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FYZIOLOGICKÉ ZMĚNY 

Těhotenství je spojeno se změnami téměř 

všech orgánových systémů. 

Změny odrážejí adaptaci organismu ženy na 

nároky vyvíjejícího se plodu. 

Změny zabraňují poškození mateřského 

organismu v průběhu těhotenství, porodu a 

šestinedělí. 



FYZIOLOGICKÉ ZMĚNY 

    Adaptační změny v organismu jsou obvykle 
reverzibilní a vracejí je na původní úroveň  za 
několik měsíců po porodu nebo po ukončení 
laktace. 

 

Pro anesteziologa jsou důležité hlavně změny: 

Kardiovaskulární systém 

Respirační systém 

Gastrointestinální systém 



KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM 

 Změny jsou nutné k uspokojení rostoucích 

nároků plodu v průběhu těhotenství. 

 

 Zdravý kardiovaskulární systém matky 

toleruje tyto změny dobře. Pokud žena trpí 

některou chorobou srdce a cév, mohou být 

změny nebezpečné jak pro ni, tak pro plod. 



KARDIOVALSKULÁRNÍ SYSTÉM 

 Podstatná část změn se odehrává již v časné 

fázi těhotenství ( změny v hormonálním a 

imunitním systému?) 

 

 Nejdůležitější změny : TK, minutový srdeční 

výdej, periferní odpor, srdeční 

frekvence,tepový objem, distribuce krve, 

mění se poloha srdce a jeho velikost 



SRDEČNÍ VÝDEJ 

 Výrazné zvýšení již v I.trimestru, je to 

důsledek zvýšené tepové frekvence a 

tepového objemu 

 Tepová frekvence narůstá od 4.týdne 

 Tepový objem od II.trimestru o 30% 

 30. – 34. týden max. srdečního výdeje, pak 

už se nemění, stoupne až v průběhu porodu 

o dalších 40% 



SRDEČNÍ VÝDEJ 

 Zvyšuje se potřeba myokardu na dostatečný 
přísun kyslíku ( zvýšené riziko pro ženy s 
nemocemi srdce a plic) 

 Zvýšený průtok přes mitrální a trikuspidální 
chlopeň – šelest 

 Srdeční výdej se mění v závislosti na poloze, 
poloha na zádech – útlak v.cava inf. – snížení 
žilního návratu = pokles srdečního výdeje – o 20 
až 30% klesne průtok placentou – hrozí hypoxie 
plodu. Matka kompenzuje srdeční frekvencí. 

 Cave hlavně na konci těhotenství 



KREVNÍ TLAK 

   Arteriální tlak – mírný pokles systolického je 

provázen výrazným poklesem diastolického 

– důsledkem je zvýšení pulsního tlaku 

    (hormonálně podmíněná periferní 

vazodilatace a nižší vizkozita krve) 

   změny již v časné fázi, nejvíce mezi 12. – 26. 

týdnem, pak se zvolna zvyšuje na hodnoty 

před otěhotněním 

 



KREVNÍ TLAK 

 Dodržovat stejné podmínky při měření (manžeta, 
vsedě výšší, vleže útlak v.cava.inf.) 

 III. Trimestr – Poseirův efekt –zvětšená děloha, útlak 
aorty a jejich větví a pokles tlaku v a. femoralis oproti 
a. brachialis – důsledkem je snížení průtoku krve 
dělohou 

 Venozní tlak se zvyšuje hlavně v dolní polovině, útlak 
v.cava inf. a vv. Iliaceae ( riziko vzniku trombotických 
komplikací, hemoroidy, varikozity, otoky DK 

 Tlak v plicním řečišti je neměnný ( snížená cévní 
rezistence) 



PERIFERNÍ ODPOR 

 K poklesu dochází již od 5. týdne, nejnižší 

úrovně dosahuje mezi 16. a 34.týdnem 

 Zpočátku způsobeno snížením tonu hladké 

svaloviny stěn rezistenčních cév, později 

přistupuje pokles hlavně nízkoodporového 

uteroplacentárního oběhu 

 Ve III. trimestru se hodnoty periferního 

odporu vrací k hodnotám před těhotenstvím 



SRDCE 

 Růst plodu – dělohy = elevace bránice 

 Srdce se posouvá vzhůru a rotuje vpřed 

 Zvýšení výkonu srdce provázeno mírnou 

hypertrofií myokardu ( 12%) a vyšší žilní návrat 

– zvětšení síní 

 Změna EKG – elektrická osa se posouvá 

horizontálně  a končetinových a hrudních 

svodech je patrná deprese ST úseku, vlna T je 

ve III.svodu oploštělá a voltáž QRS komplexu 

může být snížená 



PRŮTOK KRVE V JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMECH 

  Děloha – kolem porodu 500-700ml/min 

= 10% min. srdečního výdeje 

  Ledviny – již od I.trimestru stoupá o 50% 

  Kůže – nárůst výrazný, rostoucí metabolismus 
matky – zvýšená produkce tepla. Zvyšuje se 
také prokrvení sliznic – někdy edematozní 
prosáknutí 

