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Rozdělení hypertenzí 

Chronická hypertenze je ta, která se vyskytla 

před těhotenstvím, nebo během prvních 

20.týdnů a je bez proteinurie 

Při chron. hypertenzi je možnost superpozice 

preeklampsie(objeví se proteinurie) 

Ostatní typy hypertenzí jsou přechodné a vždy 

bez proteinurie 

Nejčastější a nejzávažnější je preeklampsie 



Preeklampsie 

Je nejzávažnější typ hypertenze v 

graviditě 

Je to onemocnění vázané na trofoblast a 

podílí se na zvýšení mateřské a 

perinatální mortality a morbidity a na 

zvýšení prematurity a intrauterní růstové 

retardace 



definice 

Preeklampsie je definována jako 

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 hydatiformní moly nebo u 

neimunologického hydropsu plodu 



incidence 

U primipar v 10-14% 

U multipar 5-7% 

V těhotenství se manifestuje 70% 

Po porodu 30% 

U dcer preeklam. matek v 22% 

U sester preeklam. žen v 35% 

 



Etiologie a patogeneze 

Existuje několik teorií o vzniku, které navzájem 
doplňují 

- abnormální trofoblastickáinvaze 

- porucha imunologické adaptace 

- genetické dispozice 

- hypotéza o působení kyslíkových radikálů a       

      protektivní funkci jejich zametačů 

- hemodynamické změny 

- abnormální lipidový metabolismus 



patofyziologie 

Různými mechanismy dochází k 
poškození endotelu cévní stěny 

Poškozeným endotelem cévních stěn 
unikají tekutiny do třetího prostoru, vznikají 
edémy, narůstá hypovolemie a 
hemokoncentrace 

V patologicky nidovaných placentách 
narůstá oxidativní stres, produkce 
toxických látek, které poškozují endotel 



patofyziologie 

Dále dochází k poruše homeostázy 
syntézy vasokonstrikčních a 
vazodilatačních látek s dominancí 
vasokonstrikce 

Na poškozeném endotelu se aktivují 
destičky a neutrifily 

Vzniká generalizovaný vasospazmus, 
aktivace koagulační kaskády, 
multiorgánové selhání 



Klinické příznaky a diagnostická 

ktritéria 

Hypertenze 140/90 a více (nebo zvýšení 
syst.TK o 30 a diast. TK o 15) 

Proteinurie nad 300mg/24 hod ( do 300 je 
těhotenství fyziologické) 

Edémy – nejprve na DK, nebo mohou být 
generalizované na HK a obličeji, závažné 
jsou anasarka, ascites, 
fluidothorax,fluidoperikard 

Přírůstek hmotnosti 



Klinické příznaky a diagnostická 

kriteria 
Cefalea 

Poruchy vízu 

Změny na očním pozadí 

Epigastrická bolest 

Nauzea, zvracení 

Oligurie 

Edém plic a cyanoza 

Známky placentární insuficience 

Zvýšená citlivost na oxytocin 

Předčasná porodní činnost 



laboratoř 

Hyperurikémie nad 320umol/l 

Kreatinin nad 88umol/l 

Hypoalbuminemie 

Trombocytopenie pod 150 tis. 

ALT a AST nad 0,6 

Hemokoncentrace Hb nad 130g/l, Ht nad 38% 

Známky hemolýzy při mikroangiopatii – vyšší LDH a 
nekonjugovaný bilirubin 

Aktivace nekoagulačních procesů – zvýšení FDP, 
snížení fibrinogenu a AT III, prodloužení tromb. Času 

MDA – malondialdehyd, nový marker, produkt 
peroxidace lipidů  



Příznaky těžké preeklampsie jsou indikací ze 

strany matky k ukončení těhotenství 

 

TK nad 160/110 

Proteinurie nad 5g/24 hod 

Hyperurikémie 

Oligurie pod 400ml/24 hod 

HELLP sy 

Plicní edém a cyanoza 

Dysfunkce placenty 

Příznaky rozvoje DIC 

Iniciální prodromy eklampsie 



Indikace k ukončení těhotenství ze 

strany plodu 

Známky ohrožení plodu 

Známky IUGR plodu 

 

