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Úvod: Operace těhotných žen v mimotělním oběhu jsou indikovány pouze v případech, kdy se jedná o srdeční onemocnění, které buď 

během těhotenství akutně vzniklo, nebo se manifestovalo a bezprostředně ohrožuje ženu na životě tak, že není možné vyčkat s ope-

rací až do porodu. Určitou formou srdečního onemocnění trpí ve fertilním věku 2–4 % žen. Akutní aortální insuficience se vyskytuje 

s četností 1:8 000 těhotenství, infarkt myokardu 1:10 000 těhotenství. Riziko úmrtí je pro ženu dáno rizikovostí operace při základním 

onemocnění, riziko úmrtí plodu je až 33 %. Současná doporučení pro vedení mimotělního oběhu jsou následující: standardní monitorace 

ženy, monitorace ozev plodu, heparinizace bez omezení (heparin neprostupuje placentou), normotermie, průtok kalkulovat 3 l/min/m2, 

hematokrit nad 30 %, perfuzní tlak nad 70 mm Hg, kardioplegii odsávat mimo operační pole, co nejkratší mimotělní oběh. Literární zdroje 

zcela minimální, jsou omezeny pouze na jednotlivé kazuistiky. Některé světové učebnice, které se zabývají mimotělním oběhem, tuto 

problematiku dokonce ani nepopisují.

Kazuistika: 34letá žena s akutní aortální insuficiencí pro endokarditidu. Ve 27. týdnu pro srdeční selhání indik. k akutní operaci. Pou-

žit oxygenátor Medos Hilite 7000 hep-ctd, hemokoncentrátor, Ø průtok 6,6 l/min, Ø tlak 95 mm Hg, SvO
2
 ≥ 74 %, teplota ≥ 35,3 °C, htk 

0,19–0,26 (po hemokoncentraci), svorka 44 min., oběh 77 min., ACT 380 s, dávka heparinu 4,7 mg/kg, nejnižší TF plodu 80/min. Provedena 

AVR SJM 19, sutura PFO. Pooperační průběh nekomplikovaný.

Závěr: Ve výjimečných případech je operace s použitím mimotělním oběhu v těhotenství se známými riziky pro plod proveditelná. 

Psychické zatížení celého operačního týmu je nepopsatelné. V řádném termínu porod zdravé holčičky císařským řezem.

Klíčová slova: těhotenství, akutní endokarditida, srdeční selhání, mimotělní oběh, náhrada aortální chlopně.

Emergent aortic valve replacement in a pregnant 34-year-old with endocarditis

Introduction: The need for cardiac surgery during pregnancy is rare. Only 2 % to 4 % of pregnancies are complicated by maternal cardiac 

disease and most of these can be managed with medical therapy until Caesarian delivery and operate heart after it on. Acute aortic in-

sufficiency occurs with a frequency of 1:8,000 pregnancies, myocardial infarction (predominantly due to coronary dissections) 1:10,000 

pregnancies. On occasion, whether owing to natural progression of the underlying cardiac disease or precipitated by the cardiovascular 

changes of pregnancy, cardiac surgical therapy must be considered. Cardiac surgery is inherently dangerous for both, the mother and 

fetus with mortality rates near 10 % and 30 %, respectively. Cardiac surgery, including procedures that mandate the use of cardiopul-

monary bypass, must be entertained to save the life of the mother. Given the extreme risks to the fetus, if the patient is in the third tri-

mester, strong consideration should be given to delivery before surgery involving cardiopulmonary bypass. At earlier gestational ages 

when this is not feasible, modifications to the perfusion protocol including higher flow rates, normothermic perfusion, pulsatile flow, 

maintaining high hematocrit levels (> 30 %), perfusion pressure above 70 mm Hg, cardioplegia effluent should be aspirated from the right 

atrium outside the CPB system and the use of intraoperative external fetal heart rate monitoring should be considered. On the contrary 

heparinization is without limitation (heparin does not cross fetoplacental barrier). The literature, as expected, is limited to individual case 

reports since a controlled clinical trials during pregnancy are nonexistent, using cardiopulmonary bypass. There are several textbooks 

concerning of CPB management on the market, in which this type of perfusion even is not mentioned.

Case report: A pregnant 34-year-old with endocarditis with acute aortic insufficiency in 27th week of her pregnancy was presented to 

our hospital with congestive heart failure for emergent AVR. Medos Hilite 7000 heparin coated oxygenator, haemocontration with 

above described monitoring were used, flow rate 6.6 l/min, the mean perfusion pressure 95 mm Hg, SvO
2
 ≥ 74 %, temperature ≥ 35.3 ° 

C, HTK 0.19 to 0.26 (after haemoconcentration), cross clamp time 44 minutes and CPB 77 min, the lowest ACT value 380 s, heparin dose 

4.7 mg/kg, the lowest HR of the fetus 80/min. AVR with mechanical SJM 19 and PFO closure were performed. Postoperative course was 

uneventfull and she subsequently gave birth to a full-term baby at 37 weeks of gestation by Cesarean section.

