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Súhrn 

Autori porovnali prevalenciu cerebrálnej parézy u dvoch súborov detí s !Úzkou pôrodnou 
hmotnosťou: narodených v rokoch 1970 - 1979 a 1984 - 1993. V druhom kalendárnom období sa 
výskyt CP zvýšil z 3,1 % na 3,9 %. Tento nárast bol paralelný s dramatickým poklesom 
úmrtnosti detí s pôrodnou hmotnosťou pod l 500 g, ktoré sa na výskyte CP podieľali až 40 %. 

V etiológii CP u nedonosených detí boli komplikácie v perinatálnom a neonatálnom období 
až 62 %, u donosených detí sa na pričinách podielali prevažne prenatálne faktory (u 58 %). 

V práci sú uvedené najčastejšie pričiny a patogenéza CP spolu s návrhmi na prevenciu . 

K l ú č o v é s lov á : Cerebrálna paréza a deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou - intraventi
kulárne krvácanie - periventikulárna leukomalácia - incidencia ce
rebrálnej parézy - novorodenci matiek-alkoholičiek 

M. Huttová, J . Glós, E. Rapošová, D. Chovaneová, H . Ščibrányová, 
H . Drobná: CEREBRAL PALSY IN LOW BIRTH WEIGHT 
NEWBORNS 

Summary 

Authors compared, prevalence of cere bral palsy (CP), in two groups of children with low 
birth weight born in the years 1970 - 1979 and 1984 - 1993. In the period of 1984 - 1993 the 
prevalence of CP has increased from 3,1 % to 3,9 %. This rise was paralel with dramatic fall in 
mortality of children with birth weight less than, l 500 g, who represented more than 40 % of 
infants with CP. While at premature newborns the main ethiological factors of CP were comp
lications in perinatal and neonatal period (62 %). At full-term babys there were mostly prenatal 
problems (58 %). This presentation demonstrates the most frequent reasons and pathogenesis 
of CP and 8uggest preventive measures. 

Venované prof. MUDr. Karolovi Matulaymu k jeho deväťdesiatinám 
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Key wo r ds : Cerebral palsy and neonates with low birth weight - intraventricular hae· 
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born of alcoholic mothers 

Cerebrálna paréza (synonymá: DMO, perinatálna encefalopatia) je súborný ná· 
zov pre neprogredujúce motorické poruchy, ktoré vznikli ako následok poškodenia 
mozgu v období od koncepcie až do raného detstva. Predčasne narodené deti partici
pujú na výskyte CP v populácii 30 - 50 % (Hagberg, 1993; Palmer, 1995; Nelson, 
1996), celkový výskyt CP je 1,5 - 2,5 na 1 000 živonarodených detí (Nelson, 1996; 
Stanley, 1994). V ostatných rokoch sa táto celospoločensky závažná problematika 
dostáva do popredia záujmu, keďže výskyt ochorenia sa napriek pokrokom v peri
natálnej a neonatálnej starostlivosti zvyšuje (Hagberg, 1993). 

Donedávna sa predpokladalo, že hlavnou pričinou je poškodenie mozgu pôrod
nou traumou a hypoxiou. Výsledky neuropatologických a rádiologických štúdií však 
jednoznačne ukázali, že minimálne 30 - 40 % CP vzniká v prenatálnom období vý
vinu, 5 % v postnatálnom, a maximálne 20 % z nich vzniká v období pôrodu (Pal
mer, 1995; Largo, 1995). Keďže sa ochorenie prejavuje až po 2 rokoch od účinku pa
tologickej noxy (Krägeloh-Mann, 1995), určenie pričiny je v 30 - 40 % problema
tické. Klinická expresia CP, jej závažnosť a výskyt závisia vo veľkej miere od času 
pôsobenia noxy. Najrizikovejším obdobím pre vývin mozgu, najmä jeho periventri
kulárnych štruktúr je medzi 25 . - 34. týždňom tehotnosti (Largo, 1995; Sugimoto, 
1995; Mutch, 1993; Volpe, 1994). Hagberg a ďalší autori tvrdia, že v tomto časovom 
úseku vznikajú najmenej dve tretiny zo všetkých cerebrálnych paréz (Hagberg, 
1993; Mutch, 1993). Epidemiologické štúdie z viacerých kontinentov sa zhodujú 
v tom, že ťažisko stúpajúceho výskytu CP spočíva v znižovaní úmrtnosti detí s pô
rodnou hmotnosťou pod 1 500 g, u ktorých je niekoľkonásobne vyšší výskyt CP ako 
u ostatných detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou (t . j . pôrodná hmotnosť pod 2 500 g, 
ďalej NPH). (Stanley, 1994; Leviton, 1995; Volpe, 1994). 

