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Monitorování růstu nedonošených dětí

• Zpracování antropometrickýc dat

• Hodnocení stavu výživy 

• Záchyt poruchy růstu 

• Hodnocení celkového tělesného složení – Ponderal 
index, hmotnostně-výškový poměr



Hodnocení růstu extrémně nedonošených 
novorozenců v České republice v roce 2010 –

dotazníková studie 
J. Náhlovský, J. Dort, FN Plzeň, UK, LF Plzeň



Jaké grafy jsou vhodné  

pro výběr je nutné znát jejich charakteristiku

grafy

preskriptivní deskriptivní



A) Grafy konstruované na podkladě fetální  

biometrie



Odhad hmotnosti plodu  



Odhad hmotnosti plodu 

Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
Volume 25, Issue 1, pages 80-89, 26 , 2004 



Grafy konstruované na podkladě 
fetální biometrie

• umožňují upřesnit dataci těhotenství

• častá chyba měření  – odhad hmotnosti je velmi variabilní 

• nezobrazuje reálný růst nedonošeného novorozence v 
postnatálním období 



B) Grafy konstruované na podkladě
porodní hmotnosti a délky



Grafy konstruované na podkladě porodní 
hmotnosti a délky

Riddle WR, DonLevy SC, Equations describing percentiles for birth weight, head 
circumference, and length of preterm infants. J Perinatol 2006; 26: 556–61.

Niklasson A, Albertsson-Wikland K. Continuous growth reference

from 24th week of gestation to 24 months by gender. BMC Pediatrics 2008; 8: 8.

Kramer M, et al. A new and improved population-based Canadian reference for 
birth weight for gestational age. Pediatrics 2001; 108: e35.

Davidson S, et al. New and improved Israeli reference of birth weight, birth

length and head circumference by gestational age: IMAJ 2008; 10: 130–4.



Kombinace několika růstových studií 
A new growth chart for preterm babies: Babson and Benda's chart updated with 

recent data and a new format, BMC Pediatrics 2003



Tabulky normální porodní hmotnosti pro 
Českou republiku

Kučera J., Kubelík J., Melichar J., Štembera a kol. 
Čes-slov Pediat 1999; (10): 572-578.

• normální porodní hmotnosti dříve používané vycházely ze 
starých dat  (Poláčkovy grafy - 1971, 1981)  

• 401 765 novorozenců

• zdroj - Zpráva o novorozenci a Zpráva o rodičce z let 1993 -
1996. 

• byly stanoveny normální porodní hmotnosti pro jednotlivé 
gestační týdny,  byla provedena analýza distribuce hodnot
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Kučera, J., Kubelík, J., Melichar, J., Štembera, et al .: Nové tabulky 
normální porodní hmotnosti pro Českou republiku. Čs pediat., 54, 1999, 

No.10, p. 573-578.



Grafy konstruované na podkladě porodní 
hmotnosti a délky

• Nejčastěji používané grafy

• Reprezentují pouze jedno měření – průřezová data 

• Pokud není přesně stanoven gestační věk, často chybné 
údaje

• Nezobrazují reálný růst nedonošeného dítěte



C) Růstové grafy s longitudinálním 
sledováním

RA Ehrenkranz, Pediatrics Vol 104, No 2, 1999



Růstové grafy s longitudinálním 
sledováním

Wright K, Dawson JP, Fallis D, Vogt E, Lorch V. New postnatal

growth grids for very low birth weight infants. Pediatrics 1993;

91(5): 922–6.

Ehrenkranz RA, Younes N, Lemons JA, Fanaroff AA, Donovan

EF, Wright L, et al. Longitudinal growth of hospitalized very

low birth weight infants. Pediatrics 1999; 104: 280–9.

Niklasson A,et al. Growth in very preterm children: a longitudinal

study. Pediatr Res 2003; 54: 1–7.