   Prsa – zvýšení až o 200ml/min – napětím 
citlivost 

Při fyzické námaze – snížen průtok placentou – 
redistribuce krve do svalů ( u zdravé matky 
vývoj plodu neovlivňuje) 

 



OBJEM A SLOŽENÍ TĚLESNÝCH TEKUTIN 

 Celkový vzestup krevního objemu o 30-50% 

 Hlavně zvětšení objemu plazmy cca o 50% 

 Celkový objem erytrocytů jen o 18% 

 Intravaskulární náplň narůstá od 6.týdne, vrchol 
mezi 32.až 34. týdnem, poté se nemění 

   = diluční či fyziologická anemie 

Vizkozita krve je odvislá od hodnoty hematokritu, 
proto snížená ( proto pokles TK při zvýšeném 
srdečním výdeji a zlepšení perfuze orgánů) 



HEMOSTÁZA 

    Během těhotenství dochází k navození 
hyperkoagulačního stavu 

   - Zamezení vyšším ztrátám při porodu 

   - Výrazně zvyšuje pravděpodobnost 
trombotických komplikací 

 

   koncentrace plazmatických koagulačních 
faktorů VII,VIII a X stoupá výrazně již od 
3.měs., výrazně vzrůstá množství fibrinogenu 



RESPIRAČNÍ SYSTÉM 

 Významné anatomické i funkční změny 

 Rostoucí metabolická potřeba matky i plodu 

 Již v prvních týdnech, adaptace řízena 
hormonálně 

 

 Pro respirační systém není těhotenství 
taková zátěž jako pro kardiovaskulární 
(matky s poruchou respirace snášejí změny 
lépe, než matky s chorobou srdce)  



RESPIRAČNÍ SYSTÉM 

 Postavení bránice, zvyšuje se o 4cm, 

exkurze se rozšiřuje o 1-1,5cm 

 Progesteron indukuje zvýšenou citlivost 

dechového centra na CO2 a to vede ke 

zvýšení dechového objemu 

 Progesteron přispívá k relaxaci hladké 

svaloviny DC ( až o 50%), bronchodilatace 

usnadňuje dýchání 



RESPIRAČNÍ SYSTÉM 

 Vitální kapacita se nemění 

 Dechový objem roste z 500ml na 700ml (40%) a 
tím roste i minutová ventilace 

 Vzrůstá inspirační kapacita o 300ml 

 Snižuje se exspirační rezervní objem (ERV) a 
reziduální objem (RV) a tedy i funkční reziduální 
kapacita ( FRC)  FRC=RV+ERV 

 Alveolární ventilace se navyšuje o 50%, potřeba 
kyslíku roste pouze o 16% - důsledkem je 
hyperventilace v průběhu celého těhotenství 



VYLUČOVACÍ SYSTÉM 

 Průtok krve ledvinami stoupá během 
I.trimestru o 50% 

 Glomerulární filtrace je zvýšená o 40-50% 

    - max. mezi 9. a 16.týdnem 

    - souvisí s vyšším průtokem krve ledvinou a 
nižším onkotickým tlakem plazmy v 
těhotenství. ( větší objem vody v plazmě a 
tím i sníženou koncentrací plazmatických 
bílkovin) 

      



GIT 

 Růst plodu a zvýšený metabolismus – 

stoupají nároky na výživu 

 Anatomické i fyziologické změny, často 

příznaky ranní nevolnost, nauzea, zácpa, 

plynatost.  

 Relaxační účinek progesteronu na hladkou 

svalovinu žaludku a střev 

 



GIT 

 DÚ – prosáklé, zduřelé sliznice, sklon ke 

krvácení 

 Jícen – snížený tonus jícnového svěrače, reflux, 

pálení žáhy 

 Žaludek – snížený tonus hladké svaloviny – 

progesteron, snížená hladina motilinu, narůstá 

hladina gastrinu 

    ( snížená motilita žaludku, zvětšení obsahu, 

pomalé vyprazňování obsahu, vyšší pH 

žaludeční šťávy, nauzea, zvracení) 



PREVENCE ASPIRACE 

- Lačnění (strava 6-8hod, tekutiny 2hod) 

- Těhotná není nikdy lačná 

- Aspirace ( u plného žaludku, u prázného 
žaludku – Mendelson. sy.) 

