regrese výpotku ve třetím prostoru, vyloučeno pravostranné srdeční selhávání,
iatrogenní předčasný porod neindikován
36. týden - abnormální ultrazvukový nález u plodu již nepřítomen
41. týden - indukce vaginálního porodu z indikace potermínové těhotenství, porozeno živé
děvče, porodní váhy 3200 g bez známek
hydropsu, 3. den života propuštěna v dobrém stavu s maminkou domů
Závěry:
Hydrops plodu je zavážný stav s vysokou perinatální morbiditou a mortalitou, navzdory
rozsáhlým vyšetřováním etiologie hydropsu cca v 18 % zůstane neobjasněna. Intrauterinní
infekce bývá příčinou hydropsu v 7 % případů. V péči o těhotné ženy hraje zásadní roli
ultrazvukové vyšetření a je nutný multidisciplinární přístup. V případě naší klientky došlo ke
regresi hydropsu inutero.
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PLACENTA INCRETA
Kutová T., Velemínský M.
Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
Úvod: Nejen operace na děloze jsou rizikovým faktorem pro vznik chorobně adherující
placenty, ale i placentace v dolním děložním segmentu, multiparita a vyšší věk matky.
Prezentovaná kazuistika popisuje případ prenatálně nediagnostikované morbidně adherující
placenty s následnou hysterektomií při sectio caesarea.
Popis případu: Do perinatologického centra Nemocnice České Budějovice a.s. byla
přivezena rychlou záchrannou službou 37letá pacientka ve 33. týdnu gravidity pro krvácení.
Anamnesticky byla pacientka po třech vaginálních porodech a dvou revizích dutiny děložní
pro zamlklé těhotenství. Placenta dle ultrazvukového vyšetření při příjmu zasahovala z přední
stěny do dolního děložního segmentu.
Pro primární podezření na parciální abrupci placenty bylo těhotenství ukončeno akutním
císařským řezem v celkové anestezii. Po proniknutí do dutiny břišní byla viditelná lividní stěna
dělohy v dolním děložním segmentu se suspekcí na poruchu placentace. Placenta se nedala
odloučit. Bylo vysloveno podezření na chorobně adherující placentu a vzhledem
k pokračujícímu krvácení a vyčerpání dostupných možností bylo přistoupeno k hysterektomii.
Vzhledem k oběhové nestabilitě v průběhu anestezie, odhadované krevní ztrátě 1500ml a
iontové dysbalanci byla pacientka přeložena ke stabilizaci vitálních funkcí a vyvedení
z celkové anestezie na anesteziologicko-resuscitační oddělení. Histologicky byla definitivně
potvrzena klinická diagnóza placenta increta. Pacientka byla propuštěna 7. den po císařském
řezu na neonatologické oddělení za novorozencem v celkově dobrém stavu.
Diskuze: V prenatální péči jde hlavně o identifikaci těhotných s vyšším rizikem abnormální
invaze trofoblastu. Podezření může být vysloveno na základě anamnézy a ultrazvukového
vyšetření. Typickými znaky je ztráta homogenity placentární tkáně, která je nahrazena
vícečetnými placentárními lakunami v místě přiléhajícímu k myometriu, dále ztáta
hypoechogenní linie mezi placentou a myometriem a současně ztenčení síly myometria pod
1 mm. Ztráta nebo přerušovaná linie mezi dělohou a močovým měchýřem je posledním
typickým znakem UZ vyšetření. Ke zpřesnění diagnostiky lze použít barevné dopplerovské
mapování.
Pokud je vysloveno podezření na abnormální invazi trofoblastu v jakémkoli týdnu gravidity,
měla by být pacientka referována k superkonzilárnímu vyšetření. Při potvrzení diagnózy by
měla rodit na pracovišti, které je schopno vyřešit předpokládané komplikace. Řešení
komplikací vyžaduje týmovou a mezioborovou spolupráci (porodník, onkogynekolog, urolog,
intervenční radiolog, anesteziolog, neonatolog). Samotný management péče se odvíjí od
hloubky invaze trofoblastu a přání pacientky zachovat fertilitu. Konzervativní přístup
s ponecháním morbidně adherující placenty in situ se pojí s vysokým rizikem komplikací, a to
zejména se život ohrožující krvácením, sepsí, sekundární hysterektomií a úmrtím matky.
V případě splnění reprodukčních nároků ženy přichází v úvahu císařský řez s hysterektomií
a oboustrannou salpingektomií zkušeným operatérem ve 34.-36. týdnu gravidity. Pro
minimalizaci krevní ztráty je možnost využítí intervenční radiologie k okluzi arteriae iliacae
internae.
Závěr: Abnormálně invazivní placenta a život ohrožující krvácení představují nejzávažnější
komplikace porodu, a to především v předem neodhalených případech. Klíčem k řešení je
pečlivý individuální přístup ke každé pacientce, přesná ultrazvuková diagnostika a týmová
mezioborová spolupráce na pracovišti, které je schopno poskytnout adekvátní kompletní péči.
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VÝZNAM STM V PERINATOLOGII
Lázničková L.
Centrum naděje a pomoci Brno ČR
Úvod: Nedílnou součástí perinatologické péče je stanovení délky těhotenství, stanovení
pravděpodobného termínu porodu. Na začátku těhotenství tato zásadní informace přináší
jistotu, zda se nejedná o zmlklé těhotenství či dokonce mimoděložní těhotenství, na konci
těhotenství stanovený termín porodu ovlivňuje to, zda bude porod vyvoláván pro
potermínovou graviditu.
Metodika: K početí může dojít pouze v den ovulace. Ovulace ale zdaleka neprobíhá 14. den
menstruačního cyklu. Na základě studie 335 těhotenství od 300 žen došlo ke známkám
ovulace, a tedy k početí do 15. dne cyklu ve 24 % cyklů, a naopak v 34 % cyklů došlo k početí
po 22. dni cyklu, dokonce až 81. DC.
Pro stanovení termínu porodu se vychází především ze znalosti symptotermální metody
(STM), pokud není vedení záznamu STM k dispozici, tak dle UTZ, pokud možno do 8. týdne
těhotenství.
STM je založena na vyhodnocení dobře sledovatelných změn kvality hlenu hrdla děložního a
změn bazální tělesné teploty. K jejich změnám dochází v souladu s tím, jak se mění
hormonální hladiny v těle ženy v závislosti na tom, zda a kdy dochází k ovulaci.
K ovulaci může dojít kdykoliv v průběhu jednoho menstruačního cyklu. V souvislosti s blížící
se ovulací dochází k navýšení hladiny estrogenů, tedy i hlen v dané době bývá řidší. Po
ovulaci dochází k navýšení hladiny progesteronu, který hlen zahustí, a současně pro jeho
termogenní efekt dochází k vzestupu BTT. Jsou vypracována pravidla, která určují, jak
sledované příznaky správně vyhodnotit, a tedy v záznamu STM se dobře zorientovat.
