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XXIX. s mezinárodní účastíneonatologIcké dny

6.–8. 11. 2013
v Ústí nad labem – kampus UJep

pořadateLé: 
Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a. s.  
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. ve spolupráci s Českou neonatologickou 
společností ČLS JEP, Fakultou zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
a Okresním sdružením ČLK a POUZP

záštita:
RSDr. Stanislav Rybák  
– 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje, 

doc. MUDr. Miroslava Tichý, CSc.  
– děkan Fakulty zdravotnických studií  
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

MUDr. Josef Liehne  
– vedoucí lékař léčebně-preventivní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

vědecKÝ vÝbor: 
Prof. MUDr. Richard Plavka, CSc. 

Doc. MUDr. Zdeněk Kokštein, CSc. 

Doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 

Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA 

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. 

MUDr. Petr Janec, MHA 

OBÁLKA
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Krajská zdravotní, a. s.

organizační vÝbor:
MUDr. Petr Janec, MHA 

MUDr. Ing. Martin Pánek 

MUDr. Patrik Hitka, Ph.D.

MUDr. Alena Müllerová 

Ing. Martin Zeman, DMS

organizační zaJištění, tecHnicKÝ servis:
Tiskové a organizační oddělení a Středisko multimediálních služeb Krajské zdravotní, a. s.

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem,  
www.kzcr.eu/konference/neodny2013

KontaKt: Bc. Eva Urbanová, e-mail: eva.urbanova@kzcr.eu

místo Konání:
Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem, GPS: 50°39'54.215"N, 14°1'29.292"E

registrace ÚčastníKŮ:
6. listopadu 2013 – středa

17.00–18.00 hod.  Hotel a restaurant Větruše – pouze Účastníci presympozia

7. listopadu 2013 – čtvrtek

07.30–17.30 hod.  Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

8. listopadu 2013 – pátek

07.30–12.45 hod.  Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

program 
6. listopadu 2013 (středa),  
Hotel & restaurant větruše – pouze pro zvané

13.00–17.00  presympozium firmy medisap   
Praktické školení resuscitace novorozence dle ERC Guidelines

17.00–19.00  presympozium firmy nutricia

17.00–18.00  Doprovodný program „Pekelný stroj na Větruši“ 

18.00–19.00  Odborné přednášky

 » Macko J.: Suplementace a fortifikace mateřského mléka 20´
 » Straňák Z.: Intermediární péče o nedonošené dítě  30´
 » Diskuze 10´

19.00–19.15  Vyhlášení výsledků doprovodného programu

19.00–20.30  schůze výboru čneos čLs Jep (primátorský salonek)

19.30–23.00  Společenský večer s rautem pro účastníky presympozia firmy Nutricia

doprava pro ÚčastníKy presympozia nutricia zaJištěna (6. 11. 2013):

16.30 od Hotelu Vladimir

16.40 od Hotelu Clarion

16.50 od Hotelu Bohemia (i pro ubytované v Hotelu Na Rychtě)

23.00 od Zámečku Větruše zpět do hotelů

7. listopadu 2013 – čtvrtek,  
Kampus univerzity J. e. purkyně v Ústí nad Labem

08.25–09.00  slavnostní zahájení kongresu

 » MUDr. Petr Janec, MHA, primář Novorozeneckého oddělení Masarykovy 
nemocnice v Ústí n. L., o. z. 

 » MUDr. Josef Liehne, vedoucí lékař léčebně-preventivní péče Masarykovy 
nemocnice v Ústí n. L., o. z.

 » Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc., děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP 
v Ústí nad Labem

 » RSDr. Stanislav Rybák, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje 
 » MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., předseda ČNeoS ČLS JEP 

zpráva z výboru české neonatologické společnosti čLs Jep
9.00–10.45  1. blok: cirkulace novorozenců 

Předsedající: Plavka R. (VFN Praha), Kokštein Z.  
(FN Hradec Králové)
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Krajská zdravotní, a. s.

 » Plavka R., Kokštein Z.: Tranzitorní cirkulace nezralých novorozenců 30´
 » Luna M. S.: Circulatory disturbances of newborns  

- diagnostics and specific treatment  30´
 » F. van Bel: Poruchy mikrocirkulace a současné možnosti  

NIRS v klinické praxi (přesný název přednášky bude  
ještě specifikován) 30´

 » Diskuze 15´

10.45–11.15 Přestávka na kávu

11.15–13.00  2. blok: Legislativa 

předsedající: čihař m. (nemocnice na bulovce praha),  
Kantor L. (fn olomouc)

 » Máca M.: Právní odpovědnost a právní ochrana lékaře 30´
 » Máca M.: Právní aspekty vztahu lékaře a pacienta 30´
 » Lukešová J.: Náhradní rodinná péče v roce 2013 30´
 » Diskuze 15´

13.00–13.05  Křest knihy „Čekáme děťátko“  
Martina Gregory a Miloše Velemínského ml., nakl. Grada. 

13.05–14.30  Oběd

14.30–16.45  3. blok: Late preterm infants 

předsedající: straňák z. (Úpmd praha), borek i. (fn brno)
 » Velebil P.: Epidemiologie, demografie late preterm  30´
 » Šebková S.: Časná a pozdní neonatální morbidita u late  

preterm infants 30´
 » Dokoupilová M.: Fyziologie a patofyziologie late preterm  

infants  30´
 » Pánek M., Janec P.: Globální problematika late preterm  

infants  30´
 » Diskuze 15´

16.45–17.15  Přestávka na kávu

17.15–18.00  poster walk 

předsedající: dort J. (fn plzeň), macko J.  
(Krajská nemocnice t. bati zlín)

spoLečensKÝ program:
17.30–18.30 Prohlídka výstavy Bitva u Chlumce – 200 let od válečných událostí 

u Chlumce a Varvažova v muzeu města Ústí nad Labem  
– přihlášení účastníci

19.30–24.00  spoLečensKÝ večer – přihlášení účastníci

19.30–20.15  Přednáška V.I.P. hosta kongresu v Best Western Hotelu Vladimir

 » Prof. Dr. Mario Rüdiger, Universitätsklinikum  
Carl Gustav Carus, Dresden: Delivery room management  
of ELBW 45´

20.15–24.00  Společenské posezení s rautem a hudbou k poslechu 
i tanci v best Western Hotel vladimir

8. listopadu 2013 – pátek,  
Kampus univerzity J. e. purkyně v Ústí nad Labem

8.30–10.45  4. blok: výživa novorozence 

předsedající: zlatohlávková b. (vfn praha), malý J.  
(fn Hradec Králové)

 » Zlatohlávková B.: Časná výživa extrémně nezralého  
novorozence 30´

 » Burianová I.: Časná výživa středně a lehce nezralého novorozence.  30´
 » Vokurková E.: Strategie krmení rostoucího nezralého  

novorozence 30´
 » Malý J.: Nutriční screening a rizika nedonošených dětí 30´
 » Diskuze 15´

10.45–11.15  Přestávka na kávu

11.15–12.45  5. blok: fyziologický novorozenec, varia 

předsedající: mydlilová a. (thomayerova nemocnice praha),  
Hanzl m. (nemocnice české budějovice)

 » Štětovská I.: Výsledky výzkumu zaměřeného  
na spokojenost žen s péčí v českých porodnicích  20´

 » Mourek J.: Epigenom v praxi 20´
 » Weberová Chvílová M.: Bonding a iniciace laktace  

u dětí narozených císařským řezem  20´
 » Černá, M.: Zajímavé kazuistiky z novorozeneckého  

oddělení 20´
 » Diskuze 10´

12.45–13.00  závěr  

 » Janec P. (Masarykova nemocnice v Ústí n. L.)  15´

13.00  Oběd

Jazyk: čeština, angličtina, slovenština (bez simultánního tlumočení)
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Krajská zdravotní, a. s.

přiHLášKy K Účasti: 
www.kzcr.eu/konference/neodny2013 (preferujeme přihlášení online) 

Pasivní účast: nejpozději do 18. 10. 2013

aKtivní Účast: 
 » přednášky jsou zvané, abstrakt doručte nejpozději do 30. 9. 2013
 » poster přihlásí 1. autor v rámci své registrace, abstrakt doručte nejpozději 

do 30. 9. 2013

Nejzdařilejší poster bude vyhlášen a oceněn (podmínkou je věk autora do 35 let). Maximál-
ní velikost posteru je 80 x 120 cm, situován na výšku.

registrační popLatKy

Účastníci po 18. 10. 2013

Lékař 1500 Kč 1800 Kč 

Lékař do 35 let 1300 Kč  1600 Kč 

Porodní asistentka, všeobecná sestra 1300 Kč  1600 Kč 

První autor posteru 1300 Kč  1600 Kč 

Přednášející  0 Kč  0 Kč 

Student FZS UJEP 250 Kč  250 Kč 

PLDD  
(odborný program pátek 8. 11. 2013)

600 Kč  700 Kč 

Nelékař z ordinace PLDD  
(odborný program pátek 8. 11. 2013)

400 Kč  500 Kč 

registrační poplatky jsou včetně dpH 21 %.

zaHraniční Účastníci
Mohou uhradit registrační poplatek v hotovosti (Kč) při registraci. Výše poplatku závisí 
na datu přihlášení.

pLatba při registraci na místě
Pouze v hotovosti v Kč.

registrační popLateK zaHrnuJe
Vstup na odborný program a výstavu firem, kongresové materiály, program, certifikát, sbor-
ník přednášek, oběd a občerstvení o přestávkách. 

pLatba převodem na Účet
Banka: Česká obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 216686400/0300

IBAN: CZ3503000000000216686400

SWIFT: CEKOCZPP

Variabilní symbol: 116000057

Specifický symbol: obdržíte při vyplnění přihlášky online

 » při platbě převodem je nutné uvést do zprávy pro příjemce jméno účastníka 
nebo specifický symbol.

 » při hromadné platbě – jména všech platících účastníků nebo specifické symboly.
V den příjezdu se prokažte dokladem o zaplacení, u registrace Vám bude vystaven daňový 
doklad.

storno Účasti
Pokud se konference nezúčastníte a zrušíte písemně svou účast do 18. 10. 2013, registrač-
ní poplatek vracíme v plné výši. Po tomto termínu registrační poplatek již nevracíme.

Kredity 
Kongres má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci 
s ČLK (ohodnocen kredity dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK) a POUZP jako akce kontinu-
álního vzdělávání (ohodnocen kredity dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb.)

spoLečensKÝ večer – best Western HoteL vLadimir
7. 11. 2013 od 19.30 hod. společenský večer s rautem a hudbou k poslechu i tanci. Není 
v ceně registračního poplatku. Objednejte spolu s Vaší registrací.

Cena: 500 Kč (včetně DPH 21 %). 
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Krajská zdravotní, a. s.

Pro kojence s nízkou 
porodní hmotností  
a nedonošené děti

 Speciálně přizpůsobena potřebám 
dětí s velmi nízkou a/nebo nízkou porodní 

hmotností (<1800g) 
v průběhu hospitalizace v nemocnici

Speciálně přizpůsobena 
potřebám dětí s nízkou porodní hmotností  

(> 1800 g) do 9 měsíců 
korigovaného věku 

 Vysoká energetická hodnota
	 •	 80	kcal/100	ml	

 Částečně hydrolyzovaná bílkovina
	 •	 2,9	g/100	ml	
	 •	 pro	snadnou	stravitelnost

 LC-PUFA (DHA/ARA v poměru 1:1 )
	 •	 podpora	rozvoje	zraku	a	CNS 

 MCT olej
	 •	 rychle	vstřebatelný

 Optimální poměr Ca/P

 Střední energetická hodnota 
	 •	 73	kcal/100	ml	

 Částečně hydrolyzovaná bílkovina 
	 •	 2	g/100	ml
	 •	 pro	snadnou	stravitelnost	

 LC-PUFA (DHA/ARA v poměru 1:1 )
	 •	 podpora	rozvoje	zraku	a	CNS	

 Optimální poměr Ca/P 
 Bifidus BL (pouze v sušině) 

	 •	 podporuje	rozvoj	střevní	flóry 
	 	 jako	u	kojených	dětí	
	 •	 urychluje	zrání	 
	 	 střevní	sliznice	
	 •	 má	pozitivní	vliv	 
	 	 na	střevní	imunitu	a	zmír- 
	 	 ňuje	zánětlivé	reakce

Jediná na trhu s částečně
hydrolyzovanou bílkovinou!

v	úhradě

inzerce_PreBEBA_A6_2013.indd   1 29.07.13   11:26
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Krajská zdravotní, a. s.

ubytování
Ubytování si rezervujte individuálně, nejpozději do 7. 10. 2013. 

Důležité: Při rezervaci uvádějte: „XXIX. Neonatologické dny“, tím Vám bude umožněno uby-
tovat se za zvýhodněné ceny následujících hotelech: 

 » best Western Hotel vladimir  tel.: +420 475 235 111
 » clarion congress Hotel Ústí nad Labem tel.: +420 270 004 200
 » Hotel a restaurant větruše tel.: +420 474 620 330
 » interhotel bohemia tel.: +420 475 311 111
 » pivovar Hotel na rychtě tel.: +420 475 213 138

doprava a parKování – Kampus uJep Ústí nad Labem
V areálu Kampusu UJEP v Ústí nad Labem je parkování kapacitně omezeno. Doporučujeme 
pěšky nebo městskou hromadnou dopravou, dostupnost Kampusu z centra města (tj. ze 
všech doporučených hotelů je pěší chůzí do cca 20 min.). 

Doprava pro účastníky presympozia 6. 11. 2013 na Větruši je zajištěna.

více informací na: http://www.kzcr.eu/konference/neodny2013/

mapa Ústí nad Labem
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fortifiKace (supLementace) mateřsKéHo mLéKa  
fortification (suppLementation) of breast miLK
Jozef Macko, MUDr.
Novorozenecké oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati, Havlíčkovo nábřeží 600, 76275 Zlín

Klíčová slova: mateřské mléko, fortifikace, suplementace, proteiny
Fortifikace (suplementace) mateřského mléka (případně formule) je standardním způsobem výživy u dětí 
předčasně narozených a hypotrofických již od 90 let minulého století.
Základní doporučení pro nutriční parametry formuluje ESPGAN (Evropská společnost pro dětskou gastro-
enterologii a výživu) a Committee on Nutrition of AAP (American Academy od Pediatrics).
Doporučení se týká těchto parametrů – kvalitativního a kvantitativního obsahu proteinů, obsahu ener-
gie, tuků, sacharidů, případně minerálních prvků a vitaminů.
Recentní doporučení ESPGAN bylo formulováno v roce 2010. Stěžejním se jeví doporučení pro obsah 
proteinů ve výživě nezralých novorozenců, a to pro hmotnostní kategorie do 1000g a do 1800 g. 
Základní premisa: mateřské mléko je základem novorozenecké výživy, jeho nutriční a energetický obsah 
je dostačující pro zajištění adekvátního růstu a vývoje u donošených dětí.
Toto konstatování neplatí pro předčasně narozené děti, a to jak v kategorii extrémně nezralých, tak v ka-
tegorii dětí s velmi nízkou porodní hmotností.
Základem výživy nezralých dětí je snaha o dosažení antropometrických parametrů a tkáňové kompozice, 
srovnatelných s parametry plodu stejného gestačního stáří. I při zajištění standardní fortifikace mateř-
ského mléka je více než 90 % dětí s porodní hmotností pod 1000g a téměř 60% dětí s porodní hmotností 
do 1500g v době dimise růstově (tělesná hmotnost, délka, obvod hlavy) pod úrovní 10. percentilu odpo-
vídajícího gestačního věku (Henriksen 2010)
Je prokázáno, že určujícím faktorem adekvátního prospívání, majícím vliv na dlouhodobý vývoj dítěte, je 
obsah proteinů v mateřském mléce. Obsah proteinů v mateřském mléce se liší u matek dětí, porodivších 
předčasně a matek, které porodi
živa nezralých dětí v režimu standardní fortifikace nezajistí potřebnou dodávku bílkovin.
Kromě fortifikátů, které mají multikomponentní charakter (obsahují proteiny, cukry – maltodextriny, 
minerály, vitaminy, stopové prvky, obvykle jen minimum či žádné tuky) existují nově pouze proteinové 
fortifikáty, obsahující hydrolyzovanou bílkovinu. Jejich přidáním k fortifikovanému mateřskému mléku či 
formuli lze dosáhnout požadovaného obsahu bílkovin ve výživě nezralých a hypotrofických dětí. 
Fortifikace (suplementace) je obvykle zahajována od dávky 60-100 ml MM/kg/den, ale lze zahájit i dříve 
(od první dávky), nicméně tento postup nepřináší zřetelný benefit ve srovnání s klasickým způsobem 
zahájení fortifikace.
Rovněž obohacování mateřského mléka tuky nemá zřejmý positivní vliv na antropometrické parametry či 
psychomotorický vývoj dětí.
doporučené způsoby fortifikace (suplementace) výživy předčasně narozených dětí: 

a.  standardní fortifikace 
b.  individualizovaná fortifikace  - cílená (targeted) 
    - nastavitelná (adjustable)

V případě cílené suplementace jsou proteiny do mateřského mléka přidány na základě znalostí aktuální-
ho skutečného obsahu bílkovin v daném vzorku mateřského mléka. Nastavitelná, přizpůsobená fortifika-
ce pak reaguje na metabolickou reakci organismu dítěte na obsah podaných bílkovin ve stravě. 
Literatura:
[1] Evaluation of the evidence to support current recommendations to meet the needs of premature infants: the 

role of human milk, Schanler RJ Am J Clin Nutr 2007;85(suppl):625S–8S
[2] Protein supplementation of human milk for promotinggrowth in preterm infants (Review) Kuschel CA, 

Harding JE 2009 The Cochrane Collaboration

[3] Human milk and the premature infant J Bhatia Journal of Perinatology (2007) 27, S71–S74
[4] Human milk for preterm infants – when and how to fortify Caroline King Volume 1, Issue 2, Nutrition 2005
[5]  Multinutrient fortification of human breast milk for preterm infants following hospital discharge. Young, 

Lauren. Embleton, Nicholas D. McCormick, Felicia M. McGuire, William. EBM Reviews - Cochrane Database 
of Systematic Reviews Cochrane Neonatal Group Cochrane Database of Systematic Reviews. 4, 2013. 
[Systematic Review] 

[6] Human milk fortification and gastric emptying in the preterm neonate. Gathwala G, Shaw C, Shaw P, 
Yadav S, Sen J EBM Reviews - Cochrane Central Register of Controlled Trials International journal of clinical 
practice. 62(7):1039-43, 2008 Jul. 

[7] Fat supplementation of human milk for promoting growth in preterm infants. Kuschel, Carl A. Harding, 
Jane E. Kumaran, Vazhkudai S. EBM Reviews - Cochrane Database of Systematic Review Cochrane Neonatal 
Group Cochrane Database of Systematic Reviews. 4, 2009. 

[8] Multicomponent fortification of human breast milk for preterm infants following hospital discharge. 
Henderson G; Fahey T; McGuire W. 
Cochrane Database of Systematic Reviews, Jan 2007,(4):CD004866
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HemodynamicKé probLémy eXtrémně nezraLÝcH novorozencŮ (enn) 
v transitorní fázi adaptace.
Plavka R.
Neonatologické oddělení s JIRP, Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Větší zastoupení nekontraktilních struktur a odlišný metabolismus nezralého myokardu vedou k poruše 
kontraktility a ke snížení srdečního výdeje u nezralých novorozenců po porodu. Rovněž nezralá vasku-
latura s neukončeným vývojem beta-adrenergních receptorů vede k unikátním cirkulačním odpovědím 
na podaná léčiva. Většina ENN prochází po porodu fází přechodně snížené kompenzační schopnosti 
nezralého kardiovaskulárního systému. V současné klinické praxi užívané indikátory oběhových poruch, 
jako jsou klinické hodnocení srdeční akce, času rekapilarizace či nejvíce „zneužívaný“ střední arteriální 
tlak, jsou jen velmi hrubé a pozdní ukazatele tkáňové hypoperfúze u takto predisponovaných pacientů. 
I přes hojně používanou léčbu hypotenze v současné klinické praxi, další sledování ENN neprokázalo 
výhody agresivní léčby hypotenze ve smyslu snížení výskytu dětské mozkové obrny a poškození bílé 
hmoty (Logan JW et al 2011). Mnoho ENN, léčených buď bolusem tekutin či léky s inotropním účinkem, 
nemá průkaznou tkáňovou hypoperfúzi. Ve skutečnosti neexistuje vztah mezi indikátory systémového 
průtoku či zásobení tkání kyslíkem a středním arteriálním tlakem (Osborn DA et al 2004). Většina ENN 
s nízkou hodnotou středního arteriálního tlaku má hodnoty průtoku v horní duté žíle či výdej z pravé 
komory v pásmu normálních hodnot (Miletín et al 2009). Opačně platí, že děti s nízkým průtokem v horní 
duté žíle mohou mít normální systémový tlak (Kluckow M et al 2000). Nízká hodnota středního arteriál-
ního tlaku bez známek tkáňové hypoperfúze tak nevyžaduje okamžitou agresivní úpravu tlaku a může 
být součástí „normální“ adaptace kardiovaskulárního systému nezralých novorozenců na extrauterinní 
prostředí.
ENN prochází v prvních hodinách po porodu fází sníženého systémového průtoku (fáze hypoperfúze), 
který obvykle není provázen známkami hypotenze z důvodů „ochotně“ se zvyšující systémové vaskulární 
rezistence po podvazu pupečníku. Při poklesu srdečního výdeje se u zralého organismu rozvíjí primární 
kompenzační mechanismus založený na redistribuci krve mezi vitálními (CNS, nadledviny) a nevitálními 
orgány. Otázkou zůstává, do jaké míry dokáží ENN tento mechanismus kopírovat a ochraňovat své vitální 
orgány. Negativní faktory jako jsou hypoxie, velké L-R zkraty a mechanická ventilace mohou dále podtrho-
vat omezenou kompenzační schopnost nezralých tkání. V průběhu několika hodin po porodu se nezralý 
myokard a autonomní systém organismu adaptují a dokáží spontánně zvyšovat srdeční výdej (sekundár-
ní fáze kompenzace), dochází k fázi reperfúze. Spojené nádoby HypoperfÚze-reperfÚze jsou jedním 
z nejčastějších mechanismů rozvoje intraventrikulárního krvácení u ENN. V přednášce budou diskutová-
ny současné možnosti prevence IVH s ohledem na tento mechanismus vzniku. 

intermediární péče o nedonošené dítě 
Zbyněk Straňák
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 

