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Jak se změnil porod ???Jak se změnil porod ???



1.1. změny tvaru samičí pánve změny tvaru samičí pánve 

2.2. růst lebky plodu člověka růst lebky plodu člověka 

              = důsledky na průběh porodu  = důsledky na průběh porodu  



BolestBolest

základní atribut porodu



Porod

•  u zdravé ženy je přirozený proces
• fyziologický porod – fyzická a duševní zátěž



Melzak R. The myth of painless childbirth. The John J Melzak R. The myth of painless childbirth. The John J 
Bonica Lecture. 1984, Pain 19:321.Bonica Lecture. 1984, Pain 19:321.



Porodní bolest vyvolává stresPorodní bolest vyvolává stres

Porodní bolest je stresogen





Porodní bolest vyvolává změny

• psychicképsychické

• respiračnírespirační

• kardiovaskulárníkardiovaskulární

• endokrinníendokrinní

• metabolickémetabolické



Porodní stresPorodní stres

Strach, napětí,  anxiozita

Kardiovaskulární systém: 

vzestup srdečního výdeje, krevního tlaku,

srdeční frekvence a periferní rezistence

Dýchací systém: 

hyperventilace, hypokapnie, respirační alkalóza



Porodní stresPorodní stres

Neuroendokrinní systém: 

stimulace sympatikoadrenální osy, vzestup

plazmatických katecholamínů, ACTH, kortizolu,

ADH, β-endrofinů,   β- lipotropinu, reninu a 

angiotensinu II

Metabolizmus: 

vzestup spotřeby O2, laktátová acidóza, 

hyperglykémie a lipolýza



Porodní stresPorodní stres
GIT: 

snížení vyprazdňování žaludku

Děloha: 

nekoordinován děložní činnost

Uteroplacentární průtok: 

pokles uteroplatnárního průtoku

Plod:

fetální acidóza 



Porodní stresPorodní stres

K čemu je 
dobrý ???



Údajně…Údajně…

Vasokonstrikce periferie…

    ….prevence krevní ztráty…??? 



Daň za vzpřímenou postavu Daň za vzpřímenou postavu 



Porodní mechanizmusPorodní mechanizmus

   Přeměna pánve :  
   na rozdíl od ostatních savců je přímý 

průměr pánevního vchodu rozměrem 
nejmenším  











Porodní bolest vyvolává změny

BOLES
T

STRES
Negativní účinky na dělohu a plod





Mateřská a neonatální mortalita a Mateřská a neonatální mortalita a 
morbiditamorbidita

Porodní Porodní 
procesproces

Komfort Komfort 
ženyženy



Člověk ještě nikdy 
neměl možnost 
tak účinně a tak 

bezpečně ovlivňovat 
bolest u porodu



Postuláty porodnické analgezie

• fyziologie těhotné a rodící ženy
• fyziologie děložní činnosti
• fyziologie plodu a novorozence
• analgetická účinnost





• nefarmakologické
• farmakologické      - systémové
                               - regionální

Metody porodnické analgezie



  předporodní přípravapředporodní příprava
  relaxační masážerelaxační masáže
  hydroanalgeziehydroanalgezie

  TENSTENS
  akupunktura,akupresuraakupunktura,akupresura

  audioanalgezieaudioanalgezie
  hypnózahypnóza

  abdominální dekompreseabdominální dekomprese

Nefarmakologické metodyNefarmakologické metody



Systémová analgezie

perorální
inhalační

intravenózní
intramuskulární



Regionální analgezie

infiltrační analgezie/anestezieinfiltrační analgezie/anestezie
pudendální analgeziepudendální analgezie

paracervikální analgezieparacervikální analgezie
kaudální analgeziekaudální analgezie

epidurální analgezieepidurální analgezie
subarachnoidální analgeziesubarachnoidální analgezie

kombinovaná subarachnoidální a epidurální analgeziekombinovaná subarachnoidální a epidurální analgezie
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                                                                                TENS TENS   
(TRANSKUTÁNNÍ ELEKTRICKÁ NERVOVÁ STIMULACE) (TRANSKUTÁNNÍ ELEKTRICKÁ NERVOVÁ STIMULACE) 

• přístroj pro TENS vyrábí stejnosměrné proudové přístroj pro TENS vyrábí stejnosměrné proudové 
pulsy pravoúhlého tvarupulsy pravoúhlého tvaru

• frekvence činí 4 – 150 Hz s intenzitou mezi 0 a 55 frekvence činí 4 – 150 Hz s intenzitou mezi 0 a 55 
mA mA 