V našom prispevku sa zameriavame na dva okruhy problémov: 
1. Zistenie trendu výskytu CP u detí s nízkou pôrod nou hmotnosťou v bratislav

skom regióne; 
2. určenie etiologických faktorov v súbore detí s CP s cieIom návrhu opatrení na 

prevenciu cerebrálnej parézy. 

Materiál a metodika 

V období od 1. 1. 1970 do 31. 12. 1979 bolo v regionálnom centre novorode
neckého oddelenia v Bratislave na Bezručovej ul . (terajšia 2. detská kliníka lVZ) 
hospitalizovaných 4 826 novorodencov s NPH, a v našej odbornej ambulancii pre 
deti s NPH bolo longitudinálne sledovaných 2 236 detí . V rokoch 1984 - 1993 bolo 
hospitalizovaných 4053 detí, z nich 2 287 sledovaných do 3. roku korigovaného ve
ku. Zásady dlhodobého sledovania boli v obidvoch obdobiach rovnaké. V porovná
vaných súboroch boli deti bývajúce v Bratislave. V multidisciplinárnom tíme odbor
níkov tejto ambulancie bol skúsený detský neurológ, pediater, oftalmológ a psycho
lóg. V práci sa porovnával výskyt CP v uvedených kalendárnych obdobiach. V už-
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šom súbore 91 detí s potvrdenou diagnózou ep, narodených v druhom kalendárnom 
období, boli podrobne analyzované údaje z prenatálnej, intranatálnej anamnézy a 
komplikácie, ktoré deti prekonali počas hospitalizácie. Komplexne bol zhodnotený 
vývin detí do veku 3 rokov (u detí narodených v roku 1993 najmenej do ukončenia 
druhého roku korigovaného veku) . Korekcia veku u nedonosených detí sa realizova
la pripočítaním týždňov, chýbajúcich do termínu pôrodu k postnatálnemu veku 
dieťaťa . Etiológia ep sa stanovila podIa kritérií odporúčaných Hagbergom a spolu
prac. (1993) a Krägeloh-Mannovou so spoluprac. (1995) (tabuľka l). 

Tabuľka 1. Etiológia cerebrálnej parézy (l, 2) 

Prenatálna Familiárne fonny CP 

Kongenitálne infekcie 

VVCH mozgu 

Extracerebrálny maldevelopment s MR 

PeriJneonatálna Sepsa - meningitis 

IVH III. - IV. stupňa 

Hypoxicko- ischemická encefalopatia 

Edém mozgu (šok), orgánové zlyharue 

Potreba umelej pľúcnej ventilácie> 7 dní 

AS < 3 body v 5. min., resp. < 5 bodov v 10. min. 

pH < 7,0 

CP - cerebrálna paréza, VVCH - vrodené vývojové chyby, MR - mentálna retardácia, 
IVH - intraventrikulárne krvácanie, AS - Apgarovej skóre 

Tabuľka 2. Výskyt ep u detí s NPH v rokoch 1970 - 1979 a 1984 - 1993 

Roky 1970 - 1979 1984 - 1993 

Hospitalizované deti s NPH 4826 4053 

Mortalita detí s NPH 26,2 % 7 % 

Sledované do 3. roku 2236 2287 

Počet diagnostikovaných CP 70 (3,1 %) 91 (3,6%) 

Výskyt CP u detí s p. h . pod 1 500 g 25 (16,6 %) 36 (12 %) 

CP - cerebrálna paréza, NPH - IÚzka pôrodná hmotnosť, p. h. - pôrodná hmotnosť 
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Vý sledky 