Conclusion: In rare cases, surgery using extracorporeal circulation during pregnancy with known risks to the fetus and mother is feasible. 

Psychical stress of the whole operating team hearing baby heart beats on cardiopulmonary bypass is unimaginable.
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Úvod
Operace těhotných žen v mimotělním obě-

hu (MO) jsou indikovány pouze v případech, 

kdy se jedná o srdeční onemocnění, které 

buď během těhotenství akutně vzniklo, nebo 

se manifestovalo a bezprostředně ohrožuje ženu 

na životě tak, že není možné vyčkat s operací 

až do porodu. Určitou formou srdečního one-

mocnění trpí ve fertilním věku 2–4 % žen (1). 

Drtivá většina z nich ovšem akutní operační 

léčbu během těhotenství nevyžaduje. Akutní 

aortální insuficience se vyskytuje s četností 

1:8 000 těhotenství (nejčastěji v důsledku en-

dokarditidy nebo aortální disekce), infarkt myo-

kardu 1:10 000 těhotenství (jako důsledek ICHS 

nebo disekce koronární tepny – až 30 % všech tě-

hotenských koronárních příhod). Riziko kolem 

operačního úmrtí je pro ženu dáno rizikovostí 

operace při základním onemocnění, riziko úmrtí 

plodu je až 33 % (1).

Přestože je těhotenství fyziologický stav, 

dochází během něj v organizmu ženy k mno-

hým fyziologickýcm změnám, které ve vztahu 

k vedení mimotělního oběhu mohou znamenat 

zcela zásadní problémy. Se stupněm těhotenství 

se postupně zvyšuje minutový srdeční výdej 

ženy, na konci třetího trimestru je až o 40 % 

vyšší proti normě. Klesá systémová cévní rezis-

tence v důsledku cirkulujících prostaglandinů 

a jiných hormonů. Zvyšuje se objem cirkulující 

krve a plazmy (až o 40 %) a počet erytrocytů 

(až o 20 %). Současně dochází k poklesu hod-

not hematokritu a viskozity krve. Těhotenství 

indukuje prokoagulační stav v důsledku vzestu-

pu hladiny fibrinogenu a dalších koagulačních 

faktorů (1, 2).

Zkušenosti s vedením mimotělního oběhu 

během těhotenství jsou vzhledem k výjimeč-

nosti těchto operací minimální a jsou omezeny 

pouze na jednotlivé kazuistiky. Některé světové 

učebnice, které se zabývají mimotělním obě-

hem, tuto problematiku dokonce ani nepopi-

sují.

Popisujeme případ nemocné s akutní endo-

karditidou, u které jsme byli nuceni ve 27. týdnu 

gravidity přistoupit k akutní náhradě aortální 

chlopně pro její těžkou insuficienci s akutním 

srdečním selháním.

Kazuistika
Jednalo se o 34letou gravidní pacientku 

s anamnézou opakovaných infektů v krční ob-

lasti v průběhu prosince 2009. Od března 2010 

byla ve spádové nemocnici léčena antibiotiky 

(cefuroxim axetil 500 mg 1–0–1 po dobu 10 

dnů) pro febrilní stav a na základě klinického 

vyšetření, echokardiografického nálezu a nále-

zu g+ koků v hemokultuře (viridující streptokok) 

byla stanovena diagnóza infekční endokarditi-

dy na bikuspidální chlopni. Původně byla plá-

nována konzervativní léčba antibiotiky s tím, 

že bude výkon na aortální chlopni proveden 

až po porodu císařským řezem v řádném termí-

nu. Opakovaně byla vyšetřována a hospitalizo-

vána i v dubnu 2010 pro opakované palpitace. 

V té době byla dle echokardiografie aortální 

regurgitace středně významná. Byla léčena am-

picilinem 3 g á 6 hod. (21 dnů) a ampicilinem 

se subactamem 1,5 g á 8 hod (14 dnů). V květnu 

2010 se objevily mikroembolizace do periferie 

ve formě Oslerových uzlíků (obrázek 1) a dle 

echokardiografie došlo k progresi vegetací i aor-

tální regurgitace (obrázek 2, 3). Pro těžké srdeční 

selhávání byla ve 27. týdnu gravidity indikována 

k akutní operaci – k náhradě aortální chlopně 

a sutuře otevřeného foramen ovale.

