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fyziologické změny v graviditě   

imunologické 

• Těhotenství je 
unikátní 
imunologický 

stav  
rovnováhy 

 

   mezi imunní tolerancí 
a supresí 

     

 
 

 

 

• která je potřeba k 

ochraně   fétu  

 

• před „ rejekcí“  

matkou  

 

• a k ochraně 

před infekcí 

 



těhotenství 

ztráta Th1/Th2 rovnováhy 

Přesmyk k Th2 

dominanci je 

„imunologická 

 nezbytnost“   

K zábraně reakce GvH a 

následné ztrátě 

gravidity 
 
Busse WW,Gern JE,  

Thorax 2012; 67:189-190 

 

• T reg - klíčová role v 

udržování tolerance k  

paternálním ag  

exprimovaných fetem 

 

 

 

 
Tamási L et al, Multidisciplinary  Resp.  

Med 2010; 5(4) : 259-263 

 



Redukce interferonu v 

graviditě 

• NK buňky - redukce o 
30 % 

Menší schopnost tvořit IFN γ 
 

• Redukovaná odpověď  IFN na  
rhinovirus u těhotných vs 
netěhotných žen  

      (p< 0.02) 
 
 

=  vede k vyšší vnímavosti 
k RTI 

 
 
Forbes RL et al, Thorax 2012; 67:209-214 

• http://www.nih.gov/researchm
atters/april2009/04132009cold
virus.htm 



Fyziologické změny-matka 

Zvýšení: 

• Minutová ventilace a dechová 

práce 

• Plicní minutová ventilace o 40-50% 

    chronická respirační alkalóza 

• Dechová frekvence 

Snížení: 

•  brániční exkurze a FRC 

 

 



Fyziologické změny-matka 

Zvýšen 

• Bazální metabolizmus k zajištění 

oxygenace    

          udržet SAT kyslíku > 95 % 

 

Fyziologicky hyperventilace a 

respirační alkalóza 

 



Cardiac Failure Review, 2015;1(2):20–6 



Změny v graviditě 

 

• Změny celkové tělesné tekutiny   

• Redukce plasmatických proteinů 

• Zpomalená peristaltika a 

vyprazdňování 

 

 



Flow diagram summarising the most important effects of biochemical (left) and mechanical 

(right) pregnancy-induced factors on pulmonary function, ventilatory pattern and gas 

exchange.  

Antonella LoMauro, and Andrea Aliverti Breathe 

2015;11:297-301 

©2015 by European Respiratory Society 



Hormonální hladiny v 

těhotenství 



Hormony zvýšeny 

 (progesteron, estrogen) 

Vliv  

• na alergický zánět 

  podpora Th2 odpovědi 

  indukce Eo degranulace,  PGE2 

  stimulace zánětu a hyperreaktivity DC 
 

• na kontraktilitu hladkých svalů   

• na počet a aktivitu β2 adrenergních receptorů  

 

•  nosní kongesce/obstrukce 

•  hyperreaktivita žláz a sekrece 

 



Gravidita vzniklá po asistované 

reprodukci  (IVF) 

• Před IVF stimulace FSH 

(rekombin.preparáty),  

• ovulace vyvolána HCG  

• transfer embrya a  

     tzv.embryoprotektivní 

imunomodulace 
gestageny –  

     celý I.trimestr 

                     ↓ 

 vysoká hladina 

 gestagenů  
 (fyziologicky+ léčebně) 

Vliv na : 

Odpovídavost β2adrenoreceptorů, 

zánět v HD a DDC a 

snížení b. zprostředk. imunity 

             ↓ 

• Prohloubení příznaků 

    hormonální rýmy  

• Časté sinusitidy 

• častější RTI a  

• u některých zhoršená  

    kontrola astmatu 

 

 



Věk matky při porodu 



Věk matky při porodu ČR 
1920-2010 

http://www.statistikaamy.cz/wp-
content/uploads/2014/03/Ka%C4%8Derov%C3%A1_graf2.png 