Výskyt GP u bratislavských detí s NPH (tabuľka 2), hospitalizovaných v rokoch 
1970 - 1979 (1. súbor) a 1984 - 1993 (2. súbor) sa v druhom kalendárnom období 
zvýšil z 3,1 na 3,9 %. Signifikantné zvýšenie je podmienené nárastom GP v skupine 
detí s pôrodnou hmotnosťou 1 500 - 2 500 g (2,76 %, resp. 2,15 %). Na tomto 
výsledku sa podieľa najmä vyšší podiel detí s pôrodnou hmotnosťou 1 500 - 2 000 g, 
v porovnaní s 1. súborom. Pozitívnym výsledkom je pokles výskytu GP u detí s pô
rodnou hmotnosťou pod 1 500 g zo 16,6 % na 12 %. 

Tabuľka 3. Základné údaje o súbore detí s GP 

N 

Pôrodná hmotnosť (g) 670 - l 499 36 

1500 - l 999 38 

2000 - 2 480 17 

Gestačný vek (týždne) < 32 40 

32 - 36 43 

37 - 40 8 

Pohlavi e 45 chlapcov - 46 dievčat 

VVCH 6 

F'etálna hypotrofia 41 

Kongenitálna CMV infekcia 1 

Alkoholová embryo- fetopatia 2 

Základné údaje o súbore detí s GP sú v tabuľke 3. Z 91 detí takmer 40 % malo 
pôrodnú hmotnosť pod 1 500 g, a 44 % bolo extrémne nezrelých (gestačný vek - ďa
lej GV - menej ako 32 týždňov) . 10 detí bolo z dvojčiat, takmer 50 % detí bolo hypo
trofických. 

Tabuľka 4. Etiológia GP u detí s NPH 

GV (týždne) < 32 32 - 36 37 - 40 

N (%) 

Prenatálna 6 (15) 9 (30) 4 (57) 

peri/neona tálna 25 (63) 26 (61) 2 (29) 

Neznáma 9 (23) 7 (16) 2 (29) 

CP - cerebrálna paréza, NPH - nízka pôrodná hmotno st, GV - gestačný vek 
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V anamnéze matiek sa u viac ako 60 % zistili závažné faktory: u 34 % patológia 
predchádzajúcich tehotností, vaginóza a chorioamnionitída u 25 %, a ďafšie (fajče
nie, insuficiencia cervixu, predčasný odtok plodovej vody, liečená sterilita, konzu
mácia alkoholu) . 

Z neonatálnych komplikácií boli najfrekventovanejšie: asfyxia (31 %), sepsa 
(23 %) a ťažká porucha respirácie u štvrtiny detí. 

Etiológia ep, uvedená v tabuľke 4, sa stanovovala pomocou ultrazvukového vy
šetrenia mozgu a analýzou anamnestických údajov matky, priebehu tehotnosti, pô
rodu a neonatálneho obdobia. Údaje sa spracovali diferencovane u troch skupín detí 
s ep vo vzťahu ku GV: v skupine detí extrémne nezrelých (GV < 32 týždňov), stred
ne nezrelých (GV 32 - 36 týždňov) a donosených (GV > 36 týždňov) . Prenatálna 
etiológia bola najčastejšia u donosených detí (57 %) - u 3 detí mikrocefalia, u 1 kon
genitálna cytomegalovírusová infekcia), naopak, tieto a ďafšie prenatálne príčiny 
boli u extrémne nezrelých detí iba v 15 %. V tejto skupine dominovali peri/neona
tálne príčiny (62 %), a to najmä sepsa, asfyxia, IVH III . - IV. stupňa a ťažké poru
chy respirácie, vyžadujúce umelú pľúcnu ventiláciu. 

