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Změna charakteru těhotných:
riziková těhotenství, pozdější věk primipar, aktivní život,
chronické choroby, drogy, nutraceutika, cestování, stres…

nejčastěji genetické, civilizační
osobnostní

ZmZměěna charakteru tna charakteru těěhotnýchhotných::
rizikovrizikováá ttěěhotenstvhotenstvíí, pozd, pozděějjšíší vvěěk k primiparprimipar, aktivn, aktivníí žživotivot,,
chronickchronickéé choroby, choroby, drogy, drogy, nutraceutikanutraceutika, cestov, cestováánníí, stres, stres……

nejnejččastastěěji genetickji genetickéé, civiliza, civilizaččnníí
osobnostnosobnostníí

1. Choroby, s nimiž žena do těhotenství vstupuje:
astma, DM, obezita, EP, hypertenze, polyvalentní alergie, 
stp. Tx ledvin-solidních orgánů, autoimunitní sy,  deprese

2. Choroby akvirované v těhotenství:
úrazy (DN, domácí násilí), záněty HCD – chřipky, záněty: vývodné
cesty močové, renální a biliární koliky, NPB

3. Choroby, které přímo s těhotenstvím souvisejí:
HELLP sy, preeklampsie, TRALI sy, sy turist.třídy…TEN

1.1. Choroby, sChoroby, s niminimižž žžena do tena do těěhotenstvhotenstvíí vstupuje:vstupuje:
astma, DM, obezita, EP, hypertenze, polyvalentnastma, DM, obezita, EP, hypertenze, polyvalentníí alergie, alergie, 
stpstp.. TxTx ledvinledvin--solidnsolidníích orgch orgáánnůů, autoimunitn, autoimunitníí sysy,  deprese,  deprese

2. 2. Choroby Choroby akvirovanakvirovanéé vv ttěěhotenstvhotenstvíí::
úúrazy (DN, domrazy (DN, domááccíí nnáásilsilíí), z), záánněěty HCDty HCD –– chchřřipky, zipky, záánněěty:ty: vývodnvývodnéé
cestycesty mmooččovovéé,, renrenáálnlníí a bilia biliáárnrníí koliky, NPBkoliky, NPB

3.3. Choroby, kterChoroby, kteréé ppřříímo smo s ttěěhotenstvhotenstvíím souvisejm souvisejíí::
HELLP HELLP sysy, , preeklampsiepreeklampsie, TRALI , TRALI sysy, , sysy turistturist.t.třříídydy……TENTEN



SouSouččasnasnéé vváážžnnéé problprobléémymy
Drogy,Drogy, zejm. zejm. iviv.: endokarditida, hepatitida B.: endokarditida, hepatitida B

Kokain: Kokain: intracerebrintracerebráálnlníí krvkrváácenceníí, p, přřededččasnasnéé odluodluččovováánníí llůžůžkaka
VVěěk:k:

teenagerkyteenagerky –– bez významnbez významnéé patologie patologie –– socisociáálnlněě -- mentmentáálnlníí
pokropokroččilý ilý –– anxianxióóznzníí deprese, VIP deprese, VIP sysy, , ččastastéé SCSC

DomDomááccíí nnáásilsilíí –– i zi zááludnludnéé –– elektrotraumaelektrotrauma

Traumata Traumata –– zejm. dopravnzejm. dopravníí: smrt: smrtííccíí trias: trias: pHpH, T, T°°C, DICC, DIC

SociSociáálnlníí izolaceizolace, zanedb, zanedbáánníí, 0 discipl, 0 disciplíínana
AnekdotickAnekdotickéé (?): (?): tetovtetováážž v L krajinv L krajiněě

MRSA kolonizaceMRSA kolonizace
PohlavnPohlavníí chorobychoroby
OdliOdliššnnáá farmakogenomikafarmakogenomika –– aažž babažženeníí: : IbumaxIbumax, Tramal, Tramal
Import z cest za exotikouImport z cest za exotikou



NovNovéé, staronov, staronovéé lléékyky
Nalbufin Nalbufin –– nonnon §§ opioidopioid injinj..
SugammadexSugammadex –– okamokamžžititáá //dekurarizacedekurarizace//
SSRI SSRI –– nevhodnnevhodnéé
NovNovéé drogy drogy –– relaxarelaxaččnníí, p, páárty rty -- GHBGHB
InhalaInhalaččnníí halogenovanhalogenovanéé éétery = tery = 
neuroapoptogennneuroapoptogenníí ? v experimentech / ? v experimentech / 
FDAFDA
LMWH, nikoli salicylLMWH, nikoli salicyláát pro t pro sysy turistickturistickéé
ttřříídydy



Nutraceutika - herbální produkty
a potravinové doplňky
NutraceutikaNutraceutika -- herbherbáálnlníí produktyprodukty
a potravinova potravinovéé dopldoplňňkyky

Nekupovat volně prodejné léky, (zeleninu ?)

Nebrat vysoké dávky vitaminů a stopových prvků

Poradit se o nutraceutikách s lékařem

Ptát se na ně v anamnéze –

vliv na děložní tomus, hemokoagulaci, TK - Efedra

Cave marihuana – detekce 1 – 5 týdnů

Nekupovat volnNekupovat volněě prodejnprodejnéé lléékyky, (zeleninu ?), (zeleninu ?)