- Podávání H2 blokátory, antiemetika (snížit 
kyselost pH, objem žaludku, zvýšení tonu 
jícnového svěrače) 

- Kontrola pomůcek – odsávačka (v pohotovosti) 

- Intubace v apnoické pauze, Sellickův hmat 



PREVENCE HYPOXIE 

 Preoxygenace vždy! 

 Ochrana matky a plodu před hypoxií 

 Účelem je denitrogenace plic před apnoickou 

pauzou, nejde o zvýšení sat. O2 

 Při neúspěšné intubaci ( max. 3 pokusy, již s 

prodýcháním), je na prvním místě zajistit 

oxygenaci i alternativním postupem ( LM..) 

 Cave prokrvené a zduřelé sliznice 



PREVENCE HYPOXIE 

 Vždy zhodnotit riziko intubace 

 U těhotných další rizikové  faktory oproti 

ostatní populaci 

 Kontrola Mallampatiho před úvodem – obraz 

se mění 

 Předem známá anamnéza – příprava 

 Včas volat o pomoc, nepřeceňovat své 

schopnosti 

 



PREVENCE HYPOTENZE 

 Prehydratace 

 Včasná aplikace vasopresoru ( Efedrin) 

 Cave u regionální anestezie – udržet 
intravaskulární náplň ( důsledkem blokády 
sympatiku pokles TK – zhoršení 
uteroplacentární perfuze a rozvoj nebo 
prohloubení tísně plodu) 

 Tekutinový preload je nutný a zlepšuje 
uteroplacentární perfuzi 

 



PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 

 Cave aortokavalní sy. ( poloha levý bok, 

zvednout dělohu) 

 Sledovat krevní ztráty 

 Volba anestezie přísně individuální 

 Kontraindikace celkové nebo regionální 

anestezie 

 Prevence TEN – bandáže, LMWH 

 



PLACENTA 

   Průtok krve placentou má zásadní vliv na 
oxygenaci plodu 

  - průtok krve snižuje: kontrakce dělohy, 
hypotenze matky, hyperventilace 
(vasokonstrikce) 

  - kontrakce snižuje: barbituráty, inhalační 
anestetika, B2 mimetika 

  - kontrakce zvyšuje: ketamin, oxytocin, 
ergotamin, prostaglandiny 

   - kontrakce nemění: N2O, opioidy, 
benzodiazepiny, lokální anestetika 



CELKOVÁ ANESTEZIE 

 Bleskový úvod v apnoické pauze po 

preoxygenaci 

 Anestetika: Thiopental, Propofol, Ketamin 

 Relaxace: SCHJ, Rokuronium ( Bridion) 

 Inhalace možno ihned ( těhotné nižší MAC) 

 po porodu analgezie, prohloubení anestezie, 

relaxace ( MgSO4) 

 Analgezie před úvodem (ultiva, ketamin) 

 Ne hyperventilace! 



REGIONÁLNÍ ANESTEZIE 

 Cave vyšší senzitivita k bupivacainu 
(koncentrace a dávky) 

 Dodržovat interval LMWH a aplikace blokády 

 Vlivem gestagenů rozšířený venozní 
epidurální plexus 

 Zvýšená fragilita kapilár 

  = poranění venozního plexu je častější, 
přesto je vznik spinálního hematomu v 
porodnictví vzácný 



REGIONÁLNÍ ANESTEZIE  A LMWH 

 Přítomný hyperkoagulační stav 

 Zvětšen intravaskulární distribuční prostor 
pro LMWH 

 Stoupá glomerulární filtrace a clearence – 
zkracuje se poločas LMWH 

 Existence placentární heparinázy 

 Výsledkem je s pokračujícím těhotenstvím 
postupně klesající hladina anti-Xa po aplikaci 
tromboprofylaktické dávky LMWH 



ANESTEZIE V TĚHOTENSTVÍ 

 Možné operace a zákroky odložit 

 Volba regionální anestezie pokud je to možné 

 I. trimestr  cave 

 V druhé polovině cave kontrakce MgSO4, 

oběhová stabilita  

 Thiopental, propofol, relaxancia, opioidy – 

vše bezpečné 

 Sledovat ozvy v průběhu operace 