Tabuľka 5. Klinické formy ep u detí s NPH 

N % 

Kvad.ruparéza 34 (37,4) 

Hemiparéza 12 ( 13,2) 

Diparéza 41 (4 5, 1) 

Monoparéza l (l , I) 

Hypotonický syndróm 3 (3.3) 

Z klinických foriem ep (tabuľka 5) dominovala diparéza (u 45 %), ktorá bola 
najčastejšou formou ep u extrémne nedonosených (58 %), z donosených bolo takto 
postihnuté iba jedno dieťa. Druhou najčastejšou formou bola kvadruparéza. Hemi
paréza a hypotonický syndróm dominovali u donosených detí. ep sa u 46 % detí 
kombinovala s mentálnou retardáciou rôzneho stupňa závažnosti, u 9 % s epilep
siou, takmer 7 % detí malo poruchy zraku a 2 % nedoslýchavosť . 

U 60 % 'detí s ep sa robili ultrazvukové vyšetrenia mozgu počas hospitalizácie, 
u detí s patologickým nálezom aj pri kontrolných vyšetreniach v našej odbornej am
bulancii . 88 % detí malo jednoznačne patologické nálezy: 61 % periventrikulárne 
leukomalácie samotné, alebo kombinované s IVH II . - IV. stupňa, 8 % malo di
latáciu komôr a 3 % perzistujúce hyperechogenity. 

Diskusia 

Epidemiologické štúdie zo škandinávskych krajín (Hagberg, 1993), Japonska 
(Takeshita, 1989), Austrálie (Palmer, 1995; Stanley, 1994) a USA (Nelson, 1996) 
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zhodne referujú o stúpajúcom trende výskytu CP v populácii. Tento nepriaznivý jav 
sa dáva do súvisu s dramatickým poklesom úmrtnosti detí s pôrodnou hmotnosťou 
pod 1500 g, najmä však s pôrodnou hmotnosťou pod 1000 g, ktoré majú až stoná
sobne vyšší výskyt CP ako v populácii (Nelson, 1996). Zvýšenie výskytu CP sme 
zaznamenali aj u bratislavských detí s nizkou pôrodnou hmotnosťou. V porovnaní s 
obdobím 1970 - 1979 sa v rokoch 1984 - 1993 incidencia zvýšila z 3,1 % na 3,9 % . 
Tento nárast bol paralelný s poklesom úmrtnosti detí s p. h . pod 1 500 g (zo 720 
promile v 1. období na 230 promile v r . 1984 - 1993). Tento takmer 500- promilový 
pokles sa dosiahol po zlepšení a modernizácii prístrojovej techniky a zavedení no
vých diagnostických a liečebných postupov na jednotke intenzívnej starostlivosti 
našej kliniky. Napriek tomu, že skupina detí s p. h . pod 1 500 g predstavovala iba 
0,13 % zo sledovaných detí, participovala až 40 % na výskyte CP v populácii detí 
s NPH. Zvýšenie výskytu CP v tejto skupine sme v protiklade s inými autormi ne
zistili, naopak incidencia CP sa znížila v druhom období zo 16,6 % na 12 %. 

Napriek tomu, že CP je už dlho známym ochorením, definícia jej etiológie je do
dnes problematická. Jeden z dôvodov je, že pod pojem CP sa zahrňujú rôzne neu
rologické syndrómy s heterogénnou etiológiou. Ďalším problémom je dlhý interval 
od pôsobenia noxy až po definitívne stanovenie diagnózy 'CP, čo komplikuje identi
fikáciu noxy. V rámci výskumu etiologická diagnóza spočíva na určitej pravdepo
dobnosti, potvrdenej v serióznych epidemiologických štúdiách, podporených ultra
zvukovými alebo CT vyšetreniami a ďalšími neuropatologickými a neurofyziolo
gickými metódami . V novšej literatúre sa predpokladá, že najmenej 30 - 40 % CP 
vzniká v prenatálnom, a iba 10 - 20 % v perinatálnom a neonatálnom období vývi
nu. Podporuje to aj nedávno publikovaná štúdia Sigumota aspoluprac. (1995) . Au
tori vyšetrili 70 detí s CP pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie a v 37 % zis
tili migrácie neutrónov, u 43 % anomálie cievneho riečiska, alebo následky trom
boembólií, u 7 % následky intrauterinných infekcií a iba u 13 % detí morfologické 
následky perinatálnej asfyxie. Pri diferencovaní príčin CP u donosených a nedono
sených detí je evidentné, že zatial čo u donosených dominuje prenatálna etiológia, 
u nedonosených je to naopak perilneonatálna etiológia. Je všeobecne akceptované, 
že najkritickejším obdobím pre vývin mozgu dieťaťa - najmä jeho periventrikulár
nych štruktúr, je 25 . - 34. týždeň tehotnosti, a preto v tomto období vznikajú naj
menej dve tretiny zo všetkých CP v populácii . U donosených toto obdobie predsta
vuje posledný trimester tehotnosti, u nedonosených perilneonatálnu periódu (Hag
berg, 1993; Nelson, 1996; Volpe, 1994). Tu je vysvetlenie až 30- násobnej prevalen
cie CP u detí s pôrodnou hmotnosťou pod 1 500 g (Leviton, 1995) v porovnaní s vý
skytom v populácii a skutočnosti, že najvyššia prevalencia CP je u detí narodených 
pred 32. týždňom tehotnosti, s pôrodnou hmotnosťou 500 - 1 000 g (Nelson, 1996; 
Largo, 1995). 

