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Souhrn: 

Tato bakalářská práce na téma Význam zobrazovacích metod při diagnostice 

komplikací u nezralých novorozenců, se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické 

části popisuji dýchací a centrální nervovou soustavu a její komplikace, které nejčastěji 

postihují nezralé novorozence. Zajímala jsem se o úlohu radiodiagnostických metod v 

neonatologii a jaká jsou v této oblasti specifika. Hlavní části práce je popis jednotlivých 

zobrazovacích metod. V praktické části popisuji 6 případů, kdy jsem zjišťovala, jaký význam 

hrají zobrazovací metody v diagnostice onemocnění a komplikací, vyskytujících se u 

nezralých novorozenců. 
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Summary: 

 

 My thesis named The importance of imaging methods in complication in  preterm 

neonates consist of theoretical and practical part. In the theoretical part I deal  with the 

respiratory system and central nervous system and its complications which is most 

commonly  affects  premature newborns. I was intersted in the role radiodiagnostic  methods 

in neonatology and what are the specifics in this area. The main part is the destription of the 

different imaging methods. 

In the practical part I describe six cases, when I examined  the iportance of imaging 

methods in the diagnosis of diseases and complications occuring in premature newborns. 
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ÚVOD 
 

Pro mou bakalářskou práci jsem si zvolila téma „Význam zobrazovacích metod při 

diagnostice komplikací u nezralých novorozenců“, kde se zaměřuji na dýchací a centrální 

nervovou soustavu (dále jen CNS), které jsou z hlediska nezralosti nejčastěji postiženy. 

Dalším problémem nezralých novorozenců je onemocnění gastrointestinálního 

traktu, ale vzhledem k tomu, že tato problematika již byla zpracována ve více bakalářských 

pracích, se tomuto tématu nebudu věnovat. 

  Jak již vyplývá z tématu práce, zabývám se významem a zvláštnostmi zobrazovacích 

metod, které se využívají při diagnostice právě nemocí dýchací soustavy a CNS. Do práce 

nezahrnuji diagnostické metody nukleární medicíny, neboť u nezralých novorozenců se tato 

metoda nevyužívá. 

V úvodu teoretické části se zabývám anatomií dýchací soustavy a CNS. Věnuji se 

především odlišnostem anatomické struktury lebky novorozence, dále vývojem zmíněných 

tělních soustav a anatomickou nezralostí plic. 

V další kapitole „ Nezralý novorozenec“, se zaměřuji na faktory ovlivňující nezralost, 

znaky nezralosti a rozdíly mezi fyziologickým a nezralým novorozencem. 

V další kapitole jsou popsané nejčastější komplikace dýchací soustavy a CNS 

z hlediska nezralosti. 

Největší pozornost v teoretické části věnuji obecné radiologii, kde popisuji jednotlivé 

zobrazovací metody, které významně přispívají k určení přesné diagnózy. Zabývám se pouze 

klasickou skiagrafii, ultrasonografii a magnetickou rezonanci. Výpočetní tomografii do 

práce nezahrnuji, protože se toto vyšetření ve Fakultní nemocnici Lochotín - v neonatologii 

nevyužívá, z důvodu její velké radiační zátěže. 

Dále se zabývám speciální kapitolou „Radiologie v neonatologii“, kde se zaměřuji 

na zvláštnosti snímkování novorozenců, které upravují Národní radiologické standardy (dále 

jen NRS). Vzhledem k tomu, že radiodiagnostické zobrazovací metody jsou spojeny se 

značnou  radiační zátěží, zabývám se také radiační ochranou. 

V poslední kapitole teoretické části se věnuji tématu „Komplikace do budoucna“, 

kde popisuji závažné komplikace způsobené nezralostí. Právě kvůli předčasnému porodu a 

celkovou nezralostí orgánů se malý pacient musí do budoucna potýkat s vážnými 

komplikacemi. 



 

 

V praktické části přikládám soubor kazuistik s obrazovou dokumentací u vybraných 

nedonošených novorozenců s komplikacemi dýchací soustavy a CNS. V této části se věnuji 

standartním vyšetřovacím postupům jako je rodinná a osobní anamnéza, zobrazovací 

metody a stanovení výsledné diagnózy. 

Cílem práce je poukázat na zvláštnosti radiodiagnostického vyšetření v neonatologii 

a zjistit nejpoužívanější zobrazovací metodu při komplikacích dýchací soustavy a CNS u 

nezralých novorozenců. 

Dalším cílem je vytvořit informační letáček pro maminky vyšetřovaných dětí. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 ANATOMIE 

1.1 Lebka (cranium) 

 „Termínem lebka se označuje skupina kostí, které tvoří hlavu“ (1 str. 42). Kosti lebky 

jsou ploché a jsou spojené nepohyblivými, kloubními spojeními, tzv. švy. Výjimkou je kloub 

mezi dolní čelistí a lícní kostí, který umožnuje žvýkání, a spojení dvou týlních kondylů 

s nosičem. 

„Na utváření kostry hlavy se na základě fylogenetického vývoje podílejí dvojí kosti; 

kosti krycí, desmogenní kosti, osifikují se ve vazivu a kosti náhradní, chondrogenní kosti jež 

osifikují v chrupavce a nahrazují chrupavčitý model kosti“ (2 str. 133). Obojí druh kostí se 

podílejí na tvorbě dvou hlavních oddílů lebky, což jsou; neurocranium (mozková část lebky), 

které slouží jako pouzdro kolem mozku smyslových orgánů a splanchnocranium (obličejová 

část lebky) (2). 

 Neurocranium - má zvláštní stavbu, vyznačuje se odolností vůči nárazu. Je tvořeno 

osmi kostmi: ossis ethmoidales, os sphenoidale, osa temporalle, os occipitale, os parietale, 

os frontale, lamina cibrosa a crysta galii. 

Splanchnocranium - je připojeno k části mozkové, v předu bazálně. Tvoří ji čtrnáct 

kostí: ossa nasalia, maxila, oss ethmoidale, concha nasalia inferirores, maxila, mandibula, 

ossa lacrimalia, ossa palatina, vomer, ossa zygomatica. 

Sutura cranii - (lebeční švy) jsou vazivové spojení plochách kostí lebky, patří sem: 

sutura sagitalis (šev šípový) vzájemně spojuje kosti temenní. Sutura coronalis (šev 

korunový) spojuje kost čelní s kostmi temeními. Sutura lamboidea (šev lambdový) spojuje 

kost týlní s kostmi temeními. Sutura squamosa (šev šupinový) spojuje kosti spánkové s kostí 

temenní (2). 

 

1.1.1 Lebka novorozence 

Lebka novorozence se liší od lebky dospělého řadou růstových a tvarových znaků. 

„Hlavními znaky novorozenecké lebky jsou velké neurocranium a malé, nízké 

splanchnocranium“ (2 str. 201). Důvodem tohoto rozdílu je chybějící žvýkací aparát.  

Dalším odlišným znakem jsou  fonticuli crani neboli fontanely, což jsou vazivové 

pásky mezi kostmi kalvy. Na rozdíl od dospělého jedince novorozenec nemá pilovité švy. 

Vazivové pásky novorozence mohou přecházet ve vazivové blány, které jsou rozsáhlejší. 
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Patří k nim fonticulus anteriror major, který se nachází v místě sutura frontalis, coronalis et 

sagittalis a postupem osifikace zarůstá do konce druhého roka. Fonitculus posteriror minor, 

který se nachází vzadu na styku sutura lamboidea a mizí do třech měsíců po narození. 

Fonticulus anteriror et posterior jsou hmatné a za porodu slouží porodníkovi k orientaci o 

poloze hlavičky (viz. Příloha č.1). 

Šev metopica spojuje pravý a levý základ kosti čelní, nad kořenem nosu, uprostřed 

nosu. Ostatní zvláštnosti lebky novorozence vyplývají z dosaženého stupně osifikace 

jednotlivých kostí (2). 

1.2 Anatomie CNS 

Centrální nervová soustava zasahuje do funkce všech orgánů. Skládá se z mozku, 

míchy, 12 párů mozkových nervů a 31 párů míšních nervů. „Její funkce je zachycovat, 

zpracovávat a zapamatovat si vnější a vnitřní podněty, na něž reaguje vytvářením nervových 

impulsů“ (1 str. 80). Hlavními řídícími částmi jsou mozek a mícha. Mozek a mícha jsou 

uloženy v mozkomíšním moku (liquor), jehož funkcí je vyživovat a chránit buňky nervové 

tkáně (1). 

 

1.2.1 Vývoj nervové soustavy 

 Nervová soustava vzniká z ektodermu. Základem je vznik struny hřbetní (chorda 

dorsalis). Nad chordou leží ektoderm, který se ztlušťuje a formuje v neurální ploténku, ta se 

dále prohlubuje v neurální rýhu, která se postupně uzavírá v neurální trubici. S tímto 

procesem také souvisí vznik tzv. gangliové (neurální) lišty, které vznikají odškrcením 

nervové trubice od zbylého ektodermu. Jsou to základy spinálních ganglií a ganglií 

mozkových nervů. Buňky v nervové trubici se dělí na buňky zvané neuroblasty a 

spongioblasty. V pozdějších fázích vývoje embrya vznikají struktury, jako je mícha a mozek 

(3). 

 

1.2.2 Stavba mozku 

Mozek je řídícím orgánem nervové soustavy, který je uložen v dutině lebeční a je 

chráněn třemi blánami. Jejich úkolem je mozek chránit a vyživovat ho. Vnější blána, tvrdá 

plena mozková (dura mater) je pevná a vazivová. Dále pavučnice (arachnoidea encephali) je 

bezcévá a protkaná četnými kanálky, kde koluje mozkomíšní mok. Poslední blánou je  

omozečnice (pia mater encephali), která je velice cévně protkaná a je z těchto tří plen 
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nejtenčí. Meningy neobalují jen mozek, ale také celou míchu. Mezi blánami se nacházejí 

nervová vlákna a krevní cévy ponořené do mozkomíšního moku, který také koluje 

mozkovými dutinami a úzkým kanálkem uprostřed míchy. Mozek se dělí na několik částí: 

přední mozek, střední mozek, koncový mozek (1). 

Zadní mozek - je umístěn směrem k míše. Tvoří ho prodloužená mícha (medulla 

oblongata), Varolův most (pons Varoli) a mozeček (cerebellum). Tyto tři struktury vytváří 

mozkový kmen. Ze zadního mozku vybíhá několik důležitých hlavových nervů, které 

inervují obličejové svaly a svaly jazyka a krku. 

Střední mozek - spojuje zadní a přední část mozku a navazuje na Varolův most. Lze 

ho rozdělit na tři části: horní část, která vybíhá ve čtverohrbolí, kde jsou uložena podkorová 

centra zrakových a sluchových drah. Střední oddíl, který obsahuje řadu důležitých drah a 

jader a na dolní oddíl, který obsahuje sestupné dráhy do míchy a jader hlavových nervů. 

Přední mozek - „zabírá největší část mozku (váží okolo 1200g)“ (1 str. 80). Mezi 

jeho základní funkce patří přijímání a zpracování podnětů a také odpovědnost za 

nejdůležitější psychické činnosti člověka. Je tvořen mezimozkem (diencephalon) a 

koncovým mozkem (telencephalon). 

Mezimozek - je tvořen dvěma hlavními částmi: thalamus a hypothalamus, který je 

spojen s podvěskem mozkovým. Obě struktury jsou párové. Thalamus je tvořen šedou 

hmotou, která je uspořádaná do jader a mezi nimi se nachází šedá hmota. Hypothalamus se 

nachází pod 3. komorou mozkovou, řídí regionální nervový systém. Nachází se zde 

hypothalaminární jádra, které řídí endokrinní žlázy a tvoří dva hormony ADH a oxytocin 

(1). 

 

1.2.3 Stavba míchy 

„Mícha (medulla oblongata) se skládá z různých druhů neuronů, které vycházejí 

z mozku nebo k němu vedou a jsou umístěné v páteřním kanále (dutina podélně procházející 

páteří). Mícha má kuželovitý tvar a měří v dospělosti kolem 45cm. Plní funkci přenosu 

nervových informací z mozku a do mozku“ (1 str. 81). 

 

1.2.4 Cévní zásobení mozku a míchy hřbetní 

 „Mozkem o hmotnosti 1400g proteče přibližně 800ml krve.  Nervové buňky přežívají 

bez kyslíku asi 5 minut. Hlavními zdroji tepenné krve jsou arteria (dále jen a.) vertebralis a 
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a. carotis interna. Spojením obou povodí vzniká tepenný okruh (circulus arteriosus Willisi)“ 

(3 str. 46).  

A. vertebralis – „přichází z a. subclavia a probíhá otvory v krčních obratlech, 

vstupuje do foramen magnum. Na dolní části Varolského mostu se obě tepny spojují a tvoří 

arterii basillaris, která dozadu vydává a. cerebri posterior (dále jen post.). Zásobuje celý 

mozkový kmen, týlní lalok a část laloku spánkového“ (3 str. 46).  

A. carotis interna –„ je větví společné krkavice (a. carotis communis). Probíhá po 

straně hltanu, prochází kanálem v kosti spánkové a vynořuje se po stranách hypofysy ve 

střední jámě lební“ (3 str. 47).  

 „Mícha hřbetní dostává tepny, které probíhají podél míšních kořenů na úrovni 

míšních segmentů. V měkké pleně se spojují přívodné tepny v podélné kmínky: a. spinalis 

anterior a a. spinales post., na každé straně jsou dvě. Obě povodí se spojují na obvodu míchy 

v tzv. vasocoronu. Zdrojem tepen jsou cévy podle výše segmentu míšního, např. v oblasti 

hrudníku a. intercostalis post“ (3 str. 48). 

