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1.

OBDOBIA DETSKÉHO VEKU

Doc. MUDr. Košťalová Ľudmila, CSc.
Celý ľudský život možno rozdeliť v zásade na tri obdobia: obdobie rastu a vývoja - detstvo a adolescencia,
t.j. obdobie vzostupu, obdobie dospelosti, t.j. obdobie stability a obdobie starnutia, t.j. obdobie zostupu.
Náplňou pediatrie je starostlivosť o človeka v prvom období, v období rozvoja. Obdobie detstva je veľmi
dynamické a medzi deťmi rozličného veku sú podstatne väčšie rozdiely ako medzi dospelými rôzneho
veku. Je preto užitočné rozdeliť detský vek na určité obdobia charakterizované spoločnými znakmi.

ROZDELENIE DETSKÉHO VEKU
Detský vek sa zvyčajne delí na:
1. prenatálne obdobie a to embryonálne (0 až 3 mes.) a fetálne (4 až 9 mes.)
1a) pôrodné obdobie (začiatok pôrodných bolestí po porodenie novorodenca aj placenty),
2. novorodenecké obdobie (neonatálne), širšie 0 až 28 dní, užšie 0 až 7 dní,
2a) perinatálne obdobie (užšie novorodenecké a pôrodné obdobie),
3. dojčenské obdobie (1 deň až 12 mes.), mladšie (0 až 6 mes.) a staršie (6 až 12 mes.),
4. batolivé obdobie (1 až 3 r.), mladšie (1 až 2 r.) a staršie (2 až 3 r.),
5. predškolské obdobie (3 až 6 r.),
6. školské obdobie (6 až 15 r.), mladšie (6 až 12 r.) a staršie (12 až 15 r.),
7. adolescencia (obdobie mladistvých 15 až 18 r.).
Jednotlivé vekové obdobia majú zvyčajne svoje anatomické, fyziologické, funkčné osobitosti. V rôznom
veku treba inak pristupovať k dieťaťu, inak hodnotiť laboratórne nálezy. Pre určitý vek sú špecifické určité
charakteristické príznaky choroby.

PRENATÁLNE OBDOBIE
Prenatálne obdobie začína oplodnením vajíčka a končí pôrodom. V 1. trimestri, ktorý označujeme ako
embryonálne obdobie, sa uskutočňuje najprudší rast a diferenciácia. Na konci tohoto obdobia sú už
založené všetky orgány, embryo sa mení na fétus, ktorý sa voľne pohybuje vo vnútromaternicovej tekutine.
Zrenie sa uskutočňuje kraniokaudálne, t.j. najprv zreje hlava, najneskôr končatiny, a tiež proximodistálne,
najskôr zrejú ramená, stehná, najneskôr sa diferencujú ruky a nohy.

NOVORODENECKÉ OBDOBIE
Novorodenecké obdobie prestavuje prvých 28 dní života. Hlavnou charakteristikou obdobia je biologické
osamostatnenie a adaptácia na nové prostredie. Najintenzívnejšie adaptačné zmeny prebiehajú v prvých
hodinách po pôrode, ale sú intenzívne ešte počas prvých sedem dní života, čo je tzv. užšie novorodenecké
obdobie. V tom čase dieťaťu prechodne ubúda hmotnosť, prejavuje sa u neho novorodenecká žltačka a iné,
na prvý pohľad už nie také nápadné zmeny (zmeny v krvnom obraze a pod.). Na konci tohto obdobia je už
pozitívna hmotnostná bilancia.
Ľudský novorodenec je úplne bezmocný tvor, bezvýhradne odkázaný na opateru dospelých. Na rozdiel od
väčšiny ostatných cicavcov je aj pohybovo veľmi nezrelý. Relatívne dobre ovláda len pohyby hlavou,
pohyby mimického svalstva. V poslednom čase sa prichádza k záverom, že zmyslové vnímanie
novorodenca je lepšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Novorodenec nielenže rozoznáva svetlo a tmu,
vníma aj pohybujúce sa rozlične sfarbené predmety. Sluch je vyvinutý ešte lepšie. Už v poslednom trimestri
gravidity má plod sluchové vnemy. Veľmi dobre je vyvinutý čuch. Novorodenec pozná svoju matku po
hlase a po vôni.
Novorodenec má hmotnosť asi 1/20 dospelého, výšku asi 1/3, veľkosť hlavy asi ½ hlavy dospelého. Hlava
tvorí u novorodenca ¼ tela, kým u dospelého človeka len 1/8 tela. Obvod hlavy je väčší ako obvod
hrudníka.
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DOJČENSKÉ OBDOBIE
Dojčenské obdobie zahŕňa v sebe aj novorodenecké obdobie. Zvykne sa rozdeľovať na mladšie dojčenské –
do šesť mesiacov a staršie po šiestom mesiaci života.
Hlavnou charakteristikou tohto obdobia je prudký rast a rozvoj motoriky. Nikdy v živote sa tak rýchlo
nerastie (25 cm za jeden rok!), pôrodná hmotnosť sa až strojnásobí. Obvod hlavy a hrudníka sa v polroku
vyrovná. V polroku začína 1. dentícia.
Pohybové schopnosti sa tiež veľmi rýchlo rozvíjajú. V priebehu prvého roku sa z bezmocne ležiaceho
novorodenca stáva chodiace batoľa, schopné už aj zložitých pohybov ruky, rozumiace reči a ovládajúce
prvé slová.
Výživa by sa mala v optimálnom prípade po celý čas zakladať na dojčení, pričom po šiestom mesiaci už aj
s prídavkami ovocia, zeleniny, neskôr mäsa, vaječného žĺtka a cereálií. Dieťa je v tomto období v domácej
opatere, len v celkom výnimočných prípadoch sa umiestňuje v detskom kolektívnom zariadení. Odolnosť
voči infekciám je u správne živených dojčených detí relatívne dobrá, napriek tomu je potrebné dodržiavať
vysoký hygienický štandard. V našich pomeroch sa v tomto veku pomerne často prejaví anémia
z nedostatku železa.

BATOLIVÉ OBDOBIE
Batolivé obdobie trvá od ukončenia prvého roku života do ukončenia tretieho roku. Hlavnou
charakteristikou obdobia je osamostatňovanie dieťaťa v základných funkciách, ďalší rozvoj motoriky
a rozvoj reči. Dieťa samostatne chodí, učí sa samostatne jesť, udržiavať čistotu, rozvojom reči sa zlepšuje
jeho komunikácia s okolím. Dieťa speje k nezávislosti a bojuje o ňu. Ak sa mu zdá, že ho dospelí
obmedzujú, reaguje vzdorovitosťou – prvé obdobie vzdoru „ja sám“.
V tomto veku deti ešte nie sú zväčša dostatočne zrelé pre kolektívnu výchovu, preto umiestnenie detí
v jasliach by malo byť len v nevyhnutných prípadoch.
Rast v tomto období sa už spomaľuje, i keď je stále rýchlejší ako neskôr (až 10 cm za rok), na hmotnosti sa
priberá 2 až 3 kg za rok. Ukončí sa prvá dentícia, dieťa má kompletný chrup a je schopné prijímať
zmiešanú potravu. Dieťa je okrúhle, bucľaté, stále ešte s pomerne krátkymi končatinami. Chorobnosť pri
výchove v domácom prostredí je malá.