V snahe o určenie etiológie CP v našom súbore detí sme urobili analýzu pravde
podobných príčin CP vo vzťahu ku gestačnému veku, ktorý je presnejším indikáto
rom zrelosti mozgu dieťaťa, ako pôrodná hmotnosť. V súlade s literatúrou sa potvr
dilo, že čím závažnejšia je prematurita, tým vyšší je výskyt CP a tým viac dominuje 
perilneonatálna etiológia pred prenatálnou. U extrémne nedonosených (GV < 32 
týždňov) perilneonatálna etiológia bola velmi pravdepodobná v 62 % a u 63 % stred
ne nedonosených. Najčastejšie komplikácie boli asfyxia, sepsa, IVH a ťažké poruchy 
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respirácie, vyžadujúce dlhodobú umelú pľúcnu ventiláciu. Z prenatálnych faktorov 
u nedonosených detí sa najčastejšie uplatnili vrodené chyby eNS, a mikrocefalia -
ako následky toxických účinkov alkoholu. U donosených naopak, najčastejšou bola 
prenatálna etiológia (u 58 %). Nielen etiológia, ale aj typ ep závisel od gestačného 
veku dieťaťa. U extrémne nedonosených dominovala spastická diparéza (58 %) a 
kvadruparéza (u 40 %) u stredne nedonosených kvadruparéza a hemiparéza, di
paréza bola iba u 20 % detí. U donosených bola na prvom mieste hypotonická forma 
ep, menej často kvadruparéza. 

Hlavnými neuropatologickými nálezmi na mozgu detí s ep sú intraventri
kulárna hemorágia a periventrikulárna leukomalácia (PLY) . Hoci je etiológia a pa
togenéza IVH už dostatočne objasnená, výskyt závažných IVH je u detí sp. h . pod 
1 500 g stále vysoký - až 40 % (Paneth, 1990; Forfar, 1994). Najčastejšie pričiny sú 
extrémna nezrelosť a fetálny distres (Wells, 1995; Leviton, 1991), z neonatálnych 
komplikácií syndróm hyalinových membrán, pneumotorax, hyperkarbia, hypoxia, 
acidóza (Wells, 1995; Van den Bor, 1986; Beverly, 1994) a poruchy perfúzie mozgu 
(Mutch, 1993). 