Věk ženy prvorodičky EU 

https://www.elogistika.info/zeny-v-eu-rodi-v-prumeru-prvni-dite-v-temer-29-letech/ 
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Respirační systém 
Vyšetřovací možnosti v graviditě 

HDC 
 

• přímá rhinoendoskopie 

• Aspekce arytenoidních 
hrbolů 

• Otoskopie 

• laryngoskopie 

DDC  
• Spirometrie F/V 

• Bronchodilatační testy 

• FENo (Studie MAP) 

 

• RTG plíce v 
indikovaných případech 
- radiační zatížení zanedbatelné 



Přímá rhinoendoksopie 

http://www.drsunilagrawal.com/nasal-endoscopy.html 



Extraezofagfeální reflux 
 aspekce arytenoidních hrbolů 

MUDr.Karol Zeleník,PhD, ORL klinika FN Ostrava, 

https://www.slideserve.com/chung/augmentace-hlasivek 



Spirometrie 

https://www.slideshare.net/anandbansal89/changes-in-respiratory-system-with-
various-physiological-conditions 

https://www.webmd.com/asthma/ss/slideshow-asthma-overview 



FeNO  
50 % redukce exacerbací 



RTG hrudníku 

• RTG snímek hrudníku- 
radiační zátěž 0,02 mSv 

• Zámořský let trvající 7h = 
0,03 mSv 

• Teratogenní efektivní 
dávka pro plod jsou 
odhadovány 50 mSv 

 

 
Růžičková -Kirchnerová O, Teřl M, 

Diagnostika léčba plicních nemocí v 

těhotenství, Geum 2013: 34-36 https://www.medicinenet.com/upper_respirat
ory_infection/article.htm 



Potvrzení alergické 

senzibilizace 

• Kožní testy odloženy po porodu  

  (nebezpečí systémové reakce) 

 

• Specifické IgE 

 

• Je nezbytné potvrzení relevantních 

alergenů ke klinickým potížím 
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a. Režimová 

     opatření 

 

b. farmakoterapie 

c. SAIT 

 

d. Psychologická 

    podpora 

 

principy léčby alergie 



a.režimová opatření 

Odstranění alergenů zvl. roztočů, plísní 

                         „ miláčků“ 

    Druhý trimestr - kritická doba senzibilizace in utero 

u jedinců s atopickou predispozicí 

 

Odstranění spouštěčů : 

infekty                    stres 

polutanty               kouření 

                                             

 



  





Eliminace spouštěčů 

Odstranění kouření 

 (i pasivního)  

 

U nás kouří celé 

těhotenství 13 % žen* 

 
*Lidové noviny, 30.1.2008,  

Prof.MUDr. Eva Králíková 



Baklářská práce, MU, LF, Katedra porodní asistence 
http://is.muni.cz/th/326303/lf_b/Koureni_v_tehotenstvi.pdf 

Kouření v těhotenství, Šárka Kolichová, 2011 
DOTAZNÍK 

• N-100 žen  

 

• před graviditou kouřilo 
51 (%) pacientek  

• nekouřilo 49 (%) 
pacientek  

• N= 100 žen  

 

• v graviditě aktuálně  
kouří 17 (%) 

•  nekouří 83 (%) žen  

http://is.muni.cz/th/326303/lf_b/Koureni_v_tehotenstvi.pdf


Kouření v graviditě 

•  15 % všech předčasných porodů a 
•  150% vzestup celkové perinatální mortality  
 
•  přispívá k nízké porodní váze 
 
• U dětí,  jejich matky v těhotenství kouřily byla vyšší 

prevalence astmatu (p < .01) a   
    pískotů ( p < .01)  
    ve srovnání s dětmi matek, které v těhotenství 

nekouřily   
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Kategorie bezpečnosti léků v 

graviditě 

• US – FDA (Food and Drug Administration) 

   Kategorie A, B,C,D,X  

   Podobné ve Švédsku 

 

• Austrálie 
     The Congenital Abnormalities Sub- committee of the Australian Drug Evaluation Committee 

(ADEC) 

   Kategorie A, B1,B2,B3,C,D,X 

   Např. Acetaminophen/Pracetamol  Australia : A   X   US : B 
 

 

 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Pregnancy 

       



FDA- nový systém 

• o poskytování informací 
a o pokynech použití léku 
v těhotenství  

• v době kojení   

• informace pro muže a 
ženy v reprodukčním 
věku 

 

 
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsro/ 

PressAnnouncements/ucm425317.htm. 

