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 je stav, pri ktorom dochádza k poruche výmeny krvných
plynov cez placentu v priebehu pôrodu. Pôrodná asfyxia je
jednou z častých príčin neurologického poškodenia
novorodenca a perinatálneho úmrtia. Poškodenie CNS má mnoho
podôb. Rozsah a rozloženie zmien závisia na vývojovom
štádiu, dĺžke trvania a stupni asfyxie.
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 Zo strany matky (preeklampsia, diabetes, hypertenzia, renálne
poruchy, infekcia)
 Komplikácie vznikajúce počas pôrodu ( prenášanie plodu,
kompresia pupočníka, predčasné odlučovanie placenty, infarkt
placenty, abnormálne kontrakcie maternice, prolongovaný pôrod,
aspirácia mekónia)
 Po narodení : poruchy dýchania novorodenca (RDS, infekcie,
pneumotorax, perzistujúca pľúcna hypertenzia…) alebo vrodené
choroby srdca a obehu, ale tiež septický šok či ťažká anémia.

hypoxicko-ischemická encefalopatia







cielené zníženie telesnej teploty na 33-34°C po dobu 72 hodín
pomocou špeciálnych chladiacich pomôcok a zariadení
spomalenie metabolizmu, zníženie požiadaviek na glukózu
a kyslík
kritéria : gestačný vek novorodenca 36.t a vyššie, zahájenie
terapie do 6 hodín po pôrode, preukázaná asfyxia
u novorodenca, prítomnosť strednej alebo ťažkej
encefaplopatie, prípadne EEG záznam.
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Epikríza :novorodenec narodený v spádovej nemocnici. Dieťa z prvej
fyziologickej gravidity, pôrod v 40 gestačnom týždni indukovaný. Pri pôrode
dochádza abnormálnej rotácii a distokii ramienok. Novorodenec makrosomickýpôrodná hmotnosť 4500gr/56cm. AS 2/4/6. Po vybavení novorodenec atonický,
lapavo dýcha, AS neprítomná. Zahájená KPR,intubácia, podaný adrenalín
intratracheálne, kanylizácia v.umbilicális. V ABB výrazná MAC dekompenzácia.
Po dohode transportovaný na naše oddelenie. Zahájená riadená hypotermia. Po
72 ukončená.

hospitalizácie preklad novorodenca náš úsek
stále vyžaduje O2 do priestoru, sat.02 v norme bez
výrazných poklesov
 bolestivo reaguje na manipuláciu, mierny tras
končatín.
 novorodenec ešte mierne hypotonický, spavý z dôvodu
pretrvávania tlmiacich účinkov barbiturátov
 na 14.deň už bez O2,mierne čulejší, a preto sa
začína skusmo kŕmenie cumľom
 na oddelenie prijatá aj matka, ktorá má dostatočné
množstvo mlieka a hlavne chuť dojčiť
 matka starostlivosť zvláda bezproblémovo, je
samostatná
 na 19.deň novorodenec prepustený do domácej
starostlivosti
 doporučené sledovanie v neurologickej amb., v amb.
rizikových novorodencov,pneumologickej amb., FRO amb.
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3.týždeň : dieťa kričí. plače ,reaguje primerane, pohyb hlavičkou v plnom
rozsahu,
hrkúta si, úchopové reflexy v norme, hlavičku pretáča, novorodenecké reflexy
prítomné. Záver: neurologický nález bez typickej symptomatológie
6. týždeň : čulý, sleduje, fixuje pohľad, začína cielený úsmev, ľahká
asymetria tváre, hybnosť súmerná, chôdzový automatizmus prítomný, hlavičku
drží. Podľa udania matky v domácom prostredí kŕče nepozorované. Hypertonický
syndróm.
3.mesiac : čulý, sleduje, fixuje pohľad, úsmev cielený, hrkúta. V trakcii
ešte nedokonalá kontrola hlavičky, inak polohové reakcie bez patológie.
Prospieva. Hypertonický syndróm

