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NITRODĚLOŢNÍ RŮST 

 

 
 ovlivněn genetickou 

informací plodu, dodávkou 

kyslíku a nutričních sloţek 

transplacentárně a faktory 

zevního prostředí. 

 je řízen prostřednictvím 

IGF-I, IGF-II, IGFBPs, 

inzulínu a hormonů štítné 

ţlázy 

 



POSTNATÁLNÍ RŮST 

 

 
 po předčasném porodu 

dochází k prudkému poklesu 

IGF-1, který zůstává sníţený 

po několik týdnů 

 nutriční sloţky, inzulín a 

IGF-1 nadále řídí postnatální 

růst 

 2 fáze  A. časná 

spojená s nízkým IGF-1 

refrakterní k nutričním 

intervencím  B. pozdní 

spojená se ↑ IGF-1 



PŘEDČASNÝ POROD 

 

 
 „… předčasný či jinak  

komplikovaný porod je jen 

symptom hlubšího ovlivnění 

vývoje plodu před jeho 

narozením…“  

 



HODNOCENÍ RŮSTU 



HODNOCENÍ RŮSTU 



malé (a ještě 

menší děti) 

SGA 

HODNOCENÍ RŮSTU 



HODNOCENÍ RŮSTU 

„ještě menší“ 

děti 



 IUGR (intrauterinní růstová restrikce) – selhání růstového 

potenciálu plodu. Bývá provázena placentární insuficiencí                  

s patol. dopplerovským nálezem.  

 

 

 

 

 SGA (small for gestational age) – plod malý vzhledem k délce 

gestace. Normální placentární funkce. 

 

MALÉ A JEŠTĚ MENŠÍ DĚTI 



MALÉ A JEŠTĚ MENŠÍ DĚTI 



PŘÍČINY INTRAUTERINNÍ RŮSTOVÉ 

RESTRIKCE 

MATEŘSKÉ FAKTORY 

 

 preeklampsie 

 anomálie dělohy 

 chronická onemocnění 

 abusus nikotinu, alkoholu, 
drog  

 nutriční strádání matky 

 

PLACENTÁRNÍ DYSFUNKCE 

 3% všech těhotenství 

FETÁLNÍ DŮVODY 

 

 infekce plodu 

 chromosomální aberace a 

další genetické poruchy 

 anomálie pupečních cév 

 



POSTNATÁLNÍ RŮST 

 růstový mozkový spurt mezi 3.trimestrem a 2.rokem ţivota. 

 období, kdy je moţné potencovat rozvoj mozku zajištěním 

nejlepších moţných zevních podmínek.   

        
      

 

       

Dobbing J. Lancet 1973 



POSTNATÁLNÍ RŮST 

 25.GT/725g (50.perc.) dosáhne hmotnosti 2000g za 12,5 týdnů, 

tj. o 5,5 týdnů později neţ normálně rostoucí plod in utero. 

 

 29.GT/1300g (50.perc.) dosáhne hmotnosti 2000g za 7 týdnů, 

téměř o 4 týdny později neţ normálně rostoucí plod in utero. 

 

 

 

 

 RŮSTOVÁ RESTRIKCE (EUGR) 

Ehrenkrantz RA, et al. Pediatrics 1999;  



POSTNATÁLNÍ RŮST 

 25.GT/725g (50.perc.) dosáhne hmotnosti 2000g za 12,5 týdnů, 

tj. o 5,5 týdnů později neţ normálně rostoucí plod in utero. 

 

 29.GT/1300g (50.perc.) dosáhne hmotnosti 2000g za 7 týdnů, 

téměř o 4 týdny později neţ normálně rostoucí plod in utero 

 

 

 

 

 …inevitable consequence… 

 RŮSTOVÁ RESTRIKCE (EUGR) 

Ehrenkrantz RA, et al. Pediatrics 1999; 

Embleton NE, et al. Pediatrics 2001 



POSTNATÁLNÍ RŮST 

 energetický deficit u dětí narozených  30.GT v průběhu            

prvního týdne ţivota naroste na 406  92 kcal/kg.  

 

 proteinový deficit u dětí narozených  30.GT v průběhu 

prvního týdne ţivota naroste na 14  3 g/kg.   

