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A) Nedostatek recentních doporučení 

 

 

B) Chybné používání nutriční strategie pro celou populaci  

     nedonošených novorozenců 

 

 

 

 





hmotnost bílkovina energie 

protein/energ. 
poměr 

g (g/kg/d)               (kcal/kg/d)                (g/100 kcal) 

1200-1500 3,4 108 3,1 

1500-1800 3,2 109 2,9 

1800-2200 3,0 111 2,7 

(Ziegler  E. E. et al.  Ann Nutr  Metab 2011; 58: 8-18)  

 



hmotnost bílkovina energie 

protein/energ. 
poměr 

g (g/kg/d)               (kcal/kg/d)                (g/100 kcal) 

1200-1500 3,9 127 3,1 

1500-1800 3,6 128 2,8 

1800-2200 3,4 131 2,6 

(Ziegler  E. E. et al.  Ann Nutr  Metab 2011; 58: 8-18)  

 



C) Podcenění populace lehce nezralých novorozenců     

     („near term“)  

 

 

 



 Late Preterm      Full Term    P value           OR 

 (n= 363) (%)        (n= 2707) (%)   (95%CI)  

Zpětné přijetí  36 (9,9) 199 (7,4) 0,056   1.9 (1.2-3) 
 
Hypoglykémie 32 (8,8) 

39 (1,4) 
 <0.001   4,5(2,6-8) 

Poruchy ventilace 38 (10,5) 41(1,5) <0.001    7,5(4,2-12) 

Ikterus 200 (55,1) 671(24,8) <0.001  3,4 (2,7-4,4) 

Suspektní sepse 15 (4.1)  30 (1.1)  <0.001  3.2 (1.6-6.5)  

Pozit. hemokultura 4 (1.1)  
1(0,004) 0,001   

Morbidita 257 (70,8) 

 
788(29,1) <0.001  5.5 (4.2-7.1) 

Ashish J. Early Neonatal Morbidities in Late Preterm 

Infants, Indian Pediatr 2011;48: 607-611 



PM věk (týdny, medián)  

Zahájení kojení 31,0 (29,6–33,6) 

Zahájení krmení kádinkou 33,3 (31,7–36,0) 

Zahájení semi-demand krmení 35,3 (32,6–38,7) 

Plné kojení 35,7 (32,6–38,7) 

 

Nyqvist KH et al. Acta Paediatr 2008; 97: 776–781 
 



bradavka 

jazyk 

Zralost pro perorální příjem 

snímek použit se souhlasem © Medela research 

Zralost dítěte ovlivňuje schopnost 

vytvořit adekvátní podtlak v dutině 

ústní 



Cíl:   

 zabránit hypoglykémii 

 minimalizovat postnatální růstovou retardaci  

   (32. - 34. PMA) 

 vyrovnat hmotnostní spád 

 podpořit fyziologickou kolonizaci GIT       



Parenterální výživa je indikovaná: 

 

 novorozenec s PH pod 1500 g 

 novorozenec s PH 1500 - 1700 g  (podle klinického stavu, 

hypotrofie, tolerance p.o. stravy) 

 novorozenec s další patologií (hypoxie, sepse, RDS atd.) 

 symptomatická hypoglykémie, asymptomatická 

hypoglykémie, která přetrvává i při podávání enterální výživy 

 VVV GIT 

 závažná oběhová a ventilační nestabilita 

 ileózní stav, NEC 

 pooperační stavy 

 

 

 



bílkovina glukóza tuky Ca Mg Na K 

 ve 100 ml   g g g mmol mmol mmol mmol 

Thomayerova nemocnice 
vak č. I 1,8 8 0 0,6 0,3 0 0 

Gynekol. - porodnická 
klinika, VFN 2,9 5,2 1,9 0,6 0,2 0 0 

Coombe, Women&Infants 
Hospital, Dublin 2,7 10 0 1 0 0 0 

Royal Hospital for 
Women, London 2,8 10 0 1,2 0,2 1,5 0 



 Stabilní nedonošený novorozenec ≥ 32 g.t. - od 1. dne ! 

 

 Priming (MEN): není nutný 

                             vyjímka: stav po těžké hypoxii,  

                                            IUGR  

                                            oběhová a ventilační nestabilita                       

Bombell S, Mc Guire W 

Delayed introduction of progressive enteral feeds to prevent 

NEC in very low birth weight infants.  