PREDŠKOLSKÉ OBDOBIE
Predškolské obdobie trvá od troch do šiestich rokov. Hlavnou charakteristikou je socializácia dieťaťa, t.j.
jeho zapojenie do spoločnosti vrstovníkov, schopnosť hrať sa s inými deťmi. Je tým daná už možnosť
zapojiť dieťa do výchovy v kolektíve, čo je v tomto veku už fyziologické.
Tempo rastu sa zreteľne spomalí, dieťa rastie 4 až 5 cm ročne, priberá asi 1 kg ročne. Deti zoštíhlejú,
vyťahujú sa, končatiny sa im viac predlžujú. V súvislosti s pomalším tempom rastu sa znižuje chuť do
jedla. Rodičom sa táto skúsenosť spolu „s chudnutím“ často zdá byť prejavom choroby, niekedy zbytočne
nútia deti do jedla, čím môžu vyvolať buď trvalé nechutenstvo, alebo na druhej strane zvyk prekrmovania,
ktorý vedie k obezite.
Chorobnosť detí nie je vysoká, ale deti v kolektíve sú častejšie choré než tie, čo sú vychovávané doma.
Úrazov je menej ako v batolivom i školskom veku.
Motorika detí je dobrá, sú schopné naučiť sa zložitejšie návyky. Vhodné je učiť ich plávať, lyžovať,
korčuľovať, lebo v tomto veku už majú pre športy zmysel a radosť z nich.
Na začiatku obdobia je čas neustálych otázok, veľmi dôležitý pre rozvoj myslenia dieťaťa. Okolo štvrtého
roku sa objavuje 2. obdobie vzdoru.
Ku koncu obdobia začína výmena mliečneho chrupu za stály.
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ŠKOLSKÉ OBDOBIE
Školské obdobie od 6 do 15 rokov sa zväčša kryje s navštevovaním základnej školy. Do 12. rokov sa hovorí
o mladšom, po 12. roku o staršom školskom veku.
Obdobie je charakterizované prudkým rozvojom intelektu a formovania osobnosti. Končí sa hravé obdobie
a začína sústavná usmerňovaná činnosť dieťaťa – školská výchova.
Mladší školský vek je relatívne pokojné obdobie života. Dieťa rastie pomalšie, okolo 4 až 5 cm ročne,
proporcie tela sa podstatne nemenia, zvyšuje sa svalová sila. Vymieňa sa dentícia. Odolnosť voči infekciám
je dobrá, deti sú v tomto veku relatívne najzdravšie.
Zvýrazňuje sa individualita každého dieťaťa, rozdielnosť detí je stále zrejmejšia. Dieťa abstraktne myslí,
vie samostatne, originálnym spôsobom riešiť rozličné úlohy. V tomto veku deti nie sú negativistické, práve
naopak, väčšina chce s dospelými spolupracovať.
Starší školský vek (12 až 15 rokov) sa zväčša kryje s obdobím puberty. Na rozdiel od mladšieho školského
veku je to obdobie prudkých somatických i psychických zmien. Patrí medzi najbúrlivejšie obdobie
ľudského života. Rast sa zrýchľuje na 10 až 15 cm za rok, pričom sa predlžujú predovšetkým končatiny.
Nastupuje sexuálne zrenie. Hormonálna nerovnováha v tomto období býva príčinou zníženej odolnosti voči
infekciám a narastania ťažkostí spôsobených neurovegetatívnou nerovnováhou (subfebrílie, bolesti hlavy,
bolesti brucha, pocity „dusenia“, zvýšená únavnosť). Takéto ťažkosti sa zvýrazňujú najmä u detí
s nedobrým rodinným prostredím (neúplné rodiny, nesprávne postoje vo výchove).
Hoci psychické schopnosti ďalej vzrastajú, objavujú sa poruchy koncentrácie, nevyváženosť dieťaťa môže
byť príčinou prechodného zhoršenia školského prospechu. Nastupuje 3. obdobie vzdoru, výrazná kritickosť
dospievajúceho k všetkému, čo robia dospelí, predovšetkým vlastní rodičia. Rodičia a vychovávatelia
prestávajú byť absolútnou autoritou a túto si musia zaslúžiť svojimi skutočnými kvalitami a chápaním
pubescenta. Môžu vzniknúť skutočné psychické problémy, sebevražedné pokusy, nebezpečenstvo
zlozvykov – narkománia, fajčenie, alkoholizmus.

OBDOBIE MLADISTVÝCH
Obdobie mladistvých trvá od 15 do 18 rokov. Končí sexuálne i psychické zrenie. Rast pokračuje
v spomalenom tempe. Zväčšuje sa svalová sila. Ustupuje osobnostná nevyváženosť a znova prudko stúpa
psychická výkonnosť. Pokračuje boj o samostatnosť. Ďalej sa uvoľňujú väzby s rodinou. Vytvárajú sa
skupiny vrstovníkov, väzba na ne je silnejšia ako na rodinu. Začína profesionálna orientácia mladého
človeka, začínajú vzťahy k jedincom opačného pohlavia. Chorobnosť nebýva vysoká. Trvá nebezpečenstvo
úrazov, pomerne vysoký výskyt samovrážd, nebezpečie narkománie.

2.

TELESNÝ RAST A VÝVOJ

Doc. MUDr. Košťalová Ľudmila, CSc.

HMOTNOSŤ
Donosený novorodenec váži priemerne 3200 g, deti pod 2500 g sú nezrelé (nedonosené) alebo
hypotrofické, novorodenci nad 4000 g sú obrovské plody, často sú to deti diabetických matiek.
Po pôrode nastáva fyziologický pokles hmotnosti o 100 až 300 g (5 až 10 %), pričom najnižšia
hmotnosť je na štvrtý deň a vyrovnáva sa za 10 až 12 dní.
Jednou z hlavných známok zdravia a prospievania dojčaťa je pravidelný prírastok hmotnosti, a to takto:
1. štvrťrok 200 g týždenne (25 až 30 g denne),
2. štvrťrok 150 g týždenne,
3. štvrťrok 100 g týždenne,
4. štvrťrok 75 g týždenne.
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Orientačne: polročné dojča si zdvojnásobí pôrodnú hmotnosť, ročné dieťa strojnásobí. Nedonosené dieťa
zväčší svoju pôrodnú hmotnosť do 1. roku 4- až 6-násobne. V ďalších rokoch priberá dieťa priemerne 2 kg
ročne (1 až 3 kg), a to najmenej okolo 5. a 6. roku 1 kg.
Orientačný výpočet hmotnosti dieťaťa:
2 x vek + pre deti 2 až 5 ročné
3 x vek + pre deti 6 až 15 ročné
Ideálnu hmotnosť dieťaťa môžeme určiť na základe tabuliek, ktoré vyjadrujú závislosť hmotnosti na veku
dieťaťa. Presnejšie je však posudzovanie hmotnosti vo vzťahu k výške dieťaťa. Tento vzťah zohľadňuje
index telesnej hmotnosti (ITH) tzv. body mass index – BMI. Vypočíta sa tak, že hmotnosť dieťaťa v kg
delíme výškou v m2. (napr. 10-ročné dievča s výškou 140 cm a hmotnosťou 35 kg, BMI = 35 : (1,4x 1,4),
teda 35 : 1,96 = 17,8. BMI 17,8 predstavuje vo veku 10 rokov 50 percentil, dievča má teda primeranú
hmotnosť).
Hodnota BMI pre deti pod 18 rokov je rôzna v závislosti od veku, čo je vyjadrené na špeciálnych
diagramoch. Vo veku nad 18 rokov pri BMI nad 20 hovoríme už o nadhmotnosti, pri hodnote nad 30
o obezite. Tento index nemá absolútnu platnosť pre diagnostikovanie obezity. Je však dobrým orientačným
kritériom. Zvýšenie BMI môže spôsobiť aj nadmerne vyvinuté svalstvo.
Pri posudzovaní stavu výživy si všímame okrem samotnej hmotnosti aj vrstvu podkožného tuku. Dojčatá
s normálnou hmotnosťou a 1 až 3 cm hrubou vrstvou podkožného tuku (kožná riasa na bruchu) označujeme
za eutrofické. Hypotrofické dojčatá majú hmotnostný deficit viac ako 10%.

PROPORCIONALITA TELA
Jednotlivé časti tela rastú nerovnomerne, ich vzájomný pomer, a tým aj celkový vzhľad dieťaťa sa
v priebehu detstva mení. Výrazne sa mení pomer dĺžky celého tela a dĺžky končatín k veľkosti hlavy. Kým
dĺžka hlavy novorodenca tvorí ¼ dĺžky celého tela, hlava dospelého len 1/8. Na hlave sa mení pomer
mozgovej časti k tvárovej časti tak, že u mladšieho dieťaťa je relatívne väčšia mozgová časť.
V útlom veku sú končatiny krátke, v pubertálnom rastovom špurte sa výrazne predlžujú. O pomere končatín
k dĺžke tela nás informuje meranie horného a dolného telesného rozmeru, ako aj meranie posediačky.
V novorodeneckom veku tvorí trup 45% dĺžky tela, do puberty sa tento podiel zmenšuje, na konci puberty
sa opäť zväčšuje. V novorodeneckom veku leží stred tela nad pupočnou jazvou, v 2: roku vo výške pupka,
potom kaudálne zostupuje a u dospelého zostúpi až k symfýze. Výrazné zmeny postavy v závislosti od
pohlavia sa prejavujú v puberte.
Obvod hlavy: novorodenec 34 cm, 6-mesačné dojča 43 cm, v 1. roku 47 cm, v 6. roku 51 cm, v 11. roku 52
až 53 cm, v 14. roku 54 cm. Mikrocefália v novorodeneckom veku sa prejaví obvodom menším ako 31 cm,
makrocefália v novorodeneckom veku obvodom väčším ako 38 cm.
Obvod hrudníka: novorodenec 33 cm (teda menší ako obvod hlavy), 6-mesačné dojča 43 cm, v 1. roku 48
cm, v 6. roku 56 cm.
Posúdenie proporcionality tela. Počas vývoja dieťaťa dochádza k predlžovaniu sa končatín a relatívnemu
skracovaniu sa tela. V novorodeneckom veku tvorí trup 45% dĺžky tela, do puberty sa tento podiel
zmenšuje, na konci puberty opäť zväčšuje. Kým dĺžka hlavy novorodenca tvorí 1/4 dĺžky celého tela, hlava
dospelého len 1/8 .
Posúdiť proporcionalitu tela je dôležité robiť pri podozrení na kostné vývojové anomálie (achondroplázie,
rôzne formy kostných dysplázií), hypotyreózu, metabolické ochorenia (mukopolysacharidózy)
a u pacientov so skoliózou.
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Povrch tela
v pomere k hmotnosti je relatívne väčší u mladšieho dieťaťa než u dospelého. Presne sa odčítava
z nomogramu zo vzťahu hmotnosti a výšky tela. Orientačne platí: novorodenec 0,25 m2, v 1. roku 0,45 m2,
v 5. roku 0,75 m2, v 9. roku 1 m2, dospelý 1,73 m2.