Antropometrická amb.
Eutrofia, rastové parametre primerané, polohové
reakcie bez patologických postúr, mierna
asymetria tváre , prospieva nadmieru, hypertrofia

Očná amb.
Optické média v norme, cievy primeraného
plnenia, v strednej periférii početné drobné
intraretinálne hemoragie, v stave resorbcie

USG vyšetrenie
USG mozgu : bez dilatácie komorového systému,
štruktúra mozgu primeraná, bez známok krvácania
USG obličiek: primeranej echoštruktúry bez
dilatácie dutého systému, nález veku primeraný
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Špecializovaná rehabilitačná klinika
5. mesiac : makrozómny chlapček, pasívna aj aktívna pohyblivosť v C chrbtici, obrat
na bruško spontánne, uchopuje aktívne. Doporučená LTV podľa Dr. Vojta + polohovanie
na brušku
7. mesiac: napreduje, otáča sa do obidvoch strán, plazí sa dopredu, mení smer pohybu,
sed s pomerne rovným chrbátikom, pretrváva hypertonus
9. mesiac : plazí sa, pekne kontaktuje úsmevom, snaha o šikmý sed

pôrod v 41 gestačnom týždni
zahájený pôrod vakuum extraktorom
 následne však vykonaná akútna
sekcia
 plodová voda silne skalená
 pôrodná hmotnosť 4480g /58cm
 po pôrode 1x slabo zaplakalo
 AS: pod 100/min, lapavé dýchanie,
prítomný hypotonus, Apgar skóre 4/5
zahájená KPR, sat.O2 80%
 pretrváva dyspnoe, tachypnoe
privolaný transportný tým intubuje, následné masívne odsávanie
realizovaný transport
 pri príjme v kritickom stave
 UPV s vysokou frakciou kyslíka
90%, kolorit kože našedlý, dýchanie
symetricky počuteľné
 novorodenecké reflexy nevýbavné –
dieťa sedované.



DG : Aspirácia mekónia, aspiračná
pneumónia, asfyxia, pôrodný traumatizmus
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Po 12 dni hospitalizácie preklad dieťaťa na
intermediálny úsek. V tomto čase nevyžadovalo
zvýšenú frakciu O2. Prevádzali sa inhalácie FR
a dychová RHB. Na 13 deň bolo dieťa po prvý raz
priložené na prsník. Salo dobre, matka mala laktáciu
rozbehnutú veľmi dobre. Novorodenec ešte mierne
spavejší s nutnosťou dokŕmenia z fľaše. Na 15. deň
prebehlo vyšetrenie MR. Po postupnom zaučení matky
v starostlivosti a normalizácii zdravotného stavu
dieťaťa na 21 deň prepustení do domácej
starostlivosti.

NEUROLOGICKÁ AMB.
2. mesiac : tonusový a reflexologický
nález v rámci širšej normy, hračku
kontaktuje a sleduje, úchopy v norme
mierne prepadáva hlavička, torticollis.
Doporučená LTV
4. mesiac : torticillis zlepšený ,čulá,
nadväzuje zrakový kontakt, berie a zaujíma
sa o hračky, tonus bez výraznejších
odchýliek
7.mesiac : vývoj bez výraznejších
odchýliek, pretáča sa, robí hodiny, plazí
sa dopredu aj dozadu,začína podsúvať
kolienka
USG MOZGU:
v 7 týždni : komorový systém bez
dislokácie a dilatácie bez zmien
echogenicity, primeraný nález bez
cerebrálnej symptomatológie,
OČNÁ AMB:
nález na očnom pozadí primeraný veku
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hypoxicko – ischemická encefalopatia, ktorej dôsledky
sú najlepšie ovplyvniteľné

HYPOTERMIOU
preukázateľne účinná metóda liečby
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