Prioritou péče o perinatálně ohrožené novorozence v 80. letech 20. století bylo snížení mortality u nedo-
nošených novorozenců, novorozenců s vrozenými vývojovými vadami a novorozenců po komplikovaných 
porodech. Zlepšení výsledků vedlo ke snížení hranice viability na 24. týden a logicky k nárůstu počtu 
perinatálně ohrožených novorozenců. 
Vzhledem k výsledkům dlouhodobé morbidity (vysoká incidence motorických a neuro-senzorických po-
ruch - nejtěžší formy dětské mozkové obrny, slepota a hluchota) byla na začátku 21. století přijata stra-
tegie ke snížení perinatálních komplikací (změny ve způsobu vedení porodu, příprava plodu na rizikový 
porod, nové možnosti resuscitační péče u novorozence). 
Dalším krokem optimalizace péče o perinatálně ohrožené novorozence je zlepšení následné post-
resuscitační péče na intermediárním oddělení. Intermediární oddělení optimalizuje a koordinuje pod-
mínky vývojové péče (časné neurologické vyšetření, neurofyziologické vyšetření, časná rehabilitační 
péče, metoda Kangaroo – skin to skin kontakt, oftalmologické intervence – časné korekce poruch zraku, 
problematika poruch sluchu, adekvátní výživa v průběhu hospitalizace a po propuštění). U novorozenců 
s vysokým rizikem vývojového postižení v oblasti motorické, mentální a senzorické se zahajují terapeu-
tická opatření kdykoliv jsou nutná. Předmětem specializované činnosti intemediárního oddělení je také 
odborná péče o rodiče a rodinu kompromitovaného novorozence (podpora rodičů těžce nemocných dětí, 
u kterých hrozí dlouhodobé postižení eventuelně úmrtí, pomoc při rozhodování o přijetí postiženého 
dítěte do rodiny, edukace rodičů v péči o postižené dítě – rehabilitace, problematika poruch příjmu po-
travy, relaxační techniky, sociální poradenství, time management rodiny).
Cílem sdělení je komplexní pohled na fungování oddělení intermediární péče a dietní opatření v rpůběhu 
hospitalizace a po propuštění.
práce byla podporována výzkumným projektem 3.Lf uK prvouK32
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gas exchange is inadequate in an atelectatic or fluid-filled lung, but preventing overdistension as it can 
increase even more the PVR.
Preventing atelectasia, inflating the lungs as much uniform as possible, a more homogeneous distribu-
tion of the tidal volume will occur. If extensive atelectasis is present, tidal volume will enter only in the 
open alveoli and will lead to overexpansion with subsequent volutrauma/biotrauma and an elevated 
PVR. Atelectasis increased surfactant inactivation due to release of inflammatory mediators, a process 
known as ‘atelectotrauma’. Several manners of preventing atelectasis have been described, and using 
high PEEP in conventional mechanical ventilation or high-frequency oscillatory ventilation (HFOV), are 
the most frequent used.
The use of surfactant should be considered for infants with parenchymal lung disease associated to 
HPPN. Parenchymal lung disease of the term and near-term infant often is associated with surfactant 
deficiency or inactivation, so the combined effect of HFOV and surfactant administration has been used, 
and recommended. 
In some situations surfactant administration improves oxygenation, reduces air leak, and reduces the 
need for ECMO in infants with meconium aspiration syndrome.
It has been suggested that a wider application of surfactant therapy and high-frequency ventilation (80% 
before or in conjunction with standard iNO) may contribute to decreased use of ECMO in this population.
Inhaled nitric oxide (iNO), is a selective pulmonary vasodilator, that has demonstrated its efficacy when 
used to treat severe hypoxemic respiratory failure associated to pulmonary hypertension in term or near 
term newborns since 1992. The most exciting characteristic is the possibility of giving it inhaled (iNO), 
and because of its very short half live (<5 sec), it can reach the open alveoli, dilate the constricted vessel 
beneath to it and metabolized to nitric derived substances in blood by reducing hemoglobin, so its ac-
tion is limited to the pulmonary vascular bed. This pulmonary selectivity allows a decrease in PVR and 
right ventricle afterload without fall in the SVR associated to the use of standard vasodilators. But not 
only decreases the PVR, also mainly vasodilates the well-ventilated lung units and can improve the V/Q 
mismatching associated with lung injury increasing oxygenation.
Other vasodilators, as the Phosphodiesterase 5 inhibitor (PDE5) Sildenafil, have been tested and pro-
posed with different results, but no specific effect have demonstrated. Concern about its use is that al-
though sildenafil has a pulmonary preferential vasodilator effect, it is a non specific pulmonary vascular 
dilator. Sildenafil can be an effective therapy in those situations where iNO therapy is not available, but 
some concern about its side effects exist. A potential benefit can obtain if using together with iNO or 
when there is no response to iNO and can be useful to prevent rebound after weaning from iNO. It is to 
be defined the best dose regime and route and time-intervals.
Other PDE inhibitors, as the PDE3 milrinone, an inotrope and vasodilator agent been used in animal mod-
els and neonates with PPHN with some beneficial effects, but although widely used, there is not enough 
evidence to recommend its use for PPHN therapy.
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IntRoductIon
A challenging situation in the Neonatal Intensive Care is the support of the severely ill newborn with 
cardiac or respiratory failure. Due to their special fragility and low cardiac and respiratory reserve it is 
not infrequent that newborns with cardiorespiratory insufficiency collapses and develop a shock state.
Two situations contribute even more to this, the paucity of physiologic information due to a poor devel-
oped monitoring in newborn care and the low therapeutic strategies with proven efficacy in newborns.
When cardiopulmonary instability is present in the newborn infant, and mostly in the preterm newborn, 
a combined approach of highly sophisticated physiologic monitoring and therapy must be used, as 
physiological information is difficult to obtain, and decisions related to the best therapy are sometimes 
difficult, not only due to the low numbers of studies in the newborn period about specific therapies, but 
also to better analyze the therapy used.
Central venous access is necessary, if possible, a multi-lumen catheter should be used to have adequate 
access for fluids, drugs and measurement of the filling pressures at the right heart. Arterial lines are also 
mandatory and useful if located preductal, as arterial blood gases reflex more the lung oxygenation.
Oxygen transport can be compromised in most of the severe forms of PPHN, but in newborn infants, 
measurement of cardiac output is difficult due to the patient characteristics, so indirect measurement 
of the oxygen transport and consumption status is helpful. For this, measurement of the arterial lactate, 
oxygen saturation at the right atria and urine output can improve the monitoring of the patient and its 
response to the therapy.
A new approach to measure the cardiac output is using the new COstatus system (Transonic Systems Inc, 
Ithaca, NY, USA), based on ultrasound dilution (UD) technology. 
Also, non-invasive monitoring of cerebral hemodynamics and oxygenation, transcranial NIRS, is used 
to better improve the cerebral perfusion status. Then the Regional Cerebral Oxygen Saturation (rSO2) 
and Fractional Cerebral Tissue Oxygen Extraction (FTOE) Values can be easy obtained in a very unstable 
patient and will help in the decision of select the best therapy.
Most of the babies with a hemodynamic instability in the newborn period also have a severe respiratory 
failure so invasive mechanical ventilation will be necessary. Monitoring of the lung mechanics to better 
adequate the ventilator to the lungs will be necessary, not only dynamic compliance and airway resis-
tance measurements but also a physiologic monitoring of the lung conditions will help. The physiologic 
dead space and the ratio of the dead space to the tidal volume is an indicator of the lung perfusion and, 
together with the functional ultrasonographic study of the heart, can estimate the response to the vasodi-
lator therapy. Physiologic deadspace is increased if pulmonary blood flow is reduced in ventilated area. 
In pediatric patients with congenital diaphragmatic hernia, a physiologic deadspace > 0.6 was associated 
with a 15-fold increase in mortality rate.
Monitoring the arterial blood gases is extremely important in this group of patients as the oxygenation 
is the main problem in this situation, but also the arterial PCO2 is critical as there is a close relationship 
between it and the pulmonary and cerebral blood flow. As much information we have from the PPHN 
infant better we can anticipate and prevent deterioration.
Radiograph lung appearance is important in the ventilatory strategy of the respiratory failure. If severe 
atelectasia is observed, efforts should be done in recruiting the lung and increasing the lung volume, as 
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právní odpovědnost a právní ocHrana LéKaře 
LiabiLity and LegaL protection of a doctor
Mgr. Miloš Máca
Česká lékařská komora, Lékařská 292/2, 150 30 Praha 5 - Motol

Klíčová slova: právní odpovědnost, právní ochrana, ústavní pohotovostní služba, personální 
zabezpečení, dohoda o pracovní činnosti

právní odpovědnost a právní ocHrana LéKaře
V rámci první přednášky se zaměříme obecně na druhy právní odpovědnosti lékaře a podmínky jednotli-
vých druhů právní odpovědnosti.
Dále bude součástí této přednášky právní ochrana lékařů a zdravotníků, ať už se jedná o právo na fyzic-
kou sebeobranu při výkonu lékařského povolání, anebo o doporučený postup v případě, že je na lékaře 
podáno trestní oznámení či žaloba.
V rámci pracovněprávní problematiky zmíníme zásady výkonu ústavní pohotovostní služby, problema-
tiku vyhlášky o personálním zabezpečení zdravotních služeb a dohod o pracovní činnosti uzavíraných 
za účelem výkonu ÚPS.
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Komparace náHradní rodinné péče před Lednem 2013 a v současnosti
comparation of substitute famiLy care before January 2013 and 
noWdays
MUDr. Jaroslava Lukešová 
Thomayerova nemocnice, Dětské centrum s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií,  
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Klíčová slova: náhradní rodinná péče, pěstounská péče, adopce, sociálně právní ochrana, dětské 
centrum
Příspěvek se bude věnovat systému náhradní rodinné péče. Lednem 2013 nastala v této oblasti celá řada 
změn. Jelikož nový systém funguje teprve krátkou dobu nelze činit definitivní závěry. Přesto bude v před-
nášce poukázáno na dílčí aspekty, které se již stihly alespoň částečně promítnout do praxe. Podrobněji 
se budeme věnovat formám náhradní rodinné péče, důsledkům současných možností „právního uvolně-
ní“ dítěte a zdravotním a sociálním hlediskům celého procesu. Na závěr se budeme samostatně věnovat 
postupu při pomoci řešení situace ohroženého dítěte v oblasti NRP v rámci zdravotnického zařízení. 
Literatura:
[1] Chudějová, Miroslava, Náhradní rodinná péče pro pracovníky OSPOD, 40 s., 2013. 
[2] Chudějová, Miroslava, Náhradní rodinná péče…nebojte se úřadu, 19 s., Magistrát HMP, 19 s, 2013. 
[3] Česká republika. Novela zákona č. 259/1999 Sb.: podklady k příspěvku pro setkání členů Společnosti 

sociální pediatrie dne 15. 11. 2012 v Lékařském domě v Praze. 2012.

LegaL aspects of a doctor – patient reLationsHip
Mgr. Miloš Máca
Česká lékařská komora, Lékařská 292/2, 150 30 Praha 5 - Motol

Klíčová slova: informovaný souhlas, negativní revers, paliativní péče, pohřebnictví, dědictví

právní aspeKty vztaHu LéKaře a pacienta
V rámci této tématiky druhé přednášky by bylo možné pojednat o obrovském množství témat a právních 
otázek, v rámci vyhrazeného času a lékařské odbornosti posluchačů se však budeme snažit zaměřit se 
na tyto konkrétněji zaměřené okruhy:

1. informovaný souhlas a negativní revers u novorozence,
2. zahajování a ukončování péče, paliativní péče, pohřebnictví, dědictví
3. příp. také zásady odpovědnosti za novorozence na oddělení rooming-in

Literatura:
[1] Mach, Jan, Lékař a právo, strana 40-87 a 228-292, 2010, ISBN 978-80-247-3683-9
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časná a pozdní neonatáLní morbidita u Late preterm novorozencŮ
earLy and Late neonataL morbidities in Late preterm infants
Sylva Šebková
Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157, 147 00, Praha 4

Klíčová slova: late preterm novorozenec, časná morbidita, pozdní morbidita, dlouhodobý outcome, 
management 

Late preterm novorozenec
Late preterm novorozencem nazýváme děti narozené mezi začátkem 34. a koncem 36. týdne těhotenství. 
Z mnoha důvodů se jedná o nejrychleji rostoucí skupinu nezralých dětí. Mortalita late preterm novoro-
zenců je v porovnání s dětmi narozenými v termínu až téměř čtyřikrát vyšší. Morbidita u těchto dětí je až 
sedmkrát vyšší než u termínových novorozenců.
časná neonatální morbidita
Mezi nejzávažnější problémy v časném období po narození patří u late preterm respirační obtíže. Zatímco 
je výskyt respirační tísně novorozenců u donošených dětí minimální, při narození ve 34. gestačním týdnu 
postihuje až 10% dětí. Mezi další problémy patří zejména teplotní nestabilita, ikterus, hypoglykémie, 
obtíže s krmením a infekce. 
pozdní neonatální morbidita
V pozdní neonatální morbiditě dominuje zejména syndrom náhlého úmrtí a problémy s učením. Pro dlou-
hodobý outcome je klíčový speciální management jak během hospitalizace, tak po propuštění.
Literatura:
[1] Oshiro et al. Obstet Gynecol 2009;113:804-811.
[2] US Consortium on Safe Labor; JAMA 2010;304;419-425

práce podporována výzkumným projektem 3. Lf uK prvouK 32

epidemioLogie, demografie Late preterm
Petr Velebil
Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157, 147 10 Praha 4

Klíčová slova: epidemiologie, demografie, late preterm
Úvod: Problematika late-preterm novorozenců je v posledních letech významně v popředí, neboť se uka-
zuje, že tato skupina dětí narozených v gestačním stáří 34+0 až 36+6, není skupinou dětí zcela bezpro-
blémových a má svá vlastní specifika vyjádřená vyšší mírou úmrtnosti a nemocnosti.
cíle: Cílem prezentovaných dat je popsat míru výskytu novorozenců spadajících do kategorie late pre-
term v České republice.
metody: Analýza dat ÚZIS a dat z databáze Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP.
výsledky: V posledních letech dochází v České republice ke zvyšování podílu dětí narozených ve 34+0-
36+6, respektive v hmotnostních kategoriích 1500-2999 gramů. 
závěr: Problematika late preterm novorozenců není zanedbatelná ani v České republice, neboť jsme 
schopni dokumentovat nárůst této kategorie v posledních letech. V diskusi o late preterm novorozencích 
je nezbytné spolupracovat s porodníky, neboť ti mají občas tendenci význam late preterm podceňovat 
a považovat tyto novorozence za zdravé a „donošené“ děti. Tlak na definitivní vyřešení porodnického 
problému ve smyslu předtermínového ukončení gravidity ze strany porodníka musí být vážen s ohledem 
na potenciální zdravotní problémy „téměř donošených“ dětí. 
Literatura:
[1] ÚZIS ČR, Rodička a novorozenec 2011, ISBN 978-80-7472-031-4 
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gLobáLní probLematiKa Late preterm infants
gLobaL probLems of Late preterm infants
Pánek M., Janec P.
Novorozenecké oddělení, KZ, a. s., MNUL, o. z., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Klíčová slova: late preterm, časné a pozdní komplikace, lůžková kapacita
Výrazem late preterm jsou označováni lehce nezralí novorozenci porození ve 34.-37. gestačním týdnu. 
V posledních desetiletích došlo k nárůstu počtu těchto novorozenců. V současné době se incidence za-
stavila v rozmezí 7,5-10% všech novorozenců a tvoří více jak 50% všech nedonošených. Většinou se 
jedná o děti, které se antropometrickými údaji blíží donošeným novorozencům, ačkoliv v této skupi-
ně je vyšší procento hypotrofických novorozenců. Proto v minulosti na ně bylo pohlíženo jako na téměř 
donošené bez závažných komplikací. Ukazuje se, že na tyto děti je naopak nutno pohlížet z hlediska 
nevyzrálosti jednotlivých systémů a trpí jak časnými tak pozdními komplikacemi. Nutno podotknout, 
že časné komplikace, byť by se jednalo pouze o pomalejší nástup hmotnostního přírůstku, prodlužují 
celkovou dobu hospitalizace na 1,5-2 násobek doby hospitalizace donošeného novorozence. Ve skupi-
ně late preterm je také větší podíl dětí, které vyžadují specializovanou péči na jednotce intermediární 
či intenzivní a resuscitační péče. Časné komplikace plynoucí z předčasného porodu výrazně prodražují 
péči (podle některých studií až desetinásobně). Kromě toho je nutné počítat s dostatečnou lůžkovou ka-
pacitou oddělení, které se o tyto děti stará. Velké množství late preterm může být po stabilizaci umístěno 
s matkou na pokoj ve smyslu rooming-in. Proto je zapotřebí počítat s dostatečnou lůžkovou kapacitou 
i pro matky. Většina dětí ze skupiny late preterm vyžaduje opakované kontroly u specialistů v ambulantní 
sféře, některé pak jsou opakovaně hospitalizovány. Některé komplikace mohou vyústit v nutnost trvalé 
specializované péče. Takové komplikace samozřejmě zatěžují jak samotné pacienty, tak jejich rodiny.

fyzioLogie a patofyzioLogie 
Late preterm infant
MUDr. Milena Dokoupilová
Novorozenecké oddělení s IMP NH Hořovice (K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice)

Klíčová slova: late preterm infant, termoregulace, kardiopulmonální adaptace, hyperbilirubinemie, 
poruchy krmení
Termínem „late preterm infant“ (LPI) jsou označováni novorozenci narození v termínu 34 0/7 - 36 6/7. 
Tyto děti jsou velmi často ošetřovány jako novorozenci donošení, ale mohou se u nich projevit problé-
my nezralých novorozenců – porucha termoregulace, hypoglykémie, ikterus, RDS, apnoe a problémy 
s krmením. 
Ve 34. týdnu těhotenství má mozek pouze 65% hmotnosti mozku novorozence porozeného v termínu. 
Od 34. týdne do termínu naroste kortikální část mozku až o 50% a současně v tomto období dochází 
k progresivní myelinizaci. LPI se tedy rodí ve významném  období maturace mozku, ale také plic a jater. 
Intrauterinně dochází v tomto období k progresivnímu růstu a ukládání hnědého zásobního tuku. 
V poporodním období je nejčastějším problémem LPI porucha termoregulace, která je způsobena ne-
zralostí CNS, nedostatkem zásoby hnědého tuku a nezralostí hormonálního systému. Hypotermie u LPI 
klade větší metabolické nároky a může přispět společně s nedostatečnou glykogenolýzou, glukoneoge-
nezí a lipolýzou k hypoglykemii. Mezi další časté problémy LPI patří porucha kardiopumonální adaptace. 
34.- 36. týden těhotenství je období přechodu sakulární fáze vývoje plic v alveolární. Produkce fetální 
tekutiny v plicích se snižuje až těsně před termínem a její absorpci zvyšují katecholaminy během porodu, 
proto očista plic po porodu může být u těchto dětí často kompromitována. U LPI se můžeme setkat i s těž-
ší formou RDS při nedostatečné tvorbě surfaktantu, který se ve zvýšené míře začíná produkovat od 32. 
týdne těhotenství. Po fázi adaptace se mohou objevit apnoické pauzy na podkladě nezralosti centrálního 
dechového centra, často však smíšeného charakteru způsobeného nestabilitou horních cest dýchacích 
a sníženou chemosensitivitou k CO2. 
U LPI na rozdíl od donošených novorozenců je až 3x vyšší výskyt infekcí. LPI mají nižší hladinu IgA i IgM, 
protilátky se začínají tvořit od 20. týdne těhotenství, ale maxima dosahují až kolem termínu porodu. 
Zvýšené riziko hyperbilirubinemie je způsobené zvýšenou produkcí a sníženou eliminací bilirubinu 
danou nezralostí jaterního parenchymu (snížená konjugace, neadekvátní transport z hepatocytů). 
Hyperbilirubinemie může být podtržena při problematickém krmení, kdy vázne enterohepatální oběh. 
Nejčastějším problémem, který prodlužuje hospitalizaci u LPI, je obtížné krmení, které je způsobeno 
poruchou koordinace sání, polykání a dýchání a velkou unavitelností těchto nezralých novorozenců. 
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časná vÝživa středně a LeHce nezraLéHo novorozence 
earLy initiation of enteraL feeding in infants>32 WeeKs gestation.
MUDr. Iva Burianová
Novorozenecké oddělení s JIPN, Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4

Klíčová slova: priming, parenterální výživa, iniciace enterální stravy, středně a lehce nedonošený 
novorozenec
Strategie časné výživy středně a lehce nedonošených novorozenců nebyla dosud jasně definována.   
Jednotliví autoři se v publikovaných doporučeních většinou věnují populaci nedonošených novorozen-
ců s extrémně nízkou porodní hmotností a jednotlivá pravidla jsou tak chybně uplatňována na středně 
a lehce nezralé novorozence. Autor v přednášce shrnuje současný pohled na iniciaci stravy pro kategorii 
novorozenců narozených po 32. gestačním týdnu. Zmiňuje strategii parenterální výživy, pokud je indiko-
vána, a enterální výživy, která by měla být adekvátní pro potřeby rostoucího nedonošeného novorozence 
s cílem zabránit postnatální růstové retardaci. V přednášce jsou prezentovány výsledky současných stu-
dií a metaanalýz, které souvisí s rychlostí (pomalé versus rychlé) navyšování enterální stravy u této popu-
lace, s úlohou kolostra, vlastního a dárcovského mateřského mléka. Závěr je věnován analýze strategie 
výživy v posledních letech na intermediárním pracovišti Thomayerovy nemocnice.
Literatura:
[1] Ziegler E. E. et al. Meeting the Nutritional Needs of the Low-Birth-Weight Infant. Ann Nutr Metab  2011; 58: 

8-18 
[2] 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
[3] Morgan J et al. Slow advancement of enteral feed volumes to prevent NEC in very low birth weight infants. 