KOSTNÝ VEK
Kostný vek nás informuje o vývoji kostry. Rozumie sa ním postup osifikácie jednotlivých kostných jadier
a uzatvárania epifýzových štrbín. V 1. roku je najlepšou orientáciou primeranosti kostnej zrelosti veľkosť
distálnej epifýzy femoru, ktorá býva prítomná už pri narodení zrelého novorodenca. Neskôr sa kostný vek
najlepšie určuje z röntgenovej snímky zápästia a ruky, kde je veľa osifikačných jadier. Veľmi hrubým
vodidlom je pravidlo, že dieťa má mať toľko zápästných kostičiek, koľko má rokov. Na presné
posudzovanie sa používajú špeciálne atlasy získané hodnotením veľkých skupín zdravých detí. Za
normálnych okolností sa kostný vek zhoduje s chronologickým vekom, alebo sa od neho líši najviac o jeden
rok.

ZUBNÝ VEK
Prvá dentícia a prerezávanie trvalého chrupu má svoje časové zákonitosti. Podľa počtu prerezaných zubov
možno určiť tzv. zubnú zrelosť, t.j. zubný vek.
Prerezávanie mliečneho chrupu (20 zubov) sa začne medzi 6. a 9. mesiacom a končí sa v 2,5 roku. Výmena
mliečneho chrupu za trvalý (32 zubov), t.j. 2. dentícia začína v 5. až 6. roku, trvá počas školského veku
a posledné sa prerezávajú okolo 18. roku a neskôr.
Mliečne zuby – 20 zubov
prvé zuby vo veku 5-9 mesiacov (dolný rezač), potom 1 zub za mesiac
6-8 centrálnych zubov do 12. mesiaca
Trvalé zuby – 32 zubov
prvý zub – prvý molar – vo veku 6 rokov
druhý molar
- vo veku 12 rokov
tretí molar
- vo veku 18 rokov

RAST
Rast do dĺžky je u človeka možný len počas detstva a útlej mladosti. Je charakteristickým prejavom tohto
obdobia. Riadi sa pomerne presnými pravidlami, ktoré sú typické pre určité vekové obdobie dieťaťa.
Normálny rast je možný len u zdravého jedinca a naopak, jeho porucha signalizuje, že čosi nie je
v poriadku. Sú pomerne veľké individuálne rozdiely v rýchlosti a spôsobe rastu medzi jedincami. Rast
ovplyvňujú rôzne faktory. Dajú sa rozdeliť na: 1. vnútorné faktory a 2. vonkajšie faktory
Z vnútorných faktorov sú to predovšetkým genetické danosti. Rast nie je podmienený monogénne, naopak
veľa génov je zapojených do jeho riadenia. Obyčajne mávajú vysokí rodičia vysoké deti a nízki rodičia zas
nízke deti, i keď to nie je absolútnym pravidlom. Výška každého z rodičov hrá rovnakú úlohu. Ďalšou
vnútornou podmienkou vplývajúcou na rast, je správna funkcia dôležitých vnútorných orgánov dieťaťa.
Rôzne choroby vnútorných orgánov, ako aj hormonálne zmeny, vyvolávajúce poruchu rastu, môžu byť
pravda tiež geneticky podmienené.
Z vonkajších faktorov sa uplatňujú správna výživa a dostatok okysličenia tkanív. Zvlášť dôležité je to vo
fetálnom období. Vnútromaternicové podmienky výrazne pôsobia na plod, teda na jedinca v období jeho
najrýchlejšieho rastu. Nedostatok živín a kyslíka privádzaných placentou do plodu, môžu vyvolať
vnútromaternicovú rastovú retardáciu. Príčinou môžu byť anomálie placenty, hladovanie matky, alebo jej
rôzne abúzy (fajčenie, drogy). Aj v postnatálnom období sa uplatňuje správna výživa. Vďaka nej sa výška
našej populácie zvýšila za posledných 20 rokov asi o 3 cm. Pri výraznom hladovaní, ale i kvalitatívne
nesprávnom zložení stravy, sa rast spomalí. Pokiaľ sú nepriaznivé podmienky prechodné, nastane len
dočasné spomalenie rastu, s dobehnutím zmeškaného po úprave pomerov. Postnatálne môže vzniknúť
nedostatok okysličenia tkanív pri závažných chorobách srdca a pľúc, či pri ťažkej anémii, ktoré sme už
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vyššie zaradili medzi vnútorné faktory. Pre optimálny rast dieťaťa je potrebná aj psychická pohoda. Známa
je rastová retardácia citovo deprimovaných detí. Na rast môžu pôsobiť aj krátkodobé vplyvy. Známa je
určitá sezonalita v rýchlosti rastu, v lete sa rastie o niečo rýchlejšie než v zime. Krátkodobé spomalenie
rastu býva pri akútnych ochoreniach, nie je však významné pre konečnú výšku jedinca, lebo sklz sa neskôr
dobieha. Možno povedať, že zdravé dieťa žijúce v normálnych životných podmienkach, sa vyvíja a rastie
primerane.

