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Hypoxicko – ischemická 

encefalopatie (HIE) 

• Nevratné poškození mozku 

     - následek nedostatečné dodávky kyslíku do 

mozku 

      - následek nedostatečného prokrvení mozku 

 

• V ČR postihuje 200-400 novorozenců ročně 



Časný asfyktický syndrom 

 

1. Problematika matky, placenty, 

pupečníku (80 – 90%)  

 

2.  Poruchy novorozence – RDS, infekce, 

pneumotorax, vady plic, srdeční vady, 

těžká anémie. 



Akutní fáze HIE 
3 stupně dle Sarnata 

1. Funkční změny mozku – úprava do 48 hodin, bez 

následků.  

      Krátkodobé kříšení, dobrá prognóza (AS 6-7) 

2. Trvalé poškození některých buněk mozku – 

pozvolná úprava 1 – 2 týdny, možné následky. 

Déletrvající kříšení, útlum, dráždivost, křeče, 

termolabilita, poruchy sání, poruchy dýchání, 

apnoické pauzy, prognóza nejistá  (AS 4-5) 

3. Ireverzibilní poškození nervových buněk – úprava 

minimální nebo částečná, trvalé následky nebo 

smrt. Kříšení včetně umělé plicní ventilace a 

podání léků, Může dojít k úmrtí i později (AS 0-3) 

 



Terapie HIE 

• Kardiopulmonální resuscitace. 

• Termoneutrální prostředí resp. léčebná 

hypotermie. 

• Stabilizace dechová (UPV), kardiální 

(oběhová), vnitřního prostředí. 

• Zajištění výživy (parenterálně). 

• Léčba křečí. 

• Léčba edému mozku. 



Řízená hypotermie 

• Nová možnost léčby asfyktických 

novorozenců. 

• Neuroprotektivní intervence. 

• Postupuje se podle určitých kritérií. 

• Je určena pouze donošeným nebo 

hraničně nedonošeným novorozencům. 

• V ČR doporučení vychází z protokolu 

studie TOBY   (Total Body hYpotermia 

protocol) 

• V roce 2010 zařazena do Resuscitation 

guidelines  



Řízená hypotermie 

• Cílené ochlazení pacienta na teplotu           

33 – 34°C. 

• Zahájení hypotermie do 6 hodin po inzultu. 

• Doba chlazení 72 hodin. 

• Přísná kritéria. 

• Na našem pracovišti od roku 2009. 

• Počet pacientů 7. 

• Termoregulační systém Medi - Therm III. 

 



Indikační kritéria 



Medi – Therm III 



Technické a ošetřovatelské 

aspekty 

• Během transportu udržovat TT 36°C. 

• Vyhřívané lůžko, nadále TT 36°C. 

• Monitoring fyziologických funkcí. 

• Intubace a UPV. 

• Periferní žilní katétr. 

• UVC dvojcestný, UAC ev. AK. 

• RTG plic. 

• USG vyšetření. 

• Laboratorní vyšetření včetně bakteriologie. 

• Brainz monitor. 



Technické a ošetřovatelské 

aspekty 

• Zhodnocení kritérií. 

• Močový katétr. 

• Rektální teplotní čidlo. 

• Aplikace krevní plazmy a antibiotik. 

• Vypnutí vyhřívání lůžka. 

• Položení dítěte na chladící podložku. 

• Zahájení chlazení. 

• Doba chlazení 72 hodin. 



Technické a ošetřovatelské 

aspekty 

• Kontinuální monitoring TT, srdeční akce, 

SpO2, TK, aEEG. 

• Sledování diurézy. 

• Nic per os. 

• Farmakologické tlumení. 

• Antikonvulzíva. 

• Katecholaminy. 

• Laboratorní vyšetření. 

• Něžná péče (hygiena, dýchací cesty, 

polohování, péče o oči, vyprazdňování). 

 







Ohřívání 

• Pozvolna 0,5°C za hodinu na TT 37,0°C. 

• Doba ohřívání 6 – 8 hodin. 

• Sledování hladiny laktátu. 

• Riziko křečí a oběhového selhání. 

• Intenzivní monitorace ještě 24 hodin po 

dosažení fyziologické TT - riziko 

hypertermie! 

• Ukončení podávání sedativ, ATB, UPV. 

• Zahájení realimentace. 

• Vyšetření: oční, neurologické, EEG, MRI, 

USG. 

• Zahájení RHC, zácvik rodičů. 



Kazuistika 

• Porod 2.3. 2012 v 13:02 hod., donošený 

novorozenec (t.g. 40+6). 

• Matka 1984, administrativní pracovnice, 

onemocnění ŠŽ, primigravida. 

• Otec 1988, skladník, zdráv. 

• Zelená plodová voda, pupečník 1x pevně 

kolem krku. 

• Příchod neonatologa ve 3. minutě života. 

• Dítě bledé, atonické, nedýchající, AS 80/min. 

• Ambuing, oxygenoterapie, odsátí HCD. 

• Apgar skóre 2-3-7,  pupečníkové pH 6,86. 



Kazuistika 

• Převoz na JIRP v kyslíkové atmosféře. 

• Dítě spontánně dýchající, hypotonické, 

nevýbavné novor. reflexy. 

• Kontinuální monitoring aEEG. 

• V 15:00 zhodnocení indikačních kritérií. 

• Zahájení přípravy k léčbě: UVC, sedace, 

UPV, rektální teplotní čidlo, PMK, ATB, 

plazma. 

• V 16:20 hod. zahájena řízená hypotermie. 

• Chlazení 72 hodin – sedace, UPV, plná 

parenterální výživa, katecholaminy, ATB, 

plazma, laboratorní vyšetření. 

 

  



Kazuistika 

• 5.3. 2012 v 16:20 hod. zahájeno ohřívání, 

rychlostí 0,5°C za hodinu. 

• Konec sedace, katecholaminů, UPV. 

• 24 hodin distenční podpora bez O2. 

• Enterální příjem. 

• Neurologické zlepšení. 

• USG mozku, EEG, MRI bez patologie. 

• Lehčí hypertonicko-hyperexcitabilní 

syndrom. 

• Dítě propuštěno ve stáří 14.dnů, plně 

kojeno, matka zacvičena v rehabilitaci 

 



Děkuji za pozornost. 