Cochrane Neonatal Review 2012
[4] Klingenberg C. Enteral feeding practices in very preterm infants: international survey. Arch Dis Fetal Child 

2012 Jan;97(1):F56-61

časná vÝživa eXtrémně nezraLéHo novorozence
earLy nutrition of eXtremeLy premature neWborn
Blanka Zlatohlávková
Neonatologické oddělení Gynekologické-porodnické kliniky a Klinika dětského a dorostového lékařství 
VFN a 1. LF UK v Praze, Ústav pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK v Praze Apolinářská 18, 120 08 
Praha 2

Klíčová slova: parenterální výživa, enterální výživa, extrémně nezralý novorozenec, nonnutritivní sání, 
orální kompetence
Časná výživa významným způsobem ovlivňuje mortalitu a morbiditu extrémně nezralých novorozenců. 
Jejím úkolem je zabránit katabolismu, udržet přiměřený hmotnostní spád, umožnit rozvoj anabolismu 
a stimulovat funkce gastrointestinálního traktu a imunitního systému. 
Přednáška nastiňuje současný pohled na složení parenterální výživy, které odpovídá nutričním požadav-
kům extrémně nezralých dětí v prvních dnech po narození. Soustřeďuje se především na enterální výživu 
mateřským mlékem. Věnuje se zahájení enterálního příjmu co nejdříve po porodu, podtrhuje význam 
kolostra a orálního podávání nepatrného množství mateřského mléka. Zdůrazňuje potřebu i bezpečnost 
relativně rychlého zvyšování enterálních dávek za pečlivého sledování tolerance a nutnost brzkého ukon-
čení parenterální výživy pro její rizika. Podtrhuje význam nonnutritivního sání a orofaciální stimulace pro 
rozvoj orálních kompetencí. 
Cílem strategie časné výživy extrémně nezralého novorozence je co nejčasnější přechod na plný ente-
rální příjem sondou s malými dávkami mateřského mléka podávaný do úst. Dalším krokem je podpora 
dozrávání orálních kompetencí a koordinace sání-polykání-dýchání učením, tedy příprava na budoucí 
příjem mléka kojením.



30 31

program a sborníK abstraKtXXiX. neonatoLogicKé dny s mezinárodní Účastí | 6.–8. 11. 2013 

Krajská zdravotní, a. s. www.kzcr.eu/kongres/neodny2013

př
ed

n
áš

Ky

nutriční screening a riziKa novorozence s nízKou porodní Hmotností
nutritionaL assessment and risKs in LoW birtH WeigHt infants
Jan Malý
Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05, Hradec Králové

Klíčová slova: výživa; novorozenec; iugr; eugr; thrifty-phenotype
Implementace nových postupů v péči o matku a novorozence s nízkou porodní hmotností zásadním způ-
sobem ovlivnila přežívání a kvalitu života původně nedonošených dětí. Rozpoznání dlouhodobých ná-
sledků nedostatečné výživy vedlo ke snahám o zvýšenou dodávku makro i mikronutrientů v parenterální 
i enterální výživě s jasně dokumentovanými výsledky. Adekvátní růst po narození je jedním z několika 
faktorů poukazujících na přiměřenost postnatálních intervencí u nedonošeného dítěte a ultrazvukem 
monitorovaný nitroděložní růst (ve své kvantitě a kvalitě) je potom až na výjimky považován za cíl našeho 
snažení. 
Přestože si díky úsilí neonatologických týmů velká část původně těžce nezralých dětí nenese životem 
zásadní neurologický či senzorický deficit, jejich vývoj ve smyslu duševním, imunologickém či metabolic-
kém je významně změněn a ovlivněn. Součástí těchto změn může být i nutriční přeprogramování, ke kte-
rému dochází v průběhu prvních týdnů a měsíců po narození v důsledku tzv. mimoděložního růstového 
opoždění - EUGR (extrauterine growth restriction) - situace téměř nevyhnutelné, zvl. v případě novorozen-
ců s extrémně nízkou porodní hmotností. Snaha o vyrovnání této proteino-energetické malnutrice může 
vést v optimálním případě k časnému catch-up růstu (tedy růstu rychlejšímu než normálnímu, vyrovnáva-
jícímu předchozí negativní růstovou odchylku), normalizaci růstových křivek a zlepšenému neurologické-
mu vývoji. Odvrácenou stranu mince pak představuje riziko ve smyslu vzniklé predispozice pro závažná 
onemocnění v rané dospělosti u původně růstově opožděných dětí – tzv. Barkerova hypotéza. Je velmi 
pravděpodobné, že se na metabolickém přeprogramování podílí více faktorů (výživa ženy v rané gravi-
ditě, nitroděložní růst, catch-up...). Jaký poměr těchto vlivů (event. který jediný vliv) je třeba k definitivní 
manifestaci šetřivého (thrifty) fenotypu známo není. Neméně důležitým faktorem je možnost epigene-
tického přenosu informací další generaci. V prezentaci jsou předkládány recentní poznatky o této složité 
problematice a určité návrhy jak přistupovat k dětem s nutričními a metabolickými riziky.

strategie Krmení rostoucíHo nezraLéHo novorozence
feeding strategies of groWing immature neWborn
Eliška Vokurková
Neonatologické oddělení Gynekologické-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze, Apolinářská 18, 
120 08 Praha 2

Klíčová slova: rostoucí nezralý novorozenec, orální krmení
Strategie krmení rostoucího nezralého novorozence je v odborných kruzích diskutovanou otázkou 
a v praxi velmi často založena na zvyku daného oddělení, nikoli na důkazech současné medicíny. 
Přednáška poukazuje na komplexnost péče, která vychází z fyziologických a maturačních dovedností 
jedince, intimního kontaktu s matkou, podpory rodičů a jednotné strategie učení krmení zdravotnickým 
personálem. 
Cílem strategie krmení je dosáhnout plného orálního krmení, nejlépe plného kojení. Tento cíl často pod-
miňuje propuštění novorozence do domácí péče.
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epigenom v praXi.
pLasticita iv.
J. Mourek
Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty UK, Praha.

Defektní mateřská (rodičovská) péče představuje vždy rizikový faktor pro vývoj dítěte (novorozence – 
kojence). Interpretace tohoto komplexu desintegrujících vlivů v posledních dekádách prodělala mnoho 
změn, úprav i náprav. Jedná se - up to date - o soubor epigenetických vlivů (stresujících charakterů) 
s výrazným efektem na genovou expresi. Navíc některé prvky této změněné exprese se mohou stát - do-
časně - dědičnými, tzv. „soft inheritance“. Jedním z velmi výrazných nálezů je vliv separace novorozence 
(čili defektní péče) na vývoj hippokampu. Zvýšená exprese excitačních aminokyselin, snížená exprese 
BDNF (brain-derived-neurotrophic factor) atd. vedou k průkaznému narušení vývojové kaskády, naru-
šení cytoarchitektoniky, neurogeneze s finálním obrazem poklesu objemu celého hippokampu. To má 
své dalekosáhlé důsledky ve funkční oblasti (paměť, učení, prostorová navigace, emoční disbalance, 
zvýšená citlivost na stresy atd.) Současné poruchy ve výživě mohou vést k deficitu některých komponent 
(foláty, cholin, vitamín B6, B12) k možnostem hypometylace. Tak např. deficience cholinu může vést 
k hypometylaci (histon 3) s depresí genu G9 s důsledkem právě deprese neurogeneze v hippokampu. 
Druhou významnou skutečností je nález ncRNA (miRNA) v mateřském mléce. Ty jsou obsaženy ve dvou 
kompartementech: prvním donorem je buněčný kontingent včetně kmenových buněk, druhým zdrojem 
jsou přímo miRNA (v tukových globulích a pak vyloučena). V GAITu kojence mohou přestupovat do krev-
ního oběhu a jsou pak k dispozici všem tkáním a orgánům.
Mateřská péče neznamená pouze výživu, bezpečí atd., ale současně i velmi významný pozitivní zásah 
do kaskády vývojových procesů realizovaných příslušnou sekvencí genové exprese, její inhibicí či na-
opak aktivací.

vÝsLedKy vÝzKumu zaměřenéHo na spoKoJenost žen s péčí v česKÝcH 
porodnicícH
researcH of contentment WitH care in czecH maternity HospitaLs 
- resuLts
Iva Štětovská, Lea Takács, Lenka Šulová, Jitka Seidlerová, Simona Hoskovcová a kol.
Univerzita Karlova v Praze.Filozofická fakulta.Katedra psychologie. (Nám. J. Palacha 2, 110 00 Praha 1)

Klíčová slova: porodnictví, spokojenost, psychosociální faktory, péče, podpora.
Úvod: V českém porodnictví došlo za poslední tři dekády k zásadním proměnám: možnost mít partnera 
u porodu, kontakt matky a dítěte na oddělení šestinedělí, větší důraz na kojení atp.
Přestože se z řad odborné i laické veřejnosti se ozývají hlasy, že současné české porodnictví je ve srovnání 
s předrevolučním obdobím humanizované, s respektujícím přístupem k rodičce, která není pouhým pasiv-
ním «objektem» porodu, ale naopak hlavním aktérem dění, na jehož přání a potřeby je brán zřetel, objevu-
jí se i v současnosti stížnosti žen na autoritativní, nevstřícný a necitlivý přístup zdravotnického personálu, 
na nedostatek informací a na nemožnost rozhodovat o způsobu vedení svého porodu, kontaktu se svým 
dítětem bezprostředně po porodu a rovněž o postupech v rámci následné péče na oddělení šestinedělí. 
cíle: Cílem tříletého výzkumu realizovaného na katedře psychologie FF UK se stalo prozkoumat podrobně-
ji faktory, které ovlivňují spokojenost žen s péčí v českých porodnicích a vytvářejí příznivé psychosociální 
klima.
metody: Celorepublikový průzkum spokojenosti žen s českými porodnicemi (1195 žen, které porodily v le-
tech 2005–2012 ve zdravotnických zařízeních v ČR), s péčí z hlediska psychologických a psychosociálních 
aspektů, co je pro jejich spokojenost nejdůležitější a jak souvisí psychosociální klima porodnice s vý-
skytem porodních komplikací a s úspěchem při zahájení kojení. Jako stěžejní metoda byl využit původní 
autorský dotazník KLI-P (škály: vstřícnost a empatie zdravotníků, kontrola a podíl rodičky na rozhodování, 
podávání informací a dostupnost zdravotníků, nadřazenost a nedostatek zájmu, fyzické pohodlí a služby).
Dotazník byl administrován v papírové i on-line verzi. Statistické zpracování provedeno s využitím progra-
mu SAS, 9.2
Kvalitativní metodologický design představuje zpracování individuálních tzv. porodních příběhů konkrét-
ních rodiček.
výsledky: Z výsledků celorepublikového průzkumu spokojenosti žen s českými porodnicemi, jehož se 
zúčastnilo 1195 žen, které porodily v letech 2005–2012 ve zdravotnických zařízeních v ČR, vyplývá, že se 
v českém porodnictví - i přes jeho vysokou kvalitu – objevují určité nedostatky. Jedná se zejména o proži-
tek nedostatečného poskytování informací a nerespektování přání žen ohledně způsobu vedení jejich po-
rodu. Patří sem rovněž psychická podpora žen v průběhu porodu i v poporodním období, často nevnímaná 
jako dostatečná, a neosobní, nadřazený přístup některých zdravotníků, a to zejména ve velkých fakultních 
porodnicích a v porodnicích s více než 800 porody za rok.
závěr: Optikou mateřské a novorozenecké morbidity a mortality je úroveň perinatální péče v ČR velmi 
vysoká. Navzdory tomu je spokojenost žen s péčí v českých porodnicích vnímaná jako nižší, a to zejména 
pokud jde o přístup a komunikaci zdravotníků a možnost rodiček podílet se na rozhodování o situaci. 
Příznivé psychosociální klima porodnice je velmi významné pro psychickou pohodu rodičky a může se 
promítat do průběhu porodu a úspěšného zahájení kojení. 
Literatura:
[1] Takács, L.; Seidlerová, J. Studie „Psychosociální klima porodnice očima rodiček: I. výsledky 

celorepublikového průzkumu spokojenosti s perinatální péčí v ČR u reprezentativního souboru 1195 
rodiček“, Česká gynekologie, 78 (2), 2013, v tisku

[2] Takács, L.; Seidlerová, J.; Horáková Hoskovcová, S.; Šulová, L.; Štětovská, I.; Zejdová, H.; Kolumpková, M. 
Výzkumná zpráva „Psychosociální aspekty v současném českém porodnictví. Kvalita perinatální péče očima 
rodiček“ Vydavatelství FF UK, 2012. ISBN: 978-80-7308-431-8
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zaJímavé KazuistiKy z odděLení fyzioLogicKÝcH novorozencŮ
interesting case reports from neonatoLogy 
Marcela Černá
Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157,147 10 Praha 4)

Klíčová slova: donošený novorozenec, Late preterm, Kojení 

abstraKt
Přednáška je sestavena z 5 kazuistik, které zahrnují spektrum případů, se kterými se lze setkat na od-
dělení fyziologických novorozenců a které zahrnují kazuistiky organizační, právní, odborné i zajímavé 
případy týkající se kojení. 
První kazuistika se dotýká problémů spojených s hospitalizací late preterm novorozenců na oddělení 
fyziologických novorozenců společně s novorozenci donošenými. Druhá kazuistika popisuje úskalí, které 
bylo třeba vyřešit při propuštění novorozence nezletilé matky. Třetí kazuistika popisuje méně známou 
příčinu selhání kojení a způsob jejího řešení. Poslední dvě kazuistiky se zabývají novorozenci s vrozený-
mi vývojovými vadami s diferenciálnědiagnostickou rozvahou a možnostmi řešení těchto vad.
práce podporována výzkumným projektem 3.Lf uK prvouK32. 

bonding a iniciace LaKtace u dětí narozenÝcH císařsKÝm řezem
Magdalena Chvílová Weberová
Novorozenecké odd. - Dětské odd. - Nemocnice Havlíčkův Brod, Husova 2624, Havlíčkův Brod, 

Klíčová slova: císařský řez, separace dítěte, adaptace novorozence, bonding, iniciace laktace. 
Počet SC kontinuálně narůstá nejen v ČR. V r. 2012 se narodilo 25.6% dětí SC. V určitých indikacích je SC 
zdraví a život zachraňující výkon. V případě SC elektivního a tím více SC „na přání“ jde o výkon diskuta-
bilní pohledem lékařské etiky a to především dle principu „non maleficience“ a „beneficience“. Po fyzi-
ologickém porodu přibližně v termínu je bezprostředně postnatálně je spuštěn imprinting., jeden z nej-
významnějších procesů interakce. Bezprostředně navazuje bonding, který je následován attachmentem 
v řádu týdnů po porodu. Tyto procesy velmi pravděpodobně zůstávají nevědomou součástí osobnosti. 
Důležitým komunikačním kanálem mezi matkou a dítětem je těsný kontakt skin-to-skin (STS) (5). Význam 
v rozvoji „prefeeding“ vzorců chování a „spokojenosti“ dítěte je prokázán i v případě bezprostředního 
STS kontaktu s otcem.(5) Hladiny oxytocinu i prolaktinu jsou prokazatelně nižší při porodu SC, jsou vyšší 
hladiny hormonů stresu.(3) Matky po SC vykazují méně pozitivních reakcí, mají krátkodobě i dlouhodobě 
méně uspokojení z porodu, často jde o konflikt představy a reality. Matky obvykle dlouho čekají na první 
interakci s dítětem, je horší a pozdější iniciace laktace a kratší dobu kojí (1). Situaci dítěte po SC cha-
rakterizuje narušený bonding, častější daptační obtíže související s mírnou, iatrogenní nezralost. To vše 
má dopady do na délku kojení (2) a charakteristiky péče o dítě. Je prokázán význam časného kontaktu 
STS s matkou pro zlepšení kvality začátku života dítěte, pečovatelských schopností a laktace u matky. 
Senzitivní perioda programovaná z podstaty u dyády matka a dítě není nutnou ošetřovatelskou rutinou 
respektována a tím je narušeno mnoho biologicky determinovaných procesů, které souvisí s ději vazby 
a iniciací laktace. Změna ošetřovatelských postupů po SC- podpora bondingu a časná iniciace laktace 
vede k časnějšímu a delšímu kojení. (4,2). Možnosti podpory bondingu v podmínkách ČR, význam STS 
kontaktu s rodiči a podání kolostra pro zdraví a iniciaci laktace diskutuje tato práce. V práci uvedené 
kroky jsou v souladu s doporučením WHO a deseti kroky na podporu kojení.
Literatura:
[1] Di Matteo, M. Robin; Morton, Sally C.; Lepper, Heidi S.; Damush, Teresa M.; Carney, Maureen F.; Pearson, 

Marjorie; Kahn, Katherine L. Health Psychology, Vol 15(4), Jul 1996, 303-314 
[2] K. J. Hung Early Skin-to-Skin After Cesarean to Improve Breastfeeding  

MCN, The American Journal of Maternal/Child Nursing, September/October 2011,
[3] Light, K.C.; Smith, T. E.; Johns J.M.; Brownley, K. A.; Hofheimer, J..A.; Amico, J.: A Oxytocin responsivity in 

mothers of infants: A preliminary study of relationships with blood pressure during laboratory stress and 
normal ambulatory activity..Health Psychology, Vol 19(6), 2000,

[4] R.Phillips, MD, E.Hart,Abstracts The Academy of Breastfeeding Medicine 17th Annual International Meeting 
Chicago, Illinois, October 11–14, 2012 

[5] J. B. Gutiérrez, M. del R. Áb. Pérez, M.V.M. Aguilera, S. G. Moreno, The role of fathers in the postpartum 
period: experiences with skin to skin method, Acta Paul Enferm. 2012;25(6):914-20.
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1. pozdní infeKce streptococcus agaLactiae- stáLe aKtuáLní probLém
Kárová A., Hanzl M., Prkna T.
Neonatologické oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s.

Úvod: Kazuistické sdělení se zabývá problematikou pozdních infekcí GBS v období po zavedení screenin-
gu těhotných a antibiotické profylaxe. Literární údaje uvádí, že po zavedení screeningu došlo k význam-
nému poklesu časných novorozeneckých infekcí GBS. Problém pozdních infekcí však nadále přetrvává. 
soubor a metodika: V našem sdělení uvádíme kazuistiky čtyř pacientů léčených na našem praco-
višti. Retrospektivní analýza byla zaměřena kromě klinických aspektů i na aspekty mikrobiologické 
a epidemiologické. 
výsledky: V jednom případě se jednalo o lokalizovanou infekci (flegmonózní zánět kůže a podkoží). 
Ve zbývajících třech případech se jednalo o pozdní sepse, přičemž jeden pacient zemřel a u dalšího jsme 
prokázali devastující lézi mozku s následnou těžkou retardací vývoje a epileptickým syndromem. Z mik-
robiologického hlediska byl pacient s lokalizovanou infekcí před její manifestací dlouhodobě kolonizo-
ván GBS, sérotypem V. U všech pacientů se sepsí byl etiologicky prokázán vysoce virulentní sérotyp III, 
který má etiologický vztah především  k pozdní či velmi pozdní sepsi. Z epidemiologického hlediska šlo 
u pacienta s flegmonou prokazatelně o vertikální přenos patogena. V dalším případě je vysoce pravdě-
podobný horizontální přenos v domácím prostředí a v posledních dvou případech nelze rozhodnout, zda 
šlo o horizontální přenos či vertikální. Ve druhém případě nelze vyloučit i přenos mateřským mlékem. 
diskuse: V této souvislosti je nutné zvážit, že negativní screenig GBS před porodem nevylučuje pozdní 
kolonizaci matky s následným vertikálním přenosem na dítě a vždy je zde možnost falešné negativity 
matky. Pokud se týká horizontálního přenosu nelze pominout riziko nozokomiální infekce, ale ani ne-
dostatky hygienického charakteru v péči o novorozence a malé kojence po propuštění do domácí péče. 
závěr: Z pohledu prevence pozdní sepse a její včasné diagnostiky je vhodné věnovat pozornost novoro-
zencům perinatálně kolonizovaným, vhodná je sérotypizace kolonizujících kmenů a náležitá informova-
nost PLDD. Nemenší pozornost je třeba věnovat riziku horizonálního přenosu patogena jak ve zdravotnic-
kém zařízení, tak v domácím prostředí.

2. surveiLLance nozoKomiáLnícH infeKcí u nvnpH v česKé repubLice
Petr Švihovec
Neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky FN- Motol a 2.LFUK Praha 
Pracovní skupina pro sledování NI České neonatologické spol. ČLS JEP

Úvod a cíle: Infekční komplikace jsou u NVNPH jednou z hlavních příčin novorozenecké úmrtnosti. V Čes-
ké republice se v roce 2011 podílely na specifické novorozenecké úmrtnosti NVNPH 37%. 
V roce 2010 byla výborem České neonatologické společnosti ustanovena Pracovní skupina pro sledování 
nozokomiálních infekcí. Úkolem této skupiny je zajištění sledování výskytu nozokomiálních infekcí (NI) 
a souvisejících rizikových faktorů na perinatologických centrech v ČR dle jednotné metodiky. Tato prezen-
tace uvádí souhrnné pilotní výsledky prvního roku sledování. 
soubor pacientů a metodika: Na základě dobrovolnosti se do práce pracovní skupiny zapojili zástupci 
dvanácti perinatologických center a jednoho intermediálního centra. Do sledování byli zařazeni všich-
ni novorozenci s porodní hmotností ≤ 1500g narození od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 hospitalizovaní 
na těchto pracovištích. U těchto pacientů byly evidovány epizody všech druhů infekcí vzniklé po 48 ho-
dině života, včetně souvisejících rizikových faktorů (postkoncepční stáří, porodní hmotnost, umělá plicní 
ventilace, infuzní terapie, ATB terapie, centrální cévní vstupy, doba hospitalizace, mortalita). Parametry 
byly evidovány průběžně po celou dobu hospitalizace pacienta až do jeho propuštění/překladu, nebo 
úmrtí. Pro ujednocení diagnostických kritérií typů infekcí byla použita modifikovaná kritéria Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) z roku 2004. Výsledky byly analyzovány na lokální úrovni v rám-
ci jednotlivých center a souhrnně za všechna centra. Data byla dodána z celkem 10 center a jednoho 
intermediálního pracoviště. Do souhrnného hodnocení nebyla zařazena data z intermediálního centra 
vzhledem k malému počtu pacientů a odlišnosti základních charakteristik pacientů.
výsledky: Celkem byly vyhodnoceny údaje od 960 NVNPH z deseti perinatologických center. Průměrná 
porodní hmotnost a postkoncepční stáří byly 1105g a 29,12 týdnů. Průměrná délka hospitalizace byla 
52,83 dnů, celkový počet využitých lůžkodnů byl 51484. Infuzní léčbu, umělou plicní ventilaci a systé-
movou ATB léčbu vyžadovalo 98%, 43% a 72% pacientů. Průměrná délka infuzní terapie, mechanické 
ventilace a ATB terapie byla 14,4, 13,8 a 11,1 dnů. 
V uvedeném souboru bylo u 463 pacientů evidováno celkem 661 infekčních epizod. Průměrná incidence 
infekcí a denzita infekčních epizod byla v daném souboru 50,15% a 76,53/100pacientů. Na celkovém 
počtu infekcí se podílely infekce krevního oběhu (BSI) 38,12% (252 epizod); pneumonie 11,65% (77 
epizod); nekrotizující enterokolitis (NEC) 7,26% (48 epizod) a všechny ostatní typy infekcí 42,97% (284 
epizod). 
závěr: Uvedená data představují první prospektivně získané údaje o reálném výskytu nozokomiálních 
infekcí u NVNPH v České republice. Přes potíže spojené se sběrem dat soubor zahrnuje údaje od více 
než 70% všech NVNPH narozených v ČR v r. 2011. První výsledky ukázaly odlišnosti v diagnosticko-te-
rapeutických postupech i rozdíly ve struktuře hospitalizovaných pacientů na jednotlivých pracovištích. 
Na základě pilotních výsledků byla provedena úprava struktury zadávání dat pro následující období. 