Nebrat vysokNebrat vysokéé ddáávky vitaminvky vitaminůů a stopových prvka stopových prvkůů

Poradit se o Poradit se o nutraceutiknutraceutikááchch ss lléékakařřemem

PtPtáát se na nt se na něě v anamnv anamnééze ze ––

vliv na dvliv na děěloložžnníí tomustomus, , hemokoagulacihemokoagulaci, TK , TK -- EfedraEfedra

CaveCave marihuana marihuana –– detekce 1 detekce 1 –– 5 týdn5 týdnůů



Rizika v teratogenním oknu 5. – 55. postkoncepčního dne
morfologická a funkční teratogenita
pozdní manifestace možná
rozdělení podle FDA A-D, X, alkohol, drogy !!
vitálně a jednorázově v zájmu těhotné možné

Nově: glukokortikoidy, fluoxetin, koxiby, TCK (borrelie)
Rizika toxicity v pozdní graviditě

sulfonamidy (MRSA), aprotinin
glukokortikoidy, závislost - nové drogy

Rizika před a v průběhu porodu
floppy infant sy, termoregulace
útlum dýchání – drogy, naloxon

Rizika vRizika v teratogennteratogenníímm oknu 5. oknu 5. –– 55. 55. postkonceppostkoncepččnnííhoho dnedne
morfologickmorfologickáá a funka funkččnníí teratogenitateratogenita
pozdnpozdníí manifestace momanifestace možžnnáá
rozdrozděělenleníí podle FDA Apodle FDA A--D, X, alkohol, drogyD, X, alkohol, drogy !!!!
vitvitáálnlněě a jednora jednoráázovzověě v zv záájmu tjmu těěhotnhotnéé momožžnnéé

NovNověě: glukokortikoidy, : glukokortikoidy, fluoxetinfluoxetin, , koxibykoxiby, TCK (, TCK (borrelieborrelie))
Rizika toxicity vRizika toxicity v pozdnpozdníí graviditgraviditěě

sulfonamidysulfonamidy (MRSA), (MRSA), aprotininaprotinin
glukokortikoidy, zglukokortikoidy, záávislost vislost -- novnovéé drogydrogy

Rizika pRizika přřed a ved a v prprůůbběěhu poroduhu porodu
floppy infant floppy infant sysy, termoregulace, termoregulace
úútlum dýchtlum dýcháánníí –– drogy, drogy, naloxonnaloxon



Bezpečné:
Paracetamol, ACP (malá dávka), vit. C, 
ATB: penicilinová řada, cefalosporiny, linkosamidy
Metyl-dopa, metoprolol.
Kortizonoidy k inhalačnímu podání (budesonid, flutikazon)
Laktulóza, MgSO4
Nízkomolekulární hepariny
Inzulín, velmi selektivně PAD
Fluoxetin – velmi zpochybněn
Buprenorfin, metadon, kodein
Nutraceutika: zázvor, cave třezalka vs. SSRI, ne SRNI
Dabigatran – nutné informace ( místo warfarinu)
Pozor na metylfenidát a modafinil, melatonin

BezpeBezpeččnnéé::
ParacetamolParacetamol, ACP (mal, ACP (maláá ddáávka), vit.vka), vit. C, C, 
ATB: penicilinovATB: penicilinováá řřada, ada, cefalosporinycefalosporiny, , linkosamidylinkosamidy
MetylMetyl--dopadopa, , metoprololmetoprolol..
KortizonoidyKortizonoidy kk inhalainhalaččnníímu podmu podáánníí ((budesonidbudesonid, , flutikazonflutikazon))
LaktulLaktulóózaza, MgSO, MgSO44
NNíízkomolekulzkomolekuláárnrníí heparinyhepariny
InzulInzulíín, velmi selektivnn, velmi selektivněě PADPAD
FluoxetinFluoxetin –– velmi zpochybnvelmi zpochybněěnn
BuprenorfinBuprenorfin, , metadonmetadon, kodein, kodein
NutraceutikaNutraceutika: z: záázvor, zvor, cavecave ttřřezalka vs. SSRI, ne SRNIezalka vs. SSRI, ne SRNI
DabigatranDabigatran –– nutnnutnéé informace ( minformace ( míísto sto warfarinuwarfarinu))
Pozor na Pozor na metylfenidmetylfenidáátt a a modafinilmodafinil, , melatoninmelatonin

Přehled 
Farmakoterapie v průběhu gravidity, Binder T, Lékařské listy 2002, 32: 13 – 15
www.porodnice.com – doplňování

PPřřehled ehled 
Farmakoterapie vFarmakoterapie v prprůůbběěhu gravidity, Binder T, Lhu gravidity, Binder T, Léékakařřskskéé listy 2002, 32: 13 listy 2002, 32: 13 –– 1515
www.porodnice.comwww.porodnice.com –– dopldoplňňovováánníí

http://www.porodnice.com/
http://www.porodnice.com/


DennDenněě 1 nový 1 nový sysy, týdn, týdněě 1 nový z1 nový záávavažžný ný sysy

MMáálo EBM studilo EBM studiíí
SurveillanceSurveillance lléékkůů, p, přřehled o zelenehled o zelenéé medicmedicíínněě, , 
sledovat i drogysledovat i drogy
AnamnAnamnéézu rozzu rozšíšířřitit
Pozor na interakce  Pozor na interakce  -- CYP CYP izoenzymyizoenzymy rizikovrizikovéé
Nelze zNelze záávislost zvlvislost zvláádnout za gravidity, ale extra dnout za gravidity, ale extra 
ppééčče o novorozence i nede o novorozence i neděělkulku
PPřřizvat odbornizvat odbornííky + internet + ky + internet + www.akutne.czwww.akutne.cz, , 
www.medicamail.orgwww.medicamail.org.... S.... SÚÚKL KL –– NNÚÚ, FDA, CDC, FDA, CDC

http://www.akutne.cz/
http://www.medicamail.org/


S podS poděěkovkováánníím za pozornost m za pozornost 
i za sdi za sdíílenleníí nových informacnových informacíí

a zkua zkuššenostenostíí

jarmilajarmila..drabkovadrabkova@@fnmotolfnmotol.cz.cz
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