Horemuzova E. Growth charts for monitoring postnatal growth at NICU of
extreme preterm –born infants. Acta Paediatrica 2012, 101, pp 292-299

Porovnání  dynamiky 
růstu 

longitudinální  grafy

x

průřezové grafy



Horemuzova E. Growth charts for monitoring postnatal growth at NICU of extreme preterm
–born infants. Acta Paediatrica 2012, 101, pp 292-299



Růstové grafy s longitudinálním sledováním

• Zobrazují skutečný růst nedonošených 
novorozenců 

• Jsou vhodné pro posuzování kvality péče o 
ELBW,  VLBW

• Často nevycházejí ze spolehlivého odhadu 
gestačního stáří 

• Pokud vstupní kritéria nevylučují závažnější 
faktory, které ovlivňují postnatální růst,
nereprezentují preskriptivní standard

• Nezahrnují postnatální nutriční strategii

• Krátkodobý follow-up



Růstové grafy pro nedonošené 
novorozence po propuštění  

• postupný přechod na růstové grafy pro donošené 
novorozence

• Česká republika – CAV 2001

• zahraničí – WHO (křivky kojených dětí) 2006

CDC 2000



Celostátní antropometrický výzkum  (CAV)  

Kompendium pediatrické auxologie 2005 – Hana Krásničanová, Petr Lesný



WHO – růstové křivky pro kojené děti - 2006
(Child Growth Standards, Methods and Development)

• Multicentre Growth Reference Study (MGRS) 

• 1999 – 2003 v 6 zemích světa

• růst kojeného dítěte se stanovuje jako normativní

• longitudinální sledování od narození do 24. 

měsíce života

• děti ze stejných socioekonomických podmínek 



Křivky kojených dětí v ČR

Vignerová, J., Paulová, M., Riedlová, J.: Jak hodnotit růst kojeného dítěte v prvních 
měsících života, VOX Pediatriae, ročník 12, číslo 3 / 2012, str. 24



INTERGROWTH-21st

The International Fetal and Newborn 
Growth Consortium 



Vylučovací kriteria pro novorozence -
studie Intergrowth 21st

• IVH, III-IV. stupně, PVL III-IV.stupně

• Mozková obrna

• Neurologické postižení

• Hydrocephalus s VP shuntem

• RDS vedoucí k BPD

• NEC II—III. stupně, SIP

• TPN více 7 dní, absence p.o. příjmu více jak 3 dny

• Komplikovaný GER, sy krátkého střeva

• Sepse

• Retinopatie III. stupně a více

• Renální selhání



Vstupní kriteria pro matky -
studie Intergrowth- 21st

• Věk matky ≥18 a ≤35 let

• BMI ≥18.5 a <30 kg/m2

• Výška > 153 cm

• Jednočetné těhotenství

• Bez IVF  

• Bez dlouhodobé medikace

• Normální socio-ekonomické podmínky, které by omezovaly matku a její 
těhotenství

• Nekuřačka, 0 abúzus drog

• 0 předčasný porod v anamnéze (<37 gt) nebo 0 předchozí dítě s PH <2500 

nebo >4500 g

• 0 předchozí úmrtí plodu, 0 kongenitální malformace u předchozího dítěte 

nebo VVV

• Bez preeklampsie/eklampsie, HELLP syndrome, bez anémie,  STK <140 mm Hg a
DTK <90 mm Hg



Závěr

Optimální růstové grafy jsou:

• s longitudinálním sledováním

• konstruované z velkého souboru dětí 

• konstruované v posledním desetiletí

• s jasně definovaným souborem (bez prenatálnch a 

postnatálních komplikací, které  významně ovlivňují růst                  

INTERGROWTH-21st



Závěr

• v současnosti se nejčastěji používají  tyto růstové grafy:

a) pro nedonošené                   Kučera J. (1999)  

Fenton T. (2006)

Niklasson A. (2008)

• b) po termínu (po 40 gt.) je nutné věk korigovat  

(do 12- 24. měsíce)                  CAV 2001

ev. u exkluzivně kojeného dítěte (první 4 měsíce) vzít  v úvahu 
jeho specifickou dynamiku růstu 



Děkuji z pozornost

Poděkování za zapůjčení dat 

MUDr. J. Náhlovskému (FN Plzeň)  

MUDr. J. Kučerovi (ÚPMD Praha)






