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Follow-up 2013 – 2014  
(data ze 12 PC III + 1 PC II) 

Kategrie:  28.tt. 
 1000 g 

       28+0 – 31+6 tt. 
1000 – 1449 g 

32+0 – 36+6 tt. 
1500 – 2449 g 

Živě narození (n) 830 1 462 4 613 

Zařazení do follow-up 
(n/%) 

621/92 1 267/87 2 319/50 

Cíle hodnocení: 

Trend incidence nedonošených novorozenců se závažnou PM; 

Váha prematurity a neonatální morbidity jako rizikových faktorů PM; 

Změny výskytu sledovaných forem PM (DMO, PMR a senzorických 
     postižení – sluch, visus). 

(PC – perinatologické centrum; PM – pozdní morbidita; PMR – psychomotorická retardace) 



Kategorie prematurity vs. počty postižených dětí  
pozdní morbiditou (PM) 

% 

 (signif.) 



Extrémně předčasný porod a pozdní morbidita 
 Canadian Neonatal Follow-Up Network  - Prospective cohort  study of very 

preterm infants  29 wks, ACD 2016 
 % 

(NDI - neurodevelopmental impairment; s-NDI – significant neurodevelopmental impairment) 



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

• 

• 



Riziková neonatální a pozdní morbidita (PM)  
(kategorie  750 g, údaje v %) 

• 

• 

• 

• 

 

• 

(signif.) 



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

• 

• 

 (signif.) 



Výskyt sledovaných forem PM podle gestace 

(%)       Novorozenci  28 +0 t.t. (‰)     Novorozenci 32 +0 – 36 +6 t.t. 



“Late outcome” velmi a extrémně nedonošených dětí 
ve 24 měs. korigovaného věku 

  (  28. tt.) %      (28+0 – 31+6 tt.) % 

(Procentuální vyjádření z celkového počtu propuštěných novorozenců) 



Kohorty „ 26+0“ vs. „26+0 – 27+6 tt.“: - SNÚ a PM  

2009 – 10                              2011 – 12                               2013 – 14            
% 

                                                                                  

( - významný rozdíl mezi kohortami) 



“Late outcome” lehce a středně nedonošených dětí ve 
24 měs. korigovaného věku 

KATEGORIE/PARAMETR: 2009 - 10 2011 - 12 2013 – 14  

32+0 – 36+6 tt. (n): n = 3 877 4 245 4 613 

SNÚ (n/‰) 32/8.0 28/6.6 30/6.5 

Indikováno sledování (n/%);  
z toho: 

1 628/42.0 2 035/48.0 2 319/50.3 

      postiženo (n/%) 50/3.0 71/3.5 74/3.2 

      zdravých n/(%) 1 579/97.0 1 964/96.5 2 245/96.8 



                              Souhrn 

Zásadní riziko závažné PM představují extrémně 
     předčasné porody, tj. před 28 +0 tt.  

Přesto v letech 2009-14 došlo v kategoriích velmi, ale i extrémně 
nedonošených k poklesu postižených dětí. Rezervy pro zlepšení zde jistě 
jsou. 

Ukázalo se, že u extrémně nezralých dětí výskyt infekcí (hlavně pozdních) 
a závažné BPD, zvyšujících riziko PM, téměř neklesá nebo dokonce roste. 

Výskyt jednotlivých forem PM se nemění. Nadále převládá DMO a PMR, 
naopak výskyt neuro-senzorické morbidity je nízký a pohybuje v rozmezí 

od 0 do 5%.    



Výzva pro futuro: - zlepšit šanci na zdravý vývoj   
extrémně nedonošených dětí ?  

Prevence extrémně předčasných porodů ... (?) 

         (Romero R et al. Ultrasound Obstet Gynecol 2016; Di Renzo GC. Et al.    

           Horm Mol Biol Clin Invest. 2016; Wolf HT et al. BMJ Open 2017) 

Ochrana nezralého mozku před perinatálním poškozením ... (?) 

        (Lea CL et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2016) 

Snížení výskytu infekcí (zejména nozokomiálních) a těžké BPD, 
predisponujících k PM  ... (?) 

         (Rand KM et al. J Pediatr2016; Jimenez J et al. Maternal-Fetal & Neonatal   

           Med 2015; Bowen JR et al. ADC Fetal Neonatal Ed 2016 ) 



Děkuji za vaši pozornost 

Poděkování pracovní skupině ČNeoS pro follow-up perinatálně ohrožených dětí 

regionálních perinatologických center 