 

1.2.5 Žilní systém mozku a míchy hřbetní 

 „Mozkové žíly dělíme na povrchové a hluboké. Povrchový žilní systém sbírá krev ze 

zevní, spodní a vnitřní plochy hemisfér. 

  Hluboké žíly odvádějí krev z bílé hmoty mozku, basálních ganglií, mezimozku, 

středního mozku a dutin CNS. Vytvářejí se dvě vnitřní žíly mozkové (venae (dále jen v.) 

cerebri interna), která se pod zadní částí corpus callosum spojují ve velkou mozkovou žílu 

(v. cerebri magna Galenni), ta vyúsťuje do žilního splavu sinus rectus a dostává se do povodí 

vnitřní hrdelní žíly (v. jugularis interna). 

 Po celé délce páteře jsou vytvořeny pleteně páteřní, které dělíme na vnitřní, což jsou 

uvnitř páteřního kanálu, plexus venosus vertebralis internus anterior et posterior a zevní, 

které jsou na zevních částech obratlů, plexus venosus vertebralis externus anterior et 

posterior. Obě povodí žilních pletení se v oblasti meziobratlových otvorů spojují“ (3 str. 49). 

1.3 Anatomie dýchací soustavy 

        „Téměř nevědomky se přibližně 15krát za minutu nadechujeme (novorozenec se 

nadechne dokonce až 70krát za minutu) a za den průměrně vdechneme a vydechneme okolo 

13 500 litrů vzduchu“ (1 str. 160). 
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      Dýchání je nepřetržitý, životně důležitý děj. Smyslem dýchání je vyloučit z těla oxid 

uhličitý, což je toxická odpadní látka buněčného metabolismu a nahradit ho kyslíkem, což 

je látka nezbytná pro dokončení buněčných procesů. Hlavní funkcí dýchací soustavy je tedy 

výměna plynů, při kterém se odvádí oxid uhličitý z těla do plic, odkud je vydechován. Dále 

po těle rozvádí kyslík přijatý do plic (1). 

 

1.3.1 Vývoj dýchací soustavy 

         Dýchací soustava vzniká společně s trávicím ústrojím. Nejdříve vzniká 

laryngotracheální výchlipka z ventrální strany předního střeva a to již začátkem 4 týdne.  

Epitel dýchacího systému je endodermového původu. Výchlipka ze začátku komunikuje 

s předním střevem. Postupně, kdy výchlipka roste, vznikají dvě podélné tracheoesofageální 

řasy, které později srůstají a vytváří tracheoesofageální septum. Toto septum od sebe rozdělí 

jícen a tracheu s bronchopulmonovými výchlipkami. 

      Vznikem tvrdého a měkkého patra se rozdělí primitivní dutina ústní na vlastní dutinu 

ústní a na dutinu nosní, která začíná vpředu zevním nosem s nozdrami a vzadu se otevírá 

choanami do nosohltanu (2). 

  Horní cesty dýchací - je společné označení pro dutinu nosní (cavitas nasi) a na ní 

navazující nosohltan (nasopharyngs). 

 Dolní cesty dýchací - vznikají nezávisle na horních cestách dýchacích. Vznikají jako 

výchlipka přední stěny embryonálního hltanu, vznikající z entodermu. Zakládají se již u 3 

týdenního embrya. Nejdříve je výchlipka jednoduchá, ale poté se dělí na dvě části: pravou a 

levou.  Z této výchlipky vznikají hrtan (larynx), průdušnice (trachea), průdušky (bronchy), 

plíce (pulmones), které patří k dolním cestám dýchacím (2). 

 Hrtan (larynx) - vzniká z počátečního úseku laryngotracheální výchlipky. Je 

vystlaný epitelem endodermálního původu. 

 Průdušky (bronchy) - jsou dvě bronchopulmonální výchlipky, které vycházejí z 

laryngotracheální výchlipky a na počátku 5. týdne se zvětšují a vytvářejí základ obou 

hlavních bronchů. 

 Plíce (pulmones) - vrůstají do perikardoperitoneálních kanálů. 
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Vývoj plic během nitroděložního života:  

 Embryonální stádium - (3. - 7. gestační týden) - bronchiální strom a alveoly vznikají 

z entodermu. Bronchiální strom se větví až k termálním bronchiolům. Respirační bronchioly 

ani alveoly nejsou vytvořeny. 

 Pseudoglandulární stádium - (7. - 17. gestační týden) - terminální bronchioly se 

dělí dále na dva a více bronchiolů,  ty dále na tři až šest ductus alveolares. 

 Kanalikulární stádium - (17. - 24. gestační týden) - tvoření terminálních váčků. 

 Sakulární stádium - (24. týden - porod) - vznik primitivních alveolů, kdy se 

alveolární kanálky rozšiřují  a  pučí  v alveolární váčky. „Plicní kapiláry se na začátku tohoto 

stádia dostávají do těsné blízkosti alveolárních váčků a je tak možná výměna dýchacích 

plynů.  Proto je 24. týden hranicí viability plodu při předčasném porodu“ (4).  

       Dostatečný počet kapilár pro dýchání se dosahuje v průběhu sedmého měsíce. 

pneumocyty druhého typu, které produkují surfaktant, což je látka fosfolipidové povahy, 

která snižuje povrchové napětí v alveolech a tím zvyšuje poddajnost plic, se začínají 

diferenciovat kolem 6. měsíce (4).  

 

1.3.2 Stavba dýchací soustavy 

           Dýchací soustava se skládá ze skupiny dutých orgánů (ústa a nos, hltan a hrtan, plíce) 

a trubic (průdušnice, průdušky, průdušinky), jimiž koluje vzduch a tím umožnují tělu 

výměnu plynů v okolním prostředí. 

           Dýchací soustava se dělí na: dýchací cesty, které jsou tvořeny nosními dutinami, 

vedlejšími dutinami nosními, ústy, hltanem, hrtanem průdušnicí a průduškovými cestami 

(průdušky a průdušinky) a plíce (1). 

           Všechny části dýchacích cest mají kostěný nebo chrupavčitý skelet, který usnadňuje 

průchod vzduchu. 

           Dýchací cesty se dělí na horní cesty dýchací, které se skládají z dutiny nosní, 

vedlejších dutin nosních a hltanu, který se dále dělí na tři části: na horní nosohltan, ústní část 

hltanu a hrtanovou část hltanu.  

 Úkolem horních cest dýchacích je prohřívání vdechnutého vzduchu díky hojenému 

prokrvení, zvlhčení výměškem velkého množství žláz na svém povrchu a filtrace neboli 

zbavení se nečistot a prachových částeček z vdechovaného vzduchu pomocí pohybu 

řasinkových buněk, které je vytlačují směrem ven. 
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          Dolní cesty dýchací, které se skládají z průdušnice, průdušky a jejich dalších větvení. 

Z průdušnice odstupují dvě hlavní průdušky, které se rozvětví na bronchioly. Z bronchiolů 

odstupují kanálky a váčky, na které nasedají plicní sklípky (alveoly) (1). 

 

1.3.3 Plíce (pulmones) 

         Plíce jsou párové orgány houbovitého charakteru, protože se skládají z velkého 

množství malých dutinek (plicní sklípky) do níž plicními cestami přichází vdechovaný 

vzduch.  

          Obě plíce jsou obaleny pleurou, tedy lesklou, serózní blánou, která je tvořená listy, 

ohraničující pleurální dutinu, v níž je podtlak, který umožnuje roztahování plic při dýchání. 

Poplicnice (pleura visceralis, pulmonalis) kryje povrch obou plic a je s nimi pevně srostlá. 

Pohrudnice (pleura parietalis) vystýlá pravou a levou pleurální dutinu. 

         Plíce jsou uloženy v pleurálních dutinách - v cavitas pleuralis dextra je uložená pravá 

plíce (pulmo dexter) a v cavitas pleuralis sinistra je uložena levá plíce (pulmo sinistra) (2). 

         V plicích při dýchání probíhá výměna plynů mezi vzduchem a krví. Plíce jsou velmi 

pružné, mají schopnost roztahovat se a smršťovat se. 

          Obě plíce jsou uloženy v hrudním koši. Vzájemně je odděluje prostor mezi hrudní 

kostí a páteří - mezihrudí (mediastinum), ve kterém je uloženo srdce, brzlík, průdušnice, 

průdušky, jícen a velké krevní cévy jako je srdečnice. 

          Pravá plíce je větší a dělí se na tři laloky, levá plíce je menší a dělí se na dva laloky, 

vzhledem k uložení srdce. Každá plíce má základní tvar kužele s otupělým vrcholem (1). 

 

1.3.3.1 Cévní zásobení plic 

            Krevní cévy, které vstupují do plic, tvoří dva různé systémy: funkční (malý plicní 

oběh), který umožnuje výměnu plynů mezi vzduchem a krví a vede cestou plicními tepnami 

a žílami (a. et v. pulmonales). Nutritivní oběh, který přivádí živiny do buněčných struktur 

plic a průdušek cestou rami bronchiales et v. bronchiales (1), (2). 

     Tepny funkčního oběhu začínají z pravé komory jako truncus pulmonalis, který se 

dále větví v a. pulmonales dexter et sininister a. pulmonalis se po vstupu do plicního hilu 

větví podél bronchů až k alveolům. Poté krev teče do venae pulmonales, které probíhají ve 

vazivu a sbírají se do sept mezi lalůčky a dále do sept mezi plicní segmenty. 

     V plicním hilu jsou v. pulmonales uloženy ventrálně a kaudálně od a. pulmonalis dex  

et sin probíhají dvě pravé a dvě levé v. pulmonalis do levé předsíně srdeční.  
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      Nutritivní oběh tvoří tepenné rammi bronchiales - jeden vpravo a dva vlevo 

odstupující z hrudní aorty. Rami bronchiales vyživují průdušky (bronchy), mízní uzliny plic 

a dosahují až k poplicnici. 

       Před narozením byly rami bronchiales hlavními zdroji krve pro vyvíjecí se a rostoucí 

plíce (2). 

 

1.3.3.2 Nezralé plíce a hrudník 

       Plíce novorozence nejsou dostatečně zralé a neprodukují surfaktant, který vystýlá 

plicní sklípky, a pomáhá jim udržovat se rozepjaté a brání jejich kolapsu. Okolo 22. týdne 

gestace ve fetálních plicích začíná tvorba vlastního surfaktantu. Množství je dostatečné až 

po 34. týdnu gestace. Nedostatek surfaktantu mohou mít i děti, které jsou narozené v 

termínu, protože surfaktant se ničí při zánětu a nebo např. při vdechnutí plodové vody. 

        U nedonošených dětí, které mají nedostatek surfaktantu v prvních hodinách a dnech 

po porodu dochází ke kolapsu plicních sklípků (alveolů), a tím se vytváří v plicích drobná a 

nevzdušná ložiska, která se postupně zvětšují, a tím se zhoršuje výměna plynů. 

      Anatomická nezralost plic je další příčinou dechových obtíží u nezralých 

novorozenců. Nezralé plíce mají menší množství plicních sklípků a tím i menší plochu pro 

výměnu plynů. Proto tito novorozenci nedokážou vyvinout dostatečné dechové úsilí a 

dýchání je pro ně velmi namáhavé. Některé by dokonce bez pomoci a léčby dýchaly jen 

velmi obtížně nebo také vůbec. Tento stav bývá často spojen s oběhovou nestabilitou, kdy 

se nezralé srdce nestahuje zcela adekvátně a miminko tak není schopné udržet si potřebný 

krevní tlak k dobrému prokrvování všech orgánů (5). 

       Hrudník předčasně narozeného dítěte není pevně vyvinut a dostatečně osifikovaný. 

Hrudní koš je poddajný a neumožnuje dostatečnou oporu ventilačnímu úsilí. Při výdechu 

nedrží tvar a usnadňuje kolaps plic. Nezralý novorozenci mají vyšší postavení bránice, které 

je dané objemnější břišní dutinou s vysokým stavem bránice a inspiračním postavení 

hrudníku (4). 
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2 NEZRALÝ NOVOROZENEC 
 

 Za nezralého novorozence se považuje takové dítě, které je narozeno před 

dokončeným 37. týdnem těhotenství. Předčasně narození novorozenci se dělí do tří skupin 

zralosti dle gestačního věku a hmotnosti. Podle klasifikace gestačního věku je lehce nezralý 

novorozenec narozen do 38. týdne, středně nezralý do 34. týdne, velmi nezralý do 32. týdne 

a extrémně nezralý je narozen do 28. týdne. 

 Podle klasifikace porodní hmotnosti je lehce nezralý novorozenec narozen s váhou 

2001 až 2500g, středně nezralý má hmotnost kolem 1500 až 2000g, velmi nezralý má 

hmotnost od 1001 až 1500g a extrémně nezralý novorozenec má hmotnost do 1000 g. 

Nezralý novorozenci představují asi 5 - 10% živě narozených novorozenců (6). 

2.1 Faktory ovlivňující nezralost 

 Nízká porodní hmotnost a předčasně narození může být způsobeno různými faktory. 

Podílejí se na nich chorobné stavy matky i dítěte. Jednou z nejvýznamnějších příčin 

předčasných porodů je infekce. Infekce se může dostat do dutiny děložní, která je následně 

vyvolá zánět placenty a plodových obalů. Výjimkou není ani napadení plodu (6). 