Pri patogenéze PVL sa podľa Volpeho (1994; 1988) uplatňujú tri skupiny fakto
rov: anatómia periventrikulárneho cievneho riečiska, nezrelosť auto regulácie ce
rebrálnej cirkulácie a účinky endotoxinu. Pravdepodobne najčastejšia z týchto 
pričinje nezrelosť autoregulačnej schopnosti, ktorá spočíva v tom, že pri systémovej 
hypotenzii sa znižuje prietok krvi v mozgových cievach (Perlman, 1993; Bada,1990). 
Pokles mozgovej perfúzie má za následok lokálnu ischémiu, ktorá podnecuje nedo
statok substrátu a kyslika . Nedostatok substrátu a hypoxia majú za následok 
deštrukciu oligodendroglie v bielej hmote, poškodenie axónov, ktoré sú včasnou ma
nifestáciou PVL. Najnebezpečnejšie sú náhle poklesy krvného tlaku pri asfyxii, kar
diálnej dekompenzácii, sepse, pri perzistencii ductus arteriosus, a apnoických 
pauzách s bradykardiou (Volpe, 1988; Shortland, 1990; Low, 1993; Live ra, 1991). 
Uvedené komplikácie sú najčastejšími pričinami PVL u nedonosených detí. Pri in
fekciách gramnegatívnymi baktériami sa uplatňuje účinok endotoxinu, ktorý sti
muluje uvoľnenie tumornecrosis faktora (TNF) a ďalších cytokínov z makrofágov 
(Leviton, 1995). Okrem priameho toxického účinku na oligodendrogliu negatívne 
pôsobí na perfúziu v periventrikulárnej oblasti a podnecuje vznik systémovej hypo
tenzie. V experimente sa preukázalo, že už krátko po aplikácii endotoxinu vznikajú 
nekrózy v bielej hmote (Leviton, 1991). Predpokladá sa, že gramnegatívne 
systémové infekcie v prenatálnom a postnatálnom období sa významne podieľajú na 
etiológii ep najmä u velmi nezrelých detí (Leviton, 1995; Volpe, 1994; Tuor, 1996). 

V našom súbore systémová infekcia participovala na etiológii ep najmä u ex
trémne nedonosených detí (u 25 %). 

Podla výsledkov ultrasonografických vyšetrení mozgu, ktoré sme mali možnosť 
robiť až od r . 1988, najčastejším nálezom u 61 % detí bola PVL samotná, alebo 
v kombinácii s IVH, alebo s dilatáciou komôr. Samotné IVH 3. - 4. stupňa bolo iba 
u 10 % detí. Tieto výsledky potvrdzujú, že najčastejšie príčiny ep sú hypoxic
ko--ischemiclt.é inzulty v perilneonatálnom období, ktoré sa morfologicky prejavujú 
PVL (Kuban, 1994). 
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Návrh opatrení na prevenciu poškodenia mozgu dieťaťa 

Poškodenie mozgu, ktoré zapričiňuje následné poruchy motorických funkcií , 
vzniká zväčša dôsledkom pôsobenia viacerých činiteľov, a preto sa prevencia musí 
zameriavať na všetky rizikové podmienky s rovnakým dôrazom. 

Podla výsledkov analýzy nášho súboru sa prevencia musí v prvom rade zameria· 
vať na kvalitu prenatálneho vývinu jedinca. O nej rozhoduje sociálna úroveň rodi
ny, v ktorej vyrastá budúca matka, jej životný štýl vrátane osvojených postojov 
k materstvu a zdravotného uvedomenia už v období dospievania. Zodpovednosť 
matky i otca za kvalitu podmienok pre dieťa sa musí začať už pred koncepciou die
ťaťa, aby dieťa nebolo znevýhodnené špecifickými ochoreniami alebo oslabeniami 
spojenými s graviditou, napr. po umelom prerušení tehotenstva. Matka je zodpo
vedná za výživu, konzumáciu alkoholu, fajčenie alebo abúzus drog, ktorými môže 
trvale po~kodiť mozog dieťaťa a spôsobiť mu ťažké vrodené vývojové chyby. Rovna
ko nebezpečné sú pre dieťa infekcie prekonané v prvých týždňoch gravidity, vro
dené chyby CNS alebo genetické anomálie . 

Zdravý vývin CNS dieťaťa môžu ohrozovať poruchy prenosu kyslíka cez placentu 
alebo zmeny jeho koncentrácie, ktoré spôsobia hypoxické zmeny mozgového tkani
va. Preto je zvlášť významné, aby kvalitná starostlivosť o tehotnú ženu a jej dieťa 
bola systematická a sústavná, aby monitorovanie funkcií zachytilo včasné odchýlky 
v ich vývine, aby sa mohla začať včasná liečba a adekvátna priprava na pôrod. 