 

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsro/
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsro/
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsro/
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsro/
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsro/
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsro/
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsro/


Další údaje o bezpečnosti léků 

 E.Jirsová, ZN,Lék.listy 21/2007 

• www.emea.europa.eu/h

tms/human/epar/a.htm 

 

• www.drugsafetysite.com 

 

 
Závažnost léčeného stavu : 

riziko teratogenity léku 

 

Volit starší, dlouhodobě pověřené 

 léky 

 

http://www.emea.europa.eu/htms/human/epar/a.htm
http://www.emea.europa.eu/htms/human/epar/a.htm
http://www.emea.europa.eu/htms/human/epar/a.htm
http://www.emea.europa.eu/htms/human/epar/a.htm
http://www.emea.europa.eu/htms/human/epar/a.htm
http://www.emea.europa.eu/htms/human/epar/a.htm
http://www.emea.europa.eu/htms/human/epar/a.htm
http://www.emea.europa.eu/htms/human/epar/a.htm
http://www.emea.europa.eu/htms/human/epar/a.htm
http://www.emea.europa.eu/htms/human/epar/a.htm
http://www.emea.europa.eu/htms/human/epar/a.htm
http://www.drugsafetysite.com/
http://www.drugsafetysite.com/


FDA kategorie bezpečnosti 

kategorie zvířecí studie humánní studie užitek/riziko

A negativní negativní ano

B negativní nejsou k dispozici ano

B pozitivní negativní ano

C pozitivní nejsou k dispozici ano

C nejsou k dispozici nejsou k dispozici ano

D irelevantní pozitivní ano

X* irelevantní pozitivní ne

* kontraindikace



ČR  

Souhrnné údaje o přípravku (SPC) 

Vytvořeno výrobcem, 

 

jako materiál nutný k předložení  
registrační dokumentace a pro  
registraci závazný. 
 
 
Závaznost SPC vychází ze   
zákona o léčivu č. 378/2007  
Sb 
a souvisejících zákonů 
 
Informace nejsou často  
aktualizovány v souladu s  
mezinárodními doporučeními 
 
 
 

 

 
 

 
• www.sukl.cz 



 Farmakoterapie v graviditě 

   FDA kategorie    X     SPC 

 

• Kategorie bezpečnosti léků 

v graviditě v ČR vytvořeny 

nejsou 

• Za výběr léků odpovídá ošetřující 

lékař 

 

 

 



Specifická alergenová terapie 

• Nezahajovat 

• Nezvyšovat 

dávky 

• Lze pokračovat 

ve stabilní dávce 

 

• Vždy zvážit 

riziko anafylaxe 

 



SLIT –bezpečnost v graviditě 

• 6 ti leté sledování  2509 osob,1229 žen, 

• 185 gravidních, 24 SLIT zahájeno 

• Alergie na roztoče 

• Alergie na 4 pyly 

 

• Nebyl prokázán vyšší výskyt perinatálních 
komplikací 

 
Shaikh W.A at al, Allergy 2012;67,6:  741-743 



SLIT v graviditě 

• Oralair-5 travin- FDA-B 
 

 
 

 
 
 
 
 
Creticos PS. 
http://www.uptodate.com/ 
contents/sublingual 
immunotherapy-for-allergic- 
rhinoconjunctivitis-and asthma, 2016 



d.Psychologická podpora 

• Obavy pacientek  
 

 

• Psychologická  

    intervence 

 

• V indikovaných 
případech 
psychiatrická 
konzultace 
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Akutní respirační onemocnění 