* Pracovní slupina pro sledování nozokomiálních infekcí Č.Neo Spol. ČLS JEP:
Dobiášová Petra, Kokštein Zdeněk, PC-Hradec Králové; Hanzl Milan, Prkna Tomáš, PC-Č. Budějovice; He-
roldová Jana, Kantor Lumír PC-Olomouc; Hudečková Jana, PC-Brno; Huml Pavel, PC-Plzeň; Klesalová Jana, 
PC-Most; Klosová Renata, Mylek Petr, PC-Ostrava; Lebeda Jan, PC-Zlín; Pánek Martin, PC-Ústí n. Labem; 
Ruffer Josef, PC-UPMD-Podolí, Praha; Smíšek Jan, PC-VFN-Praha; Švihovec Petr, PC-FN-Motol-Praha.
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• Do ambulance docházejí klienti v závislosti na diagnóze a jejím průběhu – od jednorázových 
konzultací po dlouhodobou péči. 

denní pobyt, speciálně pedagogické centrum ….
• v předškolním věku nabízíme rodičům možnost umístit dítě do Denního pobytu 

DEMOSTHENA – mateřské školy speciální, kde mají možnost nadále využívat komplexní péči 
odborníků ze všech tří resortů – školství, sociální sféry a zdravotnictví. Komplexní péče je 
u těchto klientů vzhledem k jejich dlouhodobému každodennímu pobytu nejintenzivnější.

• Speciálně pedagogické centrum v návaznosti na odborná vyšetření a dosavadní průběh péče 
zajišťuje integraci dětí do předškolních a školních zařízení všech typů a stupňů. Zajišťuje 
podklady pro integraci dítěte, samotnou integraci. 

další služby…
• lze využít i kontinuálně odborné sociální poradenství se zaměřením zejména na rodiny s dětmi 

se zdravotním postižením
• poskytujeme sociální rehabilitaci dle zákona č. 108/2006sb O sociálních službách

3. meziresortní poJetí KompLeXní péče o dítě a JeHo rodinu od ranéHo 
věKu 
interdepartmentaL concept of compreHensive care for tHe cHiLd 
and His famiLy from an earLy age

Bc. Pavla Fialová, Mgr. Lucie Zapletalová
DEMOSTHENES – dětské centrum komplexní péče, Mírová 2, 400 11 Ústí nad Labem 

Klíčová slova: komplexní péče – komplexnost, včasná diagnostika – včasnost, raný věk, zdravotní 
postižení či riziko
Příspěvek prezentuje ojedinělé pojetí meziresortní péče, které propojením zdravotnických, školských 
a sociálních služeb nabízí koordinovanou péči dítěti, jeho rodině i škole od raného věku až do období 
ukončení vzdělávání. 
pro koho je naše péče určena: Pro rodiny s dětmi od raného věku až do ukončení vzdělávání v průběhu 
celého věkového období:

• s rizikovým vývojem (například děti předčasně narozené, s rizikovou rodinnou anamnézou,..)
• u kterých není problematika vývoje zřejmá či řešená
• u kterých si rodiče nejsou jisti vývojem nebo výchovou a chtějí se pouze poradit
• s již stanovenou diagnózou: např. ADHD / ADD, vývojová dysfázie, specifické poruchy učení, 

dětská mozková obrna, porucha autistického spektra, sluchové postižení, kombinace 
postižení aj.

Služby DEMOSTHENA jsou navzájem záměrně propojeny – mezioborově i meziresortně. Prolínají se a na-
vazují na sebe. Jednotliví pracovníci se mohou vzájemně poskytovat zpětnou vazbu a klienti tak mohou 
mít skutečně odborný ucelený pohled. Zároveň je respektováno právo klienta na svobodný výběr jednot-
livých služeb až již zdravotnických, sociálních či služeb poskytovaných v rámci školství.
 V Ústí nad Labem se tak nachází zařízení svým zaměřením, uspořádáním a systémem péče ojedinělé 
v rámci Ústeckého kraje i ČR. 
Jak to u nás „chodí“… aneb raná péče, ambulance, denní pobyt a další služby…
Raná péče…

• rodina dítěte raného věku se může obrátit na pracoviště rané péče, kde pověřený pracovník 
v rámci prvního kontaktu v rodině zjistí základní informace o rodině a dítěti.

• následně na společném komplexním posouzení zhodnotí dosavadní vývoj a již proběhlá 
odborná vyšetření a domluví se návrh následného postupu – co můžeme nabídnout my či 
jaká iniciovat další vyšetření, případně doporučit další služby uvnitř i vně DEMOSTHNENA. 
Tým rané péče je složen z pracovníků napříč obory a resorty – ergoterapeut, fyzioterapeut, 
pediatr, sociální pracovník, speciální pedagog a konziliárně pracovník klinické logopedie či 
klinické psychologie, případně další specialisté DEMOSTHENA

• na základě komplexního posouzení je vybrán pracovník, který je svou specializací v daný 
okamžik pro dítě a jeho rodinu nejvíce přínosný jako poradce rané péče. Ten dále v rámci 
terénní služby dojíždí dle předem dohodnutých návštěv do rodiny, kde spolu s rodiči pracuje 
na podpoře vývoje dítěte a podpoře rodiny jako takové. Domácí konzultant se při své práci 
řídí přáním rodičů, dle rad jednotlivých ambulancí a pracovišť a konzultuje vývoj dítěte 
a aktuální stav rodiny v týmu rané péče. 

Ambulance…
• jedním z našich primárních cílů je včasná diagnostika – ta se realizuje zejména 

ve zdravotnické části – v ambulanci dětské neurologie, ergoterapie, fyzioterapie, klinické 
logopedie, klinické psychologie. V případě potřeby iniciujeme specializovaná vyšetření 
na jiných pracovištích (např. ORL a foniatrie, pedopsychiatrie, apod.)

• tyto ordinace provádějí dle možností co nejpřesnější diagnostiku, nastavují následně postup 
terapie, doporučují další vyšetření, další vhodné služby v rámci DEMOSTHENA i mimo něj.
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5. Jodurie u mateK a JeJicH donošenÝcH novorozencŮ
urinary iodine concentrations in motHers and tHeir term 
neWborns

Kateřina Krylová
Dětská klinika Fakultní nemocnice a LFUK, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové 

Klíčová slova: jodurie, novorozenec

abstraKt
Úvod: Vývoj štítné žlázy u plodu a její funkci u plodu a novorozence ovlivňují mimo jiné patologické 
stavy matky, zvlášť zásobení jódem a mateřské tyreopatie. WHO/ICCIDD doporučuje denní příjem jódu 
150 mcg pro netěhotné a 250 mcg pro těhotné a kojící ženy. Těhotné a kojící ženy jsou však považovány 
za rizikovou skupinu, i když je ČR řazena mezi země s dostatečným zásobením jódem. Pokud má matka 
jódový deficit, je plod v každé z fází svého vývoje citlivější k působení dalších faktorů ovlivňujících funkci 
a vývoj štítné žlázy a jeho neurologický vývoj. 
metodika: V naší studii bylo vyšetřeno 50 matek bez tyreopatie a jejich donošených zdravých novoro-
zenců. Byly odebrány vzorky moči před porodem a ranní vzorky moči u matek a novorozenců 3. den 
po porodu a vyšetřena jódurie. 
výsledky: Pravidelnou jódovou substituci ve formě multivitaminů nebo jodidu užívalo 46 % matek. Podle 
výsledků jódurie 78 % matek před porodem mělo hladiny v pásmu mírného až středního deficitu deficitu, 
78 % matek 3. den po porodu mělo hladiny jódurie v pásmu mírného deficitu. Jódurie u 54 % novorozen-
ců 3.den po porodu byla pod 100mcg/l. 
závěr: Nižší hladiny jódurie byly bez ohledu na deklarovaný příjem jodidu, což bylo zjištěno i v dalších 
studiích provedených v ČR. U všech novorozenců byly hodnoty TSH v mezích normy.
Literatura:
[1] Zimmermann MB, Iodine deficiency in pregnancy and the effect of maternal iodine supplementation on the 

offspring: a review, Am J Clin Nutr 89:668S-72S, 2009
[2] Alvarez-Pedrerol A, Iodine levels and thyroid hormones in healthy pregnant women and birth weight of their 

offsprings, Eur J Endocrinol 160:423-429, 2009

4. raná péče diaKonie stodŮLKy
earLy intervention diaKonie stodŮLKy

Mgr. Pavla Těhníková, Mgr. Barbora Jiráková
Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5

Klíčová slova: raná péče, dítě s postižením, dítě s ohroženým vývojem, sociální služba

naše posLání 
Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci po zjištění postižení (ohrožení vývoje) dítěte. 
Naším cílem je, aby rodina porozuměla speciálním potřebám dítěte a dokázala najít takovou míru jejich 
naplnění, která jí umožní žít život podle svých představ.
cílová skupina
Služba je poskytována rodinám z Prahy, Středočeského, Plzeňského a Ústeckého kraje s dítětem se spe-
ciálními potřebami od 0 do 7 let věku

• s diagnostikovaným mentálním, pohybovým nebo kombinovaným postižením;
• se závažným opožďováním ve vývoji;
• ohroženým vznikem postižení (např. v důsledku perinatálních rizik).

specifika služby
Raná péče je poskytována v přirozeném prostředí, poradci rané péče poskytují konzultace v domácnos-
tech uživatelů.
Raná péče je zdarma!
Raná péče je nabídková služba, zájemci o službu – rodiče dítěte pracoviště kontaktují na základě dopo-
ručení zpravidla lékaře či jiného odborníka.
definice rané péče
Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodi-
čům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepří-
znivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem 
na jeho specifické potřeby (zákon č. 108/2006 Sb., §54 o sociálních službách).
Přílohy:
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7. mody 2 diabetes u novorozence 
mody 2 diabetes in neWborn 

Petra Krupičková1, Kateřina Štechová2, Tereza Ulmannová2, Radovan Vlk1, Alexandra Bartoníková1, Petr 
Švihovec1, Radim Brabec1, Petr Zoban1, Miloš Černý1

1Novorozenecké oddělení s JIRP, Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol 
2Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol , V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Klíčová slova: diabetes mellitus - mody 2, hyperglykemie, novorozenec
Úvod: Předkládáme kazuistiku lehce nezralého novorozence s molekulárně geneticky potvrzenou dia-
gnózou maturity-onset diabetes of the young (MODY 2). Podkladem tohoto typu diabetu je heterozygotní 
nosičství mutace genu pro glukokinázu, klíčový regulační enzym regulující sekreci inzulínu z beta buněk 
pankreatu. Sdělením chceme též upozornit na možnost kontinuálního sledování glykemické homeostázy.
Kazuistika: Lehce nezralý novorozenec byl porozen ve 35+4 t.t. per S.C. pro IUGR (p.h. 1990g). Pro nedo-
statečnou dechovou aktivitu byl intubován na porodním sále, extubován v deváté hodině a dále vyžado-
val N-CPAP do 3. dne života. Oběhově byl stabilní, výživa byla zajištěna parenterálně, resp. komplemen-
tárně. Laboratoř byla opakovaně nezánětlivá. První den hyperglykémie (8,2 mmol/l) při nízkém příjmu 
glukózy (3 mg/kg/min). V prvních deseti dnech byla preprandiální glykémie 7 - 10 mmol/l při příjmu 
cukrů 6 mg/kg/min. V dalším průběhu došlo k postupnému snižování preprandiálních glykémií na hod-
noty 5 - 6,5 mmol/l při příjmu glukózy 8-9 mg/kg/min. Na základě klinického stavu, rodinné zátěže 
(mnohočetný výskyt diabetu v rodině otce dítěte) a glykemického profilu vysloveno podezření na MODY 2 
diabetes. Inzulinoterapie nebyla z tohoto důvodu indikována. Chlapec byl od 5. dne na plném enterálním 
příjmu, 1x byla podána transfuse erytrocytů pro anémii. Hospitalizace byla komplikována infekcí močo-
vých cest (etiologie E.Coli). Pacient byl propuštěn do domácí péče 44. den života, je dispenzarizován 
v dětské diabetologické ambulanci. Molekulárně-geneticky byl potvrzen MODY 2 diabetes u pacienta 
i u jeho otce.
metodika: K měření glykemického profilu u novorozence s nízkou porodní hmotností (NNPH) jsme jako 
první u nás využili metodu kontinuálního sledování glykémie (CGMS). Čidlo jsme aplikovali subkutánně 
do ventrolaterální části stehna. Aplikace čidla je poměrně snadná a pro pacienta téměř bezbolestná, je 
možný běžný režim novorozence včetně koupání. Senzor je nutno kalibrovat 2x denně podle aktuální 
glykémie. Na displeji senzoru je možno odečíst jak aktuální hodnotu, tak i trend v posledních minutách. 
Mezi nevýhody patří jistá latence aktuální koncentrace intersticiální glukózy měřené senzorem (oproti 
glykémii), zejména při prudkých výkyvech. Minimalizuje se však počet odběrů krve a je umožněno dy-
namické sledování glukózové homeostázy s možností pružné reakce. Na našem pracovišti využíváme 
metodu CGMS opakovaně v rámci projektu zaměřeného na sledování dětí diabetických matek.
závěr a diskuze: V novorozeneckém věku se diabetes mellitus vyskytuje raritně, jde obvykle o mono-
genně dědičné onemocnění, nejčastějšími formami jsou neonatální diabetes mellitus transientní či per-
manentní. MODY 2 diabetes se rovněž může manifestovat v novorozeneckém věku, má zpravidla mírný 
průběh bez ketoacidózy, glykémie nalačno nepřekračují 10 mmol/l. Stavy spojené s poruchami glukó-
zového metabolizmu, jimiž se uvedená onemocnění manifestují, vyžadují pečlivou, nejlépe kontinuální 
monitoraci glykémie. Metoda CGMS toto splňuje a je použitelná i u NNPH.
Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00064203 
(FN Motol)
Literatura:
[1] Průhová Š., Monogenní formy diabetes mellitus u dětí a dospívajících, Postgraduální medicína, 364-370, 

4/2009, ISSN 1212-4184
[2] National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), National Institutes of Health 

(NIH); Monogenic Forms of Diabetes: Neonatal Diabetes Mellitus and Maturity-onset Diabetes of the Young; 
http://diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/mody/

6. název: Levostranné srdeční seLHání u donošenéHo s novorozence 
zpŮsobené prenatáLním uzávěrem foramen ovaLe 

Mormanová Z.1,2, Tomek V. 3, Materna O.3, Černý M.1, 
Pracoviště: 1Novorozenecké odd. s JIRP FN Motol,  
2Dětské oddělení Krajská nemocnice Liberec,  
3Dětské kardiocentrum FN Motol 

Úvod: Uvádíme kazuistiku donošeného novorozence s postnatálním kardiopulmonálním selháním 
způsobeným nejpravděpodobněji předčasným, intrauterinním uzávěrem foramen ovale.
materiál: Donošený eutrofický novorozenec z III/II gravidity původně fysiol.průběhu, prenatálně u plodu 
pouze dilatace kalichopánvičkového systému (KPS) vpravo (13mm), srdeční struktury bez patologie. V 8. 
měsíci těhotenství matka účastnicí dopravní nehody, kontuze hrudníku a žeber, plod dle ultrazvukových 
vyšetření v pořádku. Matka GBS pozitivní, v průběhu porodu dostatečná ATB profylaxe (2x PNC i.v.). 
Porod ve 39+5 g.t. spontánně, voda plodová čirá, odtok 16 hodin před porodem. Záhlavím porozena 
holčička, PH 3370g, Apgar skóre 9-10-10, naprosto bezproblémová bezprostřední poporodní adaptace. 
Klinické vyšetření bez nápadností. Ve 12. hodině života lehce přifouklé bříško bez další přidružené sym-
ptomatiky. V ca. 20. hodině života špatné prokrvení, tachydyspnoe, desaturace, výrazná pre-postduktální 
diference saturací, periferně měřený tlak na všech končetinách bez výrazných rozdílů. Vstupní odběry 
kompletně nezánětlivé, krevní plyny vyrovnané, pouze mírné zvýšení laktátu a hraniční hyperglykémie. 
S ohledem na celkový stav a pozitivitu GBS u matky zajištěna dvojkombinací antibiotik (Ampicilin+Genta-
micin). Na vstupní echokardiografii retrográdní tok ve vzestupné aortě a ne zcela dobře přehledný aortál-
ní oblouk, kde nelze zcela vyloučit koarktaci, proto zahájeno kontinuální podávání Prostinu (PGE2). Ná-
sledně provedeno superkonziliární echokardiografické vyšetření s nálezem odpovídajícím předčasnému 
uzávěru foramen ovale apertum.
metody: Při superkonziliárním echokardiografickém vyšetření srdce normální anatomie, bez komorové-
ho či síňového defektu. Aortální oblouk dobře přehledný, bez koarktace. Zjištěna významná dysfunkce 
levé komory s mitrální insuficiencí 3.stupně, trikuspidální chlopeň bez regurgitace. Ve vzestupné aortě 
retrográdní tok, na tepenné dučeji čistě pravo-levý zkrat. Pre-postduktální diference saturací až 70% 
(saturace na PHK 90%, na LDK 20%). Na základě tohoto vyšetření vysazena infúze s Prostinem, nasa-
zena kontinuálně ionotropní podpora Dopaminem, udržována lehce vyšší tělesná teplota s cílem snížit 
dotížení (afterload). Vzhledem k celkovému stavu zajištěny invazivní vstupy. Arteriálně meřený krevní 
tlak i před podáním Dopaminu v normě. Pro progredující tachydyspnoi s desaturacemi projevujícími se 
i na PHK zaintubována, ventilována mírným režimem, vstupní nároky na kyslík k udržení přiměřených po-
stduktálních saturací až 70% (minimální postduktální saturace 28%). NO i při existující plicní hypertenzi 
v tomto případě kontraindikováno. S ohledem na nízké postduktální saturace vysazena zcela strava, 
ponechána na plné parenterální výživě. Na zavedené terapii došlo během prvních dvou hodin k poklesu 
nároků na kyslík až na 21%, stejně tak k rychlému poklesu pre-postduktální diference saturací na 10%. 
Sonografie hlavy bez patologie, průtoky v a.cerebri anterior i a.basilaris v normě. Od 3. dne života satura-
ce na všech končetinách již bez diference. Kontrolní echokardiografie 3. den života s postupnou úpravou 
nálezu, respiračně naprosto stabilní, proto při dostatečné dechové aktivitě bez problémů extubována. 
Zahájen opatrný priming, který dobře tolerován. Od 5. dne života levopravý zkrat na tepenné dučeji, 
dobrá funkce levé komory, postupně vysazen Dopamin bez negativního efektu na hemodynamickou 
stabilitu. Průběh hospitalizace komplikován nálezem výrazné dilatace kalichopánvičkového systému 
vpravo a multicystickou dysplázií ledviny vlevo. Dívenka propuštěna 11. den života v celkově dobrém 
stavu do domácí péče. Kontrolní echokardiografické vyšetření před propuštění již se zcela normálním 
kardiologickým nálezem, normální funkce levé komory, fetální zkraty uzavřeny, chlopně bez insuficience.
závěr: Nyní je holčička ve věku 3 měsíců, somatický a psychomotorický vývoj odpovídá věku, kardiolo-
gický nález je bez patologie.
Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00064203 
(FN Motol)
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8. cysta ductus tHyreogLossus: KazuistiKa
tHe tHyrogLossaL duct cyst: case report

Petra Krupičková1, Radovan Vlk1, Michal Jurovčík2, Zuzana Mormanová1, Zdeněk Hříbal3, Miloš Černý1

1Novorozenecké oddělení s JIRP, Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol 
2Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol 
3Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Klíčová slova: krční cysta, ductus thyreoglossus, vrozená vada
Úvod: Uvádíme kazuistiku novorozence s atypickou cystou ductus thyreoglossus, uloženou na krku late-
rálně vlevo, komunikující s tracheou tenkou píštělí.
Kazuistika: Novorozenec porozený termínu byl prenatálně sledován pro cystickou expanzi v oblasti ko-
řene jazyka vlevo s deviací trachey, bez jejího útlaku. Po porodu měl dostatečnou spontánní ventilaci, 
klinicky inspirační stridor a inspirační dušnost, kardiopulmonálně stabilizován. MRI byla provedena dru-
hý den po porodu – popsán rozsáhlý cystický útvar v oblasti měkkých tkání krku vlevo (50x30x29mm) 
obsahující tekutinu i plyn a dislokující ostatní struktury krku. Vzhledem k nálezu plynu v cystě vysloveno 
podezření na přítomnost píštěle, proto tentýž den proveden UZ krku a punkce cysty. Bylo provedeno 
odsátí čirého sekretu a poté nástřik cystického útvaru kontrastní látkou pod skiagrafickou kontrolou, 
kde potvrzena píštěl komunikující s tracheou. Vzhledem k progresi velikosti útvaru provedena 8. den 
po porodu laryngotracheobronchoskopie a chirurgická exstirpace cysty s podvazem píštěle. Pooperační 
průběh byl komplikován abscesem v ráně s nutností revize, 33. den života rána zhojena.
V diferenciální diagnostice jsme zvažovali branchiogenní laterální krční cystu s píštělí ze 4.-6. žaber-
ní výchlipky, histologický nález potvrdil krční píštěl a cystu vzniklou na podkladě persistujícího ductus 
thyreoglossus.
diskuze a závěr: Cysta ductus thyreoglossus (DT) patří do skupiny vrozených mediálních krčních cyst, 
vzniká na podkladě reluminizace DT, embryonální výchlipky tkáně štítné žlázy z oblasti foramen caecum 
na kořeni jazyka. Postupným vchlipováním se tkáň budoucí štítné žlázy dostává do své definitivní polohy 
mezi 5.-10. gestačním týdnem a poté za normálních okolností DT zaniká. Porucha obliterace se popisuje 
u cca 7% populace, klinicky se cysta manifestuje nejčastěji do 4 let věku. Obvyklá lokalizace je ve střední 
čáře v těsné blízkosti jazylky (66%), laterální uložení je raritní. Píštěl drénující obsah cysty je popisována 
u 25% procent případů.
podpořeno projektem (ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 
00064203 (fn motol)
Literatura:
[1] Aciermo S.P., Waldhausen J.H., Congenital Cervical Cysts, Sinusis and Fistulae, Otolaryngol Clin N Am, 161-