RASTOVÉ OBDOBIA
Počas vývoja dieťaťa poznáme 4 fázy rastu
Fetálny rast. Je to obdobie najrýchlejšieho rastu, predstavuje asi 30% z celkovej výšky jedinca.
Najrýchlejšie sa rastie v 2. trimestri, od 3. trimestra sa rast postupne spomaľuje. Dĺžku pri narodení určuje
výška matky a výživa, ktorú plod dostáva placentou. Chronické ochorenia matky, embryonálne či fetálne
infekcie (rubeola, infekcia cytomegalickým vírusom), ako aj toxické vplyvy niektorých látok (nikotín,
alkohol, lieky) môžu negatívne ovplyvniť vývoj plodu.
Rast plodu ovplyvňujú rastové faktory, najmä IGF-1, IGF-2 (insulin like growth factor1, 2 – inzulínu
podobný rastový faktor1, 2), humánny placentárny laktogén a inzulín. Ak dochádza k ťažkému porušeniu
rastu už intrauterinne, spomalený rast môže potom pretrvávať počas celého života. Často sa s tým
stretávame u predčasne narodených detí.
Rast v dojčenskom období (infantilné obdobie). Táto fáza je charakteristická rýchlym rastom, ktorý sa
však postupne začína spomaľovať. V prvom roku po narodení rastie dieťa najrýchlejšie, až 20 – 25 cm za
rok. Tento pomerne rýchly rast pokračuje aj v druhom roku života, kedy dieťa narastie 10 - 12 cm.
Rýchlosť rastu závisí počas prvých 2 rokov života hlavne od toho, ako dieťa rástlo v maternici matky.
Účinok rastových faktorov pôsobiacich vo fetálnom období ešte doznieva v prvých mesiacoch po narodení.
Rast ovplyvňuje výživa, správne okysličenie organizmu a riadia ho hormóny, najmä rastový hormón
a hormóny štítnej žľazy. Rastový prírastok v tomto období predstavuje asi 15% z konečnej výšky.
Rast v predškolskom a mladšom školskom období (detská krivka rastu). Tretie obdobie rastu nastáva
po druhom roku života a trvá až do začiatku puberty. V tomto období rastie dieťa priemerne 5 – 7 cm za
rok. Rastový prírastok v tomto období sa podieľa na konečnej výške asi 40%. Rast zabezpečuje rastový
hormón (STH), pod vplyvom ktorého sa tvorí v pečeni, v jednotlivých tkanivách a v epifýzach dlhých kostí
IGF-1, ktorý je priamo zodpovedný za rast kosti z rastovej platničky. Podmienkou pre dobrý rast dieťaťa je
tiež správna výživa, dobré psychosociálne zázemie dieťaťa a dobrý celkový zdravotný stav. Hormóny
štítnej žľazy a D vitamín rast podporujú .
Rast v pubertálnom období. V puberte dochádza pod vplyvom testosterónu a estradiolu k zvýšeniu
sekrécie rastového hormónu. Zvýšená sekrécia rastového hormónu spolu so sexuálnymi steroidmi vedú
k rastovému špurtu v puberte. Dievčatá zrýchľujú rast hneď od začiatku puberty. V našich podmienkach
začína puberta u dievčat v 10,3 rokoch a priemerne v puberte je maximálny rastový špurt u dievčat
9cm/rok, v rozpätí od 7 do 11 cm. Po nástupe menštruácie sa rast začína spomaľovať a dievčatá ešte
vyrastú priemerne 7,5 cm, v rozpätí od 2,5 do 15 cm. Rast dievčat je zvyčajne ukončený do 2 rokov od
nástupu menštruácie (menarche). Chlapci majú začiatok puberty neskôr asi o 1 rok. Zrýchlenie rastu
(rastový špurt) nastáva asi po 2 rokoch od začiatku puberty, zvyčajne v 3. a 4. štádiu puberty podľa
Tannera.V období rastového špurtu rastú chlapci priemerne 10,5 cm/rok , v rozpätí od 7 do 15 cm/rok.
Dlhší prepubertálny rast, neskorší a výdatnejší rastový špurt zabezpečí chlapcov vyššiu postavu
v dospelosti. Obdobie puberty sa podieľa asi 15% na celkovej konečnej výške jedinca. Končí sa uzavretím
rastových štrbín, čo sa deje taktiež pod vplyvom sexuálnych hormónov, najmä estradiolu. Priemerná výška
dospelej populácie je u mužov 178,8cm a u žien 166,5cm. Ak dochádza k predčasnému nástupu puberty,
môžu sa predčasne uzavrieť rastové štrbiny, čo spôsobuje menšiu konečnú výšku. Pri neskoršom
sexuálnom dozrievaní sú jedinci v tomto veku nižší než ich vrstovníci. Keďže však u nich trvá obdobie
rastu dlhšie, výška v dospelosti býva normálna.
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HODNOTENIE RASTU
Rast dieťaťa sleduje praktický lekár pre deti a dorast pravidelným meraním 1 až 2 krát do roka, výsledky
merania zaznamenáva do rastového grafu, ktorý má dieťa vo svojej zdravotnej karte.
Dĺžka – u detí do 2 rokov meriame dĺžku poležiačky, s narovnanými dolnými končatinami, v špeciálne
upravenom „korýtku“ s centimetrovou stupnicou.
Výška - staršie deti meriame postojačky stadiometrom, pričom dieťa musí byť vyzuté, bez ponožiek,
vystreté, opreté chrbtom a pätami nôh o stenu, rovnako ako i slabinami a lopatkami, pričom špičky nôh sú
pri sebe a dieťa má priamo hľadieť . Meriame vzdialenosť najvyššieho bodu na hlave od podložky. Na osi
stadiometra je pohyblivá hlavica, ktorá sa pri meraní dotýka vrcholu hlavy. Stadiometer treba pravidelne
kalibrovať. Treba si uvedomiť, že v priebehu dňa sa mení výška dieťaťa, deti sú vyššie asi o 7-8 mm ráno
v porovnaní s večerným meraním. Preto dieťa meriame v rovnakom čase. Ak nemáme k dispozícii
stadiometer, na meranie využívane kovový meter, ktorý je súčasťou pákovej váhy, alebo orientačne
pomocou krajčírskeho metra upevneného na stene. Dôležité je, aby opakované merania robila tá istá osoba,
tým istým meradlom.
Rastový diagram
Rast hodnotíme podľa rastových diagramov, vyjadrených v percentilovej sieti (graf 1/a pre chlapcov od ,
graf 1/b pre chlapcov vo veku od 3 do 18 rokov , ) alebo podľa priemeru výšky populácie v danom veku
a smerodajnej odchýlky , pričom sa vypočíta skóre smerodajnej odchýlky (SDS). Do úvahy sa berie vždy
pohlavie dieťaťa. Každé dieťa počas vývoja rastie vo svojom vlastnom rastovom pásme, do ktorého sa
zaradí po prvom roku života. Malé odchýlky z tohto pásma môžu byť spôsobené vážnejšími ochoreniami
dieťaťa, prípadne užívaním liekov, ktoré rast brzdia (kortikoidy). Pri zakreslení výšky dieťaťa do
percentilového grafu je možné porovnať výšku dieťaťa s výškou jeho vrstovníkov, zhodnotená je teda
miera odlišnosti od normy. Pri opakovaných meraniach hodnotíme dynamiku rastu dieťaťa. Vieme, že 50.
percentil zodpovedá strednej hodnote výšky detí v rovnakom veku. Telesná výška s hodnotou 75. percentil
znamená, že 75% jedincov tohto kalendárneho veku a pohlavia je menších a 25% je väčších. Pásmo medzi
25. a 75. percentilom sa posudzuje ako pásmo strednej telesnej výšky a nachádza sa v ňom 50% detí. V
pásme nad 75. percentil sú jedinci vysokí, nad 90. percentil veľmi vysokí. Hodnotu pod 25% majú nízki
jedinci, pod 10. percentil veľmi nízki. V rastových diagramoch sa za krajné hodnoty považuje 3. percentil
a 97. percentil. Pod 3. percentilom sa nachádzajú 3% detí, ktoré sú významne veľmi nízke. Opak platí pre
deti nad 97.percentil, ktoré sa považujú za významne veľmi vysoké. Deti s krajnými hodnotami treba
pravidelne merať, optimálne v 3 mesačných intervaloch. Ak sa odchýlka zvýrazní, treba dieťa podrobnejšie
vyšetriť. Taktiež pri zmene dynamiky rastu ak sa dieťa premiestni do iného percentilového pásma, treba
prehodnotiť jeho zdravotný stav.
Pri hodnotení rastu v percentilovom grafe prihliadame na genetický rastový potenciál, ktorý dieťa získalo
od rodičov. Ten zistíme výpočtom, pri ktorom sa využíva výška biologických rodičov dieťaťa.
Genetický rastový potenciál
Výška chlapca = (výška otca + výška matky + 13 ): 2
Výška dievčaťa = (výška otca + výška matky – 13): 2
Získanú hodnotu berieme ako predpokladanú výšku vo veku 18 rokov. Hodnota 6 cm pod a nad
vypočítaným bodom predstavuje pásmo očakávanej výšky dieťaťa v dospelosti. Dieťa by malo počas
svojho vývoja rásť v tomto pásme.
Skóre smerodajnej odchýlky
Pri hodnotení rastu môžeme využívať aj skóre smerodajnej odchýlky (SDS). Používame na to tabuľky
s priemernými hodnotami výšky pre jednotlivý vek a pohlavie dieťaťa, v ktorých sú uvedené aj smerodajné
odchýlky
Vypočíta sa tak, že: SDS = (výška dieťaťa – priemerná výška pre daný vek a pohlavie): smerodajná
odchýlka. Ak je dieťa vyššie ako je priemerná hodnota výšky pre daný vek a pohlavie, hovoríme
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o pozitívnej SDS, naopak pri nižšej výške dieťaťa, o negatívnej SDS. Opäť sa za krajné hodnoty považujú
– 2 SDS a + 2SDS. Dolná hranica -2SDS zodpovedá na percentilovom grafe výške na 2,3 percentile
a výška + 2SDS výške na 97,7 percentile. Dieťa vyžaduje špeciálne vyšetrenie, ak jeho rastová odchýlka je
nad alebo pod 2 SDS.
Grafy rastovej rýchlosti
Hodnotia rastový prírastok za určitý čas (tempo rastu) v jednotlivých vekových obdobiach, pričom sa
prihliada k pohlaviu dieťaťa . Za fyziologický prírastok sa považuje ročný prírastok, ktorý sa pohybuje
medzi 25. až 75. percentilom. Pozornosť vyžadujú deti, ktoré majú rýchlosť rastu nad 75. percentil
(predčasný nástup puberty), alebo naopak ich rýchlosť rastu je pod 25. percentil (deficit rastového
hormónu, hormónov štítnej žľazy) . U týchto detí meranie zopakujeme po 3 až 6 mesiacoch. Rastová
rýchlosť nad 97. percentil a pod 3. percentilom signalizuje vážnu poruchu rastu a je urgentnou indikáciou
k ďalšiemu vyšetreniu.

Štandardná rastová krivka pre chlapcov (percentily) vo veu od 3 do 18 rokov
Znížený rast.
Znížený rast je definovaný ako výška dieťaťa menšia ako 2 smerodajné odchýlky (- 2 SDS) od priemernej
výšky dieťaťa v danom veku rovnakého pohlavia, alebo výška dieťaťa v percentilovom grafe pod 3.
percentil. Deti s rastovým deficitom väčším ako 2 smerodajné odchýlky treba sledovať. Ak sa rastový
deficit prehlbuje, je potrebné dieťa vyšetriť, aby sa zistila príčina zaostávania v raste. Pri rastovom deficite
pod 3 smerodajné odchýlky od priemeru deti ihneď vyšetríme. Dôležitý je aj rastový prírastok v priebehu 1
roka, preto každé dieťa by sa malo merať aspoň 1 krát ročne. Ak pretrváva rastová rýchlosť pod 25.
percentil pre daný vek, ide o patologický nález, ktorý si vyžaduje vyšetrenie dieťaťa. V súčasnosti sa dajú
niektoré poruchy rastu odstrániť, a preto čím skôr sa postaví diagnóza, tým účinnejšie sa dá dieťaťu
pomôcť.

3.