 

     

      

 

 

 

Embleton NE, et al. Pediatrics 2001 



POSTNATÁLNÍ RŮST 

Ehrenkrantz RA, et al. Pediatrics 1999;  



POSTNATÁLNÍ RŮST 

 dominantní část EUGR vzniká v prvních týdnech po narození 

 k nejhlubšímu propadu v percentilovém grafu dochází 4 – 6 

týdnů po narození (váha, obvod hlavy, resp. délka)  

 

 střední doba dosaţení porodní hmotnosti u ELBWI 14 – 17 dní  

 

 

 

 

   Embleton NE, et al. Pediatrics 2001; Ehrenkrantz RA, et al. Pediatrics 2006;                                                                                  

Morgan C, et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2013 



POSTNATÁLNÍ RŮST 

 nutriční deprivace v průběhu 3.trimestru vede ke zpomalení 

předpokládaného růstu a vývoje a k negativnímu ovlivnění 

vývoje mozku 

 vývoj motoriky se zdá být spíše závislý na časném postnatálním 

růstu; IQ potom spíše s IUGR a pozdějším postnatálním růstu 

 

 neodpovídající výţiva současně ovlivňuje „zdraví“ celkově -          

ve smyslu sníţení odolnosti vůči infekcím, schopnosti „uzdravit 

se“ z akutních a chronických onemocnění. 

Ehrenkrantz RA, et al. Pediatrics 2006; Cooke RW. Arch Dis Child 

Fetal Neonatal Ed 2006; Franz AR, et al. Pediatrics 2009;                                 

Ghods E, et al. J Perinatal Med 2011; Claas MJ, et al. Early Hum Dev 

2011; Morgan C, et al. Sem Fetal Neonatal Med 2013 



POSTNATÁLNÍ RŮST 

 zpomalení růstu hlavy (a mozku) časně po narození je 

přinejmenším částečně preventabilní a odpovídající postup  

vede ke zlepšení dlouhodobého psychomotorického vývoje 

 

 navýšení dodávky bílkovin o 1 g/kg/den v průběhu 1.týdne 

ţivota u ELBWI vedlo k nárůstu MDI v 18 měsících o 8,2 bodu 

 vyšší příjem bílkovin a energie v průběhu 1.týdne ţivota u 

ELBWI je spojen s vyšší růstovou rychlostí v průběhu celého 

prvního měsíce ţivota. 

 

 

             Stephens BE, et al. Pediatrics 2009; Morgan C, et al.                                                           

BMC Pediatr 2011; Martin CR, et al. Pediatrics 2009; 



POSTNATÁLNÍ RŮST 

? 



RŮST V PRŮBĚHU HOSPITALIZACE 

 AGA   

 SGA   

 IUGR  catch-up  AGA 

 AGA  EUGR 

 IUGR  EUGR 

 

 

 

 

 

   

     

                   Fenton TR, et al. BMC Pediatr 2013 



RŮST V PRŮBĚHU HOSPITALIZACE 

 AGA   

 SGA   

 IUGR  catch-up  AGA 

 AGA  EUGR 

 IUGR  EUGR 

 

 

 

 

 

   

     

                   Fenton TR, et al. BMC Pediatr 2013 



RŮST V PRŮBĚHU HOSPITALIZACE 

 prospektivní RCT; 695 dětí (501-1000g)   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

 

         

     Ehrenkrantz RA, et al. Pediatrics 2006 

 799g   804g     795g      804g 



         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     
Ehrenkrantz RA, et al. Pediatrics 2006 

(Q1, IVH, PVL, S post  x SGA) 

(Q1, černá rasa, BPD x F) 

  (PVL, S post) 

   (PVL, S post, Q1) 

RŮST V PRŮBĚHU HOSPITALIZACE 



 se stoupajícím obvodem hlavy v 18-ti měsících klesala 

signifikantně incidence DMO, MDI a PDI < 70 a frekvence 

abnormálních neurologických vyšetření.    

 děti v Q4 dosáhly PH později neţ děti v Q1!    

 

 

 

 

 

 

 růstová rychlost v průběhu hospitalizace spojena      

s psychomotorickým vývojem a růstem postnatálně.   

        

    Ehrenkrantz RA, et al. Pediatrics 2006 
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RŮST V PRŮBĚHU HOSPITALIZACE 



CATCH - UP 

Forbes GB  

A note on the mathematics of „catch-up“ growth.  

Pediatr Res 1974; 8: 929-931. 

 



CATCH-UP 

 růst větší (rychlejší) neţ je normální růstová rychlost vyrovná 

velikost předcházejícího růstového deficitu.  

 specifická charakteristika lidského růstu - schopnost vrátit se po 

období růstového handicapu do geneticky dané dráhy. 