176, 2007, ISSN: 0030-6665
[2] Barton M., Bozeman A., The thyroglossal duct cyst and respiratory failure in neonates:Case report and 

review of an unusual entity, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 138-140, 2010, 
doi:10.1016/j.pedex.2009.07.006

Přílohy:
MRI a skiagrafické zobrazení krční cysty (zleva: MRI projekci, MRI v sagitální projekci, skiagrafie krční 
cysty po nástřiku kontrastní látkou) ve frontální

Přílohy:
[1] Zavedené čidlo CGMS

[2] Záznam glykemického profilu
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10. arteriovenózní maLformace vena gaLeni
vein of gaLen maLformation

P. Dobiášová1, Z.Kokštein1, J.Malý1, M.Navrátilová1, A.Krajina2 
1 Dětská klinika FN a LF UK Hradec Králové 
2 Radiologická klinika FN a LF UK Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Arteriovenózní malformace vena Galeni (VGM) představuje cca 30 % všech intrakraniálních vaskulárních 
malformací v pediatrické populaci. Jedná se o arteriovenózní zkrat mezi primitivními choroidálními tep-
nami a dilatovanou střední prosencefalickou žílou Markowski, která je embryonálním předchůdcem veny 
Galeni. Tento zkrat vzniká během 6.-11. týdne gravidity. Klinická manifestace se liší v závislosti na věku. 
U novorozenců se projevuje srdečním selháním, které může progredovat do multiorgánového selhání 
a bez léčby je spojeno se 100% mortalitou. V případě manifestace u kojenců a batolat je typický hydro-
cefalus a křeče, u starších dětí způsobuje VGM bolesti hlavy a subarachnoidální krvácení. Léčbou první 
volby je endovaskulární embolizace transarteriálním přístupem s použitím akrylátových lepidel a odpou-
tatelných spirál. Načasování embolizace závisí na klinických symptomech. V případě nepřítomnosti nebo 
dobré kompenzace srdečního selhání je vhodné léčbu odložit do 5.-6. měsíce života, kdy bývá efektiv-
nější a méně riziková. Avšak novorozenci se závažným srdečním selháním refrakterním na terapii jsou 
indikováni k urgentní embolizaci. Vlivem této léčby došlo ke zlepšení prognózy, v literatuře je udávaná 
neonatální mortalita 8-63%. U přeživších dětí přesto zůstává riziko neurologického postižení. 
Autoři prezentují dvě kazuistiky novorozenců léčených ve FN HK. První pacient byl donošený novoroze-
nec, u kterého byla diagnóza stanovena již prenatálně. Ve stáří 3 dnů byl překládán na novorozeneckou 
JIRP FN HK s echokardiografickými známkami srdečního selhání. Vzhledem ke krajně nepříznivému nále-
zu na MRI mozku od zvažované intervence ustoupeno. Po návratu na spádové novorozenecké oddělení 
došlo k progresi stavu a úmrtí. Druhá pacientka byla také donošená z nekomplikované gravidity, dia-
gnóza byla stanovena postnatálně během prvního dne života. Ve stáří 3 dnů byla překládána do FNHK 
v kritickém stavu s klinickými i laboratorními nálezy odpovídajícími multiorgánovému selhání. V průběhu 
2 týdnů byla ve trojím sezení provedena parciální endovaskulární embolizace. Postupně došlo k úpravě 
multiorgánového selhání. Kontrolní MRI mozku prokázala zmenšení průměru malformace s redukcí zkra-
tů, byly vyloučeny ischemické komplikace embolizací, triventrikulární hydrocefalus byl bez známek akti-
vity. Vzhledem k celkovému klinickému zlepšení holčička podstoupila další endovaskulární embolizace 
až ve věku 7 a 9 měsíců a její vývoj a kontrolní zobrazovací vyšetření mozku jsou průběžně konzultovány 
s intervenčním radiologem.

9. změny tLoušťKy KomLeXu intima – media a parametrŮ 
miKrocirKuLace u pŮvodně eXtrémně nezraLÝcH novorozencŮ

Z. Mormanová,123, H.-N. Lee4, S. Eicher4, R. Dalla Pozza5, O. Genzel-Boroviczény4

1Novorozenecké odd. s JIRP FN Motol Praha; 
2Ústav patologické fyziologie 2.LF UK Praha;  
3Dětské oddělení Krajská nemocnice Liberec;  
4Neonatologie Perinatální centrum, Univerzitní klinika LMU Mnichov;  
5Dětské kardiocentrum, Univerzitní klinika LMU Mnichov

Úvod: Extrémně nízká porodní hmotnost resp. nezralost zvyšují podle dosud provedených studií [1-4] 
kardiovaskulární riziko těchto dětí v dalším života. V případě intrauterinní retardace se toto riziko vysvět-
luje tzv. thrifty nebo-li úsporným fenotypem. Je možné toto riziko snižít postnatálně upraveným reduko-
vaným přísunem bílkovin a sacharidů, který je co nejlépe připodobněný prenatálnímu přijmu bílkovin 
a cukrů. 
metody: U 70 děti ve věku 10 – 14 let byla měřena funkční hustota kapilár neinvazivní metodou zobra-
zení v tmavém poli před, v průběhu a po arteriálním uzávěru (pravé předloktí) tlakovou manžetou. U 54 
původně extrémně nedonošených novorozenců (porodní hmotnost 753 ± 152 g) stejné věkové kategorie 
byl vyšetřen krevní tlak, tělesná hmota a tloušťka komplexu intima-media v a. carotis communis pomocí 
sonografie (B-modus) s vysokým rozlišením a tyto hodnoty korelovány s věku odpovídajícími normami. 
16 původně donošených dětí stejné věkové kategorie (porodní hmotnost 3395 ± 558 g) bylo vyšetřeno 
jako kontrolní skupina pro hodnoty intravitální mikroskopie v tmavém poli. 
výsledky: Systolický tlak ve skupině původně extrémně nedonošených novorozenců byl signifikantně 
vyšší než referenční hodnoty (dícky 119±8 z-Score 1.23; chlapci 118±11 z-Score 1.14 mmHg); stejně tak 
tloušťka komplexu intima - medie (0.45 ± 0.03 vs. 0.38 ± 0.04 mm p<0.001). Také funkční hustota kapilár 
v klidovém stavu byla zvýšena oproti kontrolní skupině (nedonošení 33.6 ± 14.5 (SD) vs. donošení 23.0 ± 
7.1 cm/cm2, p = 0.002) s významně nižší reaktivitou cév v průběhu arteriálního uzávěru (Chi kvadrát test 
7.14, p = 0.008). Korelace mezi hodnotami tloušťky komlexu intima – medie, funkční hustotou kapillár 
a systolickým tlakem nebyla prokázána. 
závěr: Původně extrémně nedonošení novorozenci mají v dětském věku (10 – 14 let) významně vyšší 
hodnoty systolického tlaku, větší tloušťku komlexu intima-medie v a.carotis communis a předpokládané 
trvalé změny stavu mikrocirkulace v porovnání se stejně starými, původně donošenými dětmi a to i přes 
výrazné zlepšení ve stavu postnatální výživy. 
podpořeno projektem (ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 
00064203 (fn motol).
Literatura:
[1] Bonamy, A.K., et al., Preterm birth contributes to increased vascular resistance and higher blood pressure 

in adolescent girls. Pediatr Res, 2005. 58(5): p. 845-9.
[2] Bonamy, A.K., et al., Lower skin capillary density, normal endothelial function and higher blood pressure in 

children born preterm. J Intern Med, 2007. 262(6): p. 635-42.
[3] Bonamy, A.K., K. Stjernqvist, and F. Serenius, [Extremely premature infants could be a new risk group in 

adult care]. Lakartidningen, 2010. 107(42): p. 2548-52.
[4] Doyle, L.W. and P.J. Anderson, Adult outcome of extremely preterm infants. Pediatrics, 2010. 126(2): 

p. 342-51.
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12. muLtiorgánová dysfunKce JaKo faKtor farmaKoKinetiKy u KriticKy 
nemocnÝcH novorozencŮ LéčenÝcH fenobarbitaLem a řízenou 
ceLotěLovou Hypotermií nebo bez Hypotermie

Autoři: Pavla Pokorná 1,2,3), Olga Černá1), Pavel Srnský1), Petr Klement1), Václav Kredba1), Lenka Blažková1), 
David Lorenčík1), Linda Hřídelová1), Jan Hřídel1), Ondřej Slanař 2), Dick Tibboel 1,3), Václav Vobruba1) 
1)JIRP KDDL VFN a I. LF UK, Ke Karlovu 2, 128 02 Praha 2, 
2)Ústav farmakologie VFN a I. LF UK, Albertov 4, 128 00 Praha 2, 
3) Intensive Care and Department of Pediatric Surgery, Erasmus MC - Sophia Childrens  
Hospital, Rotterdam, Dr. Molewaterplein 60, 3015 GJ The Netherlands

Klíčová slova: fenobarbital, farmakokinetika, farmakodynamika, novorozenec, hypotermie 
Úvod: Fenobarbital je u novorozenců indikován k léčbě křečí a závažné hypoxicko - ischemické encefalopa-
tie (HIE). S ostatními antikonvulzivními léky (např. fenytoin, topiramát, lidokain, midazolam) je v literatuře 
označován jako neuroprotektivum zejména je-li podáván novorozencům léčeným celotělovou hypotermií. 
Dávkování fenobarbitalu není ani u kriticky nemocných novorozenců ani v podmínkách hypotermie dosud 
objasněno.
cíl: Primární cíl byl studovat farmakokinetiku (FK) a farmakodynamiku (FD) fenobarbitalu u kriticky nemoc-
ných novorozenců léčených celotělovou hypotermií nebo bez hypotermie (HT), kterým byl podáván fenobar-
bital. Sekundární cíl byl identifikovat faktory (např. multiorgánová dysfunkce, hypotermie, léková interakce), 
které mají vliv na FK/FD fenobarbitalu.
metodika: Do prospektivní studie byli zařazeni novorozenci s křečemi a hypoxicko - ischemickou encefalo-
patií, kteří byli léčeni fenobarbitalem a HT /nebo bez hypotermie. Dávkování fenobarbitalu bylo podle dopo-
ručení následující: nárazová dávka 10 - 40 mg/kg i.v. a udržovací dávka 3 - 5 mg/kg/den i.v. rozděleně po 12 
h. Cílová tělesná teplota byla u novorozenců v HT 33 - 34°C (protokol studie TOBY). Individuální farmakoki-
netické parametry: distribuční objem (Vd), clearance (Cl) a biologický poločas (t1/2) byly odhadnuty podle 
jedno-kompartmentového modelu PC programu MW Pharm 4.0 (Mediware, Praha, ČR) na základě získaných 
plazmatických koncentrací (Cpl) fenobarbitalu. Dávkování fenobarbitalu bylo upraveno podle doporučení 
pro terapeutické rozmezí Cpl (10 - 40) µg/ml. Farmakodynamika fenobarbitalu byla hodnocena dobou nut-
nou k úpravě (tnorm) aEEG nálezu. Syndrom multiorgánové dysfunkce byl hodnocen v souboru podle kriterií 
(Goldstein). Výsledky byly statisticky zhodnoceny pomocí Studentova t testu, Pearsnova chí-kvadrát testu 
a extrapolačně multivariační analýzou.
výsledky: 58 novorozenců bylo rozděleno do čtyř skupin (sk): skupina1 (14/58) - HIE léčená fenobarbita-
lem a HT; skupina2 (12/58) - HIE léčená fenobarbitalem+fenytoinem a HT; skupina3 (18/58) - křeče léče-
né fenobarbitalem a ev. fenytoinem (7/18) bez HT; skupina4 (14/58) - HIE léčená fenobarbitalem bez HT. 
Průměrný počet odběrů u každého novorozence byl 4 (3 - 6). Cpl fenobarbitalu mimo terapeutické rozme-
zí byly stanoveny u 46/58 (79%) novorozenců. Vd (l/kg) byl ve sk1=0,529 (0,163); sk2=0,517 (0,083); 
sk3=0,097 (0,095); sk4=0,409 (0,228). Cl (l/kg/h) byla ve sk1=0,0054 (0,0016); sk2=0,0016 (0,0013); 
sk3=0,0011 (0,0010); sk4=0,0027 (0,0017). Cl byla významně snížená ve sk1 vs sk2 (p=0,043) a ve sk3 
vs sk4 (p=0,013); Vd byl významně snížen ve sk3 vs sk4 (p=0,0001). Dávkování fenobarbitalu bylo indi-
viduálně upraveno u 38/58 (65%) novorozenců. Významně vyšší komorbidita byla prokázána ve sk2 vs 
sk1(S-laktát p=0,005, INR p=0,008, S-ALT p=0,014) a ve sk1+sk2 vs sk3+sk4 (vyšší S-laktát p<0,0001, nižší 
Apgar v 1 min p<0,0001, vyšší S-krea p=0,0045, vyšší vasopresorické skóre p=0,011 a prolongovaná doba 
úpravy aEEG p=0,005). 
závěr: Dávkování fenobarbitalu je nutné individuálně upravit podle výsledků terapeutického monitorování 
zejména v rizikových skupinách – u kriticky nemocných novorozenců s HIE léčených celotělovou hypotermií, 
kombinací antikonvulziv a u novorozenců s křečemi. V těchto skupinách je riziko nežádoucích účinků (tj. 
Cpl nad terapeutické rozmezí) nebo riziko pro selhání léčby (tj. Cpl pod terapeutické rozmezí) vzhledem 
k významnému syndromu multirogánové dysfunkce vyšší než v jiných skupinách.
Literatura:
[1] Filippi L, la Marca G, Cavallaro G, Fiorini P, Favelli F, Malvagia S, Donzelli G, Guerrini R. Phenobarbital 

for neonatal seizures in hypoxic ischemic encephalopathy: a pharmacokinetic study during whole body 
hypothermia. Epilepsia 2011, Apr;52(4):794-801, ISBN: 1528-1167. 2011

11. KongenitáLní centráLní HypoventiLační syndrom (ondinina KLetba)
congenitaL centraL HypoventiLation syndrom (ondine curse)

Tomáš Matějek1, Jan Malý1, Vilém Novák2, Maria Šenkeříková3, Zdeněk Kokštein1

1Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové (Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové) 
2Oddělení dětské neurologie FN Ostrava (17. Listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba) 
3Oddělení lékařské genetiky LF UK a FN Hradec Králové (Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové)

Klíčová slova: hypoventilace, pHoX2b, ondinina kletba
Autoři prezentují dva novorozence s kongenitálním centrálním hypoventilačním syndromem (CCHS). 
V prvním případě (P1) se jednalo o nedonošenou holčičku (2090g/47cm) z dvojčetné gravidity po poro-
du císařským řezem v 33. gestačním týdnu při preeklampsii u matky. V druhém případě (P2) se jednalo 
o donošenou holčičku z fyziologické gravidity (3200g/50cm). Další průběh byl u obou pacientů velmi 
podobný. V prvním týdnu po narození byla nápadná těžká hypoventilace/apnoe vedoucí k významné 
hyperkapnii a hypoxémii, na které nereagovaly rozvojem dechové tísně. Po rozdílně dlouhé potřebě umě-
lé plicní ventilace (P1 12 hodin; P2 11 dnů) se dobré plicní funkce dařilo udržovat pomocí neinvazivní 
spánkové ventilace maskou (nIMV). 
Kongenitální centrální hypoventilační syndrom se obvykle manifestuje v novorozeneckém věku hypo-
ventilací/apnoí ve spánku, nejzávažněji postižení jedinci mají obtíže i při bdění. Možný je i pozdější 
nástup onemocnění (kojenci, starší děti), včetně příznaků souvisejících s rozvojem komplikací chronické 
hypoxie a hyperkapnie (cor pulmonale, křeče, psychomotorická retardace). Mezi další projevy popisova-
né s CCHS patří (Hirsprungova choroba, nádory neurální lišty, poruchy autonomního nervového systému 
(asystolie)). Klinická tíže hypoventilace a riziko rozvoje přidružených onemocnění se liší dle typu mutace 
PHOX2B genu, který je zodpovědný za vznik CCHS. U 90% pacientů se jedná heterozygotní mutace typu 
PARM (polyalanin repeat mutation), u zbylých 10% pacientů nacházíme heterozygotní mutaci typu mi-
ssence, nonsense nebo frameshift (označované jako Non-PARM). NPARM je spojena s vyšším rizikem 
kontinuální ventilační podpory i rozvojem přidružených onemocnění. U našeho prvního pacienta byla 
prokázána 20-30% somatická mozaika mutace typu NPARM (frameshift), u druhé holčičky to byl častější 
PARM typ.
Na diagnózu CCHS je nutné pomýšlet u všech dětí s hypoventilací/apnoí při vyloučení infekčních, neu-
rologických, metabolických či pulmonálních příčin. K objektivizaci dechových obtíží může pomoci poly-
somnografie, nicméně pro definitivní potvrzení diagnózy CCHS je nutný průkaz mutace PHOX2B genu. 
S moderními technikami pro domácí ventilaci (neinvazivní maskou, invazivní přes tracheostomii) mají 
děti s CCHS dlouhodobě dobrou prognózu s nízkou mortalitou. Pro holčičky se ve spolupráci s oddělením 
dětské neurologie FN Ostrava podařilo zajistit systém domácí spánkové neinvazivní ventilace. 
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14. KongenitáLna pancytopénia aKo príčina perinatáLneJ asfyXie 
u pretermínovéHo novorodenca
congenitaL pancytopenia as a rare cause of perinataL aspHyXia in 
preterm neWborn

Uhríkova Z. 1, Maťašová K. 1, Plameňová I.2, Jeseňák M.3, Zibolen M.1

1 Neonatologická klinika JLF UK a UNM, 2 Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, 
3 Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM

Kľúčové slová : pancytopénia, anémia, perinatálna asfyxia
Perinatálna asfyxia je patologický stav, ktorý vzniká na podklade nedostatočnej oxygenácie tkanív in 
utero, počas pôrodu alebo bezprostredne po narodení s následným vznikom progresívnej hypoxémie, 
hyperkapnie a rozvojom metabolickej (laktátovej) acidózy. Incidencia sa odhaduje na 2-9 z 1000 živo-
narodených detí. V etiológii zohráva úlohu viacero faktorov, najčastejšie chronické ochorenia matky, pla-
centárna patológia, patológie pupočníka, intrauterinne infekcie, vrodené vývojové chyby plodu, postma-
turita a v neposlednom rade anémia. 
Medzi najčastejšie príčiny anemizácie v perinatálnom období patrí krvácanie na podklade patológie pla-
centy a pôrodného traumatizmu, hemoragická choroba novorodenca, fetomaternálna transfúzia, znížená 
tvorba erytrocytov (kongentitálna , získaná) a hemolýza.
Kongenitálna anémia ťažkého stupňa na podklade zníženej produkcie erytrocytov ako príčina perinatál-
nej asyfxie je veľmi zriedkavá. Diagnostika v novorodeneckom období je pomerne náročná a vo väčsine 
prípadov sa musí opakovať v dojčenskom veku. Literatúra ako najčastejšie príčiny uvádza Fanconiho 
anémiu a Blackfan-Diamondov syndróm, ktorých diagnóza sa potvrdzuje trepanobiopsiou. 
Cieľom posterovej práce je odprezentovať kazuistiku novorodenca narodeného v 34. gestačnom týždni 
operačne sekciou, kde príčinou perinatálnej asfyxie bola ťažká pancytopénia so vstupným hemoglobí-
nom 27 g/l, leukopéniou (4.109/l) a trombocytopéniou (6.109/l), so zameraním sa následný manažment 
dieťaťa na novorodeneckej JIS a diferenciálnu diagnostiku stavu. 
Literatúra:
[1] Gomella T.L. Neonatology, strana 634, 2009, ISBN 978-0-07-163848-7

13. KongenitáLní oboustranná paresa Hrtanu - KazuistiKa 
congenitaL vocaL cord paraLysis

Miroslava Marceluchová 1, René Hrdlička 1, Jaromír Paukert 1, Zdeňka Přibylová 2

1Dětské oddělení Oblastní Nemocnice Kolín , Žižkova 146, Kolín III. 280 02 
2PDDL Kolín IV

Klíčová slova : kongenitální paresa hrtanu, inspirační stridor, laryngomalacie, tracheostomie
Úvod: Vrozená oboustranná paresa hrtanu je velmi vzácnou příčinou inspiračního stridoru a dušnosti 
novorozence. Cílem našeho sdělení je poukázat na tuto vrozenou vadu a možná úskalí v její diagnostice. 
Kazuistika: Prezentujeme donošenou dívku z 1. nekomplikované gravidity. Bezprostřední poporodní 
adaptace nekomplikovaná, ale do 10 minut rozvoj stridoru a dyspnoe. Sondáží ověřena průchodnost 
choan a jícnu. V první hodině života provedena laryngoskopie flexibilním endoskopem se závěrem laryn-
gomalacie, bez patrných dalších změn hrtanu. V prvních 2 dnech distenzní terapie nCPAPem. Oxygeno-
terapie v prvních 9 hodinách trvale, dále intermitentně. Několikrát denně pozorovány epizody výrazného 
inspiračního stridoru provazené desaturacemi, ataky nebyly závislé na poloze dítěte, ale výrazně se zhor-
šovaly neklidem, pláčem nebo pohybovou aktivitou. 
16.den života byla Prof. Pohunkem provedena fibrobronchoskopie se závěrem bilaterální paresa hrtanu. 
Nález konzultován s Doc. Kabelkou z Dětské ORL kliniky a doporučeno provedení zajišťovací tracheosto-
pie po podrobném předoperačním vyšetření.
3.-10. týden života hospitalizace na Pediatrické, ARO a ORL klinice FN Motol.
Během hospitalizace postupně progredovala dyspnoe se stroupající potřebou oxygenoterapie. Trvale 
patologické hodnoty krevních plynů. EMG hlasivek s minimální inervační aktivitou. 
37. den života provedena elektivní tracheostomie 
Matka byla během pobytu zacvičena v ošetřování TS kanyly, péči zvládá dobře. 71. den života byla dívka 
propuštěna do domácí péče. 
2 týdny po dimisi krátce hospitalizována na spádovém dětském oddělení pro febrilie a větší zahlenění 
při virose. 
V 6 měsících dívka dobře prospívá, PMV přiměřený, matka ošetřování dívky zvládá velmi dobře. 
závěr: Oboustranná kongenitální paresa hrtanu je velmi vzácná. Její endoskopická diagnostika vyžaduje 
zkušenost s vyšetřovámím novorozenců a kojenců, vyšetření bez dostatečné analgosedace hodnocení 
ještě ztěžuje.
Laryngomalacie, která byla u naší pacientky původně diagnostikována, je mnohem častější. Je prognos-
ticky příznivá. Stridor a dušnost se často mění s polohou dítěte, v poloze na bříšku bývají mírnější. Zpra-
vidla nevyžaduje terapeutický zásah, největší obtíže pozorujeme od narození do 3-4 měsíců věku, po té 
se postupně zmírňují. Ve druhém roce života je většina dětí již bez obtíží.
Paresa hrtanu naopak s růstem a větší pohybovou aktivitou dítěte progreduje. Obtíže nejsou ovlivněny 
polohou dítěte. Při výrazných obtížích, trvalé dušnosti, patologických hodnotách krevních plynů je řeše-
ním elektivní tracheostomie. 
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16. apLasia cutis congenita novorozence
apLasia cutis congenita in neWborn