PSYCHOMOTORICKÝ VÝVIN DIEŤAŤA
MUDr. Andrea Tenczerová
Rast a vývin sú základnými charakteristikami detského veku. Psychomotorický vývin je úzko spätý
s funkciou centrálneho nervového systému, prísunom živín a kyslíka do mozgu, s výživou a dostatkom
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podnetov z okolia už od narodenia. V prípade, že niektorá z daných podmienok nie je splnená, dochádza
k oneskoreniu resp. k trvalému poškodeniu psychomotorického vývinu dieťaťa.
Detský vek rozdeľujeme na niekoľko období, ktoré sú charakterizované aj svojimi osobitosťami vývoja.
Napriek tomu, že každé dieťa je individualitou a vo vývine jednotlivých detí sú isté rozdiely,
psychomotorický vývin má svoj fyziologický priebeh.
Hodnotí sa prevažne v ambulancii pediatra prvého kontaktu, a to orientačne pri každom vyšetrení od 4.
týždňa do 24 mesiaca dieťaťa alebo pri podozrení na zaostávanie vo vývoji. U nás sa používa hodnotenie
podľa Vlacha. Hodnotí sa adaptívne správanie, hrubá a jemná motorika, reč a sociálne správanie.
K základným zložkám, ktoré sa pri posudzovaní miery psychomotorického vývinu hodnotia patria:

•
•
•

rozvoj hrubej a jemnej motoriky
rozvoj reči
rozvoj sociálneho správania a poznania

ROZVOJ HRUBEJ A JEMNEJ MOTORIKY
Najnápadnejší vývin motoriky je už v prvom roku života.

•

Dieťa sa začína pohybovať už intrauterinne, približne od polovice tehotenstva matka pohyby svojho
dieťaťa cíti. Novorodenec sa rodí so schopnosťou otáčať hlavu, ovláda pohyby očí, jazyka, vie otvárať
ústa, prehĺtať, sať. Končatiny drží vo flekčnom postavení a ich pohyby sú reflexné, akoby náhodné.
Rozvoj postupuje kraniokaudálne a proximodistálne. Ruku drží zovretú do pästičky.

•

V 1. mesiaci novorodenec už dokáže na chvíľku zdvíhať hlavičku a otáčať ju na strany v polohe na
brušku.

•

V 2. mesiaci dieťa už hlavičku udrží nad podložkou dlhšie v polohe na flektovaných horných
končatinách.

•

V 3. mesiaci dojča „pasie koníčky“, teda v polohe na brušku sa dvíha na lakte, hlavu má vysoko
zodvihnutú a vystiera dolné končatiny v koxách. Z polohy na chrbátiku sa priťahuje za podané ruky do
sedu. Ruky už nedrží v päsť.

•

V 3.-4. mesiaci sa výraznejšie začína rozvíjať aj jemná motorika, ktorá v porovnaním s hrubou
motorikou zaostáva. Deti v tomto veku si začínajú sústredene pozorovať svoje ruky, učia sa ovládať
jednotlivé svaly ruky.

•
•

V 5. mesiacoch dieťa celou rukou siaha po hračke, uchopiť ju ešte nevie.
V 6. mesiaci sa dieťa dokáže prevaliť z chrbta na bruško. Vie samostatne sedieť, hoci táto schopnosť nie
je najdôležitejšia, mnohé deti sedenie vo vývoji „preskočia“. Dokáže vziať predmet do ruky medzi
všetky prsty a dlaň, postupne si objavuje nohy.

•

Okolo 7.-8. mesiaca sa dieťa začína postupne plaziť trupom, medzi 8.-10. mesiacom prechádza na
lozenie po štyroch. Je to postupný prechod od ľahu k chôdzi. Medzi 8.-9. mesiacom začína uchopovať
predmet medzi palec a ostatné prsty (opozícia palca).

•
•
•
•

V 9. mesiaci sa dojča postupne vzpriamuje, stojí pevne pri opore a držiac sa začína úkrokmi chodiť.
10. mesačné dieťa vie vziať predmet medzi palec a ukazovák.
11. mesačné dieťa kráča dopredu s oporou jednej ruky.

•
•

12. mesačné dieťa stojí bez opory a pokúša sa o prvé samostatné kroky. Začína brať do rúk aj drobné
predmety.
2-ročné dieťa vie samostatne chodiť po schodoch, jeho chôdza je istá.
3-ročné dieťa má úplne koordinovanú hrubú motoriku, postupne sa dokáže učiť zložitým
koordinovaným pohybom ako je korčuľovanie, bicyklovanie, či plávanie.
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ROZVOJ REČI
Rozvoj reči plne vrcholí v priebehu 2. roku života. Reči dieťa rozumie oveľa skôr ako začne samo
rozprávať. Na rozvoj reči vplývajú podnety vonkajšieho prostredia, prvorodené deti zvyčajne začínajú
rozprávať skôr, rovnako dievčatá spravidla predbiehajú chlapcov. Alarmujúce je, keď dieťa vo veku 2
rokov ešte nerozpráva.
Vždy treba myslieť na možnú poruchu sluchu.

•
•

Novorodenec sa prejavuje plačom.
2-3 mesačné dieťa objavuje zvuk svojho hlasu, tvorí rozličné zvuky, „žvatle“. Týmito zvukmi dáva
v spoločnosti matky alebo inej osoby svoju spokojnosť.

•
•

7-8 mesačné dieťa vyslovuje už slabiky, ktoré v 9. mesiaci zdvojuje (vytvára slová ako mama)
V 12. mesiacoch vie vysloviť aspoň 3 zmysluplné slová. U detí v tomto veku sa objavuje tzv.
expresívny žargón, dieťa napodobňuje melódiu reči, tvorí pomocou hlások dlhé vety bez zmyslu.
Dokáže však svojim prejavom vyjadrovať náladu, svoj súhlas, či nesúhlas.

•

15-mesačné dieťa ovláda asi 10 slov, 20-mesačné dieťa ovláda ďalších 15 slov, vo veku okolo 2 rokov
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ROZVOJ SOCIÁLNEHO SPRÁVANIA
Po narodení dieťa väčšinu času prespí, budí sa len na kŕmenie.

•
•

Okolo 5. týždňa začína skutočný kontakt medzi matkou a dieťaťom jeho pohľadom do očí.
V 6.-7. týždni sa dieťa pri pohľade na matku usmieva, môže vydávať spokojné zvuky. Chýbanie
uvedomelého úsmevu u 2-mesačného dieťaťa svedčí spravidla pre vážne poškodenie CNS!

•

Emočné puto zvané láska, alebo impriting (vštiepenie si, ku komu dieťa patrí) sa vytvára medzi 6. až 9.
mesiacom, dieťa si vytvára pevnú väzbu na jednu osobu, postupne na viac osôb. Toto obdobie je
dôležité pre sociálny rozvoj v neskoršom veku, ovplyvňuje vzťahy s ostatnými dospelými i deťmi.

•

Vo veku 3 rokov sa vytvárajú prvé priateľské vzťahy medzi deťmi. Dovtedy sa hrajú osve.

NEGATÍVNE MÍĽNIKY
Na orientačné vyšetrenie psychomotorického vývinu môžu poslúžiť tzv. negatívne míľniky. V prípade
rozpoznania negatívnej odchýlky od očakávaného stupňa vývoja je nutné podrobnejšie prešetrenie.
po 2. mesiaci
po 3. mesiaci

neusmeje sa
nedvíha sa na predlaktie
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po 5. mesiaci
po 8. mesiaci
po 9. mesiaci
po 10. mesiaci
po 12. mesiaci
po 13. mesiaci
po 15. mesiacoch
po 2. roku

neuchopuje predmety
nesedí bez opory
nelezie
nechytá predmety medzi palec a ukazovák
nevie vysloviť nejaké slovo
nestojí
nechodí
nehovorí v krátkych vetách