 

 

 



CATCH-UP 

 Poměr přírůstků bílkovinné a tukové hmoty po narození je v 

přímém vztahu k příjmu proteinů a celkového mnoţství energie.  

 

 

 Teoreticky lze spočítat jakou potřebu bílkovin a energie bude 

vyžadovat LBW novorozenec k dosažení růstové rychlosti a 

zachování stejného poměru tělesné hmoty jako by měl plod in 

utero ve stejné fázi nitroděložního vývoje – tedy k dosažení 

kompletního časného (early) catch-up. 

   

 

 

 

     Ziegler EE, et al. Growth 1976;                            

Kashyap S., et al. Pediatr Res 1994 

 

 



 27.GT/1000g, bez komplikací, dosaţení porodní hmotnosti D14. 

Plný enterální příjem, dimise při 2200g.  

 

 aby došlo ke kompletnímu catch-up, musí dítě zvýšit svou váhu 

z 1000 na 2200g za 3 týdny místo týdnů 5 – tomu odpovídá 

denní váhový přírůstek 56g! 

 kalkulované předpoklady pro uvedený růst odpovídají dodávce 

145 kcal/kg/den a dodávce bílkovin 6,5 g/kg/den.  

         

 

 
 

     Alexander GR, et al. Am J Obstet Gynecol 1996; 

    Kramer MS et al. Pediatrics 2001;                                     

                                                                       Kashyap S., et al. Pediatr Res 1994 

 

 

 

EARLY CATCH-UP 



DELAY CATCH-UP 

 „odloţenému“ catch-up do 35.GT odpovídá přírůstek na váze 

1800g za 6(8) týdnů   k tomu je potřebná denní dodávka 

bílkovin 4,1 g/kg a energie 110 kcal/kg. 

 uvedený poměr proteinů a energie nepovede ke kompletní 

utilizaci bílkovin, ale teoreticky by neměl vést k metabolickým 

komplikacím… 

 při zvýšení dodávky energie se zlepší vyuţití bílkovin, dojde ke 

zvýšení váhových přírůstků, ale nikoliv ve formě „čisté“ svalové 

bílkoviny, ale tuku.  

Odloţeného catch-up růstu je moţné dosáhnout a potencovat jej i po 40.GT 

dodávkou bílkovin a energie převyšující mnoţství                              v 

běţné termínové formuli. 



VÝZNAM CATCH-UP 

 první rok ţivota je zásadním obdobím pro rozvoj mozku po 

předchozí deprivaci. Pozitivní efekt výţivy v tomto období na 

psychomotorický vývoj opakovaně prokázán v 9 a 18 měsících a 

následně v 8 letech.   

       

 

 

 

    

 

    

 

 

          Lucas A., et al. Lancet 1990; Latal-Hajnal B, et al. 

J Pediatr 2003; Ehrenkrantz RA, et al. Pediatrics 2006; 



VÝZNAM CATCH-UP 

 219 dětí (94 dětí PH <10.percentil) 

 

 AGA  AGA   

 SGA  catch-up  AGA    

 SGA  SGA  

 AGA   lag-down (EUGR)  SGA  

 

       PDI 84 = -1SD 

 

       

 

 

 

      

PDI 101,8 (14,5)  p < 0,001  

PDI 89,9 (17,4)  

PDI 81,9 (25,3)  p < 0,05  

Latal-Hajnal B, et al. J Pediatr 2003 

 



VÝŢIVA PO PROPUŠTĚNÍ 

 polovina původně nedonošených dětí (medián 1480 g/31.GT)             

v 1.korigovaném měsíci zkonzumovalo více energie při krmení 

počáteční formulí neţ 165 kcal/kg/den a příjem bílkovin >4 

g/kg/den měla více neţ třetina 35% dětí 

 

 medián dávky mléka byl 230 g/kg/den 

 16% dětí vypilo 300-350 g/kg/den   

 

 

 … Are these babies trying to tell us something about their 

dietary needs?      

     

Lucas A. et al. Arch Dis Child 1992 



 RCT, 284 dětí 

 PDF x TF, kontrolní skupina 

kojených dětí 9 měsíců 

 

 

 

 

  

 

    

  

PDF       TF 

Lucas A., et al. Pediatrics 2001 

VÝŢIVA PO PROPUŠTĚNÍ 



 jiţ 6 týdnů po zahájení intervence byla PDF skupina těţší a 

delší (+220g/+1,1cm).  

 v 9. měsíci po termínu byl signifikantní rozdíl v hmotnosti    

+ 370g a délce +1,1cm u dětí krmených PDF. Růstový benefit   

0,8cm ještě v 18 měsících (NS). Rozdíly významnější u chlapců 

(+575g/+1,5cm), růstový benefit +1,5cm trval v 18 měsících. 