Marie Váchová MUDr., Jiří Biolek MUDr.
Dětské a dorostové oddělení s perinatologickým centrem Most, J. E. Purkyně 270/5, Most

Klíčová slova: aplasia cutis congenita, vlhké hojení ran
Kazuistika: Kazuistika prezentuje vzácnou kongenitální absenci kůže u novorozence. Během hospita-
lizace jsme pomocí vlhkého hojení ran ve spolupráci s dětským chirurgem dosáhli poměrně dobrého 
kosmetického výsledku. Průběh léčení je zde podrobně obrazově zdokumentován. 
Komentář: Aplasia cutis congenita (ACC) je vzácná kongenitální kožní anomálie, která se projevuje ab-
sencí jedné nebo několika vrstev kůže, v 70% se objevuje ve skalpové části hlavy. Příčiny jsou multifak-
toriální, bez preference pohlaví, v našem případě byla potvrzena genetická zátěž (ACC – scalp defects 
s AD dědičností). Léčba je v případě rozsáhlejších kožních defektů zejména chirurgická, menší defekty 
lze léčit konzervativně; důležitá je mezioborová spolupráce – neonatolog, chirurg, dermatolog . Pokud 
nedojde k dobrému zhojení kožních defektů, je pacient ohrožen závažnými komplikacemi (zánětlivé, 
krvácivé, trombotické, kosmetické). 
Literatura:
[1] Dahmardehei M.: A rare case of aplasia cutis congenita, Acta Medica Iranica, 51(5):341-4, 2013 May 30
[2] Levine SM, Reformat DD, Thorne CH: Cutis aplasia: perioperative management and case report, Am J Crit 

Care. 2012 May;21(3):212-5. doi: 10.4037/ajcc2012904

15. atrézie duodena u nedonošenÝcH dvoJčat
duodenaL atresia in premature tWins

Marie Váchová MUDr., Jiří Biolek MUDr.
Dětské a dorostové oddělení s perinatologickým centrem Most, J.E. Purkyně 270/5, Most

Klíčová slova: polyhydramnion, prematurita, gemini, atrézie duodena, duodenoanastomóza
Kazuistika: Kazuistika prezentuje zcela ojedinělý případ atrézie duodena u dvouvaječných nedonoše-
ných dvojčat. Po stanovení diagnózy byla děvčátka přeložena k operačnímu řešení – výkon i násled-
ná pooperační péče proběhli bez závažných komplikací . Žádnou další vrozenou vývojovou vadu jsme 
neprokázali. 
Komentář: Atrézie duodena je v současnosti dobře chirurgicky řešitelná vrozená vývojová vada GIT. Bez 
závažných následků přežívá 90-95% pacientů. Tato vada je častější u dívek než u chlapců, často bývá 
sdružená s dalšími vývojovými vadami (VATER, VACTERL). Výskyt atrézie duodena u dvojčat je zcela oje-
dinělý, ve světě je známo jen několik sporadických případů.
Literatura:
[1] De Grazia E, Di Pace MR, Caruso AM, Catalano P, Cimador M.: Different type sof intestinal atresia in identical 

twins, Pediatric Surgery, 2301-4, Dec 2008, 2008.08.068
[2] Rousková B., Trachta J., Kavalcová L., Kuklová P., Kynčl M.: Atrézie a stenózy duodena, Časopis lékařů 

českých, 521-6, 2008; 147
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18. neobvyKLÝ prípad infeKčneJ endoKarditídy
an unusuaL case of infectious endocarditis

MUDr. Radka Lelovská, MUDr. Klaudia Demová, PhD., MUDr. Ľubomír Kralovič
Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky, Slovenská 11, 940 34, tel: 035/691 2627,  
e-mail: neonatal@nspnz.sk 

Kľúčové slová: endokarditída, infekcia, echokardiografia.
Úvod: Infekčná endokarditída je zriedkavý, ale závažný stav, ktorý sa vyskytuje hlavne u novorodencov 
s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou pri dlhodobej hospitalizácii. Infekcia zvyčajne postihuje štruktúry 
pravého srdca, evidovaná býva aj u novorodencov bez vrodenej vývojovej chyby srdca.
Kazuistika: Nezrelý novorodenec sa rodí z rizikovej gravidity v 28. týždni akútnym cisárskym rezom pre 
metrorhagiu, s pôrodnou hmotnosťou 1100 g, dĺžka 38 cm. Apgarovej skóre 4/8, s početnými hemató-
mami na celom tele. Pre slabú spontánnu dychovú aktivitu a absenciu antenatálnej steroidnej prípravy 
bolo dieťa intubované a profylakticky aplikovaný surfaktant, následne extubované a napojené na nasál-
ny CPAP. Kanylovaná bola periférna cieva. Od 7. dňa života je dieťa bez distenčnej podpory, bez potreby 
kyslíka. 
8. deň života je hospitalizácia komplikovaná rozvojom klinických a laboratórnych známok neskorej sepsy 
(LOS I). Zahájená bola empirická ATB terapia (vankomycín, gentamycín). Z hemokultúry bol izolovaný Sta-
phylococcus hominis, z hemokultúry odobratej po 48h bol izolovaný rovnaký kmeň. Liečba antibiotikami 
nebola zmenená, ďalšia hemokultúra po 4 dňoch liečby zostala negatívna. Liečba antibiotikami bola 
ukončená pri normalizácii klinického stavu a zápalových markerov po 8 dňoch.
17. deň života po 36h. od ukončenia antibiotickej terapie dochádza ku relapsu sepsy (LOS II). Aplikovaná 
bola širokospektrálna ATB terapia (teicoplainin, cefotaxím). Pre opakované apnoické pauzy bolo dieťa 
napojené na N-CPAP. 18.deň života došlo ku zlyhaniu CPAP a bola zahájená umelá pľúcna ventilácia. 
Nález na RTG hrudníka imitoval obraz pneumónie. Po identifikácii Staphylococcus hominis bola liečba 
cefotaxímom ukončená a pokračovali sme v cielenej liečbe (teicoplanin). Vzhľadom na závažnú trom-
bocytopéniu dieťa vyžadovalo opakované transfúzie trombocytov. Hemokoalgulácia nebola zmenená. 
Lumbálna punkcia nepreukázala známky meningitídy, vylúčená bola aj infekcia močových ciest, či artri-
tída. Srdcové ozvy boli normálne, šelest nebol prítomný. Echokardiografia odhalila prítomnosť vegetácie 
s priemerom cca 5 mm na trikuspidálnej chlopni. Po 7 dňoch bolo možné dieťa odpojiť od mechanickej 
ventilácie. Pri cielenej liečbe došlo ku zlepšeniu klinického stavu a laboratórnych markerov zápalu. Lieč-
bu sme ukončili po 6 týždňoch. V čase prepustenia pretrvával rovnaký echokardiografický nález vegetácií 
na trikuspidálnej chlopni. Kontrolné echokardiografické vyšetrenie po 3 mesiacoch bolo bez známok 
vegetácií.
záver: Pretrvávajúca bakteriémia napriek adekvátnej antibiotickej liečbe je signálom pre klinických 
pracovníkov na možnú diagnózu infekčnej endokarditídy. Dobre načasovaný a technicky správne vyko-
naný odber hemokultúry spolu s kvalitným echokardiografickým vyšetrením je základom v diagnostike 
suspektnej infekčnej endokarditídy.
Literatúra:
[1] FERRIERI, P., GEWITZ, M.H., GERBER, M.A.: AHA Scientific Statement: Unique Features of Infective 

Endocarditis in Childhood. Circulation.2002; 105: 2115-2126doi: 10.1161/ 01.CIR.0000013073.22415.90 
[2] MARTIN, R.P.: The recognition and treatment of infective endocarditis. Current Paediatrics. Volume 12, Issue 

3 , Pages 212-219, June 2002 
[3] O‘BRIEN, M.D.: Infective endocarditis in children. Uptodate. 2012 
[4] OELBERG, D.G., FISHER, D.J., GROSS, D.M.: Endocarditis in high-risk neonates. 

Pediatrics. 1983; 71: 392–397 
[5] ARTMAN, M., MAHONEY, L., TEITEL. D.: Neonatal Cardiology. Issue 438. McGraw Hill Professional, Feb 5, 

2002, 272 p. 
[6] KUMAR, N., KUMUTHA, J., RAMAMOORTHY, B., GOPAUL, S.: Neonatal endocarditis: a unique encounter. Clin 

Pediatr (Phila). 2002 Oct;41(8):621-4. 

17. vrozenÝ zarděnKovÝ syndrom
congenitaL rubeLLa syndrome

Dedková P., Čihař M.,Konášová V., Calda P. , Klenková K., 
Neonatologické oddělení, Nemocnice Na Bulovce, Praha 8, Česká Republika

Klíčová slova: zarděnky, vrozený zarděnkový syndrom, očkování
Zarděnky jsou benigní exantematické onemocnění dětského věku, které se šíří kapénkovou infekcí. Pů-
vodcem je RNA virus z rodu Rubivirus, čeledi Togaviridae. Onemocnění se u dětí probíhá pod klinickým 
obrazem celotělového makulopapulózního exantému a zduření mízních uzlin a až ve 40% je průběh one-
mocnění asymptomatický. Dojde-li k nákaze těhotné ženy v průběhu těhotenství, infekce se může šířit 
transplacentárně z matky na plod a způsobit tzv. Greggův neboli kongenitální zarděnkový syndrom. Ten 
se projevuje vrozenými vadami srdce, oka, hluchotou, mikrocefalií, postižením CNS, růstovou retardací. 
Obecně lze říci, že čím dříve v těhotenství dojde k nákaze matky, tím je riziko postižení pro plod větší. 
Po zavedení celoplošného očkování na území tehdejšího Československa v roce 1982 incidence rubeoly 
prudce klesla a během let 1991 do roku 2010 nebyl hlášen v ČR jediný případ kongenitálního zarděnko-
vého syndromu. V roce 2011 se na našem pracovišti narodil donošený novorozenec, u něhož byl již pre-
natálně zjištěn kongenitální rubeolový syndrom. Novorozenec, jehož matka pocházela z Vietnamu, kde 
očkování proti zarděnkám neprobíhá, vykazoval některé ze znaků CRS (congenital rubella syndrome): 
byla patrná růstová retardace, kalcifikace v mozku, ložisko intracerebrálního krvácení, katarakta, retino-
patie, stenóza colon, polydaktylie. Srdeční vada nebyla přítomna. Úmrtí nastalo v prvních 10 minutách 
života pro těžkou vrozenou adnátní infekci.
Náš poster zobrazuje a popisuje klinický obraz CRS, vyšetřovací algoritmus těhotných žen s rizikem infek-
ce zarděnek a je doplněn o naší kazuistiku.
Náš pacient ukazuje již dnes ojedinělý případ kongenitálního zarděnkového syndromu. Vyzdvihuje po-
třebu celoplošného očkování a vysoké proočkovanosti dětí, zejména děvčat v prepubertáním období, 
díky kterému je naše kazuistika již jen – v našich zemích - smutnou raritou.
Literatura:
[1] De Santis M., Cavaliere A.F., Straface G., Caruso A., Rubella infection in pregnancy, Reproductive Toxicology 

21, 390-398, r.2006
[2] Muscat M., Zimmerman L., Bacci S., Bang H., Glismann S., Mølbak K., Reef S., the EUVAC.NET group, Toward 
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[3] Robert S., Duszak, O.D., Congenital rubella syndrome – major review, Optometry 80, 36-43, 2009
[4] Banatvala J. E., Brown D. W. G, Rubella, Lancet 363, 1127 – 1137, 2004
[5] Best J. M., Rubella, Seminars in Fetal and Neonatal Medicine, 182-192, 2007 
[6] Wandinger K.P., Saschenbrecker S., Steinhagen K., Scheper T., Meyer W., Batelt U., Enders G., Diagnosis 

of recent primary rubella virus infection: Significance of glykoprotein-based IgM serology, IgG avidity and 
immunoblot analysis
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20. Kariogenní a parodontáLní patogeny ve sLinácH KoJencŮ s veLmi 
nízKou porodní Hmotností
tHe cariogenic and periodontaL patHogens in tHe saLiva of very-
LoW-birtH WeigHt infants at tHe age of 12 montHs

1) J. Dort, 2) V. Merglová, 1) M. Skalová
1)Neonatologické oddělení,  
2)Stomatologická klinika, Fakultní nemocnice v Plzni, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň

Klíčová slova: dítě s velmi nízkou porodní hmotností, kariogenní a parodontální bakterie
Úvod: S prematuritou a nízkou porodní hmotností mohou souviset anomálie zubů zahrnující hypoplas-
tické a hypomineralizované defekty skloviny, dilacerace zubů, opožděný vývoj a erupce zubů a defek-
ty tvrdého patra. Předčasný porod tak predisponuje nedonošené děti vzniku zubního kazu. Kariogenní 
a parodontální patogenní bakterie jsou často přenášeny do ústní dutiny malých dětí prostřednictvím slin 
matky.
CÍL Zjistit výskyt hlavních kariogenních a parodontálních patogenů ve slinách kojenců s velmi nízkou 
porodní hmotností (VNPH). 
soubor a  metody: Výzkumný soubor tvořilo 24 VNPH dětí a kontrolní soubor 45 donošených dětí. 
Ve věku 12 měsíců byly odebírány vzorky slin na vyšetření bakteriální flory ústní dutiny. Bakteriální dru-
hy byly detekovány opomocí PCR metody (StomaGene test). Výsledky byly porovnány pomocí Fisherova 
testu. 
výsledky: Jeden nebo více kariogenních bakterií bylo detekováno u 91.7 % VNPH dětí a u 100 % dono-
šených. Parodontální patogen, nalezený nejčastěji, byl Aggregatibacter actinomycetemcomitans u 83 % 
of VNPH dětí a u 96 % donošených. Signifikantní rozdíl byl zjištěn ve výskytu hlavní kariogenní bakterie 
Streptococcus mutans. Většina VNPH dětí byla totiž negativní , zatímco donošené byly pozitivní. 
závěry: Autoři potvrdili časný přenos kariogenních a parodontálních patogenních bakterií Přítomnost ka-
riogenních bakterií představuje rizikový faktor pro vývoj časného zubního kazu zejména u nedonošených 
dětí s velmi nízkou porodní hmotností, které často mají současně přítomné dentální anomálie. Stanovení 
klinického významu přítomnosti parodontálních patogenů ve slinách kojenců a jejich role v etiologii čas-
ného vzniku onemocnění parodontu předpokládá provedení dalšího výzkumu. 
Literatura:
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relationship to bacterial infection, hypoplasia, diet, and oral hygiene in 6 – to 36 – month – old children. 
Comm Dent Oral 2000, 28: 295 – 306.
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19. časná diagnostiKa JemnÝcH odcHyLeK v novorozenecKém věKu 
s použitím bodové cvičební metody mudr KLepLové

MUDr Věra Kleplová
Pohybové studio MUDr Kleplová, 417 24 Oldřichov 192

Klíčová slova: zdravý novorozenec, jemná odchylka, bodová cvičební metoda mudr Kleplové
Z mnohaleté zkušenosti s péčí o děti v terénu vím, že z novorozeneckého oddělení odchází děti s tím, 
že jsou zdravé. Přesto během 2-3 týdnů se začínají objevovat nesrovnalosti v pohybu dolních končetin / 
asymetrická trojflexe, rotace pánve /, predilekční držení hlavy apod., které, jsou-li ošetřeny v pozdějším 
věku mohou značně komplikovat další vývoj dítěte. Tyto „ drobnosti“ se dají včas podchytit Bodovou 
cvičební metodou MUDr Kleplové. Metoda je založena na reflexním podkladě, kdy z určitých bodů odpo-
vídá tělo určitým pohybovým stereotypem. Asymetrie v odpovědi, nebo nedostatečná odpověď znamená 
problém a je potřeba najít výchozí příčinu pomocí dalších bodů. Podle odpovědi na „korekční bod“ lze 
určit, jak dále postupovat. Vstupními body jsou body pat, diferenciačními body jsou body kyčlí, loktů, 
ramen a hlavy.
Hodnocení se provádí na na základě:

• rychlosti nástupu reakce
• plynulosti pohybu
• směru pohybu
• rozsahu navozeného pohybu
• reakce na korekci

Zásadním předpokladem pro časnou diagnostiku jemných odchylek v novorozeneckém věku pomocí Bo-
dové cvičební metody MUDr Kleplové je:

• dokonalá znalost kvality pohybu novorozence i nedonošence
• znalost a cit pro umístění používaných bodů
• znalost odpovědi na používané body

důležitá informace: Používané body Bodové cvičební metody MUDr Kleplové nejsou body převzaté 
z techniky MUDr Vojty, ani body akupunkturní. Jsou originální.
závěr: ČASNOU DIAGNOSTIKU JEMNÝCH ODCHYLEK V NOVOROZENECKÉM VĚKU JE MOŽNÉ PROVÁDĚT 
TECHNIKOU Bodová cvičební metoda MUDr Kleplové
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21. přirozenÝ prŮběH spontánníHo HoJení KefaLHematomŮ
tHe resuLts of tHe spontaneous HeaLing of cepHaLHematomas

MUDr. Martin Matas, Doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D., MUDr. Hana Tobrmanová 
Neonatologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň, Alej svobody 80, 30460, Plzeň

Klíčová slova: kefalhematom, spontánní hojení, výsledný stav 
souhrn: ÚvodKefalhematom je porodní poranění, definované jako subperiostální krvácení omezené hra-
nicemi lebečních kostí. Během prvních týdnů kefalhematom často kalcifikuje a následně osifikuje, avšak 
v následujícím, i několikaměsíčním období dochází k resorpci osifikovaného kefalhematomu a remode-
laci kosti do původního tvaru, bez narušení symetrie kalvy. 
cíl Určit výsledný stav po spontánním hojení kefalhematomu a zjistit výskyt případných reziduálních 
nálezů ve věku 2-9 let. u dětí narozených ve Fakultní nemocnici Plzeň. 
design a metodika: Retrospektivní epidemiologická studie ke zjištění výsledků procesu spontánního 
hojení kefalhematomů. Informace byly získány z chorobopisů novorozenců a dále ze záznamů ambulant-
ních kontrol a případných hospitalizací. Informace o dětech, které neměly záznamy ve Fakultní nemocni-
ci, byly získány od praktických lékařů a rodičů.
výsledky: V období let 2004-2010 bylo ve Fakultní nemocnici Plzeň narozeno celkem 20097 novoro-
zenců. Studovaný soubor tvořilo 406 dětí, u kterých byl klinicky zjištěn kefalhematom jako následek 
porodního traumatismu. Incidence kefalhematomu byla v daném období 2,02%.V tomto souboru 406 
dětí byl zachycen pouze jeden případ přetrvávající anomálie tvaru kalvy (incidence 0,24%), nález nebyl 
hodnocen jako patologický a dítě nebylo z tohoto důvodu dále léčeno ani vyšetřováno až do současného 
stáří 3,5 let. 
závěr: Na základě této práce autoři potvrdili příznivý konečný výsledek po spontánním zhojení kefalhe-
matomu. Aktivní terapeutické zákroky jako punkční evakuace, drenáž nebo operativní odstranění ke-
falhematomu nejsou v renomované literatuře zmiňovány. S tím v souladu autoři na základě výsledků 
této práce považují aktivní zasahování do procesu spontánního hojení invazivními zákroky za nevhodné. 
Literatura: 
[1] Brichtová E: Porodní kefalhematomy – punktovat, či nepunktovat? Pediatrie pro praxi 2010; 11(4): 

252–254. 
[2] Dort J a kol.: Neonatologie 1. vyd., Karolinum, Praha 2004 ISBN 80-246-0790-5
[3] Dort J, Dortová E, Jehlička P: Neonatologie 2. vyd., Karolinum, Praha 2013 ISBN 978-80-246-2253-8
[4] Gleason, Devaskar: Avery’s Diseases of the Newborn, 9th. ed., Saunders, Philadelphia 2011, ISBN: 

9781437701340
[5] Guclu B, Yalcinkaya U, Kazanci B, Adilay U, Ekici MA. Diagnosis and treatment of ossified cephalhematoma. 

J Craniofac Surg. 2012 Sep;23(5):e505-7
[6] Gupta PK, Mathew GS, Malik AK, Al Derazi T. Ossified cephalhematoma. Pediatr Neurosurg. 

2007;43(6):492-7. 
[7] Kendall, Woloshin,. Cephalhematoma associated with fracture of the skull, The Journal of Pediatrics Vol.41, 

Issue 2, 1952 Pages 125-132. 
[8] 8) Lebl, Janda, Pohunek, Starý: Klinická Pediatrie, Galén, Praha 2012 ISBN:978-80-7262-772-1
[9] Levene MI, Chervenak FA: Fetal and Neonatal Neurology and Neurosurgery, 4th ed., Churchill Livingstone, 

London 2009 ISBN: 9780443104077
[10] Marcdante K, Kliegman RM, Behrman RE: Nelson Essentials of Pediatrics 6th ed., Saunders, Philadelphia 

2009 ISBN: 978-1-4377-0643-7
[11] Přibylová H. in Poláček K. a kol: Fyziologie a patologie novorozence, Avicenum, Praha 1981
[12]  Rennie Janet M: Roberton‘s Textbook of Neonatology, 4th.ed., Elsevier Health Sciences, Philadelphia 2005 

[9] Tanner A.C.R., Milgrom P.M., Kent R., Mokeem S.A., Page R. C., Riedy C. A., Weinstein P., Bruss J.: The 
Microbiota of Young Children from Tooth and Tongue Samples. J Dent Res 2002, 81 (1): 53 – 57

[10] Thakur R., Singh M.G., Chaudhary S., Manuje N.: Effect of mode of delivery and feeding practices on 
aquisition of oral Streptococcus mutans in infants. J Paed Dent 2012, 22: 197 – 202.