NOČNÁ ENURÉZA
Enuréza je mimovoľné vyprázdňovanie močového mechúra počas nočného či denného spánku u dieťaťa
staršieho ako 5 rokov, ktoré nie je spojené so žiadnou primárnou psychickou poruchou či anatomickou
alebo funkčnou anomáliou obličiek a močových ciest. Enuréza patrí k častým problémom v pediatrickej
praxi – trpí ňou až 15% detí v 5. roku života. Aj keď jej výskyt so stúpajúcim vekom klesá, v 10. roku
života postihuje ešte 7% detí a pretrváva v 1% aj v dospelosti.
Aj keď enuréza vo väčšine prípadov vekom spontánne ustúpi, nie je vhodné vzhľadom na jej potenciálne
psychologické následky nečinne vyčkávať na „samovoľné“ vyriešenie problému. Enuréza narušuje
sebahodnotenie a sociálnu adaptáciu dieťaťa vo väčšej miere než závažné chronické choroby! Pre lekárov a
pacientov je však pozitívnym odkazom rýchla normalizácia úrovne sebahodnotenia už po niekoľkých
mesiacoch úspešnej liečby.
Prístup k dieťaťu s nočným pomočovaním
Podľa súčasných názorov podstata problému spočíva v nesúlade medzi intenzitou nočnej tvorby moču,
rezervoárnou funkciou močového mechúra a prahom budenia sa. Z toho vyplýva, že primárna nočná
enuréza môže byť následkom rozličných kombinácii vývojových porúch, ktoré siahajú od stavov
charakterizovaných normálnou funkčnou kapacitou močového mechúra pri nadmernej nočnej produkcii
moču až po stavy charakterizované redukovanou funkčnou kapacitou močového mechúra pri normálnej
nočnej diuréze. Spoločným menovateľom všetkých týchto kombinácii je neschopnosť dieťaťa zobudiť sa na
signál z preplnenia močového mechúra. Charakteristický je pritom rodinný výskyt, čo poukazuje na úlohu
dedičných faktorov.
Voľba liečby pomočovania závisí od presnej a správnej diagnózy. Starostlivo odobratá anamnéza spolu so
základným klinickým vyšetrením je vo väčšine prípadov dostatočná na diferenciáciu medzi primárnou
monosymptomatickou nočnou enurézou a inkontinenciou. Mimovoľný únik moču, ktorý sa vyskytuje v
priebehu dňa (izolovane alebo v kombinácii s nočným pomočovaním) po 2. roku života sa označuje ako
„inkontinencia“ a je v mnohých prípadoch varovným príznakom závažnejšieho poškodenia, ktoré si
vyžaduje urýchlené vyšetrenie a liečbu. Pri inkontinencii s dennými poruchami močenia (t. j. počas bdenia,
lebo pomočovanie počas denného spánku je tiež „nočné“ pomočovanie!) sa indikuje urologické vyšetrenie
na určenie rizika prípadného poškodenia horných močových ciest. Na inkontinenciu môže poukázať
odkvapkávanie resp. slabší prúd moču, anatomické zmeny v oblasti chrbtice ako aj charakteristický
„pukerlík“, ktorým sa dieťa snaží potlačiť mikciu pri hyperaktivite detrúzora.
Starostlivosť o dieťa s nočnou enurézou
Odporúča sa včasný začiatok liečby enurézy už od momentu, kedy sa situácia pre daného jedinca a jeho
rodinu stáva neúnosnou a spoločensky neakceptovateľnou. Vo väčšine prípadov je takýmto momentom
začiatok navštevovania detského kolektívu (škôlky ale najmä školy). Pokiaľ však dieťa a jeho rodinu
pomočovanie netrápi a nie sú motivované k jeho riešeniu, je málo pravdepodobné, že akákoľvek terapia by
mohla byť úspešná
Liečba sa má vždy začať režimovými opatreniami a metódami, ktoré sú zamerané na úpravu správania sa
dieťaťa a rodičov a na vybudovanie podmieneného reflexu na močeni.
Často stačí primeraným spôsobom a dieťaťu prístupným slovníkom vysvetliť podstatu problému pacientovi
a rodičom, dať im všeobecné rady (najmä čo sa týka dôležitosti dodržiavania pitného a mikčného režimu
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a pravidelnosti stolíc) a ubezpečiť ich o zvládnuteľnosti tohto stavu, ktorý je následkom spomaleného
vývoja benígneho charakteru.
Psychologická podpora. Pozitívna motivácia pacienta môže byť úspešná len vtedy, ak je dieťa
zainteresované na úspechu. Našim cieľom je pestovať pocit zodpovednosti pacienta za zlepšenie svojho
stavu. To je možné len pomocou kontinuálnej podpory zo strany rodičov a lekára. Odporúčame viesť
enuretický denník, v ktorom dieťa pravidelne označuje "suché noci" hviezdičkami alebo kresbičkami
(neúspech sa ignoruje!). Za progresívne zlepšenie stavu má pacient dostávať patričnú pochvalu alebo
odmenu.
Budenie na močenie. Tento postup sa často nedoceňuje, aj keď je pri jeho správnom postupe vo väčšine
prípadov veľmi účinný. Nemá síce dlhodobý efekt na riešenie problému, prináša však symptomatickú
úľavu s pocitom zachovania "suchej postele" v noci. Dieťa sa má budiť asi po dvoch hodinách po zaspaní.
Úplné zobudenie pacienta nie je nutné (a vzhľadom na zvýšený prah zobudenia sa často nie je ani možné!),
stačí ho v „polospánku“ preniesť na záchod, aby sa tam „na povel“ vymočilo. Tým sa zníži náplň
v mechúre. Opakované budenie (trebárs v dvoj-trojhodinových intervaloch, ako to niektorí rodičia
iniciatívne praktizujú) je úplne zbytočné a nemá efekt na účinnosť tohto postupu.
Obmedzenie tekutín vo večerných hodinách má byť len mierne, aby nevyvolalo hádky a konfrontáciu v
rodine. Dieťa by vôbec nemalo prijímať tekutiny v priebehu poslednej hodiny pred zaspaním. Dlhšie
smädenie pred spánkom nie je opodstatnené a len sťažuje vzájomné vzťahy v rodine.
V prípadoch, v ktorých neboli predchádzajúce režimové opatrenia dostatočne účinné je indikovaná
farmakoterapia. Liekom voľby je desmopresín, syntetický analóg antidiuretického hormónu, ktorý účinne
redukuje nočnú tvorbu moču a tým aj frekvenciu pomočovania. U starších deti výborný efekt má liečba
enuretickým alarmom, ktorý je nepochybne prínosom vo všetkých prípadoch, v ktorých je pacient a jeho
rodina pripravená na spoluprácu.

4.

NOVORODENECKÉ OBDOBIE
MUDr. Ivana Boďová
DEFINÍCIE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Novorodenec je dieťa od narodenia do 28 dní života.
Užšie novorodenecké obdobie je od narodenia do 7 dní po pôrode.
Perinatálne obdobie je obdobie od 28. týždňa gravidity, počas pôrodu, do 7 dní po pôrode.
Dĺžka fyziologickej gravidity je 40±2 týždňov, počítané od prvého dňa poslednej menštruácie.
Pôrod je ukončenie gravidity bez ohľadu na jej dĺžku a hmotnosť plodu, ak tento mal po narodení
prítomné známky života (dýchanie, činnosť srdca, pulzácia pupočníka, aktívny pohyb kostrového
svalstva).
Potrat je pôrod plodu, ktorý nemá známky života, alebo hmotnosť menej než 1000 g.
Predčasný pôrod je pôrod dieťaťa do 38. týždňa gravididty.
Donosený novorodenec má hmotnosť medzi 3000 g až 4000 g a dĺžku 50-53 cm.
Novorodenec, ktorý má hmotnosť nad 4000 g je novorodenec s nadmernou hmotnosťou.
Hypotrofický novorodenec má nižšiu pôrodnú hmotnosť vzhľadom na gestačný vek.
Novorodenecká úmrtnosť udáva počet zomrelých detí do 28. dňa života na 1000 živonarodených.
Perinatálna úmrtnosť udáva počet mŕtvonarodených a počet zomrelých detí do 7. dňa života na 1000
pôrodov.
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PRENATÁLNA STAROSTLIVOSŤ
Cieľom prenatálnej starostlivosti je zabezpečiť zdravý vývoj dieťaťa pred narodením, pripraviť ženu na
plnenie materských povinností a dojčenie. Budúca matka je usmerňovaná v otázkach správnej výživy,
celkovej životosprávy, predchádzaniu fajčenia, pitia alkoholických nápojov a požívania drog.