 Dalšími příčinami mohou být způsobené faktory ze strany matky. Lze sem zařadit 

chronické onemocnění ledvin, srdeční vady, různá onemocnění dělohy, diabetes mellitus 

špatná životospráva (alkohol, drogy), také stres, nebo předčasné odlučování placenty a 

v neposlední řadě také věk, nízký či vysoký. Ze strany dítěte lze mezi příčiny zařadit právě 

infekci plodu a vrozené vady. V některých případech příčina předčasného porodu není 

známá (7).  

 „Vyhlídky na přežití nedonošených dětí jsou samozřejmě tím větší, čím větší je 

porodní hmotnost a čím je dítě zralejší. Nedonošené děti umírají především na syndrom 

respirační tísně, infekce, vrozené vady a porodní poranění“ (6 str. 79). Největší úmrtnost až 

95% je u dětí do 1000g, naopak u dětí s hmotností nad 1000g úmrtnost klesla až na 5% (6). 

2.2 Makroskopické a klinické znaky nezralosti 

 Na rozdíl od fyziologického novorozence, který má správný věk, hmotnost, ale i 

makroskopické a klinické znaky zralého miminka, má nezralý novorozenec velké nedostatky 

a rozdíly nejen ve váze a stáří.  
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2.2.1 Makroskopické znaky  

        Kůže novorozence je velmi tenká, vrásčitá a lesklá. Převážné na šíji se objevuje tzv. 

lanugo, tedy drobné chloupky.  

        Podkožní tukový polštář je minimální, malé zásoby hnědého tuku a svalstvo je 

nedostatečně vyvinuté. Kožní rýhy na ploskách a dlaních téměř chybí, ploska je hladká. 

Nehty nedosahují ke konečkům prstů a ušní boltce jsou velmi měkké a netvarované, protože 

chrupavka není dostatečně vyvinuta. 

         Lebeční kosti jsou měkké a obličejová část hlavy je znatelně menší než mozková část 

hlavy.  

         Prsní bradavky jsou velmi malé, není zřetelně rozpoznatelný dvorec. U dívčího 

genitálu prominuje klitoris a velké stydké pysky nepřekrývají malé stydké pysky. U 

chlapeckého genitálu varlata nejsou sestouplá a skrotum není rýhované a pigmentované (6), 

(7). 

          

2.2.2 Klinické znaky 

          Časné komplikace na úrovni téměř všech orgánových systémů jsou důsledkem 

neschopnosti udržovat stálé vnitřní prostředí. Nezralý novorozenec má relativně velký 

tělesný povrch a minimální vrstvu podkožního tuku, a tak rychle ztrácí teplo, nebo naopak 

se může i rychle přehřát. Má nezralé termoregulační mechanismy. Velká kožní propustnost 

a relativně velký povrch vedou k významným ztrátám tekutin perspirací v prvních dnech 

života. Nezralý novorozenci trpí silnější žloutenkou a mají sklon k anemii (8). 

         Nevyzrálost plic může vést k rozvoji syndromu dechové tísně (RDS) a mít chronické 

následky, tedy rozvoj chronické plicní nemoci, či respirační selhání. Oběhová nestabilita se 

může projevit hypotenzí a hypoperfúzí orgánů, přispívat může také Botalova arteriální dučej, 

nebo následné srdeční selhání. 

         Časně po narození mohou vznikat akutní poškození mozku jako je komorové 

krvácení, které může mít i dlouhodobé následky. Dále se u nervového systému projevuje 

nezralost poruchou koordinace sání a polykání, třesem a nezralostí reflexů (6), (8). 

        Nezralost gastrointestinálního traktu se projevuje problémy s příjmem a tolerancí 

potravy s opakovaným zvracením. Je zde nebezpečí rozvoje NEC (nekrotizující 

enterokolitidy). Nezralost jater se projevuje novorozeneckou žloutenkou, otoky a 

krvácivými projevy. Tubulární a glomerulární nezralost ledvin vede k vyšším ztrátám vody 
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a solí, a tím způsobují dehydrataci a naopak neschopnost vyloučit nadmíru vody a solí se 

tvoří otoky (6).    

           Vzhledem k nezralosti imunitního systému je nezralý novorozenec náchylnější 

k infekcím. Toxicita kyslíku při oxygenoterapii se může projevit retinopatií, v důsledku 

nezralé sítnice. 

           Čím dříve se dítě narodí, výrazně stoupá četnost těchto komplikací a tím je závažnější 

i jejich průběh (8). 

2.3 Fyziologický novorozenec  

Fyziologický zralý novorozenec je narozený mezi 38 - 42. týdnem gestace s 

průměrnou hmotností kolem 3200 až 3300g a tělesnou délkou  48 - 54 cm. Všechny orgány 

má plně funkční, bez problémů se přizpůsobí samostatnému životu ve vnějším prostředí.  

Po narození začne spontánně dýchat, po několika minutách dýchá frekvencí kolem 

40 dechů/min. Má pravidelnou srdeční akci kolem 130/min. Dokáže udržet tělesnou teplotu 

v konečníku 36,8°C. Má základní reflexy, především výživové – pátrací, sací, polykací (9). 

 

2.3.1 Znaky fyziologického novorozence 

Zralý novorozenec má dobře vyvinutý tukový polštář. Kůže je růžová a kryta 

mázkem. Na hlavičce má jemné vlasy. Nehty přesahují špičky prstů a na ploskách nohou je 

znatelné rýhování po celé ploše. Prsní bradavky jsou dobře viditelné a vyvinuté. Ušní boltce 

mají vyvinutou chrupavku. Chlapecký genitál má již skrotum rýhované, pigmentované a 

varlata jsou sestouplá.  U dívčího genitálu velké stydké pysky překrývají malé stydké pysky 

(9). 
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3 PATOLOGIE DÝCHACÍ SOUSTAVY 

3.1 Syndrom dechové tísně (RDS) 

 Jedná se o akutní plicní onemocnění, které postihuje až 90% předčasně narozených 

dětí s porodní hmotností nižší než 1000g. Čím dříve se dítě narodí, tím je větší 

pravděpodobnost vzniku RDS.  Začíná brzy po porodu, ale může se vyvinout i s odstupem 

několika hodin. Toto onemocnění patří mezi nejčastější příčiny mortality a morbidity 

v neonatologii (5). 

 Hlavním rizikovým faktorem vzniku RDS je tedy nezralost novorozence. S nezralostí 

souvisí tři faktory patogeneze RDS, a to nedostatek surfaktantu, strukturální nezralost plic a 

strukturální nezralost hrudníku. 

 Nedostatek surfaktantu vede k růstu povrchového napětí alveolů. Nárůstem 

povrchového napětí alveoly kolabují. Ke kolapsu dochází především ve výdechu. V plicích 

vznikají ložiskové atelaktázy a snižuje se funkční reziduální kapacita. Vznik atelaktáz 

narušuje výměnu dýchacích plynů a vede k hypoxemii. 

 Nedostatek surfaktantu snižuje poddajnost plic, která vede ke snížení dechového 

objemu. Novorozenec tak musí zvýšit dechovou práci, která si žádá vyšší přísun kyslíku, 

který ventilací nelze zajistit. Prohlubující se hypoxemie rychle unavuje dýchací svaly. 

 Hypoxemie a atelaktázy vedou ke změnám v plicní cirkulaci, čímž dochází k plicní 

vazokonstrikci a hypoperfuzi plic. Zvýšeným odporem plicního řečiště stoupá množství 

krve.  Krev prochází pravolevými zkratky a narůstá tak hypoxemie. 

 Hypoperfuze plic a hypoxemie přispívají k poškození endotelu plicních kapilár a 

alveolárního epitelu, a tím dalšímu rozvoji dechové tísně. 

 Plicní hypertenze vzniká jako následek plicní vazokonstrikce, zvyšuje hydrostatický 

tlak v plicních kapilárách a spolu se sníženým onkotickým tlakem, který je u 

hypoproteinemie u nezralých novorozenců, usnadňuje únik tekutiny do plicního intersticia. 

Vzniká tak plicní otok. Do intersticia a alveolů se dostává tekutina s vysokým obsahem 

bílkovin. Bílkoviny se vysráží v alveolech s následnou formulací hyalinních blanek. 

Společně s plicním otokem ztěžují difúzi dýchacích plynů (4) 

 Základní zobrazovací metodou je zde skiagrafie. Vyšetření se provádí v předozadní 

projekci (AP) tedy v leže na zádech, většinou v inkubátoru.  Důležité je správně vyclonit 

oblast zájmu, a tím se vyhnout zvýšené radiační zátěže pro malého pacienta. Pro přesnější 

posouzení velikosti a tvaru srdce, se snímek provádí ve visu v předozadní projekci a také 

v šikmých projekcích. 
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 Klasickým RTG obrazem je mléčné zastínění plicní tkáně se vzdušnou náplní 

bronchiálního stromu. Vzdušnost plíce je snížená, nejprve se objevují drobné retikulární 

granulace okolo plicních hilů, která se postupně zvětšuje a šíří se do periferie, kde splývá až 

do obrazu tzv. bíle plíce, která je typická pro 4. stupeň nálezu (4), (10).  

 

3.1.1 Klinické známky RDS 

 Mezi příznaky RDS patří tachypnoe, tedy zrychlené, dýchání (více než 60 

dechů/min). Dyspnoe, což je ztížené dýchání, které se projevuje zatahováním mezižeberních 

prostorů a úponů bránice při nádechu. 

 Dále to může být vrnění (gruting), což je zvukový fenomén, který je vyvolaný 

výdechem proti zavřené glottis. Jedná se o naříkavý, stonavý výdech. Pomáhá při udržení 

pozitivního tlaku v dýchacích cestách.      

          Dalším příznakem je tachykardie, tedy zrychlená srdeční činnost, která činí více než 

160 úderů/ min. Posledním znakem je promodralé zbarvení kůže, tedy cyanóza. Cyanóza 

nemusí být přítomna, pokud je novorozenec současně anemický (4), (8). 

 

3.1.2 Rizikové faktory 

 Kromě nezralosti, která je na prvním místě u rizikových faktorů sem lze zařadit i 

faktory jako je např. porod s císařským řezem, těhotenství s cukrovkou nebo mužské pohlaví 

plodu. Naopak existují i protektivní faktory, které riziko vzniku RDS snižují. Patří sem např. 

ženské pohlaví plodu, protože ženské pohlavní orgány stimulují syntézu fosfolipidů 

surfaktantu (4). 

 

3.2 Nejčastější plicní příčiny RDS 

3.2.1 Nemoc hyalinních membrán (HMD) 

 HMD nebo také idiopatický RDS je způsobeno anatomickou a funkční nezralostí 

plic, s čímž také souvisí nedostatek surfaktantu. Silně nezralý novorozenec má plíce ještě 

v sekulárním vývojovém stádiu s relativně malým vnitřním povrchem a velkým podílem 

intersticiální tkáně (11). 

 Hlavním znakem funkční nezralosti je nedostatečná schopnost udržovat reziduální 

objem, což je způsobené nedostatečnou produkcí surfaktantu. Výsledkem jsou fokální 

atelaktázy. HMD postihuje zejména silně nezralé novorozence s porodní hmotností méně 
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než 1500g. Rozvíjí se rychle v prvních hodinách po narození a je zde nutná a potřebná 

ventilační podpora a aplikace surfaktantu (8). 

 

3.2.2 Tranzistorní tachypnoe 

 Někdy označována jako syndrom vlhké plíce. „Je způsobena prodlouženou očistou 

plic od plicní tekutiny“ (8 str. 119). Vyskytuje se především u nezralých novorozenců, ale 

výjimkou nejsou ani zralí novorozenci, narozeni císařským řezem, po asfyxii nebo dítě 

diabetické matky. Příznaky jsou patrné od narození, někdy je potřebná ventilační podpora. 

Hlavním příznakem je tachypnoe, která se během dvou nebo tří dnů zcela normalizuje, čímž 

nevede k respiračnímu selhání. Na RTG snímku je v typických případech obraz vlhké plíce 

(8), (11). 

 

3.2.3 Bronchopulmonální dysplazie (BPD) 

 BPD  lze definovat jako přetrvávající závislost původně nezralého novorozence na 

kyslíku nebo ventilační podpoře v postkoncepčním věku 36 týdnů. BPD je způsobený mnoha 

faktory. Kombinací anatomické a funkční nezralosti plicní tkáně s působením nepříznivých 

vlivů infekce, aspirace plodové vody, podávání kyslíku atd., vzniká BPD. RTG snímek 

prokáže fibrotizaci plic s fokálním emfyzémem (8). 

 

3.3 Léčba RDS 

 Oxygenoterapie - je nutná k zabránění hypoxického poškození orgánů a to 

především mozku. Důležité je přesné dávkování, protože vysoké dávkování by mohlo 

způsobit hyperoxemii s rizikem poškození sítnice. Obvykle se používá kontinuální měření 

saturace hemoglobinu kyslíkem pomocí pulzního oxymetru. Kyslík musí být zvlhčený a 

ohřátý. 

 Ventilační podpora - zahrnuje distenční léčbu a ventilaci plic. K distenční léčbě se 

používá trvalý přetlak v dýchacích cestách CPAP - (continous positive airway pressure), 

který je aplikovaný nosní kanylou. 

 Umělá ventilace zcela nahrazuje spontánní dechové úsilí dítěte, což vyžaduje 

zavedení endotracheální rourky. 