Metodu STM může používat každá motivovaná žena, která je schopná změřit si bazální
teplotu a sledované zapsat do záznamové tabulky.
Pro výpočet délky těhotenství, termínu porodu vycházíme ze stanovení prvního dne vzestupu
BTT.
Výsledky: V dané práci vycházím ze souboru žen, které porodily v období leden 2017–duben
2020. Primipar bylo 128, druhý až třetí porod byl 166x, naopak 6.-10. porod 9x. V daném
souboru bylo 285 těhotenství, (85 %) ukončeno v termínu 38+0 až 42+0, respektive 256
těhotenství (76 %), ukončeno v termínu 38+0 až 41+0. K porodu po 41+0 došlo v 9 % všech
těhotenství. Sekce v období od 41+0 byla pouze v 1 případě.
Celkem v daném souboru z 335 porodů bylo ukončeno 41 sekcí, tedy 12 %. Poloviční počet
oproti celostátnímu průměru. Pro stanovení termínu porodu se vychází z předpokladu trvání
těhotenství 266 dnů od známek ovulace/početí:
Známky
termínu
početí – den cyklu
Počet
%
9 až 13
11
4
14 až 15
61
20
16 až 21
127
42
22 až 33
83
28
34 až 50
16
5
51 až 82
5
1
Závěr:
• Symptotermální metoda představuje jen minimální nároky na ženu, dá se využít i při
nepravidelném režimu, při různých časech měření, při nočním vstávání k dětem či při
nemoci v průběhu cyklu, a při tom přináší nedocenitelnou jistotu, znalost jak pro ženu,
tak i gynekologa
•

Pokud víme, kdy ve skutečnosti došlo k početí, nastavíme správně délku těhotenství,
vyhneme se falešným diagnózám zmlklého těhotenství na začátku gravidity či naopak
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•
•

falešné informace o přenášení ke konci těhotenství. Tím je šance na snížení počtu
císařských řezů v důsledku vyvolávání porodu pro údajné přenášení.
K početí „později“ může dojít i u ženy, která má dosud „pravidelné cykly“.
To, že má žena 28denní cyklus, neznamená, že má ovulaci 14. den cyklu.

AKUTNÍ ATAKA ZÍSKANÉ TROMBOTICKÉ TROMBOCYTOPENICKÉ PURPURY ANEB
ÚSPĚŠNÁ LÉČBA VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU V TĚHOTENSTVÍ
Macečková P.1, Špaček R.1,2, Gumulec J.2,3, Šimetka O.1,2
1 Gynekologicko – porodnická klinika Fakultní nemocnice Ostrava
2 Lékařská fakulta Ostravské university
3 Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava
Úvod: Trombotická trombocytopenická purpura (TTP) je vzácná život ohrožující trombotická
mikroangiopatie (TMA) způsobená nedostatkem metaloproteázy ADAMTS13. Těhotenství
může spouštět akutní ataky TTP. Odlišení od ostatních TMA asociovaných s graviditou je
obtížné zvláště u první ataky TTP. Správná diagnóza je zásadní pro volbu terapie.
Metodika: Kazuistika – popis případu
Případ: Prezentujeme kazuistiku 35leté IIIg/Ip v 31. gestačním týdnu, která byla odeslána na
naše pracoviště pro náhodný záchyt anémie a trombocytopenie u obvodního gynekologa.
Doposud nebyla vážně nemocná, těhotenství probíhalo fyziologicky, a kromě ojedinělých
petechií na kůži dolních končetin byl fyzikální nález bez pozoruhodností. Ze vstupních odběrů
zjištěna mikroangiopatická hemolytická anemie s trombocytopenii (MAHAT). Ve spolupráci
s hematology v rámci diferenciální diagnostiky odebrána aktivita ADAMTS13 a zjištěn její
deficit, který potvrdil akutní formu TTP a promptně byla zahájena série výměnných
plazmaferéz (PEX) s kortikoterapií. Na základě multioborového konzilia pro kompenzovaný
klinický stav nebylo indikováno ukončení těhotenství a byla snaha dosáhnout alespoň 34.
týdne těhotenství. 24.den hospitalizace bylo dosaženo částečné remise TTP, a proto
pokračováno v udržovacích plazmaferézách v těhotenství až do 36. gestačního týdne, kdy
byla zahájena indukce porodu.
Závěr: Akutní TTP je život ohrožující příhoda vyžadující bezodkladný multidisciplinární
přístup, zvláště když se objeví během těhotenství nebo v období po porodu. Klinický úsudek
a vyšetření ADAMTS13 a multioborový přístup jsou rozhodující pro správnou diagnózu a
vhodný terapeutický přístup. Diagnóza TTP není indikací k ukončení viabilního těhotenství,
záleží na gestačním stáří plodu. V našem případě časná intervence pomohla zabránit vzniku
vážné fetální růstové restrikce či fetální ztrátě a vedla k úspěšnému ukončení těhotenství
nekomplikovaným porodem plodu vyššího gestačního stáří bez jakéhokoliv nežádoucího
efektu na plod.
Klíčová slova: Trombotická trombocytopenická purpura, plazmaferéza, mikroangiopatická
hemolytická anémie
VÝZNAM 3D ULTRAZVUKOVÉHO VYŠETŘENÍ CNS PLODU
Maděrková Tozzi M., Frisová V., Ľubušký M.
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
Úvod: Ačkoli 2D ultrazvuk prováděný podle pravidel Mezinárodní společnosti ultrazvuku v
porodnictví a gynekologii (ISUOG) a FMF představuje zlatý standard při vyšetření CNS i
dalších struktur plodu, v posledních letech se stále více přikládá význam 3D ultrazvukového
vyšetření.
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Metodika: Při vyšetření CNS během hodnocení podrobné morfologie ve II. trimestru si
zobrazujeme dvě axiální roviny-umožňují vizualizaci mozkových struktur důležitých pro
posouzení anatomické integrity mozku. Tyto roviny se běžně označují jako transventrikulární
rovina a transcerebelární rovina. Třetí rovina, tzv. Transstalamická rovina, se často přidává,
většinou za účelem biometrie. K nejvýznamnějším a klinicky nejvíce používaným typům 3D
zobrazení patří multiplanární mód, rekonstrukce široké vrstvy, VCI-C_ Volume contrast
paging, tomografické nebo tzv. Multislice rendering. Mezi výhody patří: možnost sdílení
objemových dat s ostatními specialisty, možnost interaktivní off-line analýzy dat bez
přítomnosti pacienta, možnost rotace objemových dat zhodnocením anatomických detailů v
několika různých rovinách, možnost mnoha typů 3D zobrazení, které umožní operatérovi
optimálně zobrazit vyšetřovanou strukturu. Nevýhodami pak jsou vyšší cena ultrazvukových
přístrojů, delší doba off-line rekonstrukce po odchodu pacienta, závislost možností a kvality
off-line rekonstrukce na kvalitě uložených dat, limitace možností a kvality off-line rekonstrukce
zkušenostmi operatéra a závislost kvality interpretace dat na erudici operatéra.