FYZIOLOGICKÉ OSOBITOSTI NOVORODENECKÉHO OBDOBIA
Vytlačenie plodovej vody z dýchacích ciest počas prechodu pôrodnými cestami, uvoľnenie hrudníka po
pôrode, ako aj ďalšie zmeny v organizme novorodenca sú stimulom k prvému vdychu. Rozopnutie pľúc
spôsobí tlakové zmeny v pľúcach, ale aj v srdci. Zvýšený tlak v ľavej predsieni napomáha uzavretiu
foramen ovale (otvor medzi pravou a ľavou predsieňou potrebný počas intrauterínneho života).
Novorodenec sa dostáva do prostredia s nižšou teplotou, čo kladie zvýšené nároky na jeho termoreguláciu,
preto je potrebné počas ošetrenia zabrániť nadmerným stratám tepla (žiarič).
Zdravý plod na konci gravidity je dostatočne funkčne pripravený začať samostatnú existenciu po vypudení
z matkinho tela. Kardiopulmonálny systém sa prispôsobuje zmeneným podmienkam po narodení rádovo
v sekundách, termoregulácia v hodinách a metabolické funkcie v prvých dňoch. V ďalšom období sú
vegetatívne a metabolické funkcie novorodenca schopné zaistiť stabilitu vnútorného prostredia a rast za
primeraných podmienok a do istej miery aj pri záťaži. Možnosť prispôsobiť sa extrémnym zmenám
prostredia je obmedzenejšia než v neskoršom živote. Poruchy vnútorného prostredia, napr. pod vplyvom
dehydratácie alebo infekcie, nastávajú u novorodenca skôr.
Smolka (mekónium) je prvá stolica novorodenca, ktorá je tmavej dechtovitej farby, mení sa cez
tmavozelenú na typickú žltú stolicu dojčeného dieťaťa.
Prvé močenie novorodenca nastáva do 24 hodín po narodení. V prípade, že dieťa nemočí ani po 24
hodinách je potrebné pátrať po príčinách.
Pupočný kýpeť počas prvých dní života postupne zasychá, mumifikuje a za 3-5 dní odpadne.
Fyziologický úbytok hmotnosti po narodení je spôsobený stratou tekutín odchodom moču, stolice, mázku
a zníženým príjmom. Pokles nemá presahovať 10% hmotnosti a má sa vyrovnať do 10-14 dní po pôrode.
Novorodenecká žltačka sa prejavuje žltým sfarbením kože a objavuje sa 2. - 3. deň po narodení, ustupuje
asi po týždni. Je spôsobená zvýšeným rozpadom erytrocytov po začatí dýchania pľúcami a zlepšení
oxidácie po narodení. Ak je žltačka intenzívna a pretrváva dlhšie obdobie, je potrebné pátrať po iných
možných príčinách (izoimunizácia, obštrukcia žlčových ciest, hepatitída, sepsa). U dojčených
novorodencov môže byť žltačka spôsobená aj inhibíciou konjugácie bilirubínu účinkom pregnandiolu
z materinského mlieka. Ak sa kŕmi novorodenec prevareným materským mliekom, bilirubín poklesne.
Morbus haemolyticus neonatorum (hemolytická choroba novorodenca)
Choroba vzniká pri nezhode (inkompatibilite) krvnej skupiny alebo Rh faktora medzi matkou a plodom,
najčastejšie ak je matka Rh negatívna a plod Rh pozitívny. Klinické prejavy u novorodenca sú výsledkom
izoimunizačného procesu u matky. Erytrocyty plodu od 4.-5. mesiaca gravidity prechádzajú placentou do
obehu matky, kde sa tvoria proti nim protilátky. Tieto protilátky sa dostávajú do krvi plodu, kde spôsobujú
lýzu jeho erytrocytov a vzostup bilirubínu. Mierna forma hemolytickej choroby novorodenca sa prejavuje
nápadnou bledosťou (anémiou), novorodenec stačí bilirubín vylučovať. U ťažkej formy je hemolýza
výrazná, žltačka vzniká 1. deň (Rh inkompatibilita) alebo 2-3. deň (AB0 inkompatibilita) po narodení.
Koža a sliznice sú sýto žlté s pomarančovým odtieňom. Dieťa odmieta prijímať potravu, vznikajú príznaky
podráždenia CNS (opistotonus, cerebrálny krik, rigidita), nepravidelné dýchanie až smrť. Hydrops fetus
universalis je zriedkavá, smrteľná forma hemolytickej choroby novorodenca. Vzniká na základe ťažkej
hemolýzy, anémie a hypoproteinémie ešte počas gravidity. Riziko poškodenia plodu sa stupňuje s počtom
predchádzajúcich gravidít. Ak je matka Rh negatívna a otec dieťaťa Rh pozitívny je možnosť, že plod bude
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Rh pozitívny, preto je potrebné sledovať titer protilátok u matky. Pri stúpaní titra protilátok u matky hrozí
poškodenie plodu. Jedinou účinnou liečbou je včasná exsangvinačná transfúzia (výmena krvi).

MORBUS HAEMORHAGICUS NEONATORUM
Nedostatok vitamínu K a znížená funkcia pečene spôsobujú fyziologickú hypoprotrombinémiu
novorodencov. Protrombín sa tvorí v pečeni za účasti vitamínu K. Zvýraznenie jeho poklesu môže byť
príčinou krvácania, najčastejšie z GITu (meléna, hemateméza) alebo z pupočníka. Prevenciou tejto vážnej
komplikácie je podanie vitamínu K. Ak dieťa toleruje príjem per os, dostáva prvú dávku K vitamínu 1 mg
(1 kvapku) perorálne hneď po pôrode, prípadne parenterálne. Ak je dieťa výlučne dojčené, dostáva 1
kvapku K vitamínu týždenne do veku 1 mesiaca, ďalej 1 kvapku mesačne až do konca obdobia výlučného
dojčenia.

OŠETRENIE NOVORODENCA
Po vybavení novorodenca ho drží pôrodník v drenážnej polohe (dolu hlavičkou), aby sa uľahčil odtok
plodovej vody a sekrétov z dýchacích ciest a dutiny ústnej. Jemným poplieskaním po gluteách sa môže
podporiť vyvolanie prvého vdychu a plaču. Ak sú prítomné poruchy dýchania (asfyxia), je potrebné jemné
odsatie úst a nosa, ktoré je silným reflektorickým stimulom na začatie dýchania. Oddialením prerušenia
pupočníka o niekoľko sekúnd až kým ustane jeho pulzácia, sa zvýši objem krvi novorodenca o 50-100 ml.
Pupočník sa stlačí peánom, podviaže sa šnúrkou alebo svorkou ½ cm nad jeho úponom a prestrihne, takže
ostáva pupočný pahýľ dlhý asi 5-7 cm. Ešte na pôrodnej sále sa dieťa označí číslom na šnúrke, ktoré má
matka aj dieťa okolo zápästia.
Zhodnotí sa Apgarovej skóre. Ak je stav novorodenca dobrý, osuší sa od mázku a zvyškov krvi.
Novorodenec sa odváži, zmeria sa dĺžka, obvod hlavy, hrudníka a telesná teplota. Obvod hlavy môže byť
tesne po pôrode skreslený deformitou, ktorá vznikla prechodom pôrodnými cestami. Prevencia
gonokokovej infekcie sa robí nakvapkaním 1% roztoku AgNO3 alebo Ophtalmo-Septonexu do oboch očí
novorodenca.
Dôležitou úlohou je zabrániť tepelným stratám, najmä u detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Počas
ošetrenia má byť umiestnený pod tepelným žiaričom a zabalený do teplých plienok.
Prvé vyšetrenie novorodenca je zamerané na zisťovanie prípadného poranenia počas pôrodu (krvácanie do
CNS, zlomenina kľúčnej kosti, poškodenie ramenného pletenca, obrna tvárového nervu) a zjavné vrodené
anomálie (meningomyelokéla, atrézia anusu, hydrocefalus). Atréziu pažeráka odhalí nemožnosť odsatia
žalúdočného obsahu.
Potom sa novorodenec oblečie do vyhriatej košieľky a odnesie sa na novorodenecké oddelenie, kde sa
vykoná podrobné fyzikálne vyšetrenie až po niekoľkých hodinách adaptácie na vonkajšie prostredie.
Vyšetrenie musí byť rýchle a šetrné.
Ak sú u novorodenca prítomné poruchy dýchania, ktoré nevymiznú ani po odsatí, je potrebné začať umelé
dýchanie cez masku s kyslíkom. V prípade, že ani tento spôsob nie je účinný a je aj spomalená alebo
vymiznutá činnosť srdca, je potrebná intubácia s riadeným dýchaním a komplexná intenzívna liečba. Od
rýchlosti a účinnosti zvoleného postupu závisí, či sa podarí zabrániť poškodeniu mozgu hypoxiou.

HODNOTENIE STAVU NOVORODENCA
Apgarovej skóre sa používa na hodnotenie základných životných funkcií po narodení. Hodnotí sa akcia
srdca, dýchanie, svalový tonus, rekcia na podráždenie a farba kože. Hodnotenie sa robí 1, 5 a 10 minút po
pôrode. Každá funkcia je hodnotená bodmi od 0 do 2. Maximum je 10 bodov. Pri dobrých funkciách má
fyziologický novorodenec 8-10 bodov do 5 minút. Pri hodnote skóre 0-3 body je potrebná resuscitácia.
Apgarovej skóre
Akcia srdca
Dýchacie úsilie

2
>100/min.
silný krik

1
<100/min.
slabý krik

0
neprítomná
neprítomné
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Svalový tonus
Reflektorické dráždenie
Farba kože

flexia
krik
ružová

znížená flexia
mierny pohyb
ružové telo, modré končatiny

chabosť
žiadna odpoveď
modrá alebo bledá

CHARAKTERISTIKA NOVORODENCA
Novorodenec takmer celý deň prespí, budí sa len na nepríjemné pocity, najmä na hlad, neskôr aj na
pomočenie. V bdelom stave plače alebo kričí, vykonáva nekoordinované pohyby končatinami, otáča
hlavičku. V kľude je v typickej polohe s flexiou všetkých končatín. Dolné končatiny sú ohnuté v bedrových
a kolenných kĺboch, horné končatiny v lakťoch, dlane zovreté do pästí položené vedľa hlavy.
Prítomné sú reflexy: sací (po vložení bradavky do úst saje), prehĺtací, orientačný (otáča hlavu v smere
dotyku), úchopový (po vložení prsta do dlane ho tuho zovrie), Morov (po podtrhnutí podložky najprv
rozhodí ruky, potom urobí objímací pohyb), reakcia na difúzne svetlo (otáča hlavu smerom, odkiaľ
prichádza svetlo) a iné.