 Surfaktant - je využívaný při léčbě vyššího stupně RDS. V současnosti se používají 

preparáty přírodního surfaktantu, které jsou získány z hovězích a prasečích plic. Do 
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budoucna se uvažuje o rekombinantním lidském surfaktantu. Surfaktant se aplikuje na konec 

endotracheální rourky, nově už i bez endotracheální rourky. Účinek je okamžitý a projeví 

se zvýšenou poddajností plic (8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

4 PATOLOGIE CNS 

4.1 Nitrolebeční krvácení (Intrakraniální hemoragie) 

Nitrolební krvácení (dále jen ICH) představuje stále velký problém v neonatální péči 

nezralých novorozenců. Vyskytuje se asi u 20 - 30% dětí s porodní hmotností pod 1500g a 

až u 60% dětí porodní hmotností nižší než 1000g. 

ICH je hlavním problémem nedonošenců. U donošených dětí se vyskytuje vzácně a 

pokud k tomu dojde, jedná se o traumatickou záležitost, nebo rupturu cevní malformace. 

Častým místem krvácení, na rozdíl od nedonošenců, je oblast bazálních ganglii a oblast 

mozečku. 

 Nejčastější je krvácení do germinální matrix (GM), tedy zárodečné vrstvy, která je 

od ostatních komor oddělena pouze tenkou vrstvou ependymálních buněk. 

 GM má vysokou miotickou a metabolickou aktivitu, kterou doprovází bohaté cévní 

zásobení. GM obklopuje bazální ganglia. Zde vznikají a následně migrují do mozkové kůry 

nervové buňky. Tato oblast je velice citlivá na změny v rychlosti krevního tlaku. Germinální 

matrix zaniká po dovršení 34. týdnu gestace. 

 Na vzniku krvácení u nedonošenců se podílí fragilita kapilár, GM, choroidální 

plexus, snížená schopnost regulace průtoku krve. Jako příklad vzniku krvácení lze uvést 

křeče, apnoe, vysoké rychlosti infuzí, poruchy žilního odtoku při RDS, pneumotorax. 

Nejčastěji krvácení vznikne do 72 hodin stáří. Vznik krvácení po týdnu je vzácný. 

 Základním momentem vzniku krvácení je hypoxicko ishcemický inzult, který vede 

ke ztrátě tzv. autoregulace průtoku krve mozkem a dochází k ruptuře cév v oblasti GM pod 

výstelkou (ependym) postranních komor mozku. Jedná se o tzv. subependymální krvácení 

(SEK) (8), (12). 

 Krvácení pod výstelkou postranních komor se může zastavit a resorbovat. Jejím 

následkem je cysta. Dále může dojít k provalení hematomu do postranních komor, 

k rozšíření postranních komor a nakonec i k provalení krvácení do mozkové tkáně. Na tomto 

podkladě je uváděna klasifikace dle Papilleho do 4 stupňů: 

1. Stupeň: subependymální krvácení 

2. Stupeň: krvácení do postranních komor bez dilatace komor 

3. Stupeň: krvácení do postranních komor s dilatací komor 

4. Stupeň: provalení krvácení do mozkové tkáně 

  Klinické příznaky jsou nespecifické, malá krvácení jsou asymptomatická, u větších 

se projevují změny svalového tonu, šok, pokles krevního tlaku, nadměrná dráždivost, křeče. 
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 Dále si při těžkých krváceních může rozvinout posthemorargický šok a projevy 

nitrolební hypertenze a hyperbilirubenemii. Laboratorní obraz vykazuje anemii, 

hyperkapnii, pokles počtu krevních destiček. 

 Hlavním diagnostickým vyšetřením je ultrasonografie, která se provádí přes velkou 

fontanelu, dále pak CT či MR. Používá se také punkční odběr mozkomíšního moku 

z lumbální oblasti. Vyšetření mozkomíšního moku ukazuje masivní příměs erytrocytů a 

zvýšené množství bílkoviny. U nezralých novorozenců je nezbytně potřebné dělat USG 

pokaždé 2. až 3. den po narození. 

 Samotná léčba spočívá ve stabilizaci krevního oběhu a dýchání, korekci 

koagulačních poruch a anemii. Používá se ethamsylat (diconone), barbituráty a vitamin E. 

 K intrauterinní prevenci se používá aplikace kortikoidů a vitamin K matce při 

předčasném porodu. Pomáhají snižovat výskyt ICH. 

 Postnatální prevence spočívá především v udržení stálosti vnitřního prostředí, 

Důležitá je také sesterská péče, která se vyvaruje všech spouštěcích faktorů, jako je častá 

nešetrná manipulace s dítětem, sledování změn krevního tlaku a mnoho dalšího.  Tento 

proces je nepostradatelný, protože ICH vede k úmrtí dítěte. Při přežití má dlouhodobé 

následky jako je např. hydrocephalus (8), (12). 
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5 OBECNÁ RADIOLOGIE 

5.1 Vlastnosti rentgenového záření a vznik rentgenového obrazu 

 Rentgenové záření (dále jen RTG) je pronikavé elektromagnetické záření o velmi 

krátkých vlnových délkách a vysokých frekvencích. Prochází hmotou i vakuem a jeho 

intenzita klesá se čtvercem vzdálenosti od zdroje. Šíří se přímočaře a okem je neviditelné. 

RTG má ionizační účinky (tzn., že množství energie, které nese, stačí na uvolnění elektronu 

z atomu) (10).  

Nejdůležitější vlastnosti toho záření jsou: 

1) Proniká hmotou – při průchodu je RTG záření zeslabováno. Na samotném 

zeslabování se podílí tři faktory: absorpce, rozptyl a tvorba elektronových párů 

Absorpce - se vysvětluje fotoefektem. Při něm kvantum (foton) X narazí na některý 

oběhový elektron atomu a předá mu veškerou energii a zaniká. Elektron, na který 

foton narazil, vylétne mimo svou slupku a tedy mimo oblast silového pole atomu a 

dojde k ionizaci. Když elektron zůstane v silovém poli atomu, dostane se atom do 

vybuzeného stavu. Při návratu z vybuzeného do klidového stavu je vyzářená 

energie tím větší, čím byl elektron vybuzen na vyšší energetickou slupku atomu, 

znamená to, že i při absorpci se tvoří sekundární záření. 

Rozptyl - je klasický a Comptonův. U klasického rozptylu dochází ke srážce 

rentgenového kvanta a obíhajícího elektronu. Při srážce se vychýlí kvantum záření 

z původního směru, ale neztratí žádnou energii a elektron s nevychýlí z dráhy. U 

Comptonova rozptylu se srazí kvantum záření s elektronem, záření se vychýlí 

z původního směru a ztrácí část energie. 

       Tvorba elektronových párů - tj. pozitronu a elektronu. Vzniká pouze při užití 

velmi tvrdého záření X, které se v diagnostice nepoužívá. Zeslabení záření X při 

průchodu hmotou závisí především na tloušťce hmoty, kterou záření prochází. Čím 

je tloušťka větší, tím je zeslabení větší (13). 

 

2) Luminesenční efekt - spočívá v tom, že záření vyvolá při dopadu na některé látky 

jejich světélkování, které přemění neviditelné RTG záření na záření viditelné. Lze to 

docílit pouze při interakci s určitými látkami jako je např. jodid cesia, wolfram 

vápenatý a gadolinium. Tyto látky se nazývají luminofory. Světélkování může být 

dvojí. Fluorescence - je stav, kdy určitá látka světélkuje jen po dopadu záření. 
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Fosforence -  je stav, kdy určitá látka světélkuje ještě nějakou dobu po dopadu záření 

(10). 

3) Fotochemický efekt – „působením RTG záření na fotografický materiál dochází ke 

změnám v jeho chemickém složení“ (10 str. 22). A to proto, že X záření působí na 

halogenidy stříbra tak, že uvolňuje jejich vzájemnou vazbu. Mění iont stříbra a bromidu 

na neurální a tom stříbra a atom bromu- ty jsou schopny vyvolávání (13). 

4) Ionizační efekt – RTG záření nese postačující energii k ionizaci atomů nebo molekul 

ozářené látky. Dopadem RTG kvanta na elektron atomu může dojít k vyražení 

elektronu mimo atom, přičemž se poruší elektronová rovnováha atomu (10), (13). 

5) Biologický efekt – RTG záření ve větších dávkách může být nebezpečné a škodlivé 

pro lidský organismus. Také může způsobit trvalé poškození buněk a tkání (10).   

5.2 Vznik rentgenového záření 

 Umělým zdrojem záření X je rentgenka nebo také rentgenová trubice, je to speciální 

vakuová elektronka. Je to tedy klasická dioda zapojená v obvodu s vysokým napětím cca 20 

- 200 kV (10).  

 Katoda - má tvar spirály. Při rozžhavení katody dojde k emisi elektronů a vzniká 

elektronový mrak. 

 Anoda -  „je zhotovena z těžkého materiálu, nejčastěji z wolframu, který má vysokou 

elektronovou hustotu, takže dopadající elektrony jsou velkou odpudivou silou prudce 

zabrzděny“ (10 str. 28). Anoda je místem vzniku záření.  

 V rentgence nejdříve musí dojít k nažhavení katody. Pokud dáme mezi katodu a 

anodu napětí desítek kV, tak s elektrony dají do prudkého pohybu k anodě. Po dopadu na 

anodu se elektrony prudce zabrzdí. Při nárazu na anodu se jejich kinetická energie mění z 1% 

v záření X a zbylých 99% se mění v teplo. Je to proto, že jen asi 1% elektronů pronikne až 

ke slupce K nebo L, nebo také jádru atomu wolframu (13).  

Při dopadu a anodu vzniká RTG záření dvojího typu: brzdné a charakteristické 

 Brzdné záření – „Vzniká interakcí elektronu a jádra atomu anody“ (13 str. 9). 

Důležitý je materiál anody, konkrétně na ohnisku anody rentgenky, na kterou dopadá většina 

elektronů, které vylítly z katody (13). 

 Charakteristické záření – tvoří jen některé vlnové délky. Vzniká interakcí 

s obalovými elektrony. Elektron letící z katody vyrazí ze slupky K nebo L, což jsou slupky 

blízko jádru atomu anody elektron. Vznikne tak volné místo, na které přeskočí elektron ze 
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vzdálené slupky. Protože na slupkách vzdálených je kinetická energie vyšší než na slupkách 

bližších k jádru, uvolní se přebytečná energie ve formě záření X. Důležitý je materiál anody, 

konkrétně na ohnisku anody rentgenky, na kterou dopadá většina elektronů, které vylítly 

z katody (10), (13). 

 

Vznik rentgenového obrazu 

 V rentgence vzniká pronikavé elektromagnetické X - záření, které prochází přes 

vyšetřovaný objekt a část záření se absorbuje v závislosti na tloušťce a hustotě tkáně. Zbylá 

část záření prochází tkání a je následně zobrazena bud fotograficky nebo na luminiscenčním 

stínítku, a v neposlední řadě nověji již pomocí elektronických detektorů. Při expozici RTG 

záření vzniká rentgenový obraz dané vyšetřované tkáně.   

 Vzniklý RTG fotografický  obraz představuje negativní zobrazení  hustoty tkáně: to 

jsou místa s nízkou hustotou což jsou měkké tkáně, které mají nižší absorbci a na filmu se 

zobrazují zčernáním, kdežto místa s vysokou hustotou, což jsou  např. kosti, které více 

absorbují  RTG záření  jsou  na filmu zobrazena světle (10). 

5.3 Skiagrafie  

 Skiagrafie je zobrazovací technika, která využívá rozdílnou absorpci záření 

v různých tkáních. Poskytuje dvourozměrný sumační obraz anatomické struktury. Skiagrafie 

je prosté RTG snímkování, při kterém dopadá RTG záření prošlé vyšetřovanou tkání na 

fotografický film, který obsahuje halogenidy stříbra. Na filmu vzniká tzv. latentní obraz, 

který se vyvoláním a ustálením filmu zviditelní. 

 Dnešní moderní doba umožnuje přechod od skiagrafických přístrojů s filmovou 

technologii k přístrojům s přímou a nepřímou digitalizací (viz. Příloha č. 3). 

 Nepřímá radiografie používá speciální folie, které jsou uložené v kazetách. 

Dopadající záření stimuluje fosforovou vrstvu, z nichž je obrazová informace získána 

laserovým skenováním jednotlivých bodů folie. Latentní obraz je tímto způsobem převeden 

v digitální podobě do počítače s možnostmi dalších úprav a archivace. 

 Přímá radiografie využívá detektory k zachycení ionizujícího záření a k převodu na 

elektrický signál. Signál je registrován počítačem v digitální podobě. 

 Velkým přínosem jsou v pediatrické radiologii pojízdné skiagrafické přístroje, které 

umožnují snímkování především na jednotce intenzivní péče (dále jen JIP) a 

neonatologickém oddělení. Malý pacient nemusí být transportován na speciální pracoviště, 
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což je velice šetrné a výhodné. Výhodou je okamžité zobrazení dané snímkované oblasti 

(viz. Příloha č. 2). 

 Mezi základní skiagrafické vyšetření v diagnostice u novorozenců patří snímek plic 

a srdce, snímek břicha nebo nativní snímek lebky. Plíce se snímkují obvykle v inkubátoru a 

to většinou na zádech.           

 Hodnocení snímku plic u novorozenců vyžaduje velké zkušenosti a znalosti. 

Fyziologický stín je objemnější, stejně tak jako mediastinum, než u dospělých. Thymus 

může mít abnormální velikost a tím překrývat plíce (14). 

5.4 Ultrasonografie (USG) 

 Ultrasonografie (dále jen USG) nebo také sonografie či ultrazvuk, je zobrazovací 

metoda, která využívá odrazy ultrazvukových vln od tkání s různou akustickou impedancí. 

