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Respirační selhání u novorozenců

Čínský císař a filosof 
Hwang-Ti (2698–2599 
BC) - častěji umírají
nedonošení novorozenci.

Zvýšená úmrtnost 
nedonošených je také na 
Ebersově papyru (1552 
BC).



Talmud  
(200 BC – 400 AD)

„S dětmi, které při narození nekřičí
by mělo být třeseno a měly by se třít 
placentou“.
„Novorozenec je držen tak, aby 
nemohl spadnout na zem a jeden 
fouká v jeho chřípí.“

Soranus z Efezu
(98 – 138 AD)

Popsal zhodnocení novorozence po 
porodu podobně jako Apgarová:
reakce na podráždění,
svalový tonus,
dechová frekvence.

V té době běžnou techniku 
resuscitace „ponoření dítěte do 
studené vody“ považoval za 
barbarskou.



Paulus Bagellardus
(? - 1492)

1472 - první kniha dětských nemocí.
Popsal resuscitaci novorozence 
metodou z úst do úst nebo z úst do 
anu.
Kladl důraz na to, aby dítě po porodu 
neprochladlo.

Francois Mauriceau
(1637 - 1709)  

Dítě mělo být umístěno na teplé lůžko 
blízko ohně a porodní bába si měla 
vzít do úst trochu vína, které podle 
potřeby foukala do úst dítěte. 



Pařížská Academy of Sciences

1741 – doporučila metodu kříšení z úst 
do úst používat u tonoucích. 

William Smellie
(1697 – 1763)

1752 – návrh standardního přístupu k 
zjevně neživému novorozenci:
potírání hlavy, spánků, hrudníku 
alkoholem,
vkládání česneku, cibule nebo hořčice do 
úst a nosu.

Rovněž popsal ETK pro resuscitaci 
novorozence a byl zastáncem UPV.



Anglická Royal Humane Society

1774 - metodu kříšení dýcháním z úst 
do úst doporučila používat u zdánlivě
mrtvých novorozenců.

William Hunter
(1718 – 1783) 

Metodu z úst do úst nebo do kanyly 
označil za vulgární a k insuflaci plic 
používal raději dvoukomorový měch. 



pokračování

1782 – anglická Royal Humane Society 
změnila své doporučení (měch namísto 
úst) a metoda zůstala populární
dalších 50 let.

Francoise Chaussier
(1746 – 1828)

1780 - podal novorozenci kyslík.



Leroy d´Etiolles
(1798 - 1860)

1828 – popsal souvislost mezi plicní
ventilaci a PNO u novorozenců.
Pařížská Academy of Sciences začala 
od ventilace pozitivním přetlakem 
zrazovat.

Henry Robert Silvester
(1829 - 1908)

1858 – metoda zvedání paží za hlavu 
dítěte s kompresí hrudníku při jejich 
návratu zpět. 



Bernhard Sigmund Schultze
(1827 – 1919)

1871 – metoda zhoupnutí dítětem 
nahoru a dolů.

Arvo Henrik Ylppö
(1887 - 1992)

1919 - zrazoval od Schulzeho přemetů
a poukazoval na intraventrikulární
krvácení, které dítěti mohly způsobit.
Metoda však zůstala v oblibě až do 
konce druhé světové války. 



August Ritter von Reuss
(1841 - 1924)

1914 - první CPAP k resuscitaci 
novorozence.

Yandell Henderson
(1873 – 1944)

1928 – CPAP přes T-tubus a masku



Friedrich Maass

1892 – první úspěšné komprese 
hrudníku (nepřímá masáž).

Peter Safar (1924 – 2003)
William Kouwenhoven (1886 - 1975)

James Jude (1928 -)

1960 – metodu dýchání (maskou nebo  
přes ETK) zkombinovali s kompresemi 
hrudníku v poměru 1:1, rychlostí 60-
80/min. 



KPR guidelines

1966 - první návod pro resuscitaci 
obecně.
1985 – AAP a AHA navrhly vytvořit 
program pro výuku resuscitace 
novorozence.
1987 - první návod pro resuscitaci 
novorozence (AHA, AAP, Bloom, 
Cropley).

pokračování

1992 - International Liaison 
Committee on Resuscitation (ILCOR) -
mezinárodní styčný výbor pro 
resuscitaci.
Od roku 2000 po 5 letech revize 
stávajících návodů všech věkových 
skupin.