[11] Wan A. K., Seow W. K., Purdie D. M., Bird P. S., Walsh L. J.: Oral colonization of Streptococcus mutans in six-
month old predentate infants. J Dent Res 2001, 80 (12): 2060 – 2065.

[12] Wan A. K. L., Seow W. K., Purdie D. M., Bird P. S., Walsh L. J., Tudenhope D. I.: A Longitudinal Study of 
Streptococcus mutant Colonization in Infants after Tooth Eruption. J Dent Res 2003, 82 (7): 504 – 508. 

[13] Yang E. Y., Tanner A. C. R., Milgrom P., Mokeem S. A., Riedy C. A., Spadafora A.T., Page R. C., Bruss J.: 
Periodontal patogen detection in gingiva/tooth and tongues flora samples from 18 – to 48-month-old 
children and periodontal status of their mothers. Oral Microbiol Immun 2002, 17 (1): 55 – 59.

podpořeno grantem iga mz číslo nt/14336.
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Literatura:
[1] Prick BW, Hop WC, Duvekot JJ. Maternal phenylketonuria and hyperphenylalaninemia in pregnancy: 

pregnancy complications and neonatal sequelaein untreated and treated pregnancies. Am J Clin Nutr. 2012 
Feb;95(2):374-82.

[2] American Academy of Pediatrics. Committee on Genetics: Maternal phenylketonuria. Pediatrics. 
2008;122;445.

22. syndrom maternáLní fenyLKetonurie u novorozence - stáLe aKtuáLní 
probLém (KazuistiKa)
maternaL pHenyLKetonuria - stiLL a topicaL issue

Alice Mocková, Hana Tobrmanová, Jiří Dort
Neonatologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň, Alej Svobody 80, Plzeň-Lochotín, 30460

Klíčová slova: fenylketonurie, gravidita, novorozenec
Úvod: Klasická fenylketonurie (PKU) a hyperfenylalaninémie jsou charakterizovány elevací hladiny esen-
ciální aminokyseliny fenylalaninu (Phe) v krvi a ve tkáních, ke kterým dochází na základě selhání enzy-
mového systému fenylalaninhydroxylázy a dihydropterinreduktázy. Nedostatečná metabolická konverze 
Phe na tyrosin a tvorba abnormálních metabolitů jsou zodpovědné za klinické projevy nemoci. Metabo-
lický defekt vede k nedostatečné tvorbě neurotransmiterů a k defektní syntéze sulfatidů v CNS s násled-
nou poruchou myelinizace. I přes dokonale vypracovanou strategii pre- a postkoncepční péče o matky 
s PKU dochází i v dnešní době k porodům novorozenců s PKU embryopatií. Příčinou může být nezjištěná 
a tedy neléčená PKU matky, nedostatečná nízkofenylalaninová dieta před koncepcí a nedodržování di-
ety v graviditě. Velkým rizikem jsou neplánovaná otěhotnění matek s PKU a s nižší mentální úrovní či 
pocházejících ze slabších sociálních vrstev. Prenatálně se syndrom maternální PKU může manifestovat 
potratem, intrauterinním úmrtím plodu či jeho růstovou retardací. Postnatálně dominuje u postižených 
novorozenců mikrocefalie, psychomotorická retardace, faciální dysmorfie, VCC či vývojové abnormity 
skeletu, ledvin, vzácněji se objeví epilepsie.
Kazuistika: Autoři popisují kazuistiku hypotrofického novorozence narozeného v únoru 2013 ve FN Plzeň 
18- leté primigravidě s diagnózou PKU, která již minimálně od puberty nedodržovala předepsanou dietu 
a nedocházela na kontroly do Ambulance pro dědičné a metabolické poruchy VFN. Ve 12. týdnu gravidity 
byla matka hospitalizována na pro hrozící potrat. V 17. týdnu gravidity bylo provedeno na soukromém 
pracovišti genetické vyšetření včetně amniocentézy a testování DNA k určení konkrétní mutace genu pro 
PKU u matky a plodu (plod ženského pohlaví s normálním chromozomálním nálezem, heterozygotní pře-
našeč mutace p.L48S v genu pro PKU, u matky genotyp pL48S/p.R408W odpovídal klinické dg. PKU), 
ECHO vyšetření plodu však provedeno nebylo. Pro IUGR plodu byla matka hospitalizována na GPK a v týd-
nu 37+5 byla indukovaným porodem porozena hypotrofická holčička (2200g/44cm) s dobrou poporodní 
adaptací (AS 10-10 bb., pup. pH 7,28). Jako příčina hypotrofie byly prenatálně vyloučeny antropozoonó-
zy, placenta byla makroskopicky i později histologicky s normálním nálezem. U dítěte byla v somatickém 
nálezu patrna mikrocefalie (OH 30,5cm, tj. -3,3SD) při zachovaných švech a normální velké fontanele. 
Postnatální USG prokázalo hyperechogenitu ledvinného parenchymu, přítomnost mnohočetných cysti-
ček v kůře ledvin a nález oboustranných hydroureterů, USG vyšetření mozku bylo s normálním nálezem. 
Kardiologické vyšetření prokázalo parciální anomální návrat plicních žil do pravé síně, plicní stenózu 
a nevýznamný defekt septa síní. Dítě se začalo postupně plně kojit, byla prováděna fortifikace stravy 
Nutrilonem BMF. Matce byla po porodu vyšetřena hladina Phe (1453 mmol/l), která byla 5- násobkem 
horní hranice tolerovaného rozmezí. Během gravidity toto vyšetření nikdy provedeno nebylo. Výsledek 
screeningového vyšetření na PKU a ostatní dědičné metabolické vady byl negativní. Během 7- měsíčního 
sledování dítě dobře prospívá na hmotnosti, přetrvává nález mikrocefalie, psychomotorický vývoj je leh-
ce opožděný, je patrný mírný hypertonický syndrom. Srdeční vada je klinicky dobře kompenzována Dítě 
zůstává v ambulantní péči Neonatologického oddělení FN Plzeň a je plánováno vyšetření v ambulanci 
pro PKU spolu s matkou. Rodiče na stanovené kontroly dochází, postižení dítěte si však nepřipouští. 
Přes opakovanou edukaci ohledně gravidity při fenylketonurii otěhotněla matka 5,5 měsíce po porodu, 
gravidita však skončila v 7. týdnu potratem. 
závěr: Prezentovaný případ poukazuje na důsledky non- compliance matky s PKU, u které neproběhla 
adekvátní prekoncepční příprava, zahrnující dodržování přísné diety s cílem snížení hladiny Phe na hod-
noty mezi 120 - 240 umol/l .Souboru příznaků maternální PKU je možné zabránit, je-li toto snížení hla-
diny Phe dosaženo do 8. - 10. týdne těhotenství. Esenciální v péči o těhotné s PKU je kooperace nejen 
pacientky, ale i ošetřujícího gynekologa s metabolickým centrem, které zajištuje vypracování vyvážené 
nízkofenylalaninové diety a současný pravidelný monitoring hladin Phe u matky v graviditě. 
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24. naše zKušenosti s využitím KombinovanéHo měření 24 Hodinové pH 
metrie s muLtiKanáLovou intraLumináLní impedancí u novorozencŮ 

MUDr. Jan Urbánek, MUDr. Alice Mocková
Neonatologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň, Alej Svobody 80, Plzeň-Lochotín, 30460

Klíčová slova: gastroesofageální reflux, novorozenec, impedance
Úvod: Gastroesofageální reflux (GER),charakterizovaný retrográdním pohybem obsahu žaludku do jícnu, 
je v neonatálním období velmi častý. Na jeho patogenezi se podílí řada faktorů (nevyzralá peristaltika 
jícnu, příliš krátký intrabdominální úsek jícnu, otupení Hisova úhlu a především nedokončená matura-
ce dolního jícnového svěrače -LES). O gastroesofageální refluxní chorobě (GERD) hovoříme, je-li reflux 
spojen se symptomatologií a způsobuje-li komplikace. Výsledky vyšetření GER u novorozenců a kojenců 
klasickou 24 hodinovou pH metrií jsou ovlivněny častým krmením dětí mléčnou stravou, znesnadňujícím 
detekci kyselého pH v jícnu. V současně době je upřednostňováno kombinované měření pomocí pH 
metrie s multikanálovou intraluminální impedancí (MII).1 Tato metoda detekuje alkalické i slabě kyselé 
refluxy , rozliší konzistenci a směr pohybu obsahu v jícnu . Je známo, že i nerozeznané slabě kyselé re-
fluxy mohou způsobit patologickou symptomatiku ve smyslu neprospívání, podrážděnosti, apnoe, kašle, 
aspirace, častých pneumonií a syndromu náhlého úmrtí dítěte. 2

cíl: Seznámit posluchače s našimi zkušenostmi s využitím 24 hodinové pH metrie s impedancí. 
metodika: V období od září 2011 do června 2013 bylo na Neonatologickém odd. FN Plzeň vyšetřeno 
zmíněnou metodou celkem 17 novorozenců (11 chlapců, 6 dívek) s problematikou recidivující apnoe 
(12/17), aspirace (3/17), neprospívání (1/17) a kašle (1/17). Průměrný gestační věk dětí byl 37+6 týdne 
(26+4 – 42+0), porodní hmotnost byla 2980g (1040 – 4750g), průměrné stáří při vyšetření bylo 15 dní (5 
– 115), průměrná hmotnost při vyšetření byla 3300g (2400 – 4620g). Vyšetření bylo prováděno po dobu 
24 hodin během hospitalizace dětí pomocí přístroje Ohmega MMS a flexibilního katetru Greenfield MMS 
Z1 I (6,4 French), který je vybaven 6 impedančními kanály v odstupech 1,5 cm a 1 pH- antimonovou son-
dou. Po kalibraci měřící pH elektrody pomocí pufrovacích roztoků byl katetr zaveden do jícnu. Elektroda 
pH byla standardně umístěna 4 cm nad LES, jejíž lokalizace byla vypočítána dle Strobelovy rovnice a ově-
řena tzv. metodou step-up. Vyšetření probíhalo za obvyklého režimu a krmení dítěte. Získaná data byla 
vyhodnocena speciálním softwarovým programem a korigována podrobnou kontrolou lékařem. 
výsledky: Z výsledků analýzy pH- metrie byl u pacientů hodnocen refluxní index (celková doba pH pod 4 / 
24 hod), jehož medián činil 11,5% (rozmezí: 3,2 – 35,1%, norma pro daný věk: 3,0 – 9,3%) a medián re-
fluxních period delších než 5min činil 8 (0 – 30, norma: 2 - 8). Pomocí MII jsme zachytili u všech pacientů 
celkem 814 refluxních epizod, medián 52 (8 – 87). Byla zjištěna jednoznačná převaha slabě kyselých re-
fluxů 66% (medián 29, rozmezí 7 - 64), kyselé refluxy činily pouze 34% (medián 16, rozmezí 1 – 40). Čas 
expozice bolusu v jícnu (BET) byl 0,76% (0,09 – 1,32%), refluxy, dosahující proximálního kanálu byly za-
chyceny u 6 % dětí. Pozitivní SAP (parametr asociace symptomu s GER) byl prokázán u 12% (2/17) dětí.
závěr: U všech 17 sledovaných jedinců se potvrdil vyšší výskyt slabě kyselých refluxů oproti kyselým 
Na základě dostupných norem byl GER u 14 dětí vyhodnocen jako patologický a bylo přistoupeno k an-
tirefluxním opatřením, omeprazolem byli léčeni 2 pacienti. U pacienta se závažným neurologickým 
postižením a Sandiferovým syndromem byla indikována fundoplikace. Je zřejmé, že tato kombinovaná 
metoda detekce GER poskytuje detailnější pohled na problematiku refluxu v nejnižších věkových sku-
pinách. Vyšetření by však mělo být prováděno pouze v indikovaných případech, u kterých je přítomna 
další závažná symptomatologie.
Literatura:
[1] Vandenplas Y, Rudolph CD, Di Lorenzo C, et al. Pediatric gastroesophageal reflux clinical practice guidelines: 

joint recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and 
Nutrition (NASPGHAN) and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition 
(ESPGHAN). J Pediatr Gastroenterol Nutr 2009;49:498–547.

[2] Wenzl TG, Benninga MA, Loots CM, Salvatore S, Vandenplas Y; ESPGHAN EURO-PIG Working Group. 
Indications, methodology, and interpretation of combined esophageal impedance-pH monitoring in 
children: ESPGHAN EURO-PIG standard protocol. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012 Aug;55(2):230-4.

23. vzácná příčina HypogLyKémie u novorozence – becKWitH - 
WiedemannŮv syndrom

Martina Skalová, Eva Dortová, Jiří Dort (1), Renáta Pomahačová (2)
1) Neonatologické oddělení, Fakultní nemocnice v Plzni, alej Svobody 80, 304 60 Plzeň - Lochotín 
2) Dětská klinika, Fakultní nemocnice v Plzni

Klíčová slova: novorozenec, beckwith-Wiedemannův syndrom, hypoglykémie.
Úvod: Hypoglykémie v novorozeneckém věku zahrnují širokou diferenciální diagnostiku. Patří sem i Bec-
kwith-Wiedemannův syndrom, jehož celosvětová incidence je zhruba 1: 12 – 13 000. V klinickém obra-
ze tohoto syndromu dominují vedle hypoglykémií makrosomie, makroglossie, hemihypertrofie a různě 
vyjádřená patologie pupečníku. Již v časném věku je popisován vyšší výskyt nádorového onemocnění. 
15% případů je familiárně podmíněno, zde se předpokládá AD typ dědičnosti. Diagnózu lze potvrdit 
molekulárně genetickým vyšetřením. 
metodika: Autoři prezentují kazuistiku novorozence s hypoglykémiemi, u nějž hemihypertrofie a pupeční 
hernie vzbudily podezření na vzácně se vyskytující výše zmíněný syndrom. 
závěr: Diferenciální diagnostika hypoglykémie v novorozeneckém věku je široká. Vzácnou příčinou je 
Beckwith-Wiedemannův syndrom, na který je třeba myslet u makrosomického novorozence při součas-
ném výskytu makroglossie, hemihypertrofie, pupeční kýly či omfalokély. Péče o pacienta s tímto syndro-
mem spočívá v udržení euglykémie a vzhledem ke zvýšené incidenci maligních onemocnění je nutno 
pacienta pečlivě sledovat nejméně do 8. roku života. 
Literatura:
[1] Cohen MM Jr. Beckwith-Wiedemann syndrome: historical, clinicopathological, and etiopathogenetic 

perspectives. Pediatr Dev Pathol. 2005 May-Jun;8(3):287-304. Epub 2005 Jul 14.
[2] Rump P, Zeegers MP, van Essen AJ. Tumor risk in Beckwith-Wiedemann syndrome: A review and meta-

analysis. Am J Med Genet A. 2005 Jul 1;136(1):95-104.
[3] Kytnarová J, Zeman J. Hypoglykémie v dětském věku, Pediatrie po promoci, 2/2004, 30-36
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26. Quo vadis, aneb JaKé Je zázemí ÚstecKÝcH novorozencŮ
Quo vadis – bacKground of neWborns born in Ústí nad Labem 
HospitaL

Pánková Hrabáková J., Pánek M.
Novorozenecké oddělení, KZ, a. s., MNUL, o. z., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Klíčová slova: socioekonomický standard, nezaměstnanost, drogy, vzdělání, prenatální péče, kojení
Předložený příspěvek představuje souhrnná data týkající se novorozenců narozených v Ústí nad Labem. 
Je zde poukázáno na specifika tohoto regionu. Obecně lze říci, že ústecký kraj je dlouhodobě charakte-
rizován nejvyšší mírou nezaměstnanosti a největším počtem lidí s nejnižším dosaženým vzděláním. To 
se samozřejmě odráží na socioekonomickém standardu řady rodin. Příspěvek porovnává celostátní data 
a informace z ústeckého regionu. Je provedena komparace dat zaměřených na věk, vzdělání a povolání 
matek. Dalšími specifiky jsou drogová závislost, pozitivita sexuálně přenosných chorob a další. U těch-
to matek často zaznamenáváme zvláštní chování ve smyslu časného odchodu z nemocnice po porodu 
a z toho rezultuje často prováděné sociální šetření v rodinách. 
Nižší socioekonomický status rodiny a priory neznamená nutně špatné zacházení či špatný outcome dětí 
narozených v ústecké porodnici. Snahou příspěvku je upozornit právě na velké množství matek či celých 
rodin s rizikovým chováním, k nim patří často nedostatečná nebo žádná prenatální péče, za což jsou plně 
zodpovědné matky. Tato fakta odpovídají rozdílnému souboru pacientů v celostátním porovnání výsled-
ků naší péče. Zajímavým výstupem je procento kojených dětí. Paradoxně matky s nižším ekonomickým 
zázemím často kojí jen krátkou dobu a musí vynakládat prostředky na výživu svých dětí. 

25. vLiv patoLogicKÝcH svaLovÝcH řetězcŮ na fyzioLogii novorozence 
a KoJence
infLuence of patHoLogicaL muscLe sLings of neWborn and sucKLing 
pHysioLogy

Miroslav Tichý, doc., MUDr. CSc.
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 
Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem

Klíčová slova: muscle chain, newborn, suckling
cíl: Toto kazuistické sdělení prezentuje vyšetření a terapii kojence, který se narodil s celou řadou různých 
patologií, jejichž společným jmenovatelem byla přítomnost patologických svalových řetězců v obou po-
lovinách těla. 
Kazuistika: Pacientku jsme vyšetřili ve věku 5 měsíců. Ke zjištěným patologiím patřily především: diastá-
za břišních svalů, prohýbání zad, špatné sání a vyprazdňování stolice pouze s použitím rektální rourky, 
zaváděné až 5 cm hluboko. Objektivně byly zjištěny patologické flekční svalové řetězce v obou polovi-
nách těla (převaha flexorových svalů nad extenzorovými) (Tichý 2009). 
K terapii jsme využili vědeckých informací o vlivu dráždění kožních receptorů na svalové napětí (Sato et 
al. 2011). Konkrétně jsme prováděli směrové kožní tejpování s cílem podpořit extenční svalové řetězce, 
a tím snížit vliv řetězců flekčních. Terapie trvala 6 týdnů, výsledkem bylo vymizení všech uvedených pa-
tologických příznaků.
diskuze: Patologické flekční svalové řetězce: a) napřimují celou páteř a zaklánějí ji dozadu, b) způsobují 
hypertonus svalů břišního lisu (bránice, břišní svaly, svaly pánevního dna), což vede ke zvýšení nitrobřiš-
ního tlaku a podporuje diastázu břišních svalů, c) zvyšují tonus svěračů pánevního dna, což může vést 
k poruchám vyprazdňování stolice, d) způsobují částečně nádechové postavení hrudníku, což snižuje 
sací kapacitu a zhoršuje pití dítěte. Příčinami těchto patologických řetězců bývá často viróza, která snižu-
je konduktivitu nervových vláken a tím způsobuje generalizovaný svalový hypotonus, ovšem s převahou 
flexorových svalů. Další častou příčinou je poškození kloubního vaziva při viróze, kdy hypotonické kos-
terní svaly nedostatečně chrání kloub před poraněním (Panjabi 2006). 
závěr: Závěrem konstatujeme, že patologické svalové řetězce vyvolaly neočekávané příznaky, které 
na první pohled s pohybovým aparátem nesouvisí. To otevírá možnost spolupráce neonatologů a pediat-
rů s rehabilitačními lékaři a nelékaři.
Literatura
[1] Panjabi, M.M. Eur. Spine J., 2006, 15(5): 668-76.
[2] Sato, N. et al. Intern. Med., 2011, 50(5): 503-7.
[3] Tichý, M. Dysfunkce kloubu. VII. Řetězení a viscerovertebrální vztahy. Praha: Miroslav Tichý, 2009
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28. neonatáLní marfanŮv syndrom
A. Klímová 1, M. Soukupová 1, J. Laštůvková 1, F. Kašák 3, P. Cibulková 2, M. Dvořáková 2, M. Wilimská 1. 
1 Oddělení lékařské genetiky, Krajská zdravotní a. s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Česká 
Republika,  
2 Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, o.p.s. - pobočka Nový Jičín, Laboratoře AGEL, a.s., Laboratoř 
lékařské genetiky - úsek molekulární biologie,  
3 Oddělení dětské kardiologie Krajská zdravotní, a. s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Marfanův syndrom je systémové onemocnění pojiva, které je charakterizováno nejčastěji postižením 
kardiovaskulárního a muskulo-skeletálního systému, dále jsou časté oční vady a postižení plicního 
parenchymu. Jedná se o onemocnění s autosomálně dominantním typem dědičnosti a s incidencí 
1:5,000 bez ohledu na pohlaví. Nejčastější molekulárně genetickou příčinou Marfanova syndromu jsou 
mutace v genu pro fibrilin 1 (FBN1; 15q21.1). Glykoprotein fibrilin je jednou ze základních stavebních 
složek pojivových tkání tvořící základ pro správnou tvorbu extracelulárního matrixu, včetně biogeneze 
a údržby elastických vláken. U pacientů s Marfanovým syndromem byly zjištěny i mutace v jiných genech 
(FBN2, TGFBR2, TGFBR1). Elastinová vlákna se nacházejí v celém těle, ale jsou zvláště bohatě zastoupena 
v aortě, v oblastech vazů a v závěsném aparátu oční čočky. Proto jsou tyto oblasti při patologii nejvíce 
postiženy. 
Kazuistika: Genetická konzultace byla u probanda doporučena pro hypertrofii, faciální stigmatizaci, hy-
potonii a klinické příznaky Marfanova syndromu. Proband pochází ze 2.gravidity sledované pro hyper-
tenzi u matky. Prenatálně bigeminicky vázané komorové extrasystoly. Porod SC ve 39.týdnu pro velký 
plod a arytmii plodu, ČAS I.st., PV 4280g/53cm. 
U probanda byl nápadný fenotyp: dolichocefalie, antimongoloidní postavení očí, oči zapadlé, vpáčený 
široký kořen nosu, dlouhé filtrum, nízce posazené malformované a dozadu rotované boltce, plné tváře, 
nízká vlasová hranice, nápadná arachnodaktylie HKK i DKK, příznak zápěstí a palce, čtyřprstá rýha HKK 
bilat., sandálová rýha DKK bilat., křížení prstů DKK bilat., diastáza přímých břišních svalů, vpáčené ster-
num, hypotonie, hypertrofie.
Dle očního vyšetření byla u probanda zjištěna subluxace čoček, vysoká myopie (oboje typické pro 
Marfanův syndrom). ECHOkardio: nápadnější mitrální anulus a kořen aorty, nevýznamné aortální a mi-
trální regurgitace – nález typický pro Marfanův sy. Na EKG polymorfní bigeminicky vázané komorové 
extrasystoly, které během následujících několika dní mizí. Na klidovém EKG bez extrasystol nápadně 
prodloužený QTc interval – 0,500. Preventivně nasazen propranolol pro prevenci náhlého úmrtí při susp. 
syndromu prodlouženého QT. Během dalšího vývoje dochází k progresi mitrální regurgitace a význam-
nému prolapsu mitrální chlopně a od cca 6 měsíců věku postupnému rozvoji plicní hypertenze jako 
důsledku výše uvedených změn. Pacient vyšetřen v Dětském kardiocentru FN Motol, zahájena léčba sar-
tany. Plánován operativní pokus o plastiku mitrální chlopně či její náhradu na říjen 2013. Mitrální anulus 
momentálně přes 220 % normy.
Chromosomální vyšetření prokázalo u probanda normální mužský karyotyp 46,XY. 
Molekulárně genetické vyšetření Marfanova syndomu: Při analýze genu FBN1 byla nalezena varianta 
nejasného významu: c.3115T>C(p.Cys1039Arg). Všechny prediktivní programy hodnotí tuto změnu jako 
pravděpodobně patogenní, nebo patogenní. Vzhledem k povaze sekvenační změny a jejímu umístění se 
přikláníme k názoru, že jde o kauzální mutaci. Tím byl u probanda Marfanův syndrom potvrzen na mole-
kulární úrovni. 
Prognóza tohoto onemocnění je velmi závažná a u probanda jsou nutné pravidelné kardiologické kon-
troly pro významnou mitrální regurgitaci. 
Neonatální Marfanův syndrom je vzácná jednotka fibrilinopatií a v současné době jsou v evidenci Labo-
ratoře lékařské genetiky Nový Jičín pouze další 2 obdobné případy. 