• Horní DC 

• Dolní DC 

 

Nejčastější : sinusitis 

                     :pneumonie 

Nejzávažnější : plicní 
embolie 



Léčba respirační infekce v graviditě 

• Antibiotika- FDA 

• Antipyretika 

• Antitusika, mukolytika 

Expektorancia 

Anemizační NK 

 



klindamycin, karbapenemy- pro závažné stavy 
(FDA-B) 

stejné dávky  
jen PEN vyšší dávky o 30-50% nebo kratší 
intervaly pro zvýšenou clearance v II. a 
III.trimestru 

PharmDr.Judita Kudělová, Volba farmakoterapie u těhotných v ordinaci plicního lékaře www.remadia.cz, 
VI/2014 

Antibiotika v graviditě 

http://www.remadia.cz/
http://www.remadia.cz/


lék 1.volby paracetamol 

Antipyretika v graviditě 

PharmDr.Judita Kudělová, Volba farmakoterapie u těhotných v ordinaci plicního lékaře www.remadia.cz, 
VI/2014 

http://www.remadia.cz/
http://www.remadia.cz/


PharmDr.Judita Kudělová, Volba farmakoterapie u těhotných v ordinaci plicního lékaře www.remadia.cz, 
VI/2014 

Léčba kašle v graviditě 

http://www.remadia.cz/
http://www.remadia.cz/


Kašel v graviditě 

• může být jediným příznakem 

astmatu,  

   ale také u pacientek se  

• sinusitidou  

• gastroezofageálním refluxem  

 

  které se vyskytují v graviditě 

mnohem častěji  



• 6x častější než mimo 
graviditu 

 

• Alergická rýma je 
predispoziční faktor pro 
akutní bakteriální 
rhinosinusitis 

Schatz M, Zeiger RS at al, in  

Middleton´s Allergy Principles and  

Practice. 

Elsevies Saunders 2014; 667-968 

Meltzer E, JACI 2004 

Nejčastější komplikací rýmy  

sinusitis  



Etiologie -  sinusitis 

 

• S.pneumoniae     

• H.influenzae 

• Moraxella 

catharhalis 

 

• Staphyloc.aureus 

 

• Aspergilus fumig. 

 

 

 

Laibl.V, Sheffield J. Management of Respiratory Infections During Pregnancy, 
Immunol  Allergy Clin N Am 2006;26: 155-172 



Sinusitis-léčba- antibiotika  

Léčba 10 - 14  dnů 

Amoxicilin (FDA-B)  

Erytromycin (FDA-B) 

  

Není-li efekt za 3-5 dnů,  

nebo recidivující sinusitis  

 

pak 

Amoxicilin-klavulanát 

                     (FDA- B)  

 

cefuroxim  (FDA-B) 

 

 

 

azitromycin (FDA-B) 

 

Laibl V, Sheffield J, Immunol Allerg Clin 

 N Am 2006; 26: 155-172 

 

 

 



Sinusitis- léčba - podpůrná 

• Krátká kůra Oxymethazolin (Nasivin) 

  (FDA- C),  nepředávkovat – 

   rhinitis medicamentosa 

 

• topická aplikace fyziologického roztoku  

(nosní laváže)  

• TNS   

 
Schatz M et al. 2014 

     



Nefarmakologická léčba 

 
• Laváže solnými 

roztoky 
 
 
 

 
 

Fábio Azevedo Caparroz et al,  
Braz.J Otorhinolaryngol. vol.82  
no.1 São Paulo Jan./Feb. 2016 

 
 
 
 
 
 
 



Pneumonia-  
4,2 % příčin hospitalizace  

Bakteriální pneumonie 

• Streptococcus pneumoniae 

 

• Hemophilus influenzae 

• Chlamydia / Mycoplasma 
pneum. 