 

 rozdíl v hmotnosti a délce u holčiček krmených PDF nebo TF 

nebyl signifikantní v ţádném sledovaném období. 

 nebyl rozdíl v obvodu hlavy 

 Bayley II PDI + 2,7 bodu (+0,25 SD, NS) ve prospěch PDF 

 

         

  Lucas A., et al. Pediatrics 2001 

VÝŢIVA PO PROPUŠTĚNÍ 



VÝŢIVA PO PROPUŠTĚNÍ A BPD 

 60 dětí s dg. BPD, TF x PDF 

 zlepšená retence dusíku, minerálů a zinku ve 3 měsících po 

termínu, signifikantně lepší růst, vyšší obsah kostního minerálu 

a čisté svalové a kostní hmoty.  

 

         

     

Brunton JA, et al. J Pediatr 1998 

 



VÝŢIVA PO PROPUŠTĚNÍ 

 RCT, dvojitě zaslepená studie; mean 1250g/29.GT 

 1 rok TF x PDF (+ 10% energie, +21% bílkovin, +44% Ca, +11% P) 

 

 signifikantně větší váha, délka, obvod hlavy u dětí ţivených TF, 

DXA s lepším profilem kostní hmoty, čisté svalové hmoty a tuku 

neţ děti ve skupině EF (p < 0,05).     
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Koo WW, et al. Am J Clin Nutr 2006 



VÝŢIVA PO PROPUŠTĚNÍ U SGA DĚTÍ 

 299 dětí, RCT, TF x EF x BF, intervence 9 měsíců, primární cíle 

- růst a zlepšený neurologický vývoj 

 

 

 

 

 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

DIS 

  Morley R., et al. Pediatrics 2004 

 



 299 dětí, RCT, TF x EF x BF, intervence 9 měsíců, primární cíle 

- růst a zlepšený neurologický vývoj 

 

 

 

 

 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

DIS 

Střední celkový vývojový kvocient v 9 měsících signifikantně 

niţší o 2,5 bodu [-4.6 – -0.4] ve skupině EF x TF. 

VÝŢIVA PO PROPUŠTĚNÍ U SGA DĚTÍ 



VÝŢIVA PO PROPUŠTĚNÍ U SGA DĚTÍ 
Profit ve vývoji pro děti ţivené obohacenou formulí v 9.měsíci ţivota 

 

-8 -6 -4 -2 0 2

Adaptace

Jemná motorika

Hrubá motorika

Řeč

Sociopersonální kvocient

Celkový kvocient

Chlapci Dívky

# 

# 

# 

  Morley R., et al. Pediatrics 2004 

 



 

VÝŢIVA PO PROPUŠTĚNÍ U SGA DĚTÍ 
Profit v škále dle Bayleyové pro děti ţivené obohacenou formulí                 

v 18.měsíci ţivota 

 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3

MDI

PDI

Chlapci Dívky

  Morley R., et al. Pediatrics 2004 

 



BARKEROVA HYPOTÉZA 

Barker DJP, et al.  

The fetal and infant origins of adult disease.   

BMJ 1990; 301: 1111. 

 



HYPOTÉZA ŠETŘIVÉHO FENOTYPU 

 fetální vývoj je ovlivněn nutričními faktory prostředí, které vedou 

k manifestaci tzv. „thrifty fenotypu“, který je adaptivní odpovědí 

ve smyslu preference růstu určitých orgánů na úkor jiných. Tyto 

změny vedou ke zvýšení šancí na přeţití plodu.  

 

 programování ve fetálním období ve smyslu „thrifty fenotypu“ 

vede k ovlivnění metabolismu v situaci „adekvátní“ dodávky 

nutričních sloţek  trvalá snaha organismu „být připraven“ na 

stav hladovění  rozvoj metabolického syndromu. 