Bloom, Cropley, 1987 
(v ČR od 1992)

Nezaklánět hlavu, ale provést extenzi 
krku a podložit ramena. 
Lze uložit i do mírné
Trendelenburgovy polohy!
Odsávat nejprve ústa, potom nos.

pokračování

Pokud je v plodové vodě mekonium→
odsát ústa, farynx a nos hned po 
vybavení hlavičky.
Při atrézii choan nebo Pierre Robinově
syndromu zavést ústní airway.
Po 2 minutách KPR zavést dítěti 
orogastrickou sondu k dekompresi 
žaludku. 



pokračování

Při přetrvávající cyanóze (normálním 
dýchání a akci >100/min) podat 
vysokou koncentraci O2 hadičkou 
těsně k ústům nebo pevně přiloženou 
maskou.

pokračování

Při akci <60/min nebo 60-80/min (po 
30s prodýchávání se 100% O2) 
provádět komprese hrudníku:
v dolní třetině sterna, 
do hloubky 2-2,5 cm, 
rychlostí 120/min,
v poměru k dýchání 3:1.



pokračování

Adrenalin při akci <80/min → 0,1-0,3 
ml/kg i.v., i.tracheálně, rychle.
Volumexpanze (při hypovolémii) – krev, 
5% albumin, fyz. roztok, Ringer → 10 
ml/kg, během 5-10 min.
Bikarbonát (pouze při metabolické
acidóze) → 2 mmol/kg, zvolna.
Naloxon (při závažném útlumu dýchání) 
→0,1 mg/kg.

Guidelines 2000

Hlava v neutrální poloze (krk není v 
extenzi ani ve flexi).
U „floppy“ dítěte vytáhnout bradu
nahoru.
5 úvodních vdechů pokud možno se 
100% O2, přetlakem 30-35 cm H2O, 
každý v trvání 2-3s.



pokračování

Pokud se nedaří dítě prodýchat V+M, 
použít ústní airway, vytažení čelisti 
nahoru nebo LMA!
K potvrzení správného zavedení ETK 
využít detekci vydechovaného CO2.

pokračování

Při akci<60/min provádět komprese 
hrudníku:
v dolní třetině sterna (spojnice prsních 
bradavek),
palci proti ostatním prstům,
2 prsty v pravém úhlu proti tvrdé
podložce,
do hloubky 1/3 hloubky hrudníku,
v poměru k dýchání 3:1.



pokračování

Adrenalin při akci<60/min → 0,1-0,3 
ml/kg i.tracheálně, i.u. nebo i.oseálně!
Volumexpanze (při hypovolémii) –
isoton. krystaloid, krev, 5% albumin 
již nepoužívat!

Guidelines 2005

Nedonošené <28 t.g. po porodu zakrýt 
plastem (fólií) bez předchozího sušení.
U podezření na aspiraci mekonia
neodsávat ihned po vybavení hlavičky.
Prodýchání dítěte zahájit pouhým 
vzduchem (5 vdechů, 2-3s), O2 přidávat 
teprve pokud se stav dítěte nelepší.



pokračování

Monitorovat inspirační tlak (30-40 
H2O u donošených, 20-25 H2O u 
nedonošených), u nedonošených použít 
PEEP.
CPAP u spontánně dýchajících 
nedonošených.
LMA zavést při neúspěšném 
prodýchávání V+M.

pokračování

Adrenalin podat i.v. nebo i.o., 
i.tracheální podání může být 
neefektivní! → lze zvýšit dávku až na 
0,1 mg/kg.



pokračování

Řízená hypotermie může snížit 
neurologické postižení související s 
post asfyktickou encefalopatií → pro 
doporučení však nejsou dostatečné
informace.

Nezahájení resuscitace

Gestační věk <23. týden.
Hmotnost <400g.
Vrozené anomálie (anencephalie, 
potvrzená trisomie 13 nebo 18).
Neakceptovatelně vysoká morbidita s 
malou pravděpodobností přežití.



Ukončení resuscitace

Pokud u dítěte po porodu není
zjistitelná srdeční akce, a tento stav 
přetrvává 10 min, lze uvažovat o 
ukončení resuscitace.
Rozhodnutí, zda pokračovat, závisí na 
předpokládané příčině stavu, 
gestačním věku, potenciální
reversibilitě stavu a domluvě s rodiči. 

Guidelines 2010

Teplota porodního sálu alespoň 26oC.
Fyziologických novorozencům přerušit 
pupečník až po 1.minutě po porodu.



pokračování

Nedonošení <32 t.g. nemají dosáhnout 
stejné saturace O2 jako donošení
(měřit pulzním oxymetrem):
2 min. po porodu: 60 %
3 min. po porodu: 70 %
4 min. po porodu: 80 %
5 min. po porodu: 85 %
10 min. po porodu: 90 % 

(Dawson et al., 2010; Richmond, Wyllie, 2010). 

pokračování

U donošených a „near-term“ s 
podezřením na HIE má být zahájena 
řízená hypotermie→ pracoviště musí
mít vypracován postup.



pokračování

Adrenalin i.tracheálně nadále není
doporučován!

Guidelines 2015?

Na webových stránkách ČRR od 
16.10.2015.
Prohloubit vzdělávání v KPR →
resuscitovat kvalitně!
Stabilizovaná poloha → jeden z 
největších omylů KPR.
IO přístup na 1. místě.