• Legionella pneumophila 

Th: 

• i.v. (erytromycin) 

• Gram neg- 
cefotaxim/cefriaxon 

 

Virová pneumonie 

Influenza A,B 

• Oseltamivir  (Tamuflu ®) 

• Zanamivir  (Relenza ®)  

 

Varicella zoster 

• V-Z imunoglobulin 

 

• Coronavirus- SARS 

i.v. AB, KS 

 

 
Laibl.V, Sheffield J. Management of Respiratory Infections During Pregnancy, Immunol  

Allergy Clin N Am 2006;26: 155-172 



Pneumonia 

• Očkování proti chřipce 

 

• Dle ACOG (US)- vakcína 
inaktivovaná i.m. 
během všech trimestrů  
(u nás II a III.trimestr) 

 

 
Madar R, odb.garant 

https://www.ockovacicentrum.cz/cz/o 

kovani-proti-chripce-u-tehotnych-zen 

 

https://www.ockovacicentrum.cz/cz/o


Chronické respirační onemocnění 
 

 

• Chronická  rhinitis 
/sinusitis 

 

• Astma bronchiale 

  nejčastější chronické 

onemocnění v graviditě 

 



• Příznaky rýmy 

udává asi  

   30 % těhotných 

 

 

 

 

Schatz M et al 

Middleton ´s  Allergy 2014 

 

 

Rýma v graviditě 



Nejčastější příčiny rýmy v 

graviditě 

• alergická rýma  

• rýma hormonální – po porodu mizí 
 
• bakteriální rhinosinusitis  (6x častěji) 
• rhinitis medicamentosa  
 
• NSA hypersenzitivita a/n nosní polypóza 

• eosinofilní nealergická  rýma (NARES) 
  
 
 Schatz M et al, Middleton ´s  Allergy 2014 
   

 



Průběh rýmy v graviditě 

   nosní příznaky u žen s alergickou rýmou se 

• zlepší u 34 % 

• zhorší u 15 %  

• u 45% žen zůstávají nezměněné  

• 6% nebylo hodnoceno 

 

 
Powrie OR.,Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology, 

2001,  

Schatz M et al. Middleton ´s  Allergy 2014 



Tíže rýmy  



Nefarmakologická léčba 

• Cvičení 
• Laváže solnými 

roztoky 
 
 
 

 
 

Fábio Azevedo Caparroz et al,  
Braz.J Otorhinolaryngol. vol.82  
no.1 São Paulo Jan./Feb. 2016 

 
 
 
 
 
 
 



ARIA- 

preferenčně BUD 



Lokální antihistaminika 

název   obchodní 

název 

FDA  

azelastin Alergodil C 

levocabastin Livostin C 

olopatadin 

 

Opatanol 

 

C 

emedastin 

 

Emadine 

 

B 



Antihistaminika p.o. 

II.generace 

cetirizine Zyrtec B 

loratadine Claritin B 

III.generace 

desloratadine Aerius C 

levocetirizine Xyzal B 

rupatadin Tamalis B 

fexofenadin Ewofex C 

bilastin Xados nemá 



Topické nosní 

kortikosteroidy 

název Obchodní název FDA 

katergoie 

budesonid Tafen,Tinkair 

Rhinocort* 

B 

Fluticason 

fuumarat 

Avamys C 

Momethason 

fumarat 

Nasonex,Mommox C 

Beclomethason 

propionat 

Nasobec, Beclomet 

nasal 

C 



Další léky k léčbě  rýmy 

Obchodní 

název 

název 

Dinatrium 

cromoglykát 

Allergocrom, 

Allergo-Comod 

B 

oxymethazolin Nasivin, Olynth C 

xylomethazolin Otrivin C 



Bakteriální rhinosinusitis v 

graviditě - příčina 

 

• zhoršená hygiena způsobená edémem a 
hypersekrecí- vliv hormonální 

 

• Vrchol : II. trimestr 

• ½ pacientek bez symptomů 
G.A.Incuado 1998 

 

 

ASA/NSA hypersenzitvita- riziková skupina 
 

 



 

NSA hypersenzitivita  

 



Astma bronchiale  

• Nejčastější vážné chronické 

onemocnění v těhotenství 

   8-9% těhotných    Schatz 2014 

 

