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KV nemoci komplikují 1 – 4 % gravidit a trend výskytu 
zaznamenává vzestup. 

Příčiny
- nárůst těhotenství u žen s vrozeným srdečním 
onemocněním (85% - 90% pacientů s  vrozeným 
onemocněním srdce se dožije dospělosti) 
- vyšší věk těhotných obecně, zvyšující se výskyt 
rizikových faktorů KV nemocí, zahrnujících diabetes 
mellitus, hypertenzi, obezitu, preeklampsii a multifetální 
gravidity (v důsledku nárůstu in vitro fertilizací). 



Mortalita v  souvislosti s  graviditou je v  ekonomicky 
vyspělých zemích nízká. 

Přítomnost onemocnění srdce matky je nejvýznamnější 
příčinou maternální mortality. Důvodem je skutečnost, že 
gravidita, porod a poporodní období doprovázejí změny, 
které můžou vést k dekompezaci srdečního onemocnění, 
nebo být jeho příčinou. 



➢ Zvýšené nároky na srdce 

➢ Hyperkoagulační stav

➢ Zvýšené nároky na ledviny

➢ Inzulinová rezistence

➢ Změny v dýchacích cestách

➢ Zvýšená zápalová aktivita

Těhotenství

Robson et al. Am J Physiol. 1989



Preexistující kardiovaskulární nemoc 
POSOUZENÍ RIZIKA SPOJENÉHO S TĚHOTENSTVÍM

➢ Specializované centrum

ESC Guidelines 



Těhotenství je kontraindikováno 

• plicní hypertenze, 
• těžká cyanózou, 
• snížená funkce LK, 
• předchozí peripartální kardiomyopatií s 

neúplným zotavením funkce LK
• obstrukce výtokového traktu LK
• Marfanův syndrom s dilatací kořene aorty 



Pregnancy Heart Team

Minimum
- Kardiolog
- Porodník
- Anesteziolog

Když je zapotřebí
- Kardiochirurg
- Hematolog
- Internista



Kardiální komplikace v průběhu těhotenství 
žen s preexistující KVN                          

srdeční selhání
%



All women delivering in the Netherlands August 2004 - August 
2006 
(n = 371 021)

Maternal morbidity due CVD was 2.3 per 10,000 deliveries 
Maternal mortality rate from CVD was 3.0 per 100,000 deliveries



Vrozené srdeční nemoci (VSN) se u těhotných vyskytují 
častěji než získané srdeční nemoci  

Počet úmrtí v důsledky získaných srdečních nemocí 
v těhotenství převyšuje počet úmrtí 

těhotných s VSN

Nejvyšší je mortalita těhotných 
s nerozpoznaným srdečním onemocněním



Normální!symptom/ nález! Patologický!symptom/ nález!
Periferní!otoky! Otoky,!Cyanóza!

Bolest!na!hrudi! Ponámahová!bolest!na!hrudi!

Dušnost! Těžká!ponámahová!dušnost!

Hyperpnoe! Paroxyzmální!noční!dušnost!

Palpitace! Tachykardie!s!TF!>!120/ min.!

Únava! Obtíže!v!klidu!

Synkopa!–!Kavální!obstrukce! Synkopa!po!zátěži!

Prominující!jugulární!pulzace!! Distenze!jugulárnich!ži l!

Systolický!šelest!1-2/ 6! Systolický!šelest!3-4/ 6!

Horizontální!osa!na!EKG! Diastolický!šelest!

!
!

!

 
Symptomy/Nálezy provázející fyziologické těhotenství jsou 

identické se S/N kardiovaskulárních nemocí 





Limitace využití diagnostických metod

• Procedury využívající radiaci 
   - ne v průběhu prvního trimestru
   - indikovat v případech, kde je indikace
   



Předpokládané dávky záření

..radiation exposure > 50 mGy may be 
associated with an increased risk of 
congenital malformations, growth restriction, 
and intellectual disability.



LIMITACE LÉČBY





Peripartální - KMP

• Peripartální kardiomyopatie (PP-KMP) je forma 

idiopatické KMP, která se manifestuje srdečním selháním 
(SS) v důsledku systolické dysfunkce LK na konci 

těhotenství nebo v průběhu prvních měsíců po 
porodu, bez přítomnosti jiných příčin SS. 

• Jedná se o diagnózu “per-exclusionem”.

Eur J Heart Fail. 2010; 12:767



Předpokládané faktory podílející se  
na patomechanizmu PP - KMP

Lancet 2006; 368: 687–93



Léčba akutního SS v těhotenství

➢ Oxygenoterapie (cílová sat O2 ≥95%),
➢ NIV s PEEP ≈ 5 mmHg, 
➢ Intravenózní diuretika při kongesci: iniciální bolus furosemid 20-40mg 

i.v.,
➢ Inotropní léčba (dobutamin, levosimendan): 
      -  Obraz nízkého CO se znaky orgánové hypoperfuze, nebo 
přetrvávání 
         městnání přes léčbu diuretiky,
      -  Začátek léčby neoddalovat
      -  Ukončení léčby neprodlužovat (adekvátní orgánová perfuze, ústup
          kongesce).

Eur Heart J 2010;12:767-78.



Identifikace pacientky s vysokým rizikem

• LVEF<30% nebo biventrikulární dysfunkce
• Intolerance nízkých dávek BB

Intenzivní péče



Na farmakoterapii rezistentní pacientka

• V případě, že pacientka nereaguje na inotropní léčbu, 
nebo je

     na inotropní léčbě/IABP dependentní ➔ konzultace v 
centru  
     ke zvážení mechanické srdeční podpory / 
transpIantace.

Eur J Heart Fail 2010, 12: 
767
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• Akutní srdeční problémy v těhotenství jsou raritní 
(obecně nízká zkušenost)

• Diagnóza je limitovaná symptomatologií a laboratorními 
změnami souvisejícími s fyziologickou graviditou, s 
omezeným využitím zobrazovacích metod v graviditě

• Léčba je limitovaná na intervence a farmakoterapii 
bezpečnou pro plod a chybějící evidencí

• Přínos vyšetření před nebo na začátku těhotenství u 
rizikových pacientek

Závěr







Preeklampsie

těhotenstvím podmíněná hypertenze s 
proteinurií a případně edémy po 20. týdnu 
gravidity
Před 20. týdnem gravidity se můžeme s 
hypertenzí jako projevem preeklampsie 
setkat u hydati formní moly nebo u 
neimunologického hydropsu plodu



Eklampsie

záchvat tonicko-klonických křečí 
navazujících na těžkou nebo 
superponovanou preeklampsii.
(nemající jinou příčinu v jiné mozkové 
patologii)