Během operace byla prováděna standardní 

monitorace nemocné pro kardiochirurgický vý-

kon s monitorací ozev plodu (obrázek 4). K vede-

ní MO byl použit oxygenátor Medos Hilite 7000 

heparin coated (MEDOS Medizintechnik AG, 

Stolberg, Germany), hemokoncentrátor, Ø průtok 

6,6 l/min, Ø tlak 95 mm Hg, SvO
2 
≥ 74 %, teplota 

≥ 35,3 °C, htk 0,19–0,26 (po hemokoncentraci), 

Obrázek 1. Oslerovy uzlíky na prstech horních končetin

Obrázek 2. Echokardiografický nález regurgitace na aortální chlopni
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svorka 44 min., oběh 77 min., ACT 380 s, dávka 

heparinu 4,7 mg/kg, nejnižší TF plodu 80/min. 

Byla provedena náhrada destruované aortální 

chlopně (obrázek 5) protézou St. Jude Medical 

Regent 19 mm (St. Jude Medical St. Pauli, Minne-

sota, USA) a sutura otevřeného foramen ovale. 

Během operace byla nutná podpora oběhu 

noradrenalinem, korekce metabolické acidózy 

a během MO hemokoncentrace pro retenci te-

kutin a hyperkalemii. Opakované přechodné bra-

dykardie plodu se spontánně upravily po zvý-

šení perfuzního tlaku a průtoku MO. Po operaci 

byla stabilizovaná v celkové anestezii předána 

na JIP kardiochirurgické kliniky a po probuze-

ní do plného vědomí extubována za 4 hodiny 

po výkonu. Během prvních hodin se srdeční 

frekvence plodu stabilizovala. Další pooperační 

průběh byl bez komplikací. Po dobu 3 týdnů 

léčena ampicilinem v dávce 3 × 3 g i. v. s perorál-

ním doléčením dalších 14 dnů. Do řádného ter-

mínu porodu byla zajištěna nízkomolekulárním 

heparinem za průběžné kontroly hodnot faktoru 

anti Xa. V řádném termínu porod zdravé holčičky 

císařským řezem.

Diskuze
Předpokládá se, že během těhotenství pod-

stoupí chirurgický zákrok přibližně 1–3 % žen (3). 

V USA to odpovídá více než 50 000 a v Kanadě 

5 000 operací ročně. Jen velmi malé procento 

z toho připadá na plánované operace v prv-

ním trimestru těhotenství, kdy žena ještě neví, 

že je těhotná. Převážná většina jsou tedy akutní 

operace pro traumata, akutní chirurgická one-

mocnění a malignity (3). Zatímco vedení ane-

stezie během chirurgického výkonu u matky 

v těhotenství je dokonale propracováno, použití 

MO v těhotenství je tak výjimečné, že v odborné 

literatuře neexistují větší soubory nemocných 

a zkušenosti se tak omezují pouze na jednotlivé 

kazuistiky (4, 5, 6). V roce 1996 nalezli Pomini, 

a spol. (7) pouze 69 kazuistických sdělení z let 

1958–1992, která popisovala akutní operaci tě-

hotných žen za použití mimotělního oběhu (7). 

Poněkud podrobnější souhrny poznatků a ur-

čitých doporučení z hlediska vedení MO byly 

publikovány naposledy v roce 1996 (7, 8). Souhrn 

anesteziologických doporučení, kde je zmíněno 

i vedení MO, je k dispozici z roku 2009 (2).

V současnosti existuje pro vedení mimotělní-

ho oběhu během těhotenství určitý konsenzus, 

který vychází pouze z dosavadních praktických 

zkušeností s tímto typem operací a ne z dopo-

ručení, která by byla podpořena rozsáhlejšími 

experimenty (1, 2, 6, 7, 8).

Je známo, že mimotělní oběh může mít 

negativní vliv na průtok krve dělohou a pla-

centou a plod může být drážděn aktivovanou 

zánětovou reakcí, nepulzním tokem krve, hypo-

tenzí a hypotermií (2, 8). Průtok krve placentou 

mohou snížit i mikroembolizace, zvýšený tlak 

v dolní duté žíle v důsledku špatného návratu 

krve do mimotělního oběhu a nedostatečný 

minutový průtok krve mimotělním oběhem. 

Obrázek 3. Echokardiografický nález vegetací na aortální chlopni

Obrázek 5. Pohled do operačního pole – excize zbytků aortální chlopně

Obrázek 4. Peroperační záznam ozev plodu – pokles frekvence po spuštění MO
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Je také známo, že průtok krve dělohou není au-

toregulován a proto jakákoliv hypotenze způso-

buje i snížení průtoku placentou a hypoperfuzi 

plodu. Z tohoto důvodu se doporučuje udržo-

vat minutový průtok čerpadla nad hodnotou 

2,5 l/min/m2 a perfuzní tlak nad 70 mm Hg (6). 