 

         

    

     

Barker DJP, et al. Lancet 1993;  



DILEMA CATCH-UP RŮSTU 

 zpomalení nitroděloţního růstu je spojeno ↑ inzulínové 

rezistence, ↓ objemu tuku, ↓ proteinové kostní a svalové hmoty, 

↓ mineralizace kostry, ↓ kapilární densitou, ↓ počtem nefronů a 

útlumem negativní zpětnovazebné regulace hypothalamus → 

nadledvina 

 zrychlený růst v průběhu kritických period vývoje je nepochybně 

spojen se ↑ rizikem rozvoje metabolického syndromu 

 

 animální i humánní data  intrauterinní růst se svými 

dlouhodobými postnatálními důsledky můţe být významně 

determinován jiţ v samém počátku gravidity 

        

 

      

     

Weaver LT. J Ped Gastroenterol Nutr 2006; Eriksson JG, et al. BMJ 1999; 

Godfrey K, et. BMJ 1996; Oliver MH, et al. Pediatr Res 2005;                                                                

Bloomfield FH, et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Med 2006; 

 



EPIDEMIOLOGICKÁ SLEDOVÁNÍ 

 Holandská hladová zima (listopad 1944 – květen 1945) 

 1. trimestr  AGA  dostatečná výţiva  metabolický 
syndrom 

 pozdní fáze gravidity  zpomalení růstu  IUGR + 
dostatečná výţiva  catch-up  porucha glukosové 
tolerance 

  

 Blokáda Leningradu (1941 – 1944) 

 nedostatečná výţiva  gravidita  nedostatečná výţiva 
 metabolický syndrom 

 

     

  

     Ravelli ACJ, et al. Lancet 1998; 

Eriksson J, et al. Diabetologica 2002

  



Neu J, et al. Sem Fetal Neonatal Med 2007 

LBWI < 28.GT 

Nízký IGF-1 Hypersekrece STH 

Inzulínová rezistence 

Stres,      

 kortisol 
Nemocnější děti 

vyţadující více intenzivní 

péče, EUGR 

 Intraabdominální tuk,   

prozánětlivé mediátory,  

leptin,  adiponektin 

 Riziko metabolického 

syndromu 



NEBEZPEČNÁ CESTA?! 

 první ucelená evoluční teorie 

– Philosophie zoologie (1809) 

 

 reakce na zevní podněty                

v časném vývoji vede                     

k adaptaci s předáním těchto 

informací další generaci –  

EPIGENETICKY 

 

 

 



EPIGENETICKÁ MODIFIKACE GENOVÉ 

EXPRESE 

Groom A, et al. Arch Dis Child 2011 



DILEMA CATCH-UP RŮSTU 

 u zdravého donošeného normálně rostoucího novorozence není 

urychlení růstu ani ţádoucí ani nutné 

 u nedonošeného novorozence vystavenému nutričnímu strádání 

před nebo po narození můţe catch-up růst vést k časnému 

benefitu splaceného pozdními následky  

 

 dodávka bílkovin >3g/kg/den u nedonošeného dítěte má                

silný potenciál normalizovat poměr GH/IGF-I, a tak sníţit 

pravděpodobnost rozvoje syndromu inzulínové rezistence a 

dalších dlouhodobých metabolických konsekvencí 

 

        

 

      

     

Weaver LT. J Ped Gastroenterol Nutr 2006;                                                     

Smith WJ, et al. J Clin Endocrin Metab 1997;                                                 

Singhal A. et al. Circulation 2003; 

; 

 



DILEMA CATCH-UP RŮSTU 

 pokračující nebo nově vzniklá poporodní nutriční deprivace je 

spojená se zvýšeným rizikem úmrtí, komplikovaným 

postnatálním vývojem a závaţnými neurologickými a 

metabolickými následky 

 odpírání adekvátní výţivy při obavách z moţných dlouhodobých 

metabolických konsekvencí není odůvodněné 

 

 

        

 

      

     
Weaver LT. J Ped Gastroenterol Nutr 2006; Barker DJP, et al.                              

N Engl J Med 2005; Ehrenkrantz RA, et al. Pediatr Res 2011;                                    

Morgan C. Sem Fetal Neonatal Med 2013 

 

Negativní vliv šetřivého fenotypu se uplatní při nadbytku                     
nutriční nabídky  

- tedy situace výrazně odlišné od přírodou (matkou plodu) 

předpokládaného strádání.  
 



DILEMA CATCH-UP RŮSTU 

 nízká porodní hmotnost, nízký BMI ve 2 letech a vzestup BMI 
mezi 2 – 11 rokem ţivota zvyšuje pravděpodobnost pozdější 
koronární příhody u obou pohlaví, ↑ IR a incidenci DM 2.typu 

 

       

Barker DJP, et al. N Engl J Med 2005; 

 

Nebyla prokázána ţádná opora pro hypotézu, ţe by podpora 
časného růstu v prvních měsících po narození měla být spojena                

s negativním vlivem na kardiovaskulární zdraví v dospělosti.  
 