Posledné týždne ťarchavosti, obdobie pôrodu a prvé dni po narodení môžu byť 
pre vznik nervových a iných postihnutí kritické. Z hľadiska prognózy sú väčšiemu 
riziku poškodenía vystavené nedonosené deti, ktoré sú podstatne zraniteľnejšie aj 
pri lahších komplikáciách a ťažšie sa adaptujú svojimi funkčne nezrelými orgá
novými systémami na samotné dýchanie, výmenu krvných plynov, prestavbu cirku
lácie, reguláciu telesnej teploty a stálosti vnútorného prostredia. Poruchy adaptácie 
môžu vyústiť do vzniku hypoxie, krvácania do mozgu a tvorby leukomalácií. Pritom 
čím nižšia je pôrod ná hmotnosť a kratší intrauterinný vývin, tým viac sa zvyšuje 
výskyt i závažnosť poškodenia. Preto je zvlášť dôležité prijať a nepodceňovať v teho
tenstve osobitný režim výživy a životosprávy, aby matka mohla svoje dieťa donosiť . 

Účinná prevencia perinatálneho poškodenia spočíva v znásobení účinkov kom
petentnej gynekologicko-pôrodníckej a neonatologickej starostlivosti o každé dieťa, 
vrátane vhodného manažmentu starostlivosti a jeho načasovanía, čo kladie nároky 
predovšetkým na erudíciu ošetrujúceho personálu a jeho tímovú spoluprácu, napr. 
pri rýchlej resuscitácii novorodenca. Vysokokvalifikovaná starostlivosť sa musí 
opierať o spoľahlivé a dostatočné pristrojové vybaveníe, ktoré je najmä na JIS velmi 
nákladné. Zohratosť tímu, ktorý sa stará o matku a dieťa, sa musí začať už od op
timálneho "transportu in utero" ešte pred samotným pôrodom, pretože o kvalite ži
vota dieťaťa rozhodujú minúty. 

V postnatálnom období môže potreba intenzívnej starostlivosti trvať níekoIko 
týždňov až mesiacov. Základom starostlivosti v tomto období je riešiť problémy res
pirácie, cirkulácie a primeranej výživy, obmedziť iatrogénne poškodeníe invazívnej 
dlhodobej liečby. 

Po ukončení hospitalizácie je potrebná aj ďalšia starostlivosť v podobe včasnej 
diagnostiky a liečby vývinových odchýliek novorodencov a dlhodobejšie sledovaníe 
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detí s vývinovým rizikom v kritických vývinových obdobiach tímom špecialistov, 
aby bolo možné začať včasnú liečbu a stimuláciu dieťaťa . 

K velmi dôležitým činiteIom vývinu dieťaťa v každom jeho vývinovom období 
patri bezvýhradná láska jeho matky a otca a akceptovanie dieťaťa takým, aké je. 

Záver 

a) Etiológia cerebrálnej parézy je multifaktoriálna a v mnohých aspektoch od
lišná u nedonosených a donosených detí. 

b) Skupina detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou participuje takmer 50 % na vý
skyte cerebrálnych paréz v populácii . 

c) Prevažná väčšina poškodení mozgu u týchto detí vzniká v perinatálnom 
a neonatálnom období. Preto sa stratégia prevencie ep musí orientovať na: 

1. Prevenciu predčasných pôrodov; 
2. včasnú detekciu rizikových faktorov u matiek, tehotnosti a zabezpečenie pre

natálnej starostlivosti na vyšších typoch nemocníc (perinatálne centrá); 
3. zabezpečiť aplikáciu dexametazonu - všetkým tehotným s rizikom predčas

ného pôrodu v 24. - 34. týždni tehotnosti; 
4. správna voľba taktiky pôrodu (uprednostnenie transportu in utero pred 

transportom dieťaťa do neonatálneho centra); 
5. úzka spolupráca pôrodníkov s neonatológmi; 
6. optimálna resuscitácia a neonatálna starostlivosť orientovaná na ochranu 

mozgu dieťaťa pred poškodením - prevencia kolísania cerebrálnej perfúzie; 
7. zabezpečenie dlhodobého sledovania vývinu detí s rizikom poškodenia mozgu 

multidisciplinárnym tímom odborníkov. 
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