• Průběh nepředvídatelný- u 2/3 žen 

změna tíže v průběhu gravidity 

    Schatz 2005 

 

• 30% žen, mírné astma →   středně 

(těžké) 

    Schatz 2003 

 

 



Léčba astmatu v graviditě 

• Middleton´s 

Allergy 
Principles and Practice 

Ed by Adkinson NF et al 

 

Chapt 8. Asthma and Allergic  

Diseases during Pregnancy 

 

Schatz M, Zeiger RS  et al 

2014;  951-962  

 

 



Mezinárodní doporučení 

 

• GINA 2017 www.ginasthma.org 
    str.70 - citace NAEPP s doporučením 
 
• EPR 3 2007 (USA) www.nhlbi.nih.gov 
     str.365-366 – citace NAEPP s doporučením  

 
• ACOG 
    Clinical Mangement Guidelines for obstetrician-gynecologists, 

2008 
 
 

• Murphy VE: Managing asthma in pregnancy 

http://breathe.ersjournals.com/content/11/4/258?ctkey=EDUtw00791
5, Breathe 2015; 11: 258-267 

                  

http://www.ginasthma.org/
http://www.ginasthma.org/
http://www.nhlbi.nih.gov/
http://www.nhlbi.nih.gov/
http://breathe.ersjournals.com/content/11/4/258?ctkey=EDUtw007915
http://breathe.ersjournals.com/content/11/4/258?ctkey=EDUtw007915




Diagnóza astmatu v graviditě 

• Stejná jako mimo graviditu  (BD test) 
• bronchokonstrikční test se odkládá až po porodu 
• test systémovými kortikosteroidy (40 mg P n ekvivalentu)  
     na 10-14 dnů- se také v G neprovádí 
 
• Dif.dg:  
    kašel při sinusitidě nebo GERu 
    laryngeální dysfunkce, chronická bronchitida a emfyzém, 
    hyperventilační syndrom 
    
   plicní edém, plicní embolie,embolie amniové tekutiny  



Fyziologická dušnost v 

graviditě 

• asi 70 % zdravých těhotných žen 

udává dušnost  

•  vnímání fyziologické hyperventilace 

•  centrální percepce respiračního diskonfortu způsobenou 
zvýšenou minut. ventilací 

 
Interakce mezi změnami v řízení chemo-reflexů, 

acidobazické rovnovány, zvýšeným metabolizmem a 

průtokem krve v mozku 

 
Lo Mauro A, Aliverti A, Respiratory physiology of pregnancy, 

Breathe 2015; 11: 297-301 

  

Po vyloučení jiných příčin*  



Péče o astma v těhotenství 

1. Eliminace alergenů +spouštěčů 

2. Farmakoterapie 

3. SAIT u alergického astmatu 

4. Edukace a) pacientky 

                          b) lékařů jiných oborů 

5. Péče o komorbidity 

 

Kontroly v ambulanci každý měsíc 

 



FDA kategorie –  

kontrolující, protizánětlivé 

Název léku FDA kategorie 

kromony B- Tilade 

ICS (mimo BUD) C- FLUT, MOM,CICL 

ICS - budesonid B 

2014 Cossette B et al prokázal stejnou 
perinatální bezpečnost u obou IKS 
(fluticasonu a budesonidu) 
Ann Allergy Asthma Immunol 2014;112: 
459-464 
  

 

p.o. kortikosteroidy C-prednison , 

methylprednisolon 

antileukotreiny B- montelukast 



FDA kategorie- bronchodilatancia 

Název léku FDA kategorie 

Terbutalin - Bricanyl *  B 

Salbutamol - Ventolin C 

Ipratropium- Atrovent 

Thiotropium-  Spiriva 

B 

C 

Theofylín SR C 

Salmeterol - Serevent C  V roce 2014 Cossete B. et al nebyla 

prokázána větší perinatální bezpečnost 
jednoho LABA (salmeterol vs formoterol)  
nad druhým. Ann Allergy Asthma 
Immunol 2014;112: 459-464 

