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 intrauterinná hypoxia stále jedným z hlavných 

perinatálnych problémov

 poruchy v perfúzii a oxygenácii mozgu sú 

hlavnými zdrojmi poškodenia mozgu 

novorodenca s následným možným 

nepriaznivým neurologickým vývojom

 -obzvlášť hrozí poškodenie počas prvých 3 dní

 USG nedáva plnú informáciu



-objektívne metódy diagnostiky zmien oxygenácie tkanív

NIRS
near -infrared spectroscopy

- neinvazívne, bedside meranie cerebrálnej a  somatickej   

oxygenácie

- kontinuálne, informácie o hemodynamike a riziku poškodenia 

tkanív

- frakčná tkanivová extrakcia kyslíka FTOE-určenie množstva 

kyslíka využitého mozgovým tkanivom

( normálne hodnoty 0,20-0,30)

- nevyhnutné brať do úvahy typ senzora

neonatálny senzor o 10% vyššie hodnoty ako adultný



- hodnoty rScO2 sa menia s postnatálnym vekom

40 -56% bezprostredne po narodení - stúpanie na 78% počas prvých 2 
dní, stabilizácia hodnôt na 55-85%

- štúdie ukázali, že rScO2 stúpa a cFTOE klesá počas prvých dní po ťažkej 
pôrodnej asfyxii
- tieto nálezy tiež korelujú s nepriaznivým vývojom v 2. r. života



-kombinácia aEEG a NIRS

- Vysoké hodnoty cerebrálnej oxygenácie s abnormálnym 
aEEG u ťažkých asfyxií v 12 hod. života má pozitívnu 
prediktívnu hodnotu u novorodencov liečených hypotermiou
-podobné výsledky sa zaznamenali aj u novorodencov 
neliečených hypotermiou

- NIRS spolu s aEEG - včasný prediktor výsledku dlhodobého 
neurologického   vývoja



1/ 2018 – 02/ 2019  
1789 novorodencov

donosení novor. 

s asfyxiou

10

chlapci 3

dievčatá 7

GV 39,5  ( 38 - 40  )

Pôrodná 

hmotnosť

3570 ( 3100 - 4330 ) g

S.C. 3 x

spont. záhlavím 6 x

VE 1 x



AS pH pCO2 pO2 BE laktá

t

TK 

mea

n

Vent.

1. 4/4/8 6,95 12,3 2,52 -18,8 10,5 65 -

2. 3/6/8 6,98 10,9 3,98 -18,2 10,9 53 -

3. 3/4/10 7,15 9,1 2,8 -10,9 5,2 59 -

4. 1/3/6 6,79 15 6,48 -29,6 12,3 53 PSV

5. 1/5/8 6,96 8,6 10,9 -22,4 9,9 51 -

6. 3/7/9 6,91 10,7 5,76 -23,6 11,7 52 -

7. 3/6/7 7,18 9,41 1,3 -6,6 4,5 60 -

8. 3/6/9 7,17 7,69 3,75 -7,6 4,8 56 -

9. 6/8/9 6,86 13,5 3,26 -20,8 12,2 60 -

10. 1/4/7 6,76 14,5 1,33 -24,6 10,8 66 nCPAP



rScO2 SO2

stav

kŕče Phenob

1. 93-93-92 95-97-98 Drážd. - -

2. 90-90-90 98-98-97 - - -

3. 91-93-92-91 96-97-97-98 nekľud - -

4. 82-90-95-

95-70

97-99-99-99 Nekľud + +

5. 94-92-90-86 96-95-96 Drážd. - +

6. 92-87-87 94-98-93 - - -

7. 90-95-93-95 94-97-94-97 - - -

8. 74-85-87-78 93-97-99-98- - - -

9. 77-80-87-

80-70

95-99-98-96 nekľud - -

10

.

75-72-75 99-99-98 nekľud - +



USG CNS outcome

1. Bez patológie Ľahká porucha 

vzpriam(10.m.)

2. Bez patológie PMV prim.(10.m.)

3. Bez patológie prim.(3.m)

4. St.IVH okcip.bilat. PMV prim.(9.m)

5. Bez patológie -

6. Bez patológie -

7. Bez patológie PMV prim.(9.m.)

8. St.p.hypoxicko-ischem.lézii PMV prim.(9.m.)

9. Bez patológie -

10. Bez patológie PMV prim.(9.m.)



- Monitorovanie vitálnych parametrov nedáva priamu
informáciu o oxygenácii a perfúzii mozgu

- Pomocou NIRS, hlavne počas prvých 3 dní môžu byť získané
dodatočné dôležité informácie

- Predchádzanie poškodenia mozgu

- Prognóza vývoja



Ďakujem za pozornosť