Závěr: 3D ultrazvuk umožňuje rychlé, snadné a exaktní nastavení midsagitálního řezu
mozkem plodu, které je ve 2D ultrazvuku zvláště ve II. trimestru často obtížné. Z tohoto
důvodu je 3D ultrazvukové vyšetření vhodným doplňkem standartního 2D. Usnadňuje a
zpřesnuje diagnostiku anomálií středových struktur mozku - corpus callosum, vermis
mozečku a cavum septi pellucidi.
SPONTÁNNÍ KONCEPCE TROJČAT KRÁTCE PO CÍSAŘSKÉM ŘEZU
Osičková V., Eim J.
Nemocnice Vyškov p.o., Gynekologicko-porodnické oddělení, Vyškov, Česká republika
Úvod:
Trojčetná gravidita po spontánní koncepci se vyskytuje s incidenci 1:8000 jednočetných
gravidit. Vícečetná gravidita je spjata s častějším výskytem komplikací průběhu těhotenství a
porodu, má i své specifické komplikace. Mimo zdravotní rizika sebou nese i psychosociální a
ekonomické důsledky, s jejichž znalostí se pár rozhoduje o dalším průběhu gravidity.
Kazuistika: Popisujeme případ spontánní koncepce trojčetného těhotenství u 24leté
pacientky 4 měsíce po císařském řezu.
Závěr: Spontánní koncepce trojčetné gravidity je vzácná. Ve většině případů se jedná o
koncepci spojenou s metodami asistované reprodukce. Trigemini v České republice porodí
5-10 žen ročně. Ve většině případů dochází ke spontánní, nebo selektivní redukci jednoho,
či více plodů v průběhu I. trimestru.

ČASNÉ POUŽITÍ ECULIZUMABU U PACIENTKY S POSTPARTÁLNĚ VYJÁDŘENÝM
ATYPICKÝM HEMOLYTICKO-UREMICKÝM SYNDROMEM
Piegzová A.1,3, Šimetka O.1,3, Gumulec J.2,3, Špaček R.1,3
1 Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
2 Hematoonkologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
3 Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Teoretický úvod: Atypický hemolyticko-uremický syndrom v těhotenství (pregnancyassociated atypical haemolytic uraemic syndrom, p-aHUS) se řadí mezi vzácné trombotické
mikroangiopatie (TMA) a vyskytuje se s četností 1:25000 gravidit. Nejčastějšími nemocemi
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s projevy TMA v těhotenství a po porodu jsou preeklampsie (PE) a HELLP syndrom. Mezi
méně časté příčiny řadíme pak trombotickou trombocytopenickou purpuru (TTP) a p-aHUS.
Rozlišení mezi PE, HELLP sydromem, TTP a p-aHUS je stěžejní, neboť léčbou první volby u
p-aHUS je blokáda komplementu eculizumabem. Častěji se v praxi jako první použijí nejprve
plazmaferéza a/nebo kortikoterapie. Tyto postupy jsou však při p-aHUS méně efektivní. Jejich
upřednostněním tak může dojít k odsunutí optimální léčby v čase a vystavit potenciálně
pacientku většímu riziku.
Metodika: Popis případu
Výsledky: Předkládáme kazuistiku 39leté pacientky, která byla hospitalizována v 37.týdnu
gravidity s gestační hypertenzí a růstovou restrikcí u plodu. Vzhledem k výše uvedenému
byla u této pacientky zahájena indukce porodu. Pro známky hrozící hypoxie u plodu byl
nakonec porod ukončen akutním císařským řezem s peroperačním nálezem abrupce
placenty. Během několika hodin po operaci u pacientky došlo k rozvoji akutního respiračního
a renálního selhání, se současnou poruchou vědomí, trombocytopenií a hemolytickou anémií.
Neprodleně byla poskytnuta komplexní podpůrná anesteziologicko-resuscitační péče
zahrnující mezi jinými i kontinuální veno-venózní hemodialýzu. Pro známky oběhově
nestability bylo současně indikováno zahájení léčby eculizumabem. I přes promptní a
adekvátní léčbu však u této ženy došlo k rozvoji terminálního stádia onemocnění ledvin.
Následné genetické testování u ní odhalilo vrozené abnormity proteinů komplementu –
sníženou expresi membránového kofaktorového proteinu (MCP, zahrnující v našem případě
rizikový haplotyp MCPggaac) a kombinaci variant v rámci rizikového haplotypu
CFH-H3. Aplikace inhibitorů komplementu tak pokračovala bez přerušení a o 22 měsíců
později pacientka podstoupila transplantaci ledviny.
Závěr: Náš případ zdůrazňuje důležitost multidisciplinární spolupráce u takto vzácné
diagnózy. Časné zahájení léčby eculizumabem v tomto případě s největší pravděpodobností
zachránilo naši pacientku. Navazující dlouhodobá léčba pak přispěla k úspěšné transplantaci
ledviny.
SPOKOJENOST ŽEN S PORODEM
Ratislavová K.
Západočeská univerzita, Fakulta zdravotnických studií, Plzeň, Česká republika
Teoretický úvod: Spokojenost s porodem je možné definovat jako retrospektivní hodnocení
porodu rodičkou, které je ovlivněno mnoha situačními, kognitivními a emocionálními faktory.
Spokojenost a nespokojenost nemusí tvořit kontinuum, ženy mohou být spokojeny s
některými aspekty zkušenosti a nespokojeny s jinými.
Výzkumná otázka: Jaké jsou výsledky Škály spokojenosti s porodem v České republice?

Metody: Kvantitativní výzkum využil českou verzi Škály spokojenosti s porodem (Cz BSS-R),
která byla distribuována ženám do 1 roku po porodu prostřednictvím on-line fora v říjnu 2021.
Mezinárodní nezisková organizace International Consortium for Health Outcomes
Measurement doporučuje škálu Birth Satisfaction Scale – Revised využívat jako instrument
pro hodnocení kvality intrapartální péče po celém světě.
Výsledky: Bylo vyhodnoceno celkem 461 plně vyplněných dotazníků. Průměrný věk účastnic
byl 29,81 (SD 4,82) let. Většina žen (N=392; 85 %) porodila v termínu, zatímco 33 žen
porodilo předčasně (7 %) a 36 žen porodilo po termínu (N=36; 8 %). Většina účastnic byla
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vdaná (N=242; 52 %), N=202 (44 %) byla svobodná a menšina žen byla rozvedená (N = 17;
4 %). Tři sta šestnáct (69 %) žen bylo primipar a N = 145 (31 %) vícerodiček.
Ženy rodící vaginálně byly významně více spokojené s porodem (měly signifikantně vyšší
skóre CZ-BSS-R) ve srovnání s těmi, které měly operativní porod (p<0.001). Bylo také
pozorováno, že ženy podstupující plánovaný císařský řez (dále jen CS) měly významně vyšší
skóre CZ-BSS-R (všechny dílčí škály a celkové) ve srovnání s těmi, které podstoupily akutní
CS (p<0.001). Dále bylo pozorováno, že ženy, které porodily po termínu, měly významně
nižší celkové skóre CZ-BSS-R ve srovnání s ženami, které porodily v termínu (p<0.05).