Akustická impedance nám určuje prostupnost USG prostředím.  Ultrazvuk je akustické 

vlnění, které má stejnou fyzikální podstatu jako zvuk, ale pro lidské ucho je neslyšitelné 

(10). 

 USG vlnění se odráží na makroskopických rozhraních dvou prostředí s různou 

akustickou impedancí. Rozptyluje se na mikroskopických rozhraních struktur, láme se a 

absorbuje se, to znamená, že při průchodu hmotou se postupně ztrácí jeho energie a 

přeměňuje se na teplo (15). 

 Zdrojem USG vlnění jsou látky s piezoelektrickými vlastnostmi, jako je např. 

bariumtitanat. Jedná se o krystaly, které když se stlačí, tak vzniká na jejich povrchu 

elektrický potenciál. Při převodu elektrického potenciálu na jeho povrch se zase krystal 

deformuje, po přerušení proudu se rozkmitá. Jsou to tedy destičky, které se vlivem 

periodického nabíjení elektrickým proudem smršťují a rozpínají, čímž vzniká mechanické 

vlnění (14). 

 Piezoelektrický krystal je uložen v sondě, která může mít různé tvarové konstrukce. 

Nejčastější jsou sondy sektorové, lineární a konvexní. V diagnostice se využívá 

piezoelektrické sondy o frekvencích 2 - 18 MHz. Tyto frekvence se nejlépe šíří v kapalinách, 

v pevných látkách a plynech jsou naopak tlumeny. 

 Hranice tekutého prostředí představuje tak výrazné rozhraní, že na něm dochází 

k odrazu téměř všeho USG  vlnění. Proto nelze vyšetřovat orgány uložené za skeletem nebo 

plynem. Příkladem jsou plíce. 
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 Významnou výjimkou vyšetření struktur za skeletem je transkraniální dopplerovské 

vyšetření hlavních kmenů mozkových tepen (10). 

 Mezi základní USG postupy se řadí zobrazování v reálném čase a Dopplerovské 

zobrazování. Zobrazování v reálném čase je dvourozměrné USG zobrazení. Dopplerovské 

zobrazení využívá Dopplerovského jevu k diagnostice cévních patologii nebo i k posouzení 

charakteru prokrvení. Dopplerův princip spočívá v tom, že frekvence jakéhokoli vlnění, tedy 

i US se mění při odrazu od pohybující se objektu. 

 USG encefalografie je důležitou zobrazovací metodou v diagnostice nezralých 

novorozenců při intrakraniálním krvácení. Přičemž je nejvhodnější místo vyšetření velká 

fontanela, která se uzavírá do 18 měsíců. Právě neuzavřená fontanela, tenká temporální 

oblast a relativně přístupná zadní jáma přes velký týlní otvor umožnují zobrazit 

intrakraniální oblasti téměř v celém rozsahu. Při echoencefalografii se používají konvexní 

sondy 5 - 11 MHz, podle velikosti dítěte. 

 Novorozenci jsou většinou vyšetřovány v leže v inkubátoru. USG je také významnou 

metodou diagnostice patologických lézí oblasti břicha, urogenitálního traktu a dysplazie 

kyčelních kloubů (15). 

 USG nepoužívá při zobrazování IZ, je tedy považována za bezpečnou a šetrnou 

metodu při vyšetřování v neonatologii a porodnictví, kde hraje velice důležitou roli. 

 

5.5 Magnetická rezonance (MRI) 

 Magnetická rezonance (dále jen MRI) je zobrazovací metoda nevyužívající 

rentgenové paprsky. Slouží k zobrazení především k vnitřních částí lidského těla (viz. 

Příloha č. 4). 

  Tato metoda je založena na principu zjišťování změn magnetických momentů 

souborů jader prvků s lichým protonovým číslem uložených v silném statickém 

magnetickém poli po aplikaci radiofrekvenčních pulzů (14). 

Tím, že atomová jádra rotují kolem své osy (spin), vzniká kolem jader s lichým protonovým 

číslem magnetické pole. V MRI diagnostice se využívá atom vodíku, který obsahuje v jádře 

jediný proton. Vodík je obsažen ve 2/3 tkáně a lze ho dobře změřit, protože jeho magnetický 

moment je relativně silný (14), (15). 

 Pokud vložíme danou tkán do silného zevního magnetického pole, tak dojde 

k uspořádání spinů protonů do jednoho směru. V tomto stavu koná magnetický moment 
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protonů dva druhy pohybu: rotuje kolem své osy a rotuje po plášti pomyslného kužele- 

precese. Pokud je v tento moment aplikován radiofrekvenční pulz o frekvenci, která je 

shodná s frekvencí precese protonu, tak dojde na principu rezonance k vychýlení 

magnetického momentu z původního směru o určitý úhel a dojde také k synchronizaci 

precese všech protonů. Po skončení pulzu dochází k návratu do původního stavu. 

 Relaxační čas - čas, za který dojde k návratu do původního stavu 

 Relaxační čas T1 - čas nutný k návratu vychýleného magnetického momentu 

 Relaxační čas T2 -  „ rozsynchronizováni“ precese. 

 Oba tyto časy jsou závislé zejména na složení hmoty v okolí zkoumaných protonů. 

Tyto časy nelze měřit přímo. Při jejich měření se využívá porovnání jejich rozdílů  

 Signál, který se získá po sérii různých radiofrekvenčních pulzů, je elektromagnetické 

vlnění, které je možno registrovat pomocí přijímacích cívek a měřit tak jeho velikost. 

 K získání co nejkvalitnějšího obrazu musí být přijímací cívka uložena především co 

nejblíže k vyšetřované oblasti (14). 

 Obecnou výhodou MRI je zejména větší citlivost při zobrazování měkkých tkání 

oproti CT. Indikující výhodou je samozřejmě absence ionizující záření. Tedy žádná radiační 

zátěž na pacienta. Tato výhoda je rozhodující především při indikacích k vyšetření 

v neonatologii a v pediatrii. U nezralých novorozenců se MRI nejčastěji používá 

v diagnostice CNS (10). 

 U některých vyšetření na MRI je nutné nitrožilní podání kontrastní látky, které 

zvyšují kontrast zobrazované tkáně. Jedná se především o kontrastní látky 

s paramagnetickými a supramagnetickými vlastnostmi, které zkracují T1 a T2 relaxační 

časy. Nejčastěji používané kontrastní látky jsou cheláty gadolinia, jsou to např. Magnevist 

(12), (14). 

 MRI vyšetření je časově náročnější metoda, kdy nejčastější vyšetření trvají kolem 

10-30 minut, proto jsou s ní spojená některá opatření jako je analgosedace a anestezie. 

 Při samotném vyšetření pacient leží na zádech a ruce má podél těla. Hlava je uložena 

do speciální cívky. Pacient musí být neustále pod dozorem radiologického asistenta a lékaře. 

Pokud je pacient v anestezii je nutná přítomnost anesteziologa a anesteziologické sestry, 

které kontrolují pacienta po celou dobu vyšetření. 

 Neonatologie je medicínský obor zabývající se péčí o novorozence zdravé, nemocné 

i nezralé novorozence s nízkou porodní hmotností. 
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 Nejčastější onemocnění spojeno s nezralostí se vyskytuje u dýchací soustavy, trávící 

soustavy a centrální nervové soustavy, kdy nezralost orgánů způsobí komplikace, které 

novorozence ohrožují na životě, jsou spojené většinou s dlouhodobou léčbou a mohou být 

zdrojem i komplikací do budoucna. Při diagnostice těchto patologií patří zobrazovací 

metody k základním a standardním vyšetřovacím postupům. Kormě diagnostického 

významu mají důležitou roli i v průběhu samotné léčby. 

 Zobrazovací metody umožnují získat pohled do těla nemocného. V moderní 

medicíně hrají zobrazovací metody velice důležitou roli v diagnostice patologií CNS  a 

dýchací soustavy u nezralých novorozenců.       

  Radiodiagnostika novorozenců vyžaduje speciální znalosti vyšetřovacích postupů a 

znalosti z neonatologie. Snímkování novorozenců je důležité vždy důsledně zvažovat, 

protože jsou citlivější k účinkům ionizujícího záření. Snímkování novorozenců upravují 

Národní radiologické standardy (NRS), které vycházejí z požadavků Evropské komise 

„European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images in 

Pediatrics“ (10). 

 Důležité je používat RTG přístroje s vysokofrekvenčním generátorem, napětí 

rentgenky 60 - 65 kV a používat co nejkratší expoziční čas. Samozřejmostí je také přené 

vyclonění oblasti zájmů, aby se vyšetření nemuselo opakovat a použití stínících pomůcek 

pro ochranu ostatních částí těla-gonády. Samozřejmě pokud stínění nebrání zobrazení zájmu. 

 Snímkování novorozenců upravují Národní radiologické standardy (NRS), které 

vycházejí z požadavků Evropské komise „European Guidelines on Quality Criteria for 

Diagnostic Radiographic Images in Pediatrics“ (10). 

 Radiodiagnostické zobrazovací metody jsou značně spojeny s radiační zátěží pro 

malého pacienta. Je důležité si uvědomit, že novorozenec není malý dospělý a proto je 

nezbytné dbát na snížení radiační zátěže na minimum, a pokud je to možné vyměnit 

invazivní vyšetření za neinvazivní jako je např. USG nebo MRI. 

 Podmínky pro používání IZ v radiologii upravuje „Zákon č. 18/1997 Sb., novela č. 

13/2002 Sb. – (tzv. atomový zákon)“ a především „Vyhláška SÚJB o radiační ochraně č. 

184/1997 Sb., novela č. 307/2002 Sb.“ (16 str. 82). 

 Při snímkování je důležité postupovat dle principů radiační ochrany. 

 Princip zdůvodnění: Každý, kdo provádí činnosti, které vedou k ozáření nebo 

zásahu k omezení záření v důsledku radiačních nehod, musí dbát na to, aby každá činnost 
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byla odůvodněna svým přínosem, který musí vyvažovat rizika, které při této činnosti mohou 

vzniknout (16). 

 Princip optimalizace:  Každý, kdo provádí činnost, která vede k ozáření, je povinen 

dosáhnout a udržovat takovou úroveň radiační ochrany, aby riziko ohrožení života, zdraví 

osob a životního prostředí bylo tak nízké, jal lze rozumně dosáhnout při uvážení 

hospodářských a společenských hledisek. Tento princip se často označuje jako princip 

ALARA z angl. „as low as resonably achieveble“, tedy „(ozáření má být) tak nízké jak je 

rozumně možné (dosáhnout)“ (16). 

 Při snímkování nesmí být novorozenec zatížen ani ohrožen dlouhodobým 

vyšetřováním, nebo aplikací nevhodné neionické kontrastní látky. Vzhledem k tomu, že 

novorozenec má nedokonale vytvořenou termoregulaci, je důležité vytvořit vhodné teplé a 

sterilní prostředí. 

 Nezralí novorozenci se obvykle snímkují v inkubátoru, ale i přesto je někdy nutná 

přítomnost sestry nebo jiného doprovodu. Pokud při snímkování musí asistovat doprovod, 

musí být podepsáno poučení a informovaný souhlas o nelékařském ozáření s následným 

podpisem do deníku návštěv v kontrolovaném pásmu (15). 
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6 KOMPLIKACE NEZRALÝCH NOVOROZENCŮ DO 

BUDOUCNA 
 

S nezralostí dítěte souvisí mnoho problémů. Vzhledem k tomu, že tělíčku bylo 

zabráněno předčasným porodem dále se vyvíjet, vznikají často po narození závažné 

komplikace, které mohou být zdrojem onemocnění i v budoucnu. V podstatě mají nezralé 

všechny orgány, přičemž mezi nejzávažnější komplikace patří postižení mozkové tkáně, 

které může být způsobeno krvácením, infekcí nebo nedostatkem kyslíku. 

Děti s postižením mozkové tkáně jsou ohroženy především dětskou mozkovou 

obrnou (dále jen DMO), mentální retardací a epilepsií. Je důležité podotknout, že tyto 

komplikace se nevyskytují jen u nedonošených dětí, ale potkávají i děti donošené, které se 

při porodu přidusily nebo děti s vrozenými vadami mozku. Donošené děti s touto komplikací 

jsou více postižené, než děti nedonošené (17). 

Nedonošené děti mají také problémy s dýcháním. Během prvního roku života mají 

tzv. hyperaktivní průdušky, které jsou velice podobné asthmatu, ale asthmatem není. 

Další závažnou komplikací je postižení zraku tzv. retinopatie, která vznik následkem 

mnoha faktorů v důsledku narušeného nedokonalého vývoje nezralé sítnice (18). 

Dále si do budoucna nesou poruchy pozornosti, hyperaktivitu, vyšší riziko asthamtu 

a sníženou imunitu, kvůli které jsou více náchylní k různým infekcím a nemoc tak u nich 

může probíhat závažněji (17). 

 

6.1 Dětská mozková obrna (DMO) 

 DMO je neprogresivní centrální motorický deficit vzniklý v prenatálním nebo 

perinatálním období. Je to nejčastější příčina dlouhodobého zdravotního postižení v dětském 

věku (8). 

DMO postihuje 2 až 5 dětí z 1000. Více než polovina postiženích se vyskytuje u 

nedonošených dětí a to především s váhou pod 1500g. 

 Příčiny poškození mozku jsou různé. Může se jednat o intraarteriální infekci např. 

rubeola, toxoplazmóza apod. (12), (19). 