 

Formoterol-  

Foradil, Atimos,Oxis ,Formano 

 

C 



FDA fixní kombinace 

složení Název léku  FDA 
katergorie 

fluticason/salmeterol  Seretide, Fullhale, Aiarflusan 
Forspiro 
 

C 

Budesonid / formoterol Symbicort, Duoresp Spiromax, 
Bufomix Easyhaler 

C 

Fluticason + formoterol  

 

Flutiform C 

Fluticason + vilanterol 

 

Relvar Ellipta C 

Beclomethason + 

formoterol  

Combair Nemá 
kategorii 

jen v EU 



                      LABA 

FDA Warning: LABA – salmeterol 

LABA vždy s IKS!!! 

 

• gravidní ženy, pokud jsou léčeny LABA - riziková skupina  

• (častější hospitalizace a intubace- HR 2,2) a vyžadují pečlivé 
monitorování 

 

 

 

 
Guo JJ, Tsai K, Keton CHML et al, Risk of serious asthma exacerbation associated 

with long acting beta agonists among patients with asthma:  

A retrospective cohort study,  

Ann Allergy Asthma Immunol 2011; 106: 214- 222  

 



farmakologická léčba= dosažení 

kontroly onemocnění 

• Bezpečnější je 

užívat léky, 

    než riziko 

astmatických 

symptomů a 

exacerbací 

 

• ICS - preferovaná 
léčba pro všechny tíže 
perzistujícího astmatu 
 

• BUD - preferován  
     (FDA-B) 
 
• ICS jiné než BUD  
    lze, pokud by změna 

ohrozila kontrolu astmatu 
 

• RABA - nejvíce 
zkušeností se 
salbutamolem 

     
 



Alternativní terapie 

• Cromolyn (nedocromil)-  FDA-B 

 

• Antagonisté LT receptorů- FDA-B 

 

• Theofylin SR-   FDA-C 

   pečlivá titrace dávky 

    (sérová koncentrace 5 - 12 mcg/ml) 

 

• Omalizumab – FDA-B 

 



Anti IgE- biologická 

léčba 

Léčba obtížně léčitelného 

alergického astmatu 

 

OMALIZUMAB- FDA-B 

2015 -výsledky registru EXPECT -169 gravidních žen :výskyt spontánní 
abortů, předčasných porodů, porodů dětí nízkého gestačního věku a 
kongenitální malformace byly podobné jako v jiných studiích těhotných žen 
s astmatem. 

Namazy J, Cabana MD, Scheuerle AE at al , 
J Allergy Clin Immunol  2015;135:407 
 



Ekvipotentní dávky ICS (μg)  

dospělí – GINA 2008 

název nízké d. střední 

d. 

vysoké 

s. 

BDP 200 – 500 > 500 –1000 > 1000 –2000 

BUD 200 – 400 > 400 –  800 >   800 –1600 

CIC   80 – 160 > 160 –  320 >   320 –1280 

FLUT 100 – 250 > 250 –  500 >   500 –1000 



Stupňovitý přístup k léčbě astmatu v 

graviditě 
Schatz M, Dombrowski MP, NEJM 2009;360: 1862-9 

  
stupeň Preferovaná kontrol. léčba Alternativní  kontrol.léčba 

1 žádná žádná 

2 Nízká dávka ICS LTRA, theofylín, kromony 

3* Střední dávka ICS nebo  

Nízká dávka ICS + LABA 

Nízká dávka ICS + LABA + 

LTRA nebo theofylín 

4 Střední dávka ICS+ LABA Střední dávka ICS+LABA+ 

LTRA nebo theofylín 

5 Vysoká dávka ICS+ LABA _ 

6 Vysoká dávka ICS+ LABA 

+ OCS 

_ 



Exacerbace astmatu-1 

 
• U 45 % gravidních žen s astmatem- 

exacerbace 
Murphy VE: Managing asthma in pregnancy, Breathe 2015;11: 258-267 
                  

 

• Měřit SAT kyslíku (pulzní oxymetr) 

• Krevní plyny: 

SAT pulz.o.  95%= p O2  60 mmHg 

fetální oxygenace je v ohrožení  

 



Exacerbace astmatu - 2 

• Kyslík 3 - 4  L/ min nosní 

kanyla 

• SABA  co 20-30 min. 