Existuje poměrně málo výzkumů o zkušenostech žen s porodem po termínu ve srovnání s
předčasným porodem. A konečně, analýza invariance zjistila, že ženy, které vnímaly samy
sebe před porodem jako „vystresované“, měly signifikantně nižší celkové skóre CZ-BSS-R
než ženy, které se vnímaly jako „klidné“ (p<0.001).
Závěr: Zjištění podporují zdravotní politiku nízkého podílu císařských řezů. Další výzkumy
doporučujeme zaměřit na získání důkazů o tom, jak ženy vnímají porod po termínu, a na
proaktivní využití intervencí, které snižují stres již před porodem a zvyšují porodní
spokojenost.
Klíčová slova: škála spokojenosti s porodem, císařský řez, porod po termínu, stres
MIMONEMOCNIČNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVA VE 36.TÝDNU TĚHOTENSTVÍ
Sebroňová Š., Zemanová D., Pavlásek J.
Krajská nemocnice Liberec a.s., Gynekologicko-porodnické oddělení, Liberec, Česká
republika
Teoretický úvod: Srdeční zástava v graviditě je raritní komplikace. Outcome pacientek závisí
především na příčině srdeční zástavy, mimonemocniční srdeční zástavy však mají míru
přežití nižší než srdeční zástavy, které se odehrají v nemocnici. Důležitou součástí
resuscitace těhotné pacientky je uvolnění aortokavální komprese pomocí manuálního
odtlačení dělohy doleva, eventuálně provedení perimortem císařského řezu.
Metody: Prezentujeme kazuistiku mimonemocniční srdeční zástavy ve 36.týdnu těhotenství.
Výsledky: Případ úspěšné kardiopulmonální resuscitace mimonemocniční srdeční zástavy
ve 36.týdnu těhotenství, obnovení spontánní cirkulace po 30 minutách od zástavy oběhu.
Závěr: Srdeční zástava v těhotenství vyžaduje multidisciplinární přístup. Kruciální součástí
resuscitace je uvolnění aortokavální komprese. Pokud trvá těhotenství více než 20 týdnů
nebo lze dělohu vyhmatat nad úrovní pupku a výše a okamžitě zahájená resuscitace není
během prvních 4 minut úspěšná, je doporučeno ve 4.minutě zahájit perimortem císařský řez
a plod vybavit do 5 minut od zástavy oběhu.
Klíčová slova: srdeční zástava v těhotenství, kardiopulmonální resuscitace, manuální
odtlačení dělohy doleva, perimortem císařský řez
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FARMAKOLOGICKÝ MANAGEMENT SPONTÁNNÍHO POTRATU V I. TRIMESTRU,
V OBDOBÍ OD 1.10. 2019 DO 31.12. 2020 NA GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉM
ODDĚLENÍ FAKULTNÍ THOMAYEROVY NEMOCNICE V PRAZE
Sejkorová K., Kolek P.
Gynekologicko-porodnické oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, Česká
republika
Spontánní potrat se objevuje u 14-19 % klinických gravidit. Již více než 70 let je běžnou
metodou léčby revize dutiny děložní pomocí vakuumaspirace. Smysl je vyprázdnit dělohu co
nejdříve, aby se předešlo vzniku infekce. Dnes díky časné diagnostice spontánních potratů
narůstá počet RCUI. Instrumentální revize dutiny děložní je v 4-10 % [1] spojená s riziky, ty
nejzávažnější mohou ovlivnit další reprodukci. Nezanedbatelné jsou také rizika spojená
s nutnou celkovou anestezií.
Farmakologické řešení snižuje potřebu chirurgické revize, je šetrné podobně jako expektační
přístup-čekání na spontánní vypuzení. Podání Misoprostolu zkracuje dobu (v porovnání s
placebem) potřebnou pro vypuzení. [2]
Misoprostol neboli 15-deoxy-16-hydroxy-16-methyl analog PGE1 je levné, bezpečné a
orálně, sublinguálně či vaginálně užívané léčivo. Na našem pracovišti máme pro jeho využití
v těchto případech speciální informovaný souhlas s užitím neregistrovaného léčivého
přípravku Misoprostolu k indukci potratu odumřelého plodu.
Popisujeme zkušenost s podáním Misoprostolu při dg. zamlklého těhotenství či
inkompletního abortu. Prováděli jsme sběr dat ve skupině 154 pacientek. Podávali jsme 400800 mcg (dávku je možné 1x zopakovat) Misoprostolu s.l. či p.o. Sledovali jsme úspěšnost
metody, příp. zda a při jakém dávkování byla nutná chirurgická intervence.
REFERENCE

[1] Ngai, Chan, Tang 2001 – Vaginal misoprostol as medical treatment for first trimester
spontaneous miscarriage (Laferia, 1986; Hammerslough, 1992; Farell et al., 1982;
Heisterberg et al., 1986)
[2] Misoprostol to treat missed abortion in the first trimester K. Gemzell-Danielsson, P.C.
Ho, R. Gómez Ponce de León, A. Weeks, B. Winikoff, First published: 25 October 2007
POSTPARTÁLNÍ TROMBOTICKÝ MIKROANGIOPATICKÝ SYNDROM
Sýkorová K.
Oblastní Nemocnice Kladno, Oddělení Gynekologicko-porodnické, Kladno, Česká republika
Klíčová slova: Trombotická mikroangiopatie, renální insuficience, HELLP syndrom, gravidita
Úvod: U gravidních pacientek se nejčastěji při nálezu trombocytopenie, edémů, elevace
jaterních testů a hypertense pomýšlí na HELLP syndrom (2-12 % u preeklampsií), avšak
v této kazuistice bychom rádi poukázali i na jiné stavy spojené s těmito symptomy, které je
třeba v diferenciální diagnostice neopomíjet.
Diskuze: Klinické a laboratorní nálezy v diferenciální diagnostice trombocytopénií (zejména
u trombotické mikroangiopatie jako např. atypický hemolyticko-uremický syndrom – aHUS vs.
HELLP syndrom,) a jejich význam v potvrzení definitivní diagnózy. Na kazuistice 29leté
pacientky popíšeme klinický obraz a diagnosticko-terapeutický algoritmus.
Metoda-Kazuistika: 29letá žena, těhotná 33+2, II/0 přijata k vyloučení gestóz pro hypertensi
(TK 160/110) a otoky končetin. Při příjmu bez subjektivních obtíží, pouze lehce anxiózní.
Pohyby plodu cítila, voda plodová zachovaná, nezakrvácela, stahy negovala, bolesti hlavy,
poruchy visu či bolesti v epigastriu nepozorovala. Vstupně TK 145/100, afebrilní, normálního
koloritu. Děloha nebolestivá, normotonická, vaginálně bez nekrvácení, končetiny prosáklé.