• pro porod je doporučená frekvence 40 – 89 Hz. pro porod je doporučená frekvence 40 – 89 Hz. 
• rodička si stimulaci sama ovládá v souladu rodička si stimulaci sama ovládá v souladu 

s děložními kontrakcemis děložními kontrakcemi



                                                      TENS  TENS  
(TRANSKUTÁNNÍ ELEKTRICKÁ NERVOVÁ STIMULACE(TRANSKUTÁNNÍ ELEKTRICKÁ NERVOVÁ STIMULACE) ) 

 při elektrické stimulaci rodička v místě při elektrické stimulaci rodička v místě 
umístění elektrod pociťuje kožní senzace umístění elektrod pociťuje kožní senzace 
(příjemné brnění). (příjemné brnění). 

 největší úleva je popisována v oblasti zad, největší úleva je popisována v oblasti zad, 
 účinnější v I. době porodní než ve II. době účinnější v I. době porodní než ve II. době 

porodní. porodní. 
 pouze jedna kontraindikace – pouze jedna kontraindikace – 

kardiostimulátor kardiostimulátor 



                                                                PetidinPetidin

Přednosti:Přednosti:
    jednoduché podáníjednoduché podání
    cenová dostupnostcenová dostupnost

Nedostatky:Nedostatky:
    útlum dechu matky i ploduútlum dechu matky i plodu
    snížená sebekontrolasnížená sebekontrola
    někdy ztráta paměti (vymizení vzpomínek na porod)někdy ztráta paměti (vymizení vzpomínek na porod)
    dráždivé reakce u novorozence i několik dní po dráždivé reakce u novorozence i několik dní po 
podání podání 
        petidinu matcepetidinu matce
    zbytky petidinu (norpetidin) se 3 – 4 dny vylučují do zbytky petidinu (norpetidin) se 3 – 4 dny vylučují do 
ploduplodu
        mateřským mlékemmateřským mlékem
    nízká analgetická účinnost nízká analgetická účinnost 





Nalbuphin

    syntetický opioid

 agonista-antagonista opioidních receptorů

 equipotentní dávky vs morfin = mg 
 (10 mg nalbuphinu=10 mg morfinu) 

Beaver WT, Feise GA. A comparison of the analgesic effect of 
intramuscular nalbuphine and morphine in patients with postoperative 

pain. J Pharmacol Exp Ther 1978; 204: 487–96. 



• možnost podat na začátku I. doby porodní
• i.m. nebo s.c. (i.v.)
• úvodní dávka = 15-20 mg i.m. (0,1-0,3 mg/kg)
• maximální jednotlivá dávka = 20 mg
• opakování aplikace po 3 až 6 hod.

i.m./s.c. podání
• nástup účinku za 15 min. (2-3 min. i.v.)
• maximální účinnost za 30 min.
• délka účinku 3-4 hod. 

NalbuphinNalbuphin



• poločas eliminace = 5 hod.
• antagonistická aktivita = ¼ nalorphinu 
• přestup placentou
• přestup do mateřského mléka

Nalbuphin



Kontraindikace
• přecitlivělost
• těžká porucha ledvin
• porucha jater
• současná léčba s μ-opioidními agonisty 
(kompetice → nižší účinnost)

NalbuphinNalbuphin



N/V oproti pethidinu/morfinu = nižší výskyt 
Příčina = antagonista δ-opioidních receptorů

Není třeba podávat antiemetika

Nejsou metabolicky aktivní působky…

  

NalbuphiNalbuphinn



Nalbuphin

• způsobuje respirační depresi srovnatelnou 
    s depresí vyvolanou 10 mg morfinu 
• na rozdíl od morfinu nedochází se zvyšující 
    se dávkou nalbuphinu k dalšímu zvýšení respirační 

deprese (stropní efekt – ceiling effect) 
• ceiling effect pro respirační depresi nastává po 

dávce přibližně 30 mg 
• ceiling effect analgetického účinku po přibližně 50 

mg podaných během krátké doby

    Antagonistická léčba (naloxon)…



NalbuphinNalbuphin

Realita…

15-20 mg i.m. (0,1-0,3 mg/kg)

               …vážná rizika se 
nevyskytují



Nalbuphin

Nalbuphin neovlivňuje 
hladkou svalovinu zažívacího a močového 

traktu

Obstipace a retence moči je vyvolána aktivací μ receptorů.
Opioid-induced Delay in Gastric Emptying: a Peripheral Mechanism in Humans
DB Murphy a spol. Anesth 87:765 – 770, 1997

Nalbuphine Reverses Urinary Effects of Epidural Morphine: a Case Report 
JM Malinovsky, J Clin Anesth 14: 535 – 538, 2002







Nalbuphin = pooperační analgezieNalbuphin = pooperační analgezie



                                      ENTONOXENTONOX

        Směs plynůSměs plynů

NN22OO :     O:     O22  
50 %50 %:     50 %:     50 %
  









ENTONOX – VÝHODYENTONOX – VÝHODY

snadné použitísnadné použití
rychlý nástup účinkurychlý nástup účinku
jednoduchý systém pro podání plynujednoduchý systém pro podání plynu
vyšší nabídka kyslíku plodu (vzduch obsahuje 21 vyšší nabídka kyslíku plodu (vzduch obsahuje 21 