 

• Ipratropium bromid 
inhal. 500g v 2,5 ml 

 u těch, které se nezlepší po 

 1.dávce SABA  

 nebo mají PEF  50%NH 

 

• Systém.KS- těžká 

exacerbace  

   po 1.hodině SABA  zůstává 

PEF  70%NH 

• MgSO4 (2g)  

     doplněk k beta 2 ag. a 

KS  u preexistující 

hypertenze  

 

 

 



Léčba akutních exacerbací 

• Léčba 

agresivněji než 

mimo graviditu 

• SAT O2 ≥ 95% 

  

• RABA + kyslík  

 

• kortikosteroidy 

Sledovat fetální aktivitu ! 

Teofylín není doporučen 

 ani za hospitalizace 



Vysvětlit: 

• povahu nemoci 

 

• rizika 

nekontrolovaného 

AB pro matku a 

dítě 

 

• důležitost léčby 

komorbidit 

 

 

 

4. Edukace 

„ dýchání pro dva“ 

 



Péče o komorbidity 1 

 

• Sinusitis (6x častější) 

   způsobí exacerbaci 
astmatu 

     Incaudo 1998, Kircher 2005 

 

• Rýma (30%)  

   léčba je součástí péče o 

astma 

   klinický marker pro 

zhoršení astmatu  
      NAEPP 2005 

 



 Péče o komorbidity 2 

GER (až 50%) 

Spouštěč 

astmatu i bez 

GIT symptomů 

ten Brinke 2005 

 

Th: ranitidin 

       IPP (omeprazol) 



Péče o komorbidity 3 

• RTI  

Sníž.  NK bb ( INFγ)  

 

vnímavost 

k virovým 

infekcím 

Kwon 2004 

 

 

virové infekce v 

graviditě 

nejčastější 

příčiny 

exacerbací 

 Kircher 2005 

 



Vztah kontroly astmatu a komorbidity 
Novotná B,Pavlik T, EAACI 2010 abstract 

N= 128 žen ( 28 let) 

hodnota p 

  I. trimestr II. trimestr III. trimestr   

rýma ne ne ano p = 0,0001 

sinusitis ne ano ano p = 0,0085; p = 0,0001 

GER ne ne ano p = 0,0287 

RTI Ano* Ano* Ano* 
p = 0,0056; p = 0,00005; 

 p = 0,0001 

anemie ne ano ne p = 0,0136 



osnova 

1. Úvod 
2. fyziologické změny v 

graviditě 
3. Vyšetřovací možnosti v 

graviditě 
4.Principy léčby v graviditě 
5.Bezpečnost léčby v 

graviditě obecně 
6. Respirační onemocnění v 

graviditě 
    akutní, chronické ( HDC , DDC) 

7.Závěr 
 



Závěr 

• Nárůst alergických 
onemocnění v populaci 

     odhad: 2015 – u 50% 
osob atopie 
 

• Astma je nejčastější 
chronické onemocnění v 
graviditě (8-12%) 

 
• Rýma postihuje 30%  

gravidních žen 
 

 
• Sinusitis-  v graviditě 6x 

častější 
 
• Bronchopneumonie- 

nejčastější příčina 
hospitalizací  

 
• Gravidní- riziková 

skupina pro onemocnění 
chřipkou (očkování) 

     
 



Děkuji za pozornost 



Otázka 
• Lze gravidní astmatičku 

léčit i jinými 
inhalačními 
kortikosteroidy, než 
budesonidem (FDA-B)? 

1. Nelze 

2. Lze, pokud by změna 
ICS způsobila zhoršení 
astmatu 

3. Lze, mimo první 
trimestr 

 