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Při vaginálním vyšetření klidový těhotenský nález. Při ultrazvuku vitální proporcionální plod,
placenta na zadní stěně, bez zn. odlučování či hematomu. CTG záznam při příjmu
fyziologický. Po příjmu byl pacientce podán Diazepam jednorázově. Vstupně elevace
renálních a jaterních parametrů (zejména elevace kreatininu, kyseliny močové, bilirubinu,
laktátdehydrogenázy-LD, AST, ALT), trombocytopenie, v krevním nátěru hojné schistocyty, a
koagulopatie (zejména elevace D-dimerů, pokles antitrombinu a fibrinogenu). Pro
přetrvávající hypertenzi a progresi renální insuficience a koagulopatie následně týž den
gravidita ukončena akutním císařským řezem s Dg. HELLP syndrom/diff. dg HUS. Výkon
s krevní ztrátou cca 800ml a komplikován mnohočetným drobným krvácením, hypotonií
děložní a při vybavení lůžka dochází k inverzi děložní. Během výkonu pacientka
kompenzována s TK s maximem do 160/108mmHg. Po vybavení dítěte podána standartní
uterotonika, 4 g fibrinogenu, 2x Anbinex 50IU/ml, Exacyl 1 g, dexamethason 10 mg bolus. Po
výkonu pacientka přeložena na metabolickou JIP ON Kladno. Zde laboratorně se známkami
mírné anemie, progresí trombocytopenie a po substituci anbinexu a fibrinogenu s mírnou
úpravou koagulogramu. Na JIP parenterálně infúze krystaloidů s magnéziem, dále aplikován
heparin (nikoliv nízkomolekulární) při renální insuficienci a antihypertenzní terapie. První
pooperační den pacientka již normotenzní, bez známek krvácení s přiměřenou tekutinovou
bilancí, avšak s progresí renální insuficience a laboratorních známek aHUS (vysoké hodnoty
LD, bilirubinu a schistocytů), kvůli nímž u pacientky zvažována plazmaferéza, a proto
referována na vyšší pracoviště – VFN. Zde na oddělení akutní medicíny zajištěna antibiotiky,
renální parametry již ve fázi úpravy, a proto přistoupeno jen k podání čerstvé mražené
plasmy. U pacientky došlo ke zlepšení klinického stavu, regresi edémů a poklesu renálních
parametrů. Následně pacientka přeložena zpět na gyn.-por. oddělení ON Kladno.
Závěr: Na podkladě laboratorních výsledků a klinického projevu stav u pacientky
interpretován nejspíše jako postpartální trombotický mikroangiopatický syndrom (PTMS).
V širší diferenciální diagnostice trombocytopénií u gravidních je tudíž vždy nutné
nezapomínat na klinické jednoty jako např. aHUS, PTMS či jiné trombotické mikroangiopatie,
které mohou v klinickém obraze imitovat HELLP syndrom.
AKUTNÍ FETO-FETÁLNÍ TRANSFUZE JAKO ZÁVAŽNÁ KOMPLIKACE
MONOCHORIÁLNÍ GRAVIDITY VE 3. TRIMESTRU – KAZUISTIKA
Šafářová R., Vojtěch J., Hašlík L., Heřman H., Krofta L., Feyereisl J.
Ústav pro péči o matku a dítě, Centrum fetální medicíny, Praha, Česká republika
Úvod: Akutní feto-fetální transfuze je specifickou komplikací monochoriálních gravidit. Jedná
se o náhlý jednosměrný transfer objemu krve z jednoho plodu do druhého přes vaskulární
placentární anastomózy, k němuž dochází při náhlém poklesu tlaku nebo srdeční frekvence
jednoho z plodů. Tím dojde k akutní exsangvinaci dvojčete, které se chová jako donor,
zatímco recipient je ohrožen objemovým přetížením a srdečním selháním. Většinou bývá
diagnostikována až ex-post na základě úmrtí jednoho nebo obou plodů. Neurologická
prognóza závisí na délce trvání inzultu a transfundovaném objemu krve. Riziko akutní
transfuze závisí na přítomnosti širokých superficiálních anastomóz typu A-A nebo A-V, které
umožňují rychlé přesuny velkého objemu krve v krátkém časovém intervalu.
Kazuistika: 29letá I/0, gemini monochoriati biamniati po spont koncepci, gravidita dosud bez
obtíží, sledována do 28. týdne u registrujícího gynekologa. Pro předčasný odtok vody plodové
ve 30+3 týdnu těhotenství vyšetřena v intermediárním centru (03:00), zahájena indukce plicní
zralosti, tokolýza a podána ATB, poté transfer do perinatologického centra, kde vstupní CTG
fyziologické (05:30). Příjmový UZ nález: 2 vitální plody, PPHL/PPHL, placenta na PS. Za
observace na porodním sále pokračování zavedené terapie, provedeny odběry KO, BCH a
koagulace-bez pozoruhodností, proveden odběr kultivace z pochvy a recta na GBS a
ESBL.Tentýž den v 8:30 proveden konsiliární UZ: Plod A – AS pravidelná, eutrofický plod,
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EFW 1441g, pct. 27, a. umbilicalis s normálním tokem, pozitivní end-diastolický tok, a. cerebri
media PI 1,5 (5. pct.), PSV-MCA 34 cm/s (norma), CPR 1,3 (5. pct), zjištěn patologický tok
v ductus venosus (reverzní vlna A), dilatace a hypokontraktilita myokardu, trikuspidální
regurgitace III. Plod B – AS pravidelná, eutrofický plod, EFW 1358g, pct. 17, a. umbilicalis
s normálním tokem, pozitivní end-diastolický tok, a. cerebri media PI 1,58 (5. pct.), PSV-MCA
33 cm/s (norma), CPR 1,4 (5. pct), ductus venosus s hyperkinetickým tokem, prakticky bez
pulzace. Na základě tohoto UZ nálezu s diagnózou akutní fetofetální transfuze indikováno
ukončení těhotenství per SC acutam.
Po porodu novorozenci ošetřeni na porodním sále: Dvojče A (recipient) – 1520 g (60. pct) –
nezralý eutrofický chlapec s přiměřenou adaptací, plethorického vzhledu, APGAR 7-8-9, pH
7,3; na distenční podpoře nCPAP transport na oddělení RES, Hb 227g/l
Dvojče B (donor) – 1210 g (18. pct.) – nezralý eutrofický chlapec s přiměřenou poporodní
adaptací, bledě růžový, APGAR 7-8-9, pH 7,3; transport na nCPAP na oddělení RES, Hb
207g/l s následnou anemizací na Hb 117g/l za 2dny.
Postnatální hodnoty hemoglobinu 2.den po porodu, s rozdílem Hb > 80g/l ( 196g/l - 117g/l )
mezi oběma plody potvrdily naši diagnózu akutní F-F transfuze, stejně jako vysoké hodnoty
NT-pro BNP (30 000) a troponinu u plodu A, který vykazoval UZ známky srdečního selhání z
objemového přetížení.