 Hlavní příčinou DMO je hypoxicko-ischemické postižení mozku. DMO se projevuje 

hybnou, mentální a smyslovou poruchou. 

DMO je stav způsobený nevratným poškozením měkkých částí mozku, které jsou 

důležité pro správný pohyb a udržení těla, proto toto poškození léčit nelze. Existuje ale 
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mnoho účinných prostředků, jak pacientovi s DMO pomoci. Léčba by měla být vždy 

komplexní a každý pacient má individuální léčebný plán. Zásadním způsobem léčby je 

fyzioterapie a rehabilitace. V naší republice je velice účinná rehabilitační metoda podle prof. 

Vojty. Nejdůležitější je zahájit rehabilitační léčbu včas. Rehabilitace pomůže minimalizovat 

následky mozkového postižení pro hybnost pacienta (8). 

6.2 Retinopatie z nezralosti 

 Retinopatie (dále jen ROP) znamená neovaskularizaci a proliferativní změny na 

sítnici, které jsou následkem poškození ještě nezralé oční sítnice vlivem řady faktorů, 

především silné nezralosti (8). 

 Čím je dítě více nezralé, tím je větší riziko vzniku těžkých forem ROP. Z hlediska 

výskytu ROP představují nejrizikovější skupinu dětí s porodní hmotností pod 1500g, 

narozené před 32. gestačním týdnem (20). 

Kromě zmíněné silné nezralosti, spojené s nízkou porodní hmotností a gestačním 

věkem, mohou vznik a vývoj ovlivnit i jiné faktory. K nejvýznamnějším vyvolávajícím 

faktorům ROP patří oxygenoterapie, která je aplikovaná v rámci postnatální péče (21). Dále 

pak krevní transfuze, acidóza, hydrocefalus a mnoho dalších (22). 

 Současný screening ROP na neonatologických odděleních umožnuje včasnou detekci 

a indikaci k terapii. Doporučeno je vyšetřovat děti s porodní hmotností menší než 1500g  a 

narozené před 31. týdnem gestačním věkem (18). 

  Následky ROP jsou různé. Lehčí formy jsou spojené s krátkozrakostí. Všechny děti 

s ROP mají až 3krát zvýšené riziko vzniku a vývoje krátkozrakosti, tupozrakosti a šilhání. 

Měly by být trvale dispenzarizovány u dětského oftalmologa. Těžké formy ROP jsou velice 

vážné, znamenají často nevidomost nebo těžkou slabozrakost s možností pozdějších 

komplikací, jako je atrofie oka, sekundární glaukom apod. (23). 

6.3 Epilepsie 

 Epilepsie je onemocnění, které se projevuje opakovanými epileptickými záchvaty. 

V různých formách toto, tohoto onemocnění postihuje asi 2% dětí. U řady forem je velmi 

pravděpodobná vrozená dispozice. 

 Epileptický záchvat je podmíněn epileptogenním podnětem, který podráždí 

epileptogenní ložisko v CNS. Podráždění epileptogeního ložiska přesáhne prahovou hranici 

záchvatové pohotovosti. Epileptogenní ložisko je okrsek mozkové tkáně, který má 

patologickou elektrickou aktivitu. Jeho původ může být vrozený, poúrazový nebo vzniklý 
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při porodním poranění nebo hypoxii. Vrozeným původem může být např. cévní anomálie, 

nebo vývojová malformace. Poúrazový původ mohl vzniknout jizvou či krvácením. 

Epileptogenní ložisko lze ve většině případech nalézt při EEG. 

 Epileptogenní podnět může mít horečka, hypoxie, hypoglykemie, nebo snížená 

hladina minerálů. 

 Mozek dokáže reagovat záchvatem na podněty, které se běžně v životě vyskytují, což 

je tzv. práh záchvatové pohotovosti. Pokud je práh záchvatové pohotovosti snížen, je to často 

způsobené dědičností, nebo nezralostí CNS. 

 Záchvaty lze dělit podle rozsahu na parciální a generalizované záchvaty. Parciální 

záchvat začíná jako místní křeč na malém lokalizovaném místě a postupně se šíří do okolních 

míst. Vědomí při tomto záchvatu bývá zachováno. Na rozdíl od parciálního záchvatu, který 

postihuje pouze část míst, generalizovaný záchvat postihuje celou oblast, při kterém je ztráta 

vědomí. Může se projevit s křečemi nebo bez křečí se stlačením očí a ztrátou pohybové 

aktivity a řeči. 

 Záchvat s křečemi začíná náhlou ztrátou vědomí, pokračují záškuby svalů a zvýšené 

slinění. Hlavní léčbou je zabránit poranění dítěte v záchvatu, tedy uložit ho do stabilizované 

polohy na boku, uvolnit překážky v dýchání, odstranění ostrých předmětů a zajistit před 

pádem z výšky. Jsou podávány protikřečové preparáty. 

 Záchvat bez křečí, není tak dramatický, trvá kratší dobu. Projevuje se krátkou 

poruchou vědomí, při které je ztráta pohybové aktivity a útlumu řeči. Častým projevem jsou 

také vegetativní příznaky, jako je zblednutí či naopak zčervenání. 

 Obecné zásady epilepsie spočívají v dlouhodobé a komplexní léčbě. Důležitost je 

pravidelné podávání antiepileptické medikace a dodržování režimových opatření jako je 

spánek a žádný alkohol (9). 
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PRAKTICKÁ ČÁST - KAZUISTIKA   
 

Cílem praktické části je poukázat na zvláštnosti a možnosti využití zobrazovacích 

metod v neonatologii při diagnostice patologii a funkčních poruch CNS a dýchací soustavy. 

V jednotlivých kazuistikách představuji nejčastěji využívané zobrazovacích metody 

 při komplikacích CNS  a DS u nezralých novorozenců. Ze souboru kazuistik je patrné, že 

zobrazovací metody mají nezastupitelnou a rozhodující úlohu ke stanovení správné konečné 

diagnózy. Nezbytnou součástí souboru kazuistik je fotodokumentace vyšetření 

zobrazovacími metodami. 
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KAZUISTIKA 1 - 6 

Kazuistika 1 

 Anamnéza novorozence 

 Rodinná anamnéza (dále jen RA):  

- matka- krevní skupina B Rh pozitivní, zdravá, nikotismus 

- otec - zdráv 

- sourozenci - sestra 5 let, bratr 3 roky 

 Osobní anamnéza (dále jen OA):  

 Středně nezralý novorozenec (chlapec) narozený ze čtvrtého těhotenství, po 

předčasném operativním porodu sekcí při absurpci placenty. Týden gestace 32+5. Porodní 

váha 1920 g, délka 42 cm a obvod hlavy (dále jen OH) 31,5 cm. Po vybavení známky těžké 

porodní asfyxie. 

 

 Průběh onemocnění 

 Na porodním sále byla provedena kompletní resuscitace, vzhledem přetrvávající 

bradykardii i po iniciálních vdeších byla prováděna cca 30 vteřin zevní srdeční masáž. Po 

dalším ambuingu s FiO2 0,4 se akce srdeční postupně stabilizovala. Dále byla provedena ET 

intubace Vygon a zahájena UPV, ihned byl přenesen na JIRP. 

Dále byl aplikován exogenní surfaktant, extubován byl ve stáří 19 hodin.  

Neinvazivní ventilace a CPAP  byla podávána celkem 5 dní. Později byl bez ventilační 

podpory a bez oxygenoterapie. Vstupní USG CNS a břicha bylo s normálním nálezem, ale 

při kontrole byly patrné hyperechogenity v thalamech. Třetí den se objevily u dítěte křečové 

projevy, proto byl aplikován Luminal. V dalším průběhu bylo dítě trvale bez křečových 

projevů. 

V klinickém obraze přetrvával dlouhodobě závažný neurologický nález, dítě bylo 

přechodně hypertonické, nepolykalo. Po intenzivní rehabilitaci a orální stimulaci a aplikaci 

nootropik začal pít všechny dávky po dudlíku a hypertonie odezněla.  

Pro systolický šelest bylo provedeno kardiologické vyšetření s nálezem lehké 

pulmonální stenózy. Oční vyšetření bylo s normálním nálezem. Na MR mozku byla 

prokázána počínající encefalomalácie. 
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 Zobrazovací metody 

 RTG plic 

Plíce jsou rozvinuté, obě plicní křídla mají jemnou granulární kresbu RTG plic 

s maximem bilat. paramediastinálně a vpravo parakardiálně při RDS. Plicní parenchym je 

bez ložisek, mediastinum a srdce není zvětšeno, bilat. bez výpotku. 

 USG mozku  

Komorový systém je symetrický, štíhlý bez patologického nálezu. V parenchymu je 

lehce setřelá struktura. V obou thalamech jsou patrné vyvíjející se hyperechogenity. 

 Při dalším sonografickém vyšetření se ukázala v C řezu mírná dilatace frontálních 

rohů postranních komor, subependymální cysta vpravo. Parenchym je bez ložiskových 

změn, původně popisovaná hyperechogenita thalamů není již patrná. Prokázána mírná 

ventrikulomegalie, bilaterální subependymální cysty. 

 MR mozku 

V T1 sekvenci jsou oba talamy nehomogenně hyperintenzivní, nevelká ložisková 

hyperintenzita je patrná i v oblasti bazálních ganglií a dále symetrické proužkovité  

hyperintenzity jsou zřetelné i v oblasti  mezencefala.  

Závěr -  rozsáhlé ischemické postižení oboustranně  supratentoriálně, v oblasti BG s  

hemorhagickou infarzací, rozšíření komorového systému, subependym. cysty bilat. vel. 5 

mm. 

 

 Diagnózy:  

 P071 Prematurita 32+5 

 P210 Porodní asfyxie 

 P228 Syndrom dechové tísně - UPV, surfaktant 

 P912 Počínající encefalomalácie, SEH bilat., pseudocystická přestavba v 

oblasti capsulla externa bilat.  

 P90 Křeče u novorozence 

 P612 Anémie – Eprex, FOA, lehká pulmonální stenóza 
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 Závěr 

 Neurologický nález přechází do obrazu hypotonie, reflexy jsou nedokonale výbavné, 

při manipulaci ale přetrvává tendence k hyperextenzi šíje. V somatickém nálezu jsou patrny 

známky faciální dysmorfie v obličeji, čtyřprstá rýha vpravo. Chlapec byl ve stáří 7 týdnů 

propuštěn do domácí péče. Matka byla zacvičena v rehabilitaci a byla informována o 

závažnosti nálezu CNS. Kontrolní neurologické vyšetření je indikováno 2 měsíce po 

propuštění z nemocnice. 
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       Obrázek č. 1a - RTG plic           Obrázek č. 1b - MR mozku - T1 
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                          Obrázek č. 1c - MR mozku - T1 TSE             Obrázek č. 1d - MR mozku – TIR (true inversion recovery)
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Kazuistika 2 

 Anamnéza novorozence 

 RA:  

- matka - zdravá  

- otec - zdráv  

- sourozenci: bratr dvojče (A) 

 OA:   

Extrémně nezralý novorozenec (děvče), dvojče B z prvního, rizikového těhotenství. 

Porozený operačně sekcí s dobrou poporodní adaptací.  Týden gestace 27+0. Porodní váha 

920g, délka 32cm  a OH 24,5cm. 

 

 Průběh onemocnění 

 Po přijetí na oddělení se začal rozvíjet RDS. Klinicky i laboratorně byly prokázány 

známky adnátní infekce.  Byl podán exogenní surfaktant a to celkem 2x, krátce byla nutná i 

umělá plicní ventilace. RTG plic prokázal obraz hyalinních membrán. Bylo zahájeno 

podávání empirické ATB terapie (Ampicilin, Gentamicin), která mohla být ukončena po 5 

dnech, patogen nebyl kultivačně zachycen. V dalším průběhu byla postupně ukončována 

distenční dechová podpora, definitivně ve stáří 28 dnů, poté ještě 8 dní intermit. 

 

 Zobrazovací metody 

 RTG plic 

 Plíce rozvinuty, v obou plicních křídlech je zmnožená granulární kresba při mírném 

až středním stupni RDS, bez ložiskových změn v parenchymu. Mediastinum a srdce bez 

dilatace. Pleurální dutiny bez tekutiny, bránice symetrická, NG sonda. Skelet je bez známky 

traumatu. O den později vyšetření vykazuje známky zlepšení. Zlepšila se transparence 

parenchymu, kresba se normalizuje, ale bazálně ještě přetrvává mírná granulární kresba. 

CVK zaveden zprava cestou VS, konec v PS, plíce rozvinuté. Po více jak dvou 

měsících jsou plíce rozvinuty, plicní kresba není zmnožená, horní mediastinum je rozšířené 

thymem, srdce bez dilatace, zevní CF úhly bez zn. tekutiny.  

 USG mozku 

 Komorový systém je štíhlý a symetrický, bez známek ICH. Bez patologického 

nálezu. 
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 Oční vyšetření 

 Sítnice vaskularizuje ve III. zóně bez ROP. 

 

 Diagnózy:  

 P070 Prematurita 27+0 

 Z383 Dvojče B 

 P220 RDS- Hyalinní membrány 

 P368 Adnátní infekce 

 Q250 Otevřený ductus arteriosus - Arfen 2x 

 P278 BPD I.st. 