 

 



Komplikace preeklampsie 

Eklampsie – nejzávažnější 

Abrupce placenty 

HELLP sy 

Encefalopatie – krvácení do mozku 

Poruchy hemostázy 

Neuropatie 

Hepatopatie, nekroza jaterních buněk 

kardiomyopatie 



eklampsie 

Eklampsie je záchvat tonicko-klonických 

křečí navazujících na těžkou nebo 

superponovanou preeklampsii.( nemající 

jinou příčinu v jiné mozkové patologii) 

 



eklampsie 

Frekvence v ČR je 1/3800 porodů 

V 50. letech 1/820 porodů 

Pokles je dán screeningem a včasnou 

hospitalizací 

Etiologie- příčinou je neadekvátně léčená 

nebo neléčená preeklampsie 



Klinické příznaky eklampsie 

Záchvat má 4 fáze 

Fáze prodromální – neklid, záškuby 
faciálních svalů, stáčení hlavy a bulbů 
laterálně, silné bolesti hlavy, bolest v 
epigastriu, nauzea, zvracení 

Fáze tonických křečí – žvýkací svaly, 
hrudníku, bránice, šíjové svaly, zádové a 
HK ( důsledkem je opistotonus, boxerské 
postavení HK), trvá několik vteřin 

 

 



Klinické příznaky eklampsie 

Fáze klonických křečí – trvá i několik 
minut, nekoordinované pohyby celého 
těla, chrčivé dýchání, cyanoza a po 
několika minutách následuje koma 

Koma – po skončení křečového stavu 
následuje hluboké koma s miozou, 
hyporeflexií a hlubokým dýcháním. Může 
trvat i několik hodin a po probuzení má 
žena úplnou amnézii. 



eklampsie 

Pokud není stav léčen, může dojít k 

opakování záchvatu a nakupení křeč. 

period – status eklampticus 

Vzácný je komatozní stav bez stadia křečí 

– eclampsia sine eclampsia ( po prudkých 

bolestech hlavy nastoupí bezvědomí) 



Komplikace eklampsie 

Edém mozku 

Cereberální krvácení 

Děložní hypertonus s abrupcí placenty 

DIC 

Kardiální selhání 

ARDS 

Plicní edém 

Odchlípení sítnice 

Vždy hypoxie plodu 



Direnciální diagnostika 

Epilepsie- cave i epileptička může mít 

eklamtický záchvat 

Hypoglykemické koma 

Antikonvulzivní stav ze zvýšeného ICP 

Pankreatitida 

Předávkování kokainem 

Otravy 



CAVE 

Platí pravidlo, není-li dg. jasná, má být 

každý záchvat křečí v II. polovině 

těhotenství a po porodu považován za 

eklampsii a také podle toho léčen! 



Terapie preeklampsie 

Principy léčby: 

- léčba hypertenze při zajištění dobré 

placentární perfúze 

- prevence křečového stavu ( eklampsie) 

Vyrovnaná bilance tekutin 

Včasné ukončení těhotenství 



Antihypertenzní terapie 

Je indikována při diastole 95-100mmHg 

Cílem je diastola 90mmHg 

U těžké preeklampsie 95mmHg, ne méně, 

jinak dochází ke snížení placentární 

perfúze a hypoxii plodu 



Terapie lehké preeklampsie 

Lékem 1. volby jsou centrální alfa-agonisté, 
metyldopa ( Dopegyt 125-150mg 3x denně),  

 betablokátory (betablokátory kardioselektivní 
bez vnitřní aktivity ISA) používá se metoprolol 
(Vasocardin 50-100mg 3x denně) 

Blokátory kalciových kanálů nifedipinového 
typu, používáme zásadně neretardovanou 
formu (Cordipin 5-10mg rozkousat), je pro 
akutní sníženíTK v šestinedělí 

