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SafeBosc-III

• Pragmatická, nezaslepená, mezinárodní randomizovaná
klinická studie fáze III, která srovnává léčbu založenou na 
monitorování NIRS oproti běžně poskytované léčbě.

• Organizátor Gorm Greisen, Mathias Hansen, Rigshospitalet, 
Kodaň, Dánsko

• 20 států, 50 NICU – Evropa, Čína, USA



SafeBosc-III

Hypotéza

Terapie na základě NIRS monitoringu u extrémně 
nedonošených novorozenců 72 hodin po narození vede k 
redukci závažného poškození mozku nebo smrti v 36. 
postmenstruačním týdnu



SafeBosc-II

NIRS monitoring u extrémně nezralých novorozenců a úprava 
oběhové a respirační podpory s cílem normalizovat hodnoty 
NIRS

- Redukce času hypo a hyperoxie

- Méně CNS komplikací

- Menší riziko poruchy psychomotorického vývoje

Hyttel-Sorensen S, Pellicer A, Alderliesten T, Austin T, van Bel F, Benders M et al. Cerebral near infrared
spectroscopy oximetry in extremely preterm infants: phase II randomised clinical
trial BMJ2015; 350 :g7635
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SafeBosc-II
Rozhodování při alarmových hodnotách

Riera J, Hyttel-Sorensen S, Bravo MC, et al. The SafeBoosC phase II clinical trial: an analysis of the interventions related with the oximeter
readings.  Archives of Disease in Childhood - Fetal and Neonatal Edition 2016;101:F333-F338.





SafeBosc-III

Informované souhlasy

1. Před narozením

Problémy se získáním souhlasu

1. Před narozením, opt-out forma 

Účast ve studii je nabízena jako první volba

Rodiče tolik neřeší morální dilema s riziky spojená s účastí ve studii

3. Zpětný souhlas 

Pacient je po narození zařazen do studie

Monitoring je zastaven pokud si rodiče nepřejí pokračovat



SafeBosc-III

Eligibility

Novorozenci pod 28. gestační týden v prvních 6 hodinách věku

Outcomes

Primární – těžké poškození CNS (IVH gr. III/IV, cPVL, krvácení do 
mozečku, posthemoragická ventrikulomegalie, atrofie mozku) 
a nebo smrt do 36. tt

Exploratory – BPD/CLD, ROP stage 3+, těžké poškození CNS, NEC 
stage 2 a více/perforace GIT, LOS







Časová osa



Hranice hypoxie pro jednotlivé přístroje a sondy

Ve studii lze použít jakýkoliv NIRS přístroj na trhu a různá čidla



SafeBosc-III Závěr

• Pragmatická randomizovaná studie na velkém počtu pacientů

• Snadné zařazení do studie

• Impact na používání NIRS u VLBW

• Stanovení standardů



Děkuji za pozornost

Dotazy?