 P718 Osteopatie nedonošených 

 

 Závěr 

 Sonografické vyšetření mozku a nitrobřišních orgánů bylo bez patologie. Oční 

vyšetření bylo také bez patologie. Orientačně neurologický nález je v mezích normy.  Matka 

byla hospitalizována s oběma dětmi a celkovou péči i rehabilitaci dobře zvládá. V dobrém 

klinickém stavu bylo dítě  propuštěna do domácí péče ve stáří 9 týdnů. 
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              Obrázek č. 2a - RTG plic v den narození      Obrázek č. 2b - RTG plic při propouštění 
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Kazuistika 3 

 Anamnéza novorozence 

 RA:   

-  matka - trombofilní mutace - th.Fraxiparine, gestační diabetes na dietě 

-  otec - vrozená stenóza aorty 

 OA:  

Extrémně nezralý novorozenec (chlapec), z prvního rizikového těhotenství porozený 

operačně sekcí pro příčnou polohu plodu. Týden gestace 25+4. Porodní váha 970g, délka 35 

cm a OH 24,5 cm. Maturace plic nebyla dokončena. Po vybavení apnoe, bezprostředně bylo 

nutno provést endotracheální intubaci a zahájit umělou plicní ventilaci. 

 

 Průběh onemocnění 

Po přijetí na JIRP Neonatologického oddělení byl aplikován exogenní surfaktant a 

dále bylo pokračováno v již neinvazivní ventilační podpoře. Na RTG plic byl obraz nemoci 

hyalinních membrán. Ve věku 18 hodin bylo nutno aplikovat další dávku surfaktantu z 

důvodu progrese respirační tísně, v dalším průběhu bylo pokračováno v umělé plicní 

ventilaci. Ve věku 1 dne je stav dále komplikován rozvojem plicní apoplexie. Pro podezření 

na adnátní sepsi byla časně zahájena ATB terapie kombinací antibiotik. Ve věku tří dnů bylo 

dítě extubováno a dále pokračováno v neinvazivní a distenční dechové podpoře do věku 

dvou týdnů. 

Na USG mozku postupně docházelo k progresi intraventrikulárního krvácení 3. st. 

vlevo a 4. stupně vpravo. Nález progredoval až do rozvoje poshemorhagického 

hydrocephalu. Ve věku 3 týdnů byl při neurochirurgické operaci zaveden komorový 

rezervoár.  

Ve stáří jednoho měsíce přetrvávala potřeba ventilační podpora, její ukončení bylo 

možné až po kortikoterapii Hydrokortizonem. Na RTG plic prokázána atelaktáza většího 

rozsahu, což si vyžádalo zahájení neinvazivn a distenční dechové podpory, přechodně 

opětovná terapie protistafylokokovými ATB. Dechovou podporu se podařilo ukončit ve stáří 

sedmi týdnů. 

V dalším průběhu přetrvávala potřeba inhalační oxygenoterapie. Ve věku 2,5 měsíce 

byla provedena další neurochirugická operace, byla zavedena ventrikuloperitoneální drenáž. 

Pooperační průběh bez komplikací. Kontrolní USG mozku před propuštěním ukazuje 
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přiměřenou funkci drenáže. Definitivně se potřeby inhalační oxygenoterapie zbavil ve věku 

12,5 týdne. 

 

 Zobrazovací metody 

 RTG plic 

Plíce jsou rozvinuty bez zřetelných ložisek, oboustranně je snížená transparence. 

Srdce není zvětšeno, pleurální dutiny jsou bez volné tekutiny. Plicní kresba je mírně snížená 

s granulací při RDS nižšího stupně.  

 USG mozku 

Komorový systém asymetrický, prostornější je levá komora. V pravé komoře je 

subependymální hematom 17 mm velký, levá komora v. s. prokrvácený chorioidální plexus, 

parenchym bez patologického nálezu. 

Před operačním výkonem je v parenchymu vpravo v těsné souvislosti s postranní 

komorou v parietální oblasti defekt jako následek ischemie. Zatím je oddělen od postranní 

komory tenkou membránou, jinak bez patologického nálezu. 

Po operaci je komorový systém asymetrický, hematomy jsou již zresorbovány. Byl 

zaveden dren do pravé postranní komory směřující do 3. komory. Parenchym je bez 

ložiskových změn. 

 MR mozku 

Dilatace komorové soustavy, kdy je patrný drén ve frontálním rohu pravé komory.  

Oboustranně v germinativní matrix jsou známky přítomnosti  posthemorhagické inhibice. 

 Neurochirurgické vyšetření 

Bez neurologických komplikací. Punkce portu: rána klidná, lalok dobře živený, 

vypuštěno 20 ml hnědozeleného likvoru.  

Pooperační průběh je klidný, křeče neměl, bez zvýšené potřeby kyslíku. 

 Oční vyšetření 

Při očním vyšetření byla zjištěna intraretinální hemoragie vpravo, oboustranně 

nedošlo k rozvoji retinopatie 

 

 Diagnózy:  

 P070 Prematurita 25+4 

 P220 Syndrom dechové tísně, nemoc hyalinních membrán, UPV, surfaktant 

 P260 Plicní apoplexie 
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 P293 Plicní hypertenze 

 P524 Periventrikulární krvácení vpravo 

 G911 Posthemorhagický hydrocefalus - ventrikuloperitoneální drenáž 

 P271 Bronchopulmonální dysplazie 2. stupně 

 

 Závěr 

Byla prováděna celková rehabilitace a orální stimulace s dobrým efektem. 

Opakovaně kontrolován neurochirurgem, pooperační průběh byl příznivý, obvod hlavičky 

rostl přiměřeně. Matka byla zacvičena v péči a ošetřování. 

Dítě bylo propuštěno do domácí péče ve stáří 14 týdnů.  V somatickém nálezu při 

propuštění je stav v okolí drenáže stacionární, ostatní nález v normě, orientační neurologický 

nález byl v mezích normy. 
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                     Obrázek č. 3a - RTG plic v den narození                         Obrázek č. 3b - RTG plic při propouštění 
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                                Obrázek č. 3c - MR mozku - T2  TSE    Obrázek č. 3d - MR mozku- T2 TSE 
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                                      Obrázek č. 3e - MR mozku – T2 TSE                                       Obrázek č. 3f - MR mozku - hemosekvence 
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Obrázek č. 3g – USG mozku
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Kazuistika 4  

 Anamnéza novorozence 

 RA:  

- matka - alergie na pyl, gestační hypertenze 

- otec - zdráv 

 OA:  

 Silně nezralý novorozenec z prvního, rizikového těhotenství narozený sekcí pro 

preklampsii matky, polohou plodu koncem pánevním a intrauterinní růstovou retardaci 

plodu. Týden gestace 27+3. porodní váha 845g. Délka 34cm a OH 24,5 cm. Bezprostřední 

poporodní adaptace byla dobrá. 

 

  Průběh onemocnění 

Po přijetí na oddělení byla zahájena distenční dechová podpora a byl podán exogenní 

surfaktant. Na RTG plic s granulární kresbou. Vzhledem k přetrvávající respirační tísni bylo 

nutno dávku surfaktantu zopakovat s odstupem 24 hodin. Ve stáří 3 dnů byla zahájena léčba 

dvojkombinací ATB. Dále bylo nutné zahájit umělou plicní ventilaci, vzhledem k nárůstu 

potřeby kyslíku.  Klinicky i rentgenologicky je nález hodnocen jako adnátní pneumonie. 

Extubace se zdařila ve stáří 7 dnů, dále pokračovala neinvazivní dechová podpora a distenční 

dechová podpora až do stáří 25 dnů.  

V dalším průběhu přetrvávala závislost na inhalační oxygenoterapii trvale, splnil 

diagnostická kritéria bronchopulmonální dysplazie II. Stupně.  

 

 Zobrazovací metody 

 RTG plic 

  Plíce jsou rozvinuty, srdce bez dilatace a pleurální dutina bez výpotku. Vzdušnost 

plicního parenchymu je snížená, zejména vpravo pod hilem a vlevo nad hilem, vlevo je plicní 

parenchym hůře přehledný. Obraz bronchopulmonální dysplazie 2. stupně, bez čerstvé 

infiltrace. 

 USG mozku 

 Komorový systém je štíhlý, symetrický, bez patologického nálezu. V levé postranní 

komoře je cysta 6mm occipitalně. Parenchym je bez patologického nálezu. 
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 Oční vyšetření 

 Vaskularizace sítnice probíhá na začátku III. zóny bez retinopatie 

 

 Diagnózy:  

 P220 Syndrom dechové tísně novorozence - nemoc hyalinních membrán 

 P239 Vrozená pneumonie  

 P271 Bronchopulmonální dysplazie II. st.  

Dlouhodobá domácí oxygenoterapie  

 P391 Novorozenecká konjunktivitida 

 

 Závěr 

Vzhledem k dependenci na inhalační oxygenoterapii byla zajištěna dlouhodobá 

domácí oxygenoterapie.  

V somatickém nálezu je mírná seborea (seboroicka dermatitia) ve vlasech, prosáklé 

podkoží oblasti genitálu, predilekce hlavičky doleva. Ostatní klinický a orientačně 

neurologický nález je v mezích normy. Dítě je propuštěno ve stabilizovaném stavu do 

domácí péče ve stáří 15 týdnů.  Matka byla zacvičena v péči i v celkové rehabilitaci. 
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                         Obrázek č. 4a - RTG plic v den narození                                    Obrázek č. 4b - RTG plic - 6 dní po narození 
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Kazuistika 5  

 Anamnéza novorozence 

 RA:  

- matka - krevní skupina B pozitivní, zdravá 

- otec - zdráv 

 OA:  

Středně nezralý novorozenec z rizikové gravidity (polyhydramnion, amniocentéza, 

disproporcuionální růst plodu) ukončené operativně pro pokročilý vaginální nález. Týden 

gestace 32+0. Porodní hmotnost 1690g, délka 40cm  a OH 24,5cm. Po narození bradykardie 

s apnoi a výrazná hypotonie, která si vyžádala zahájení UPV.  Pro  RDS aplikace surfaktantu, 

poté extubace, ale pro nedostatečnou dechovou aktivitu nutná opětovná intubace.  

 

 Průběh onemocnění 

Další pokusy o ukončení ventilační podpory byly bez úspěchu. Bylo provedeno 

komplexní vyšetření - oční, neurologické genetické, grafická vyšetření NMR mozku, RTG 

dlouhých kostí, virologické vyšetření, vyšetření v centru metabolických vad - příčina nebyla 

ozřejměna. Po celou dobu pobytu přetrvávala porucha vědomí s nedokonalou výbavností 

kmenových a novorozeneckých reflexů. Dítě bylo inkontinentní, nepolykalo, byl pouze 

krmena sondou.   

Vzhledem k tomuto klinickému nálezu byla ukončena intenzivní péče a dítě umírá 

ve stáří 20. dnů.      

 

 Zobrazovací metody 

 RTG plic 

Plíce jsou rozvinuty. Vpravo je nápadná granulární kresba charakteristická středně 

těžkého RDS, vlevo výrazně snížená vzdušnost plicního parenchymu centrálně s 

naznačeným negativním bronchogramem - nález má charakter těžkého RDS až bíle plíce. 

Srdce není zvětšeno a pleurální dutina je bez známky volné tekutiny. 
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 MR mozku a míchy 

 Krvácení do postranních komor. Trombóza sinus transversus bilat. vlevo přechází 

zčásti i na sinus sigmoideus. Trombóza v. s. postihuje i sinus rektus. Mozek je bez ložisek. 

Páteřní kanál C páteře je volný.  

Trvalá UPV, porucha vědomí s nedokonalou výbavností kmenových a novorozených 

reflexů. 

 

 Nativní MR mozku a C páteře: 

Rozšířené subarachnoidální. prostory, včetně bazálních cisteren, rozšíření 

komorového systému. V T2 má mozek celkový zvýšený signál odpovídající neúplné 

myelinisace mozku. Mozek je bez ložisek. V týlních rozích postranních komor je hladina 

sedimentující krve. Krevní koagula jsou i v oblasti plexus chorioideus. Trombóza sinus 

transversus bilat. Páteřní kanál je volný. Mícha je normální šíře a bez zřetelných ložisek. 

Krvácení do postranních komor. 

 

 Konziliární neurologické vyšetření: 

Dítě je bez spontánní hybnosti, oči jsou spontánně zavřené, neotevírá ani při 

manipulaci. Nemá žádný hledací a sací reflex.  Porucha vědomí. V oblasti kloubů je horních 

i dolních končetin je ztuhlost. Nelze provést flexi a extenzi v oblasti kolenních a hlezenních 

kloubů. V časném poporodním období mělo dítě křeče.  

 

 Diagnózy:  

 P071 Prematurita 32+0 

Porod per s.c. (poloha koncem pánevním, polyhydramnion, susp. 

chorionamnionitis) 

 P220 Syndrom dechové tísně novorozence (respiratory distress syndrome) 

- vlhká plíce 

 P219 Asfyxia intra partum 

 Q798 Arthrogryposis congenita 
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 Závěr 

Po celou dobu pobytu přetrvávala porucha vědomí s nedokonalou výbavností 

kmenových a novorozeneckých reflexů. Dítě bylo inkontinentní, nepolykalo, bylo pouze 

krmeno sondou.   

Vzhledem k tomuto klinickému nálezu byla ukončena intenzivní péče a dítě umírá 

ve stáří 20 dnů.      
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                              Obrázek č. 5a - MR mozku - T1 TSE               Obrázek č. 5b - MR mozku - T2 FLAIR 
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Obrázek č. 5c - MR mozku - T2 TSE   Obrázek č. 5d - MR mozku a C páteře - T1 TSE
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Kazuistika 6  

 Anamnéza novorozence: 

 RA:  

- matka - A pozitivní, 2.7 odstranění condylamata acc., jinak zdravá 

- otec - zdráv 

 OA:  

silně nezralý novorozenec (chlapec) z rizikové gravidity po spontánním porodu 

záhlavím s dobrou bezprostřední poporodní adaptací. Týden gestace 27+5. Porodní váha 

1210g, délka 37cm a OH 27cm. Na oddělení pro rozvoj RDS byla zahájena neinvazivní 

dechová podpora, 2x byl aplikován exogenní surfaktant. 1 den byl ponechán na umělé plicní 

ventilaci. 