Cave NE diuretika a ACEinhibitory 



Terapie těžké preeklampsie 

Je vždy intravenozní 

Přímá vazodilatancia- dihydralazin 

(Nepresol 25-50mg v inf.500ml roztoku, 

infúzní pumpou, rychlost dle odpovědi TK) 

Betablokátory – blokátory alfa a beta 

adrenergních receptorů, labetalol 

(Trandate inf. pumpou 0.5-2mg/min) 



Terapie těžké preeklampsie 

Vždy zahajujeme terapii antikonvulzivy 

MgSO4- periferní muskulární blokáda, snižuje 

systémové a mozkové vazospazmy, působí jako 

tokolytikum, terapie a profylaxe křečových stavů 

Dávka 4-6g během 20min,pak následuje inf. 1-

2g/hod 

Sledovat hladinu v krvi, nemá překročit 2-

3mmol/l, antidotum je calcium gluconicum 

960mg, calcium chlorátum 1g) 



Terapie těžké preeklampsie 

Časné ukončení těhotenství při rozvoji 

preeklampsie je jedinou kauzální terapií 

Při těžké preeklampsii nereagující na 

terapii a počínajících prodromech 

eklampsie nutná hospitalizace a 

stabilizace na PIM (kompletní monitoring, 

UPV…) 



Terapie eklampsie 

Nutná spolupráce porodník, anesteziolog 

Nezbytné zajištění dýchacích cest s 

dobrou oxygenací, monitoring, 

antikovulzivní terapie MgSO4 4-6g/5min, 

antihypertenzní terapie i.v., 

benzodiazepiny, barbituráty, svalová 

relaxace 

Nutné je rychlé ukončení s.c. 



HELLP sy 

H mikroangiopatická hemolytická anemie 

 

EL elevace jaterních testů 

 

LP snížený počet destiček 



HELLP sy 

Je těhotenskou komplikací s velice 

závažnými následky pro matku i plod 

Je to multiorgánové onemocnění 

charakterizované mikroangiopatickou 

mikrocytární anemií, hepatální dysfunkcí, 

trombocytopenií 

Vyskytuje se jako závažná komplikace 

těžké preeklampsie 



HELLP sy 

Vznik konec II.trimestru a III. Trimestr 

Incidence závisí na úrovni prenatální péče, 

v ČR 4-5/1000 porodů 

Patofyziologie – jako preeklampsie, 

dominujícím jevem je hemolytická anemie, 

poškození jater( pokles koagulačních 

faktorů), trombocytopenie 



HELLP sy klinické symptomy 

- epigastrická bolest ( 50-67%) 

- bolest v pravém hypogastriu + podklíček         

- epigastrická bolest s propagací do zad                                       

 - nauzea, zvracení 

 - bolest hlavy 

 - orgánové poruchy 

 - 50% absence klin. příznaků 

 - hypertenze u většiny pacientek 

 - proteinurie je závažnější 



HELLP sy 

Orgánová morbidita 

 - poruchy kardiopulmonální 

 - poruchy CNS 

 - poruchy jater 

 - poruchy ledvin 

 - hematologické poruchy 

 - císařský řez 



Difernciální diagnostika 

 - těžká preeklampsie 

 - akutní staetozy jater 

 - TTP, ITP 

 - HUS  

 - DIC 

 - gastroenteritis 

 - glomerulonefritis 

 - akutní jaterní selhání 

 - pankreatitidy 

 - diabetes insipidus 

 - virové hepatitidy 

 - ….. 



Terapie HELLP sy 

Jediná kauzální léčba, bezpečná pro matku i 

plod je ukončení těhotenství!!! 

Většinou s.c. 

Důležitá je příprava a timing porodu 

Antikonvulzivní a antihypertenzní terapie stejná 

jako u preeklampsie 

Volumoexpanze, doplnění koagulačních faktorů( 

EM,MP,TR) 

Kortikoidy pro zlepšení laboratorních parametrů 



 

  

         DĚKUJI ZA POZORNOST 



 