Závěr: Akutní fetofetální transfuze je závažná a potenciálně fatální komplikace
monochoriálních gravidit, kterou lze jen obtížně predikovat. V tomto případě se dosud jednalo
o fyziologický průběh gravidity. Diagnóza vedoucí k neodkladnému císařskému řezu byla
stanovena až na základě vyšetření žilního systému plodů a posléze myokardu, přičemž
ostatní vyšetření plodů byla do poslední chvíle v pásmu normálních hodnot. Případ poukazuje
na důležitost komplexního ultrazvukového vyšetření u monochoriálních gravidit.
SÉROVÉ MATEŘSKÉ ANALYTY sFlt/PlGF A JEJICH VÝZNAM PŘI HYPERTENZNÍCH
ONEMOCNĚNÍCH V TĚHOTENSTVÍ
Dudová A., Ondrová S., Hamplova Behavková K., Macková K., Vojtěch J., Hanulíková P.,
Haslik L., Feyereisl J., Krofta L.
Ústav pro péči o matku a dítě Praha-Podolí
Úvod: Sérová analýza mateřských angiogénních faktorů sFlt-1/PlGF je v České republice
hrazená zdravotními pojištovnami od roku 2016. Po zahrnutí této nové diagnostické metody
do našich klinických postupů, doposud publikované hodnoty sFlt-1/PlGF poměru vykazovali
neočekávaně vysokú míru falešné pozitivity. Cílem naší studie bylo porovnat distribuci
angiogénních markerů sFlt-1/PlGF u žen se suspekcí na preeklampsii a u zdravých těhotných
žen.
Metodika: Provedli jsme observační studii založenou na principu případů a kontrol. Do studie
byli zařazené ženy, u kterých jsme měli klinické podezření na preeklampsii. Pro kontrolní
skupinu žen, jsme použili data angiogénních markerů z nekomplikovaných jednočetných
těhotenství. Vyšetření angiogénních markerů se provádělo na plně automatizovaném
analýzatoru Brahms Kryptor.
Výsledky: Celkově bylo do studie začleněno 1921 žen, 869 (45.2 %) žen ve skupině s
podezřením na preeklampsii, 1052 (54.8 %) žen ve skupině kontrol.
Z 869 žen s podezřením na preeklampsii mělo skutečně preeklampsii či HELLP syndrom 343
(39.5 %) žen. Na základě dat z této studie, jsme byli schopní vytvořit referenční hodnoty pro
sFlt-1, PlGF a jejich poměr v nekomplikovaném těhotenství. Sérové hodnoty sFlt-1/PlGF
vykazovali signifikantní rozdíl u žen s podezřením na preeklampsii v porovnání se skupinou
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kontrol. V příslušném pořadí případů a kontrol byl median pro hodnotu PlGF 82.1 ng/L vs.
239.0 ng/L, pro hodnotu sFlt-1 4954.0 ng/L r vs. 2125.0 ng/L.
Závěr: Z naší studie vyplýva, že v diagnostice preeklampsie není vhodné používat jednu
univerzální cut off hodnotu sFlt-1/PlGF poměru pro celé těhotenství.
sFlt-1/PlGF poměr se mění v průběhu těhotenství a je závislý na mnozích faktorech.
Přínosem by bylo vytvořit prediktivní model pro hypertenzní onemocnění v těhotenství. Tento
model by fungoval na principu kombinace rizikových faktorů včetně hodnoty sFlt-1/PlGF
poměrů. Předpokládame, že by dosahoval lepší výsledky nežli samotná hodnota sFlt-1/PlGF
poměru.
COVID-19 A TĚHOTENSTVÍ – NAŠE ZKUŠENOSTI ZA 2 ROKY PANDEMIE
Šinská A., Hostinská E., Pilka R.
Porodnicko-gynekologická klinika FN a UP Olomouc
Teoretický úvod: Péče o těhotné pacientky s onemocněním COVID-19 je neustále
diskutovaným tématem současného porodnictví. I přirozené fyziologické změny v graviditězměna v imunitní odpovědi (snížený počet NK buněk, snížený počet Th1 lymfocytů), změny
v respiračním traktu (snížená celková plicní kapacita) a změny v koagulační kaskádě mají vliv
na průběh onemocnění. Mezi rizikové faktory pro závažnější průběh patří: obezita,
preexistující hypertenze a preexistující diabetes mellitus. Ačkoliv existuje množství faktorů,
které mohou vést k závažnějšímu průběhu onemocnění, dle současných poznatku je až 85
% těhotných pacientek s onemocněním COVID-19 asymptomatických.
Výzkumná otázka: Cílem práce je zhodnotit perinatální výsledky a nejčastější komplikace u
COVID-19 pozitivních rodiček ve srovnání se zdravou populací.
Metody: V porodnické databáze Fakultní nemocnice Olomouc jsme vyhledaly rodičky
s potvrzeným onemocněním COVID-19, které porodily v naši porodnici v období od 1.1.2020
do 31.12.2021. Následně jsme porovnaly způsob porodu, gestační stáří v čase porodu,
incidenci intrauterinního úmrtí a výskyt komplikací se skupinou zdravých rodiček.
Výsledky: V období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 jsme ve Fakultní nemocnici
Olomouc odvedli 4808 porodů, ze kterých se narodilo 4919 dětí. Za 2 roky pandemie jsme
nákazu infekcí COVID-19 prokázaly u 85 rodiček přijatých na porodní sál (1,8 %). Za uvedené
období jsme zaznamenali 19 intrauterinních úmrtí plodu (0,39 %), z toho k 6 případům došlo
právě u COVID-19 pozitivních rodiček. Císařský řez byl u zdravých rodiček proveden celkem
v 1276 případech (26,3 %), u COVID-19 pozitivních rodiček až v 34 případech (40 %). Mezi
nejčastější komplikace pozorované u rodiček patřil rozvoj HELLP syndromu, anebo
preeklampsie (6 případů), spontánní předčasný porod před 37. týdnem (11 případů), akutní
respirační selhání (5 případů), přičemž 2 rodičky následně vyžadovaly napojení na
extrakorporální oběh. K dalším komplikacím patřil rozvoj subfasciálního hematomu a nutnost
operační revize po císařském řezu (2 případy).
Závěr: Podle současných poznatků se průběh infekce COVID-19 u většiny těhotných žen
neliší od netěhotné populace. Onemocnění však pravděpodobně zvyšuje riziko rozvoje
preeklampsie či HELLP syndromu, intrauterinního úmrtí plodu a spontánního předčasného
porodu. Otázkou nadále zůstává dlouhodobý vliv infekce na matku a novorozence.