 Průběh onemocnění: 

Na RTG plic byl obraz hyalinních membrán. Sonografické vyšetření mozku 

prokázalo intraventrikulární krvácení 2. - 3. st. vpravo a 1. st. vlevo, dále hyperechogenitu v 

parenchymu vpravo. Při kontrolách došlo k rozvoj posthemorhagického hydrocefalu, proto 

byl 19. 7. zaveden podkožní rezervoár.  2 dny po operaci byl extubován a ponechán na na 

distenční dechové podpoře, která se mohla definitivně ukončit ve stáří 19 dnů.  

Denně pak byly prováděny punkce rezervoáru, který byl opakovaně kultivačně 

negativní. Přechodně došlo ke vzniku fluktuace volného likvoru v okolí rezervoáru, která 

však během několika dní spontánně vymizela. 

Ve stáří 8 týdnů byl zaveden ventrikulo – peritoneální shunt, výkon proběhl zcela 

bez komplikací, dítě bylo extubováno hned na operačním sále, na oddělení trvale bez 

dechové podpory či oxygenoterapie.  

MR mozku před výkonem prokázalo posthemorhagickou malatickou pseudocystu v 

germinativní oblasti pravé hemisféry, suspektní stav po tečkovité hemorhagii i v 

germinativní oblasti levé hemisféry. Orientačně neurologický nález je v mezích normy, dítě 

má pouze občasné epizody zejm. nočního neklidu při meteorismu. 
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 Zobrazovací metody 

 RTG plic 

Obraz hyalinních membrán. Obě plíce difuzně s granulární kresbou při RDS. Srdce 

není zřetelně dilatováno. Plíce jsou rozvinuté, pleulární dutiny bez výpotku. 

 USG mozku 

Komorový systém je symetrický, vpravo je hematom délky 17 mm na stropu 

postranní komory v parietální oblasti. Prokázalo se intraventrikulární krvácení 2. - 3. st. 

vpravo a 1. st. vlevo, dále hyperechogenitu v parenchymu vpravo. Při kontrolách došlo k 

rozvoj posthemorhagického hydrocefalu.  

 MR mozku 

Posthemorhagická malatická pseudocysta v germinativní oblasti pravé hemisféry, 

sus. st. po tečkovité hemorhagii i v germinativní oblasti levé hemisféry. Drénovaný 

hydrocefalus postranních komor.  

 Oční vyšetření 

Fyziologický oční nález. Klidný přední segment, arteficiální mydriáza, čirá optická 

média, papila n. II ohraničená, v niveu, nabledlá, sítnice leží, vaskularizace do periferie, bez 

ROP. 

 

 Diagnózy:  

 P070 Prematurita 27+5 

 P220 Syndrom dechové tísně - hyalinní membrány, surfaktant 2x 

 P368 Adnátní infekce - Escherichia coli 

 P521 Intraventrikulární krvácení II.st. l.dx. 

 P520 Intraventrikulární krvácení I.st. l.sin. 

 P911 Posthemorhagická malatická pseudocysta v germinativní oblasti 

pravé hemisféry 

 G911 Posthemorhagický hydrocefalus 

                  - Podkožní rezervoár 19.7. 

                - V-P shunt 5.9. 

 P590 Hyperbilirubinemie 

 P612 Anemie z nezralosti - TF 2x 

 K429 Pupeční kýla 

              Kapilární hemangiom na hrudník, dítě je ve studii Neurosis. 
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 Závěr 

 V somatickém nálezu je patrný kapilární hemangiom na horní části hrudníku. V den 

dimise extrahovány stehy na hlavě, dítě bude dále sledováno na dětské neurochirurgické 

ambulanci. Matka byla zacvičena v péči o novorozence a celkové rehabilitaci. V celkově 

dobrém klinickém stavu propouštíme dítě do domácí péče ve stáří 10 týdnů. Hmotnost 

2390g, délka 47 cm a objem hlavy 32,6 cm.    
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             Obrázek č. 6a - RTG plic v den narození     Obrázek č. 6b - RTG PLIC v den propouštění 
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                               Obrázek č. 6c - MR mozku - T1 TSE                                    Obrázek č. 6d - MR mozku - T2 TSE
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7 DISKUZE 
 

V teoretické části popisuji stručnou anatomii a patologii CNS a dýchací soustavy. 

Dále se zabývám významem, specifiky a využitím zobrazovacích metod při diagnostice 

vývojových vad a nemocí u nezralých novorozenců. 

V praktické části popisuji 6 vybraných případů novorozenců, které prezentují 

klasické i komplikovanější diagnózy. 

Kazuistiky potvrdily nezbytnou spolupráci kliniků, neonatologů, chirurgů a 

radiologů. Dále také celkový význam zobrazovacích metod v celém diagnostickém postupu, 

jehož cílem je stanovení konečné diagnózy. 

Nedílnou součástí praktické části je fotodokumentace vybraných vyšetření, která 

byla zapůjčena klinikou zobrazovacích metod FN Plzeň. 

 Ze zvolených kazuistik je zřejmé, že zobrazovací metody patří mezi základní 

vyšetřovací postupy, které pomáhají při diagnostice patologií a funkčních poruch u 

nezralých novorozenců. 

V praktické části jsem se věnovala 6 případům, nezralých novorozenců 

s komplikacemi CNS a dýchací soustavy. Z kazuistik bylo zjištěno že USG je prvotní 

nejpoužívanější zobrazovací metodou při komplikacích CNS u nezralých novorozenců.  

Především z důvodu její neinvazivnosti, ale také v kvalitním zobrazení struktur přes velkou 

fontanelu. 

 Vzhledem k tomu že USG nevyužívá k zobrazování ionizující záření, je nejen 

nejpoužívanější zobrazovací metodou, ale také nejšetrnější. 

Klasická skiagrafie je nejvyužívanější při zobrazování plic. Kdy prostý snímek 

dokáže spolehlivě odhalit danou komplikaci a tím je diagnostika onemocnění zjednodušena. 

Nakonec MRI poskytuje specifické informace a slouží k zobrazení především 

vnitřních orgánů. Je to také neinvazivní metoda nevyužívající ionizující záření a proto se 

řadí mezi další důležitou a nejpoužívanější metodu při komplikacích CNS u nezralých 

novorozenců. 

 Nyní bych shrnula jednotlivé případy. 

 U prvního případu (kazuistika 1) bylo k diagnostice patologií mozku využito jak 

USG vyšetření, tak MRI vyšetření, při kterém bylo zjištěno rozsáhle ischemické postižení. 
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 U děvčete (dvojče B) - (kazuistika 2) bylo provedeno RTG plic, které prokázalo 

obraz hyalinních membrán. Dále bylo provedeno  USG mozku, který byl bez patologického 

nálezu. 

 Intrakraniální krvácení (kazuistika 3) bylo diagnostikováno pomocí USG  a MRI 

mozku, kdy nález progredoval až do posthemorargického hydrocefalu. Dále bylo provedeno 

RTG plic, kde se prokázal obraz hyalinních membrán. Chlapec také podstoupil 

neurochirurgickou operaci, při které byl zaveden komorový rezervoár. 

 U čtvrtého případu (kazuistika 4) bylo provedeno RTG plic, kde byl prokázán obraz 

bronchopulmonální dysplazie 2. stupně. Dále bylo provedeno USG mozku, kde byla zjištěna 

v levé postranní komoře cysta 6 mm okcipitálně. 

 U pátého případu (kazuistika 5) bylo provedeno RTG plic s nálezem těžkého RDS 

až bílé plíce. Při MRI mozku bylo zjištěno krvácení do postranních komor. 

 U posledního případu (kazuistika 6) bylo provedeno RTG plic s nálezem obrazu 

hyalinních membrán. Při USG vyšetření mozku bylo zjištěno intravertikulární krvácení 2-3. 

stupně. Později došlo k rozvoji  posthemorargickému hydrocefalu, proto byl zaveden 

podkožní rezervoár. MRI mozku před výkonem posthemorargickou malatickou pseudocystu  

v germinativní oblasti pravé hemisféry. 
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ZÁVĚR 
 

Radiodiagnostika je velmi rozsáhlý obor, který má v klinické medicíně 

nezastupitelné postavení. 

Dětská radiologie je samostatnou součástí oboru, která vzájemně spolupracuje nejen 

s pediatrií a neonatologií, ale prakticky se všemi dětskými specialisty. 

Moderní radiologie umožňuje šetrně a bezpečně vyšetřit malé pacienty pomocí 

zobrazovacích metod jako je MRI a USG, které při zobrazování nepoužívají ionizující záření 

-  malí pacienti nejsou vystaveny radiační zátěži, což je nejdůležitějším požadavkem při 

snímkování novorozenců a dětí vůbec. 

Dodržování základních principů a způsobů radiační ochrany je nezbytné při 

snímkování novorozenců.  

Cílem této práce bylo poukázat na zvláštnosti a význam radiodiagnostického 

vyšetření v neonatologii. Zaměřila jsem se na samotné snímkování novorozenců a opatření 

s tím spojené. 

Dalším cílem bylo zjistit nejčastější komplikace CNS a dýchací soustavy u nezralých 

novorozenců. CNS a dýchací soustava je složitý systém orgánů, které pokud nejsou 

dostatečně vyvinuty, vznikají tak vážné komplikace. Mezi nejzávažnější komplikaci CNS 

patří intrakraniální krvácení, které může vést až k úmrtí dítěte, při přežití může mít 

dlouhodobé následky jako je hydrocefalus. 

 Při špatném a nedokončeném vývoji plic nastávají komplikace jako je RDS, při 

kterém samotné plíce kolabují, a umělá ventilace zcela nahrazuje spontánní dechové úsilí 

dítěte. 

V teoretické části této práce jsou shrnuty nejdůležitější údaje o anatomii, fyziologii a 

patologii CNS a dýchací soustavy. Dále následovaly kapitoly zaměřené na zobrazovací 

metody, které se využívají právě při diagnostice závažných komplikacích u nezralých 

novorozenců. 

Samostatnou kapitolu tvoří radiologie v neonatologii a komplikace do budoucna, kde 

se jsem se věnovala 3 nejzávažnějším komplikacím, které nezralé novorozence potkávají 

nejčastěji. 

Při psaní této práce jsem se setkala s nedostatkem literatury zejména snímkování 

novorozenců, proto jsem využila informace z webových stránek a blogů. 
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V praktické části jsem se věnovala 6 případům, nezralých novorozenců 

s komplikacemi CNS a dýchací soustavy. Hlavním cílem této části práce bylo poukázat na 

možnosti a využití zobrazovacích metod při diagnostice patologii a funkčních poruch CNS  

a dýchací soustavy. Dalším cílem bylo zjistit nejpoužívanější zobrazovací metodu při těchto 

komplikacích. Kazuistiky se v mnoha směrech shodují s informacemi uvedenými 

v teoretické části. 

Dnešní moderní zobrazovací techniky jsou důležitou součástí každého vyšetřovacího 

postupu, kdy při stanovení diagnózy a při podezření na komplikace hrají velice důležitou a 

velmi často i rozhodující roli. 
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a. - Arteria (céva) 

ADH - antidiuretický hormon 

ALARA - As Low As Reasonably Achievable 

AP projekce - anteroposterior; předozadní projekce 

ATB léčba - antibiotická léčba 

BPD - bronchopulmonální dysplazie 

CNS - centrální nervová soustava 

CPAP - Continuous positive airway pressure 

CT - výpočetní tomografie 

DMO - dětská mozková obrna 

EEG - elektroencefalografie 

ET INTUBACE - endotracheální intubace 

GIT - gastrointestinální trakt 

GM - germinální matrix 

HMD - nemoc hyalinních membrán 

ICH - intrakraniální hemoragie (nitrolební krvácení) 

IZ - ionizující záření 

JIP - jednotka intenzivní péče 

JIRP - jednotka intenzivní a resuscitační péče 

MRI - magnetická rezonance 

NEC - nekrotizující enterokolitis 

NG – nasogastrická sonda 

NRS - národní radiologické standarty 

OA - osobní anamnéza 

OH - obvod hlavy 

RA - rodinná anamnéza 

RDS - syndrom respirační tísně 

ROP - retinopatie 

RTG – rentgenový 

SÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

UPV- umělá plicní ventilace 



 

 

USG - ultrasonografie 

v. - venae (žíla) 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 

Lebka novorozence 

    

          Zdroj: www.wikiskripta.eu/index.php/Lebka_novorozence  Zdroj: www.wikiskripta.eu/index.php/Lebka_novorozence  

 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Lebka_novorozence
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Lebka_novorozence


 

 

Příloha č. 2 

Pojízdný skiagrafický přístroj s přímou digitalizací 

   

                       Zdroj: Fotografie z pracoviště KZM FN Lochotín               Zdroj: Fotografie z pracoviště KZM FN Lochotín 

 



 

 

Příloha č. 3 

Skiagraficko – skiaskopický přístroj 

 

Zdroj: Fotografie z pracoviště KZM FN Lochotín 



 

 

Příloha č. 4 

MRI Siemens 

 

Zdroj: Fotografie z pracoviště KZM FN Lochotín 