% 0% 022))
inhalace při nástupu děložní kontrakceinhalace při nástupu děložní kontrakce
využití i pro jinou analgezii (ošetření episiotomie, využití i pro jinou analgezii (ošetření episiotomie, 

převazy)převazy)
málo vedlejších účinkůmálo vedlejších účinků



ENTONOX – NEVÝHODYENTONOX – NEVÝHODY

 analgetická účinnost není vysoká (okolo 30-40 %) analgetická účinnost není vysoká (okolo 30-40 %) 
 může nastat nauzeamůže nastat nauzea  
 může nastat pocit sucha v ústechmůže nastat pocit sucha v ústech
 může nastat pocit obluzenostimůže nastat pocit obluzenosti













Neuroaxiální analgezie

epidurální
subarachnoidální

kombinovaná subarachnoidální a epidurální



Epidurální  analgezie u poroduEpidurální  analgezie u porodu

USA:                    35% - 61% = 2,4 mil. (velikost 

porodnice) 
Velká Británie:   23%
Kanada:               45%
Francie:               50%

Fanning RA, Campion DP, Collins CB, et al. A comparison of the inhibitory effects of Fanning RA, Campion DP, Collins CB, et al. A comparison of the inhibitory effects of 
bupivacaine and levobupivacaine on isolated human pregnant myometrium bupivacaine and levobupivacaine on isolated human pregnant myometrium 
contractility. Anesth Analg 2008;107:1303-7.contractility. Anesth Analg 2008;107:1303-7.

Ruppen W, Derry S, McQuay H, Moore RA. Incidence of epidural hematoma, Ruppen W, Derry S, McQuay H, Moore RA. Incidence of epidural hematoma, 
infection and neurologic injury in obstetric patients with epidural infection and neurologic injury in obstetric patients with epidural 
analgesia/anesthesia. Anesthesiology 2006;105:394-9.analgesia/anesthesia. Anesthesiology 2006;105:394-9.



IndikaceIndikace  

Indikace ze strany matky
    Porodní bolest – úzkostná nebo vyčerpaná rodička, 

kardiovaskulární choroby, plicní choroby, oční choroby, 
neuropatie, epilepsie, hepatopatie, metabolické choroby, 
zejména diabetes, preeklampsie, nikotinizmus, 
alkoholizmus, narkomanie

    

Indikace ze strany plodu
    Předčasný porod, placentární insuficience, IUGR, poloha 

plodu koncem pánevním, vícečetné těhotenství

Ostatní porodnické indikace
    Indukovaný porod, zejména prostaglandiny, cervikorporalní 

dystokie, protrahovaný porod, stav po operaci děložního 
hrdla, rizikový porod, kdy  lze očekávat operační ukončení 
těhotenství ve II. nebo III. trimestru,porod mrtvého plodu



Nežádoucí účinky u poroduNežádoucí účinky u porodu

• hypotenze
• vyloučení alternativních poloh
• porucha motoriky příčně pruhovaného svalstva
• nespolupráce rodičky ve II. době porodní
• malrotace hlavička plodu
• klešťové porody



Jsou nežádoucí účinky odstranitelné ?Jsou nežádoucí účinky odstranitelné ?

• nová lokální anestetika
• změna strategie podávání neuroaxiálních blokád
• zkušenosti indikujícího porodníka
• zkušenosti porodních asistentek
• zkušenosti anesteziologa
• dokonalá týmová spolupráce
• odborně správně informovaná laická veřejnost



Doba podání epidurální analgezieDoba podání epidurální analgezie

Časné podání: ≤ 2-5 cm

Běžná doba:    ≥ 3-5 cm

Neuroaxiální analgezii lze podat kdykoliv…



  Počet klešťových porodů v rozvinutých zemích 
   5% - 20%...

Trial of instrumental delivery in theatre versus immediate Trial of instrumental delivery in theatre versus immediate 
caesarean section for anticipated difficult assisted births.caesarean section for anticipated difficult assisted births.
Majoko F, Gardener G.Majoko F, Gardener G.
Cochrane Database Syst RevCochrane Database Syst Rev. 2008 Oct 8;(4):CD005545. Review. 2008 Oct 8;(4):CD005545. Review..



Četnost operačních porodů
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Četnost operačních porodů ( forceps + císařský řez )  v ČRČetnost operačních porodů ( forceps + císařský řez )  v ČR

Četnost operačních porodů
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Minimální dávkováníMinimální dávkování  

„ homeopatické dávky“ 
lokálních anestetik





Velmi nízké dávkování lokálního anestetikaVelmi nízké dávkování lokálního anestetika

Diferenciální/segmentální blokádaDiferenciální/segmentální blokáda







Péče o bolest se vyplatíPéče o bolest se vyplatí

medicínskymedicínsky
etickyeticky

finančněfinančně

Konkurence  schopnost…
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