Klíčová slova: COVID-19, těhotenství, úmrtí plodu, komplikace
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PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA POLYCYSTÓZY LEDVIN – AKTUÁLN MOŽNOSTI
Špálová I.1, Brejchová M.1, Thomasová D.2, Prosová B.3
1 FN v Motole, Praha, Gynekologicko-porodnická klinika
2 FN v Motole, Praha, UBLG
3 FN v Motole, Praha, KZM
Úvod: Vrozené vývojové vady ledvin a močových cest (congenital anomalies od the kidney
and urinary tract-CAKUT) tvoří 20-30 % všech prenatálně diagnostikovaných vrozených
vývojových vad. Prenatální ultrazvuk může diagnostikovat většinu těchto vad.
Metodika: Při hodnocení CAKUT anomálií se zaměřujeme na množství plodové vody,
velikost ledvin, kortikomedulární rozhraní a eventuelní vyskyt cyst v ledvinách. Ve druhé
polovině těhotenství je množství plodové vody závislé zejména na ledvinných funkcích.
Tzn.že normální množství plodové vody je velmi spolehlivým ukazatelem dobré funkce ledvin.
Zvětšené ledviny budou nejspíše spojené s patologickým nálezem. Normální
kortikomedulární rozhraní je charakterizované relativně hyperechogenním kortexem
v porovnání s dření a mělo by být viditelné u všech plodů nejpozději ve 20.týdnu těhotenství.
Kortikální echogenicitu ledvin porovnáváme s játry a se slezinou, dřeň pak porovnáváme
s kortexem. Cystické postižení ledvin může být vyjádřeno přítomností malých nebo větších
cyst či hyperechogenicitou, která je sekundární a bývá způsobena jak mikroskopickými
cystami či dilatovanými tubuly, tak intersticiální fibrózou či zánětem. Direfenciální diagnóza
zahrnuje jak dědičná postižení (polycystic kidney disease) tak renální dysplazie či cystické
tumory.
Výsledky: Během posledních dvou let jsme sledovali minimálně čtyři těhotenství s ARPDK.
Diagnóza byla definitivně stanovena včetně molekulárně genetického vyšetření (v souladu
s literárními údaji) vždy až po 24.týdnu. V diferenciální diagnostice je důležité jak
ultrazvukové vyšetření, MRI, tak molekulárně genetické vyšetření. Dva novorozenci zemřeli
bezprostředně po porodu, dva zbylí jsou ve sledování a budou výhledově zařazeni do
transplantačního programu.
Závěr: Prenatální diagnostika polycystózy ledvin se v současnosti opírá zejména o prenatální
ultrazvukovou diagnostiku eventuelně doplněnou MRI a molekulárně genetické vyšetření.
Bohužel ani komplexní diagnostika neumožňuje uspokojivě stanovit postnatální prognózu.
Riziko perinatálního úmrtí plodu je eventualita, kterou stále nedokážeme stanovit.
HETEROTOPICKÁ GRAVIDITA - DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS
Teemane B.I.M
Oblastní Nemocnice Kladno, Gynekologicko-porodnické oddělení, Kladno, Česká republika
Teoretický úvod: Heterotopická gravidita (HT) je definovaná jako současný výskyt
intrauterinní a ektopické gravidity. Incidence heterotopické gravidity po spontánním početí je
1/30 000 intrauterinních těhotenství. Výskyt HT v rámci asistované reprodukce (AR) je 1:500.
Diagnostikovaná je nejčastěji mezi 5-8. gestačním týdnem, výjimečně po 11.gestačním týdnu.
Mimoděložní těhotenství (GEU) je nejčastější náhlou příhodou břišní v gynekologii.
Nejčastější je ektopická nidace blastocyty ve vejcovodu. Včasná diagnostika heterotopické
gravidity při absenci klinických příznaků je téměř nemožná. Většina kazuistik referuje případy
heterotopické gravidity diagnostikované až ve stádiu ruptury tubární gravidity, hemoperitonea
a hemoragického šoku. V takovém případě je indikována urgentní operační intervence a
léčba hemoragického šoku.
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Výzkumná otázka: Jak vypadá diagnosticko-terapeutický algoritmus HT u pacientky po
opakovaných neúspěšných intrauterinní inseminace (IUI)?
Metody: kazuistika 31leté pacientky s heterotopickou graviditou po IUI ultrazvukové (UZ)
diagnostikovanou s následnou laparoskopickou salpingektomií.
Výsledky: 31letá pacientka, 5x po IUI, gravida2para1, vyšetřena na pohotovosti 20 dní po
IUI pro zhoršující se bolesti břicha trvající 10 hodin. Při UZ vyšetření dutina děložní s gestační
váček (GS) a žloutkový váček (YS), GS odpovídajícím 5+5týdnu těhotenství. Vpravo nad
ovariem kulovitý útvar s centrálně uloženou anechogenitou, ring of fire sign pozitivní a
hemoperitoneum. Hladina hCG v séru 7582U/l neodpovídající nitroděložnímu nálezu.
Provedena laparoskopická salpingektomie a evakuace hemoperitonea s přiměřeným
pooperačním průběhem. Progrese v nitroděložnímu nálezu před propuštěním, dosud
prosperující intrauterinní gravidity.
Závěr: Heterotropická gravidita je raritní diagnóza v gynekologii. U všech incipientních
gravidit po metody asistovanéreprodukce je nutné myslet na riziko vzniku heterotopické
gravidity. Při podezření na heterotopické těhotenství je vhodné sledovat pacientkou s
pravidelnými ultrazvukovými kontrolami a monitorováním dynamiky sér hladinových hCG.
Včasná operační intervence je podmínkou vyloučení rozvoje posthemoragického šoku z
ruptury tuby. Prioritou gynekologa je snaha o zachování intrauterinní gravidity.
Kličová slova: Heterotopická gravidita (HT), Intrauterinní inseminace (IUI), Intrauterinní
gravidita (IUG), Mimoděložní těhotenství (GEU), Asistovaná reprodukce (AR)
TĚHOTENSTVÍ U PACIENTKY PO TRANSPLANTACI LEDVINY PRO FANCONIHO
NEFRONOFTÍZU
Vaňková K.1, Banasinská V.1, Špaček R.1,2, Šimetka O.1,2
1 Gynekologicko – porodnická klinika FN Ostrava
2 Gynekologicko – porodnická klinika LF OU
Úvod: Současná medicína a pokroky v transplantologii umožňují stále více ženám, které
podstoupily transplantaci ledvin otěhotnět a poté i porodit zdravého novorozence.
Tato těhotenství bývají nicméně zatížena vyšším rizikem komplikací, které z transplantace
ledvin vycházejí a měla by být, proto považována za vysoce riziková. Nejčastěji se vyskytuje
hypertenze (až v 54 %), preeklampsie (24–38 %) a diabetes mellitus (8 %). V důsledku toho
jsou tak tyto ženy zatíženy nejen vyšší mateřskou morbiditou, ale i vyšším rizikem
předčasného porodu a s tím spojeným horším neonatálním outcome. Současný konsensus
American Society of Transplantation má za to, že těhotenství by nemělo mít negativní vliv na
funkci štěpu, pokud je jeho funkce doposud v normě. Rozborem těhotenství ženy, po
transplantaci ledviny pro Fanconiho nefronoftízu, se zabývá naše práce.