27. vyšetřování tepenné dučeJe v Ústí nad Labem
investigation of tHe arteriaL duct in Ústí nad Labem

Mrázek J. 1, Astalošová T. 2, Kastlová T.2, Pánek M.2, Janec P. 2

1 Dětská kardiologie, KZ, a. s., MNUL, o. z., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 
2 Novorozenecké oddělení, KZ, a. s., MNUL, o. z., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Klíčová slova: otevřená tepenná dučej, ligace, farmakologická léčba
Otevřená tepenná dučej (PDA) představuje častý  problém nedonošených novorozenců. Incidence PDA 
u novorozenců s porodní hmotnosti pod 1500 g (VLBWI) je kolem 40%, častější bývá u dětí extremně 
nezralých a děti s RDS.  Přes známá omezení je ultrazvukové vyšetření spolehlivou metodou k určení 
přítomnosti zkratu přes PDA. Od roku 2012 je na novorozeneckém oddělení  MNUL rutinně vyšetřován 
echokardiograficky každý novorozenec pod 1500g nebo mladší 32.g.t. s cílem časné diagnostiky PDA. 
Cílem studie je zhodnocení diagnostiky ve vazbě na základní sledované parametry novorozenecké mor-
bidity a mortality na sledovaném oddělení.  Výsledky budou dále sloužit pro optimalizaci zvoleného 
postupu a strategie při přístupu k nezralému novorozenci s hemodynamicky významnou PDA. Celkový 
počet pacientů za 1,5 roku s porodní hmotností pod 1500 g nebo gestačním stářím mladším 32.g.t. bylo 
222. Echokardiografické vyšetření bylo provedeno u 136 pacientů (61,26%). Echokardiografické vyšetře-
ní bylo provedeno průměrně 5,14 dne od porodu v celé skupině. Počet pacientů s diagnostikovanou PDA 
byl 82 (36,93%). Bez terapeutického zásahu bylo ponecháno 51 pacientů, u kterých nebyla PDA hodno-
cena jako významná. Farmakologická léčba byla indikována a provedena u 31 pacientů (13,96%) s PDA, 
která byla hodnocena jako významná. Farmakologická léčba PDA byla zahájena za 8,19 dne od první-
ho echokardiografického vyšetření. Chirurgická léčba PDA byla indikována a provedena u 5 pacientů 
(2,25%). Všichni pacienti s indikací k ligaci PDA byli ve váhové kagegorii pod 1500 g. Transport na vyšší 
pracoviště k ligaci byl u těchto pacientů proveden vždy, a to průměrně 24,75 den od porodu. U všech 
pacientů indikovaných k ligaci PDA selhala farmakologická léčba. Správná strategie k zhodnocení vý-
znamnosti PDA stejně jako optimální terapeutický přístup je klíčem k minimalizaci komplikací významné 
PDA a zlepšení prognózy pacientů. Na našem pracovišti se osvědčuje model týmové spolupráce mezi 
dětskými kardiology a neonatology. 
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30. doba spontánníHo uzávěru pda u dětí s veLmi nízKou porodní váHou
time of spontaneous cLosure of pda in very LoW birtHWeigHt 
infants

Jáchym Kučera 1, Jan Širc 1,2, Ivan Berka 1,2, Jana Šemberová 1,2, Sylva Šebková 1, Klára Berková 1,2 
1 Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, Podolské nábř. 157, Praha 4 
2 3. lékařská fakulta University Karlovy, Praha

Klíčová slova: pda, uzávěr, vLbW
Úvod: Při odklonu od léčby PDA v posledních letech je přirozený průběh PDA v populaci VLBW nejčastěj-
ším scénářem. Údajů o době spontánního uzávěru v literatuře mnoho není. V naší předešlé práci (198 
pacientů) jsme zjistili, že ke spontánnímu uzávěru PDA dochází u více než 90% těchto dětí před propuš-
těním. V této studii jsme chtěli získat přesnější údaje o době uzavření PDA. 
cíle: Zjistit dobu spontánního uzávěru PDA u VLBW. 
metoda: Prospektivní klinická studie. Byli zařazeni všichni přijatí novorozenci s porodní váhou do 1500g 
(n=167), narození v ÚPMD v období II/2012-VII/2013. Zemřelo 16 (9,6%) dětí. Později bylo dále vyřa-
zeno 13 dětí pro vadu srdce (10x VSD, 1x TOF), časný překlad mimo ÚPMD, nebo jiné překážky dodržení 
protokolu (celkem 2 děti). Soubor tedy tvořilo 138 dětí, u kterých byl sledován vývoj PDA až do propuště-
ní a ev. zjištěn stav PDA po propuštění (stav k srpnu 2013). Pacienti byli echokardiograficky vyšetřováni 
v po 1-2 týdnech. Doba uzávěru PDA byla určena jako střed intervalu mezi posledním vyšetřením s ote-
vřeným PDA a prvním vyšetřením s uzavřeným PDA. 
výsledky: Průměrná por. váha v souboru byla 1119g, gest. týden 28,9, M/F 0,82. 43,4 % bylo z vícečet-
ných těhotenství., 13 % bylo s IUGR, u 88% byly podány ANS. Komplikace: BPD 12,3%, PIVH III+ 1,45%, 
cPVL 1,45%, NEC 1,45%, ROP III+ 1.45% (vždy 2 děti). Indomethacin nebyl použit u nikoho, Ibuprofen 
neúspěšně u 3 (2,17%) dětí. Ligace byla provedena 1x za hospitalizace a 1 x po propuštění.
U 117 (84,8%) novorozenců do 1500g se duktus spontánně uzavřel za hospitalizace (bez léčby), u 10 
dalších se tak stalo po dimisi (1x selhání Ibuprofenu za hosp.). Spontánní uzávěr tedy zatím nastal cel-
kem u 126 (91,3%). 6 dětí s PDA je po propuštění dále pouze sledováno (z toho u 2 selhání Ibuprofenu). 
O 3 dalších propuštěných s PDA nemáme informace. 1 dítě podstoupilo ligaci za hospitalizace bez před-
chozí léčby PDA a 1 dítě bylo ligováno v roce věku. 
Průměrný věk při uzávěru PDA v celém souboru byl 18 dní. Po rozdělení na váhové podskupiny vidíme, 
že u největších dětí (1250-1500g) dojde u většiny z nich k uzávěru v prvním týdnu života, v 98% se PDA 
uzavře do konce 1. měsíce života a u všech před propuštěním. U dětí do 1000g se duktus v prvním týdnu 
uzavře asi u 23%, v jednom měsíci věku má PDA ještě více než 50%, ve dvou měsících 40% a ve třech 
měsících 30% z nich. K spontánnímu uzavírání PDA dochází i po propuštění z nemocnice (zatím u 10 dětí 
z tohoto souboru). 
závěr: Duktus se podle očekávání uzavírá výrazně později u nezralejších a menších dětí. U části dětí 
s velmi nízkou porodní váhou přetrvává PDA i dlouho po propuštění. I u nich dochází většinou ke spon-
tánnímu uzávěru PDA. U dětí nad 1250g se ve velké většině PDA uzavře do měsíce věku a v našem sou-
boru všichni odešli domů bez PDA.
podporováno výzkumným projektem 3. Lékařské fakulty university Karlovy v praze prvouK32

29. ecHoKardiograficKé parametry pda u dětí s veLmi nízKou porodní 
Hmotností a JeJicH vztaH Ke spontánnímu uzávěru tepenné dučeJe
ecHocardiograpHic parameters of pda in vLbW infants and tHeir 
reLation to ductaL spontaneous cLosure

MUDr J. Širc 1,2, MUDr J. Kučera 1, MUDr I. Berka 1,2, MUDr J. Šemberova Phd 1,2, MUDr. S. Šebkova 1, 
MUDr K. Berková1,2

1 Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 
2 3. lékařská fakulta University Karlovy, Praha

Klíčová slova: vLbW, pda, echokardiografie, uzávěr
Úvod: Ultrazvukové parametry otevřené tepenné dučeje (PDA) jsou nejčastějšími faktory rozhodující o te-
rapii/uzavření dučeje u novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti (VLBW). 
cíl Sledování velikosti PDA a jeho hemodynamického efektu na některé echokardiografické parametry 
v prvních 2 týdnech života u dětí VLBW .
metoda: Prospektivní klinická studie. V období 2.2012-7.2013 bylo přijato celkem 167 živě rozených 
dětí. Vyloučeno bylo 29 (16 zemřelo, 11 mělo vrozenou vadu srdce a 2 byly vyřazeny pro nedodržení 
protokolu). Soubor tedy tvořilo 138 dětí s průměrnou porodní váhou 1118,8 g a gestačním stářím 28,9 
týdne. Echokardiografické vyšetření bylo prováděno s 1-2 týdenním intervalem do uzávěru dučeje. Mezi 
sledované parametry patřil průměr PDA, průměr PDA přepočtený na kilo porodní hmotnosti (PDA na kg), 
poměr velikosti levé síně k průměru aorty (LA/Ao) a rychlost toku krve v levé větvi plicnice na konci dia-
stoly (EDLPA). Soubor byl pro analýzu rozdělen dle uzávěru dučeje na 4 skupiny – uzávěr v 1. týdnu, 2. 
týdnu, od 3. týdne do propuštění (pozdní uzávěr) a skupina dětí propuštěna s PDA (neuzavřena).
výsledky: Absolutní průměr PDA velmi silně koreloval s průměrem PDA na kg (r = 0,872 a r = 0,98 v 1. a 2. 
týdnu). Průměr PDA v prvním týdnu byl 1,75 mm, 1,9 mm a 2,2 mm pro jednotlivé skupiny (signifikantní 
rozdíl byl mezi dětmi s uzávěrem 2. týden-neuzavřen, p = 0,007, a pozdní uzávěr-neuzavřena, p = 0,041). 
Průměr PDA ve 2. týdnu byl 1,66 a 2,09 mm pro skupiny s pozdním uzávěrem a neuzavřených (p = 0,039). 
20,2% dětem s PDA o průměru 1,4 mm a více v 1. týdnu života se PDA neuzavře, 50% se PDA neuzavře 
pokud je průměr ≥ 1,4 mm ve 2. týdnu.
V parametru LA/Ao 1. ani 2. týden života nebyl signifikantní rozdíl mezi skupinami s otevřenou dučejí 
(rozdíl byl jen 2. týden života mezi uzavřenými 2. týden, pozdní uzávěrem a neuzavřených). 
EDLPA se v 1. týdnu signifikantně liší jen mezi uzavřenými 1. týden a ostatními (p = 0,002, p = 0,000 resp 
p = 0,000). U ostatních skupin byla silná korelace mezi EDLPA a průměrem PDA (r = 0,689 pro uzavřené 
2. týden, r = 0,627 pro neuzavřené). V 2. týdnu je signifikantní rozdíl mezi uzavřenými 2. týden a ostatní-
mi (p = 0,001, resp p = 0,000), rozdíl mezi skupinou s pozdním uzávěrem a neuzavřenými je na hranici 
signifikantnosti (p = 0,066).
závěr: V prvních 2 týdnech byl rozdíl mezi skupinami s otevřenou dučejí jen u průměru PDA. Vzhledem 
k silné korelaci se zdá zbytečné vztahovat velikost PDA k hmotnosti dítěte. LA/Ao i EDLPA se liší mezi 
pacienty s otevřenou a uzavřenou dučejí. EDLPA koreluje s velikostí PDA, ale jeho použití jako parametr 
spontánního uzávěru je omezené.
podporováno výzkumným projektem 3. Lékařské fakulty university Karlovy v praze prvouK32
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32. cHaraKteristiKa novorozence s pLicním Krvácením
tHe cHaracteristic of a neWborn WitH puLmonary HemorrHage

Jana Termerová, Richard Plavka, Karel Liška
Neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN, Apolinářská 18, 128 51 
Praha 2

Klíčová slova: pulmonary hemorrhage, neonatal, patent ductus arteriosus
Úvod: Plicní krvácení (PH) u nedonošených novorozenců je akutní život ohrožující stav s vysokou úmrt-
ností. Uváděná jsou data z uvedeného pracoviště získaný během tří let.
sdělení: Za období 6/2009 – 6/2012 postihlo plicní krvácení 20 dětí ze všech dětí přijatých na JIRPN, což 
je incidence 9 % pro děti s porodní hmotností pod 1000 g.
Plicní krvácení postihlo častěji chlapce (80%), dvojčata (65%). Průměrné gestační stáří dětí bylo 26 týdnů 
(rozpětí od 23. do 28. g. t.). Porodní hmotnosti dětí se pohybovaly od 470 g do 1420 g. Matkám 65 % dětí 
byly před porodem podány steroidy, ale pouze dvě děti z 20 byly steroidy zajištěny kompletně. Ke vzni-
ku plicního krvácení dochází nejčastěji ve 36. hodině života. 55 % dětí ze souboru zemřelo. Děti, které 
přežily, byly postiženy závažnou morbiditou (45 % mělo závažný stupeň intraventrikulární hemoragie, 
40 % těžkou formu bronchopulmonální dysplazie). 60 % dětí mělo mírnou retinopatii, žádné závažnou. 
diskuze: Tyto charakteristiky se shodují s hodnotami uvedenými v literatuře1. Za jeden z hlavních riziko-
vých faktorů PH je považován hemodynamicky významný ductus arteriosus s levopravým zkratem. Tento 
zkrat kompenzuje srdce zvýšením výdeje ve 2. dni života. Dochází tak k hyperemii plic, která může vést 
k vzniku akutního plicního krvácení. Preventivní uzávěr PDA u všech dětí vede k většímu riziku vedlejších 
účinků léčby u zbytečně velkého počtu dětí. Hledají se tedy cesty jak vybrat jen děti s vyšším rizikem PH, 
například pomocí echokardiografických markerů (studie DETECT)2 a tím zvýšit šanci na přežití nedono-
šených dětí.
Literatura:
[1] Evans N, Preterm patent ductus arteriosus: should we treat it? J Pediatr Child Health 2012 Sep;48(9):753-8.
[2] Kluckow M, Evans N, Ductal shunting, High pulmonary blood flow and pulmonary hemorrhage, 

J Pediatr. 2000 Jul; 137(1):68-72.

Přílohy:
[1] Tabulka charakterizující soubor dětí s plicní hemoragií

počet dětí 20

gestační týden (sd) 26 (1,8)

porodní hmotnost v g: mean (sd) 857 (304)

mužské pohlaví 80 % (16/20)

dvojčata 65 % (13/20)

přeživší 45 % (9/20)

Hodina vzniku plicního krvácení (sd) median 36 (61), mean 38,5

bpd střední a těžká 40 %

prenatální kúra steroidy 2/20 plná, 13/20 částečná

Kontakt: MUDr. Jana Termerová, jana.termerova@gmail.com, tel.: +420 777 02 86 42

31. epidemioLogie a terapie LeHce nezraLÝcH novorozencŮ v desetiLetém 
období v perinatoLogicKém centru vfn

Jan Smíšek a Jan Melichar
Neonatologické oddělení s JIRP, Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN (Apolinářská 18, 
Praha 2, 12800)

Klíčová slova: late preterm, epidemiologie, morbidita, terapie 
Úvod: Navzdory převládajícímu názoru, že lehce nedonošení novorozenci jsou srovnatelní s donošenou 
populací a nepředstavují z neonatologického hlediska problém, zůstává nesporným faktem, že „late 
preterm infants“ se rodí nezralí fyziologicky i metabolicky a jsou proto ve vyšším riziku neonatálních 
morbidit než novorozenci donošení. Cílem naší práce bylo zhodnotit epidemiologické a perinatologické 
trendy populace lehce nezralých novorozenců a srovnat výskyt lékařských intervencí s kontrolní skupi-
nou donošených novorozenců.
metodika: Retrospektivně bylo hodnoceno období z let 2003 – 2011 v Perinatologickém centru VFN. Byli 
srovnáni novorozenci narození v 34., 35. a 36. gestačním týdnu s kontrolou donošených novorozenců 
narozených mezi 38. a 42. gestačním týdnem v měsíci květnu každého sledovaného roku. U všech no-
vorozenců byla zaznamenána četnost těhotenství, způsob porodu, distenzní terapie nCPAP, parenterální 
výživa, fototerapie, ATB terapie a celková délka hospitalizace.
výsledky: Ve sledovaném období se v Perinatologickém centru VFN narodilo 43830 novorozenců, z toho 
2567 ve sledované skupině a 2639 ve skupině kontrolní. Počty lehce nezralých novorozenců ve sledova-
ném období narostly, stejně jako počet císařských řezů. Použití všech neonatálních terapií i délka hospi-
talizace se ve sledovaném období snižovala, ale její zastoupení bylo u lehce nezralých novorozenců až 
několikanásobně vyšší než u donošené kontroly, přičemž nejvyšších hodnot dosahovala skupina novo-
rozenců narozených v 34. gestačním týdnu. 
závěr: Lehce nezralí novorozenci představují rostoucí populaci, která vyžaduje více neonatologické péče 
a klade vyšší nároky na kapacitu novorozeneckých oddělení.
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33. capiLLary LeaK syndrome JaKo příčina smrti LeHce nedonošenéHo 
novorozence?

Procházková M1., Janota J.1,3, Burianová I.1, Zach J.1, Šebková S.1,2, Šemberová J.1,2

1. Novorozenecké oddělení s JIPN, Thomayerova nemocnice , Praha 
2. Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 
3. Ústav patologické fyziologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Klíčová slova: capillary leak syndrom, otoky, hypotenze, oběhová podpora
V kazuistice prezentujeme případ novorozence s fatálním capillary leak syndromem. U lehce nedonoše-
ného (35 + 1 g.t.) hraničně hypotrofického (1990 g) děvčete s dobrou poporodní adaptací po porodu per 
sectionem caesaream (Apgar skore 9 – 9 – 10) došlo ve 2. hodině života ke zhoršení periferního prokr-
vení, oscilometricky i invazivně byl opakovaně naměřen nízký krevní tlak. Dítě klinicky i laboratorně bez 
známek infekce, přítomna pouze trombocytopenie. Ventilačně stabilní, bez nutnosti dechové podpory. 
Echokardiograficky prokázána dobrá kontraktilita myokardu. Pro hypotenzi nereagující na volumoterapii 
byla zahájena ve stáří 5 hodin léčba katecholaminy (Dopamin /Dobutamin), bez efektu na hodnoty krev-
ního tlaku. Při progredujícím cirkulačním selhání byla terapie změněna na kombinaci milrinon a adre-
nalin resp. noradrenalin, podáván byl rovněž hydrocortison. Ve 2. dni života i při maximálních dávkách 
noradrenalinu přetrvávala hypotenze (TK stř. 26-33 torrů) a anurie. Došlo k respiračnímu selhání vyžadu-
jícímu UPV, s vysokými nároky na oxygenoterapii. Pro rozvoj DIC s krvácením byly od 2. dne života opako-
vaně podávány krevní deriváty, plazma, trombokoncentráty a krevní transfúze. K vzestupu krevního tlaku 
vedlo až rozšíření medikace o terlipressin v kontinuální infúzi od 30. hodiny života. Postupně stoupala 
diuréza (při kontinuální podpoře furosemidem). Pro výrazný capillary leak syndrom bylo nutné opako-
vané doplňování cirkulujícího volumu, i při následném excesivním výdeji moči trvala pozitivní bilance 
tekutin, narůstaly otoky a ascites. 3. – 14. den života se klinický stav výrazněji neměnil, trvalo respirační 
a cirkulační selhání i přes maximální dávky noradrenalinu a terlipressinu, chronická DIC a při capillary 
leak syndromu extrémní generalizované otoky. Pokusy o redukci oběhové podpory, resp. ukončení podá-
vání terlipressinu, byly opakovaně neúspěšné, následovaly rychlé poklesy tlaku do subnormálních hod-
not. 15. - 27. den života i při vyrovnané tekutinové bilanci nedocházelo k mobilizaci edémů, snižovala 
se reaktivita na katecholaminy, terlipressin i volumoterapii, objevovaly se prolongované stavy hypotenze 
s oligurií. Progredovala multiorgánová dysfunkce (MODS): oběhové, respirační a renální selhání, capilla-
ry leak syndrom, DIC, hepatopatie. 27. den exitus letalis. 
V přehledu uvádíme výsledky provedených vyšetření hematologických, biochemických, kultivačních 
a metabolických, které nevedly k odhalení jiné příčiny závažného stavu. V úvahu tak přichází systémový 
capillary leak syndrom, pravděpodobně jako následek chronické intrauterinní hypoxie. Patofyziologie 
tohoto vzácného onemocnění je neznámá a neexistují validní kritéria pro jeho diagnostiku, je nutné 
vyloučit ostatní možné důvody excesivní extravazace a vaskulárního kolapsu.
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