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Novorozenci s nízkou porodní váhou  
(zastoupení jednotlivých kategorií) 



Specifická NÚ: - 2000 - 2012 



Riziková neonatální morbidita 
(kategorie  1000 g, údaje v %) 

* 

* 

* 

* 



Riziková neonatální morbidita 
(kategorie 1000 - 1499 g, údaje v %) 

* 



Výskyt středně a vážně postižených dětí s nízkou 
porodní váhou v letech 2000 – 2012 

% (Hodnoceno ve 24 měsících korigovaného věku) 



DMO: - klasifikace poruch hrubé motoriky 
(GMFCS) 



Hlavní formy postižení dlouhodobého vývoje  

DMO: - neprogredující, trvalé postižení volního pohybu nebo 
držení (postury), pravděpodobně vzniklé poškozením vyvíjejícího 
se mozku během nebo krátce po porodu.* 

PMR: – pro těžkou formu  svědčí PDI/MDI < 70 (BSID II). 

Poškození zraku pro ROP  st. 3+: - zbytky zraku, světlocit, 
nevidomost. 

Poškození sluchu: - ztráta sluchu  40 dB v pásmu 0.5-4 kHz na 
lepším uchu (s/bez převodní poruchy). 

 

 

 

 

 
 

(* Bax M. et al., Dev Med Child Neurol. 2005) 



 Vývojová postižení podle porodní váhy 

         Kategorie  1000 g (data v %)   Kategorie 1000 – 1499 g (data v %) 



        Vývojová postižení podle porodní váhy 

            Kategorie 1500 – 2499 g (data v ‰)  



      Postižení vývoje podle gestačního stáří 
(období 2009 – 12)  

     

 

% 



Souhrn 

Roste podíl živě narozených dětí s NPH (především v kategorii 
1500-2499 g; o 2.3% během 13 let); 

SNÚ se snižuje, vč. kategorie  750 g./23 -26 t.t.; 

Mění se prevalence “high-risk”peri-/neonatální morbidity, nejvíce 
v kategorii < 1000 g: - klesá cerebrální morbidita a časná infekce; 
opět roste BPD a ROP (pro pokles SNÚ < 750 g/23-26 t.t.?);   

Obecně, výskyt závažných vývojových postižení klesá. Rezervy ke 
zlepšení však jsou, zejména v kategorii  1000 g/28 t.t.  

Limit úspěšnosti - těžká prematurita (tj. porody < 30. t.t.)  

    Jaké jsou cesty ke zvyšování šance velmi a extrémně nezralých dětí 
na kvalitní život – aneb co může učinit porodník a neonatolog ? 

 



Perinatální neuroprotekce  

Výskyt DMO: - 2/1000 přeživších dětí, resp. 40/1000 přeživších  

     dětí pod 1500 g (data 2011 - 12). 

Odhad celoživotních nákladů na dítě s DMO se pohybuje kolem 

     € 920 000 (Dánsko 2013). 

           
(Kruse M. et al., Dev Med Child Neurol. 2009; Salmeen K.E. et al., 

F1000Prime Rep. 2014) 



DMO a komorbidita (data SCPE) 

Motorické postižení mohou provázet: 

 těžké duševní postižení (až ve 31%); 

 poruchy vidění (v 11%); 

 epilepsie (ve 21%); 

 sekundární svalové a  skeletální potíže, poruchy    

     vnímání, myšlení, komunikace a chování.  

    (SCPE – Surveillance for CP in Europe) 

(O’Shea TM., Clin  Obstet Gynecol. 2008) 



Prenatální neuroprotekce 
Prenatální KS - historicky první neuroprotektivní strategie snižující výskyt IVH. 

Profylaxe předčasného porodu ( 30. t.t.) – tj. snížení výskytu PIVH a PVL:   

      a) preventivní cerclage při časném PPI;  

      b) indikovaně PGS/17-OH-PGS.  

Prevence/léčba ascendentní infekce: - chorioamnionitida (?),  

     důsledná ATB léčba časné ascendentní infekce. 

Neuroprotektivní efekt MgSO4: - snižuje výskyt DMO; tlumí křeče; má 

vasodilatační účinek.  

Antenatální aplikace allopurinolu: - prevence oxidačního stresu. 

Opožděný podvaz pupečníku (30-45 sec.) – snižuje výskyt IVH, sepse.  

 

      

 



Postnatální neuroprotekce u ELGA novorozenců 
Aktivní, nikoli agresivní intenzivní péče, vč. péče na PS 

     (Jobe A.H. J Pediatr., 2005) 

Prevence oxidačního stresu 
     (Saugstad O.D., Aune D. Neonatology, 2011) 

Neinvazivní podávání SF (techniky MIST a LISA) 
     (Dargaville P.A. et al., ADC Fetal-Neonatal Ed., 2012; Göpel W. et al., Acta    

      Paediatr, 2015)  

Preference neinvazivní podpory dýchání (n-CPAP > CMV) 
     (Vendettuoli V. et al., ADC Fetal Neonatal Ed. 2014) 

Prevence závažné komorbidity (cerebrální, BPD, NEC, ROP) 

Neuroprotektiva – kofein (stimulace plasticity mozku) 
     (Schmidt B. et al., JAMA 2012) 



Děkuji za vaši pozornost 

Poděkování pracovní skupině ČNeoS pro follow-up perinatálně ohrožených dětí 
regionálních perinatologických center 