Metodika: Popis případu
Výsledky: 36letá nullipara byla referována do ambulance pro rizikovou graviditu Fakultní
nemocnice Ostrava pro sekundární hypertenzi a stav po transplantaci pravé ledviny v roce
2014 pro Fanconiho nefronoftízu. Pacientka byla nejprve sledována na nefrologii v IKEM,
poté v roce 2018 pro dobrou funkci štěpu předána do péče nefrologie v místě bydliště. Rané
těhotenství bylo bez komplikací, kombinovaný screening v I. trimestru i ultrazvukové vyšetření
plodu ve 20. týdnu byly negativní, FECHO v normě. Ve 26+4 týdnu gestace hospitalizována
na GPK FN Ostrava pro dekompenzaci krevního tlaku a symptomy cholestázy. Během
hospitalizace byla laboratorně vyloučena preeklampsie i cholestáza a krevní tlak byl
kompenzován ve spolupráci s nefrologem navýšením antihypertenzní terapie. Ve 31+4
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gestačním týdnu opětovně hospitalizována pro dekompenzaci krevního tlaku, s hodnotami
165/115mmHg. Během hospitalizace vybrána kůra kortikoidů k maturaci plic plodu a opět
snaha o kompenzaci krevního tlaku navýšením antihypertenzní medikace ve spolupráci s
nefrologem. Tato již však obtížná a pro progresi hypertenze na plné antihypertenzní terapii a
zhoršení renálních parametrů při pravděpodobně se zhoršující funkci graftu bylo indikováno
ukončení těhotenství ve 32+3 týdnu gestace. Pro gestační stáří při poloze plodu koncem
pánevním byl porozen plod císařským řezem, narodilo se děvče o hmotnosti 1490 g, APGAR
8-9-10, poporodní adaptace byla přiměřená.
Závěr: Těhotenství a porody u žen po transplantacích solidních orgánů by měly být
považovány vždy za rizikové. Doporučené postupy pro optimální péči a klinický management
těhotenství a porodu těchto pacientek jsou ale limitovány. Jednoznačně jsou však tato
těhotenství spojena s vyšší mateřskou i novorozeneckou morbiditou a o tomto by měla být
žena prekoncepčně informována. Péče o takovou těhotnou ženu by poté měly být vždy
multioborová, v těsné spolupráci perinatologa a dispenzarizujícího nefrologa. Při adekvátní
kompenzaci zdravotního stavu, odpovídající imunosupresivní terapii a specializované
prenatální péči mají tyto ženy velkou šanci porodit i když v tomto případě předčasně.
UŽITÍ B-LYNCHOVA KOMPRESNÍHO STEHU DĚLOHY V LÉČBĚ HYPOTONIE
DĚLOŽNÍ PŘI CÍSAŘSKÉM ŘEZU
Vávra K., Špaček R., Vaňková K., Šimetka O.
Gynekologicko – porodnická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
Úvod: Poporodní krvácení je jednou z nejčastějších peripartálních komplikací, která je dle
WHO odpovědná za více než třetinu mateřských úmrtí v souvislosti s porodem. V etiologii
peripartálního krvácení se nejčastěji uplatňuje hypo- až atonie dělohy, poruchy placentace
s různým stupněm trofoblastické invaze nebo rozsáhlá porodní poranění. V České republice
je vypracován metodický postup řešení peripartálního život ohrožujícího krvácení (PŽOK),
díky tomu morbidita i mortalita klesají, navzdory faktu, že incidence této komplikace stoupá.
Jedním z kroků při řešení PŽOK je užití kompresních stehů dělohy, nejčastěji tzv. B-Lynchovy
sutury. Dle dostupné literatury se jedná o jednoduchou, účinnou a levnou metodu, zatíženou
minimem komplikací, která je však v klinické praxi často opomíjena. Cílem této práce bylo
ověřit efektivitu a bezpečnost B-Lynchovy kompresní sutury dělohy v terapii hypotonie
děložní při císařském řezu.
Metodika: Retrospektivní vyhodnocení případů peripartálního krvácení u císařských řezů,
řešených B-Lynch suturou dělohy pro děložní hypotonii, ve Fakultní nemocnici Ostrava za
období 1/2018-1/2020.
Výsledky: Za uvedené období bylo ve Fakultní nemocnici Ostrava odvedeno 4611 porodů,
z čehož císařským řezem bylo ukončeno 1277 těhotenství a B-Lynchova sutura pro děložní
hypotonii byla provedena v 17 případech. Průměrná krevní ztráta u operace byla 841 ml. Ve
všech případech znamenalo užití B-Lynchovy kompresní sutury dělohy definitivní zástavu
krvácení, bez nutnosti dalších terapeutických opatření či provedení hysterektomie. V našem
souboru jsme také nezaznamenali žádnou ze vzácně popisovaných komplikací, jako jsou
infekce dělohy, nekróza dělohy, nebo ileus.
Závěr: Použití B-Lynchovy sutury v léčbě peripartálního krvácení pro děložní hypotonii u
císařského řezu je metoda vysoce efektivní, levná s minimem komplikací. Tento závěr je
v souladu s dostupnou literaturou.
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MANAGEMENT FETÁLNÍ RŮSTOVÉ RESTRIKCE - KLINICKÝ PROTOKOL 2022
Vojtěch J. 1, Hašlík L. 2, Koucký M. 1, Macková K. 2, Šimják P. 1, Hanulíková P. 2, Černý A. 1,
Brandejsová A. 2, Pařízek A. 1, Krofta L. 2
1 Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
2 Ústav pro péči o matku a dítě, Praha
Teoretický úvod: Detailní monitorování a správné načasování porodu plodů s fetální
růstovou restrikcí má za cíl snížení rizika nitroděložního úmrtí a neonatální morbidity.
Managment je problematický zejména u časné formy fetální růstové restrikce do 32. týdne
těhotenství (early-onset FGR), o kterou je pečováno v perinatologických centrech. Zvláště
rizikovou skupinou jsou vícečetná těhotenství s monochoriální komponentou, u kterých jsou
vyžadovány specifické postupy v diagnostice i terapii.
Cíl: Implementace aktuálních poznatků v managementu FGR a publikovaných
konsensuálních doporučení do klinické praxe ve dvou perinatologických centrech, která jsou
součástí konsorcia TRUFFLE 2 study a mají významné zkušenosti s touto problematikou.
Metody: Vytvoření konsenzuálního klinického protokolu po vnitřní oponentuře v obou
perinatologických centrech
Výsledky:

Závěr: Standardizace léčebných postupů u závažných patologií, spolu s pravidelným
auditem výsledků péče, je klíčová ke zlepšování výsledků naší práce.
Klíčová slova: fetální růstová restrikce, FGR, early-onset, late-onset, gemini
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