 …at any birth weight and during any period of infancy, greater 
weight gain was associated with a lower incidence of coronary 
events. 

 

       



PITFALLS CATCH-UP RŮSTU 

 snaha o přiměřený catch-up - velmi časně?  

 metabolické konsekvence catch-up růstu? 

 genetický vliv  

 vliv zevních faktorů při raném nitroděloţním vývoji  

 vliv časné postnatální výţivy a růstové rychlosti 

 vliv faktorů zevního prostředí v dětství a adolescenci 

 

       



NUTRIČNÍ SCREENING A DOPORUČENÍ                  
PRO NOVOROZENCE S NÍZKOU PORODNÍ HMOTNOSTÍ 



NUTRIČNÍ SCREENING 

 je pracný… 

 je nedílnou součástí adekvátní péče o dítě s LBW 

 zhodnocení fetální růstové trajektorie, odhad růstové predikce, 

odhad nutričního stavu matky a jejího chování v graviditě 

 přesné zjištění mnoţství a kvality postnatální výţivy (energie, 

bílkovin, minerálů…) 

 analýza dalších rizik (postnatální komplikace, poruchy funkce 

střeva, jater, ledvin…) 

 zhodnocení antropometrických parametrů 

 laboratorní vyšetření 

 



Ridout RE. 2006 



NUTRIČNÍ SCREENING 

LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ 

 mineralogram (včetně Ca, P) 

 krevní plyny 

 glykémie 

 urea (CAVE! interpretace), kreatinin 

 triacylglyceroly  

 prealbumin (CAVE! kortikosteroidy), albumin, cholinesteráza 

 ALP 

 odpady Na, Ca, P, kreatinin v moči 

 

 v indikovaných případech 

 25(OH) vitamin D, parathormon 

 vitamin A, E 

 stopové prvky (Zn, Se, Cu, Mn…) 

 



NUTRIČNÍ SCREENING 

DOPORUČENÍ 

 prevence těţkého katabolismu v prvních dnech ţivota 

 časná iniciace enterální výţivy (mateřské event. dárcovské mléko)  

 včasné zavádění fortifikace (BMF, FM85), další proteinové 

suplementace (Nutrilon Protein Suplement) 

 cholekalciferol (vitamin E?, vitamin A?) 

 pravidelné měření, váţení… pouţívání růstových grafů 

 střídmé pouţívání kortikosteroidů, diuretik, dechových 

stimulancií, antiepileptik (fenobarbital, fenytoin)… 

 



NUTRIČNÍ RIZIKA PO PROPUŠTĚNÍ 

 dimise novorozence s porodní hmotností <1000g 

 IUGR, EUGR 

 neschopnost vypít a strávit adekvátní mnoţství mléka 

 těţká forma BPD; stav po nekrotizující enterokolitidě s/bez 

intestinální resekcí; metabolická osteopatie; vrozené vývojové 

vady 

 výţiva běţnou počáteční formulí; výlučné kojení dítěte s IUGR a 

EUGR 

 negativní růstová odchylka v percentilovém grafu, selhání růstu 

po propuštění (m < 20g/den; l < 0,5 cm/týden; l OH < 0,5cm 

OH/týden), abnormální laboratorní výsledky ( urea, P,  ALP) 

 

Bronský J, et al.                                                                                            

Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS                 

pro výživu kojenců a batolat, 2013, in press 



TAKE HOME MESSAGE 



Take home message 

 porodní hmotnost je pouze jedním sumárním parametrem 

dlouhodobého dynamického a značně nelineárního procesu 

 

 zevní inzult můţe ovlivnit nitroděloţní růstovou trajektorii                        

a vést k nastartování patofyziologických pochodů, které 

nebudou mít zjevný vliv na dosaţenou porodní hmotnost 

 

 stejný zevní inzult můţe ovlivnit různé fyziologické systémy 

různými způsoby a především různými cestami 

 



Take home message 

 IUGR  malé dítě.  (má zcela jiné prenatální, perinatální i  

    dlouhodobé postnatální konsekvence) 

 

 postnatální růstová deprivace LBWI je ekvivalentem IUGR se 

všemi důsledky.  

 

 rozhodující část energetického a proteinového deficitu vzniká            

v prvních dnech po narození a je minimálně částečně 

preventabilní.      

   

 catch-up růst je důleţitý a prospěšný, ale… (při překročení  

        poměru nutriční poptávky a nabídky je nebezpečný) 

 

 



Děkuji za pozornost. 