Někteří autoři doporučují k vedení mimotělního 

oběhu použít centrifugální čerpadlo a zavedení 

kontrapulzace, aby byla zachována pulzní perfu-

ze i během srdeční zástavy matky, jako prevenci 

vzniku předčasných děložních kontrakcí (9).

Aby byla zachována dostatečná transport-

ní kapacita krve matky pro kyslík, doporučuje 

se udržovat hodnotu hematokritu během MO 

nad 0,30. Hemodiluce, která je s MO obvykle 

spojena, může vést k následné hypoxii plodu. 

Pokud je to nezbytné, doporučuje se použít 

k náplni systému MO i krev a perfuzi kombinovat 

s hemokoncentrací (6, 7, 8).

Vazokonstrikci děložních tepen a zvýšení 

děložního tonu způsobuje i hypotermie a ná-

sledné ohřívání nemocné. Existuje práce z roku 

1996, která srovnává operace těhotných žen 

v hypotermii a normotermii, rozdíl v mortalitě 

plodu byl 24 % ! (24 % vs. 0 %). Na základě toho 

je doporučováno operovat těhotné ženy v nor-

motermii. Nicméně Pardi (2004) ve studii na ov-

cích prokázal, že hluboká hypotermie způsobuje 

pouze reverzibilní změny v cirkulaci a metabo-

lizmu plodu a že i tuto změnu přežije plod bez 

újmy (10). Dokumentují to i ojedinělé kazuistiky 

akutních operací aortálních aneuryzmat u těhot-

ných žen v hluboké hypotermii a zástavě oběhu. 

Je ale pravdou, že za 14 let od zmíněné studie 

se technika vedení MO podstatně změnila.

Velmi nebezpečnou se, z hlediska úmrtí 

plodu na srdeční zástavu, jeví hyperkalemie (6). 

Ve většině dostupných prací ale toto nebezpečí 

není vůbec zmiňováno ! Kalium, které je součástí 

kardioplegických roztoků, velmi snadno prostu-

puje placentární bariérou a pokud je v krvi matky 

ve vysoké koncentraci, může způsobit srdeční 

zástavu plodu. Z tohoto důvodu se doporučuje 

použít separátní kanylaci obou dutých žil a kar-

dioplegický roztok odsávat přímo z koronárního 

sinu mimo systém mimotělního oběhu (11, 12).

Důležitou změnou během těhotenství, 

ve vztahu k vedení mimotělního oběhu, je hy-

perkoagulační stav matky. Je způsoben zvýšenou 

hladinou antitrombinu III v důsledku zvýšeného 

objemu cirkulující krve v těhotenství. Zvýšený 

absolutní objem cirkulující plazmy potom vyža-

duje podstatně vyšší dávky heparinu k zajištění 

dostatečné úrovně antikoagulace, požadované 

pro spuštění MO (6). Podání heparinu není ale 

spojeno se žádnými riziky pro plod. Heparin 

neprostupuje placentární bariérou a je možné 

ho proto podat v normální dávce (12).

Doporučení pro praxi
Pro situace, které budou vyžadovat operaci 

srdce těhotné ženy v mimotělním oběhu, je 

možné, na základě studia dostupné literatury, 

doporučit následující postupy:

1. pokud to stav matky dovoluje, vyvarovat 

se operace v mimotělním oběhu v prv-

ním trimestru těhotenství; optimální doba 

pro operaci matky v MO v těhotenství, pokud 

je tato nezbytná, je ve druhém trimestru

2. současná doporučení pro vedení mimo-

tělního oběhu jsou následující: standardní 

monitorace ženy, monitorace ozev plodu, 

heparinizace bez omezení, nomotermie, 

průtok kalkulovat 3 l/min/m2, hematokrit 

nad 0,30, perfuzní tlak nad 70 mm Hg, kar-

dioplegii odsávat mimo operační pole, co 

nejkratší MO

3. je-li těhotenství starší než 28 týdnů, dopo-

ručuje se nejprve porod císařským řezem 

a poté provést operaci v mimotělním obě-

hu (8, 13).

Naše zkušenost i popisované případy z ji-

ných pracovišť ukazují, že ve výjimečných přípa-

dech je operace srdce s použitím mimotělního 

oběhu v těhotenství, se známými riziky pro plod 

i matku, proveditelná. Psychické zatížení celého 

operačního týmu, který slyší ozvy plodu během 

srdeční zástavy matky, je nepopsatelné.
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