Cochrane Database Syst Rev. 2011 (3) 



 

3 studie pro střední nezralost (celkem 10 RCT) 

 

 Caple 2004, Salhotra 2004, Krissnamurthy 2010  

 

2 metaanalýzy  

 

 McGuire. Slow advancement of enteral feed volumes to prevent  

NEC in very low birth weight infants. Cochrane Database 2008 

 Morgan J et al. Slow advancement of enteral feed volumes to 

prevent  NEC in very low birth weight infants. Cochrane Neonatal  

Review 2012 

 

                                                  
 

 

 

 

 

 

  



Morgan J et al. Slow advancement of enteral feed volumes to prevent  

NEC in very low birth weight infants. Cochrane Neonatal  Review 2012 

              pomalé navyšování                             rychlé navyšování  

              15 - 20 ml/kg/den                                 30 – 35 ml/kg/den 
 

 

                                          neprokázán rozdíl v riziku NEC 



Navyšování dávek se řídí klinickým stavem a tolerancí stravy 

    

   20 - 30 ml/kg/den (1000 – 1500 g) 

   25 - 30 ml/kg/den (1500 – 1700 g)  

   25 - 35 ml/kg/den (1700 g a více) 



 Kolostrum  

 Nativní vlastní mateřské mléko 

 Pasterizované cizí mateřské mléko 

     



 pomalejší růst u VLBW ve srovnání s formulí 

 neprokázaný benefit pro dlouhodobý outcome 

 nižší incidence NEC ! - RR 2.5 (95% CI 1.2, 5.1)  

 

 

 
Ouigley MA et al. Formula milk versus donor breast milk for feeding preterm or low  

birth weight infants. Cochrane database 2007 

Sullivan S. et al. An exclusively human milk-based diet is associated with a lower rate 

of NEC than a diet of human milk and bovine milk-based products. J Pediatr 2010 

Section on Breastfeeding. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2012 



kojení dokrmování 

sondou 

alternativně 

savičkou 



 nedonošený novorozenec s PH ≤ 1500 g 

 hypotrofický neprospívající novorozenec s PH1500 - 2000 g 

 nedonošený novorozenec s nutnou restrikcí tekutin (VCC, 

hemodynamicky významný PDA) 

  

 

zahájení: 

 při toleranci mateřského mléka 100 ml/kg/den  

    (někteří autoři zahajují fortifikace při 50-70 ml/kg/den) 

 

 

 

 

   

 



Parenterální výživa pouze v indikovaně ! 

MEN max. 48 hodin 

pouze indikovaně 

1. den 2. den 3. den Další dny 

Navyšování  dávek mateřského mléka 

20 ml/kg/den u nestabilních dětí  

25 - 30 - 35 ml/kg/den u stabilních dětí   



 

 

 

 

 

1. den 2. den 3. den Další dny 

Navyšování enterální výživy (mateřského mléka) 

 25 - 30 - 35 ml/kg/den   



                        jaká je realita ? 

 

 Velká variabilita mezi jednotlivými perinatologickými 

centry, regiony, zeměmi 
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                parenterální výživa u late preterm (zahraniční studie) 

                                         5%  - 66%  

         parenterální výživa u late preterm (Thomayerova nemocnice)  

                                             32 %  
 

 

Mc Cormick MC et al. Place of birth and variations in management of late 

preterm ("near-term") infants. Semin Perinatol. 2006 Feb;30(1):44-7. 

Wang ML et al. Clinical outcomes of near-term infants. Pediatrics 2004 

Aug;114(2):372-6. 



Exkluzivní (plné )kojení: 

 

 1500 g –2000 g   25%  (Davanzo E, J Hum.Lac 2012) 

 

 2000 g – 2500 g  22%  (Davanzo E, J Hum Lac. 2012) 

 

 do 1500 g            60%  (Zachariassen G, Acta Ped 2009) 

 

 1200 – 2500 g     59%   Thomayerova nemocnice 2009/2010 

 

 

 

 



 při iniciaci a navyšování stravy vycházet ze současných 

doporučení a vlastních zkušeností 

 parenterální výživu zahajovat pouze v indikovaných případech 

 iniciovat p.o. stravu v prvních 24 hodinách (kolostrum, MM)  

 preferovat rychlé navyšování p.o. stravy  

 respektovat zralost dítěte (nepodcenit skupinu „late preterm“) 