CHARAKTERISTIKA NOVORODENCA PODĽA GESTAČNÉHO VEKU
Novorodenec narodený v termíne má celú kožu pokrytú mázkom, sivobelavou mazľavou hmotou, tvorenou
zrohovatenými bunkami kože a tukom. Drobné chĺpky – lanúgo je len v diskrétnych ložiskách. Koža je
ružová, elastická, nepriesvitná, krátko po narodení sú modrasté akrá, podkožný tuk je asi 2-3 mm hrubý.
Miliáriá sú drobné rozšírenia mazových žliazok na nose alebo čele. Miznú po niekoľkých dňoch. Nechty
dosahujú okraje prstov. Ušnica je tuhá, vymodelovaná. Pupočník odstupuje v strede brucha. Prsné bradavky
majú dobre viditeľnú areolu, priemer asi 3-4 mm. Testes chlapcov sú hmatné v skróte a koža skróta je
ryhovaná. U dievčat labia maiora prekrývajú labia minora. Chodidlá sú ryhované po celej ploche. Svalový
tonus je na dolných končatinách zvýšený.
Novorodenec narodený pred termínom (pred 38. týždňom) má lanúgo husto po celom tele, jeho koža je
sýtočervená, priesvitná, s hojnou žilovou kresbou, chýba podkožný tuk. Nechty nedosahujú konce prstov,
ušnica je mäkká, netvarovaná. Úpon pupočníka odstupuje bližšie k symfýze, nie v strede brucha. Prsné
bradavky sú malé, len bod, bez areoly. Testes u chlapcov sú nezostúpené do skróta, chýba ryhovanie skróta.
U dievčat prominujú labia minora a klitoris. Chodidlá sú hladké, len predná tretina môže byť ryhovaná.
Svalový tonus je znížený.
Novorodenec narodený po termíne (po 42. týždni) má kožu bielu, suchú, neelastickú, pergamenovitú, až
popraskanú ako „ruky práčky“. Mázok je redukovaný, alebo úplne chýba, lanúgo nie je. Nechty presahujú
konce prstov. Pupočný pahýľ je pigmentovaný, žlto sfarbený. Ryhy na chodidlách sú po celej ploche
hlboké. Motorika je aktívna.

5.

VÝŽIVA
MUDr. Mária Krajčírová a Prof. MUDr. László Kovács DrSc.
Materinské mlieko je nenahraditeľné, hlavne v počiatočnom období vývoja dieťaťa. Je prispôsobené svojim
zložením jeho potrebám a okrem výživných látok nutných pre rast, obsahuje aj látky, ktoré dieťa ochraňujú
pred infekciami. Na zdravý vývoj dieťaťa majú vplyv enzýmy, špecifické bielkoviny a ďalšie látky, ktoré
ovplyvňujú napr. imunitu organizmu. Z týchto dôvodov by podľa odborníkov na celom svete malo
materinské mlieko predstavovať v prvom polroku jedinú potravu dojčiat. Od tohto obdobia je potrebné
dopĺňať aj nemliečnu potravu takým spôsobom, aby sa dojčenie zachovalo, ak je to možné najmenej do
jedného roka, optimálne dvoch rokov.
Sú však aj situácie, kedy matka z rôznych dôvodov nemôže dojčiť. Vtedy potrebuje radu, ako vhodne
nahradiť materinské mlieko inou – náhradnou výživou. V ostatnom období došlo vďaka intenzívnemu
výskumu k mohutnému hromadeniu nových poznatkov. Ich aplikácia viedla ku vzniku upravených,
dokonalejších základných mliečnych formúl, ktorých výživná hodnota je skoro na úrovni porovnateľnej
s ženským mliekom. K novým, perspektívnym smerom vývoja patrí aj produkcia tzv. terapeutických
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mliečnych formúl, ktoré sú svojím zložením určené priamo pre deti so špecifickými zdravotnými
problémami (napr. s gastroezofagovým refluxom, alergiou na bielkoviny kravského mlieka, nízkou
pôrodnou hmotnosťou, atď.).
V skutočnosti je zloženie formúl v rámci jednotlivých dobre definovaných kategórii natoľko podobné, že
neexistujú zásadné údaje podľa ktorých by sa mal preferovať ktorúkoľvek z nich. Všeobecne sa dá
povedať, že výber formúl závisí najmä od veku dieťaťa v ktorom ich potrebuje a tiež od jeho zdravotného
stavu. Je však žiadúce, aby si rodičia z nich vybrali jeden produkt, ktorí mienia svojmu dieťaťu podávať.
Časté, neodôvodnené striedanie formúl (či už z ekonomických alebo iných príčin) môže sťažovať úlohu
lekára pri identifikácii príčiny prípadného neprospievania, vracania či pri určení prípadnej intolerancie
k určitej formule.

MATERINSKÉ MLIEKO
Príchod dieťaťa na svet je pre matku, ale aj pre celú rodinu, tým najhlbším neporovnateľným najúžasnejším
zážitkom a zásadne zmení ich celý doterajší život. Každá matka chce pre svoje dieťa len to najlepšie a je
preto ochotná urobiť „všetko na svete“. Nie každá si však dostatočne uvedomuje, že prvým ozajstným
„darom“ pre dieťa je, okrem prirodzeného materinského citu, aj plnohodnotná prirodzená výživa –
materské mlieko.
Je tak optimálnou a zatiaľ ničím nenahraditeľnou výživou pre novorodencov a dojčatá v priebehu prvých
šiestich mesiacoch života. Svojim zložením je prispôsobené jeho potrebám (až na vitamíny D a K, ktoré sa
majú doplniť). Aj keď psychologickú stránku dojčenia je ťažšie hodnotiť než jeho imunologické a nutričné
aspekty, nie sú žiadne pochybnosti o tom, že včasný a prolongovaný fyzický kontakt výrazne prispieva
k zosilneniu vzťahu medzi matkou a dieťaťom.
Dojčené deti:

•
•
•
•

majú nižší výskyt chorôb dýchacích ciest a tráviacej sústavy
sú menej náchylné na alergie, astmu, ekzémy a koliku
materské mlieko je vždy pripravené a má vždy správnu teplotu
u žien, ktoré dojčili sa mierne znižuje riziko vzniku rakoviny prsníka pred prechodom

Stimulácia a podpora dojčenia
Napriek veľkej variabilite spánkového obdobia, u väčšiny detí v priebehu prvých 6-8 týždňov po narodení
sa vytvoria určité predvídateľné a už vtedy veľmi individuálne stereotypy. V priemere sa dožadujú dojčenia
5-6 krát denne a v nočných hodinách majú dlhšie spánkové obdobie bez kŕmenia. Všeobecne sa dá
povedať, že dieťa je od doby dosiahnutia telesnej hmotnosti 4.5 kg už dostatočne zrelé na to, aby vydržalo
5-6 hodinový odstup medzi posledným nočným a prvým ranným kŕmením.
Podpora dojčenia prenatálne
Ak už nabehla laktácia, dojčenie je pre matku jednoduchá procedúra. V každom prípade je omnoho
jednoduchšie, pohodlnejšie a finančne menej náročné než príprava formuly pre kŕmenie z dojčenskej fľaše.
Schopnosť dojčiť je základnou podmienkou prežitia cicavcov aj ľudí. Je dokázané, že v prípade primeranej
informovanosti o fyziologických procesoch laktácie a pri dostatočnej podpore zdravotníckeho personálu,
rodiny a priateľov dokáže svoje dieťa plne dojčiť až 90-95 % žien.
Hlavný rozdiel v úspešnosti jednotlivých matiek z hľadiska dojčenia spočíva v úrovni ich informovanosti
a podpory. V mnohých rodinách už nie je táto informácia o dojčení dostupná, lebo prakticky vypadli
skúsenosti jednej celej generácie v tejto oblasti. Nastávajúcich rodičov preto treba stimulovať aby
navštevovali prenatálne „školenia“ a poradne, kde môžu diskutovať o výhodách dojčenia
a o fyziologických mechanizmoch tvorby mlieka, aby si sami na základe dostatočných informácii dokázali
vybrať to, čo je najlepšie pre zdravie dieťaťa aj matky.
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Podpora dojčenia v nemocnici
K esenciálnym prvkom úspešného dojčenia počas prvých kritických dní po pôrode patria: 1) včasný
začiatok dojčenia, ak je to možné už na pôrodnom sále, 2) poučenie matky o technike primeraného
priloženia dieťaťa k prsníku, 3) umožnenie dojčenia podľa potrieb dieťaťa a 4) vytvorenie systému
„rooming in“.
Bežnými problémami, ktoré môžu interferovať s dojčením sú: 1) prolongovaná a často zbytočná separácia
matky a dieťaťa, 2) rutinné prikrmovanie podávaním mliečnych formúl v pôrodnici, 3) prehnané obavy
zdravotného personálu z možného prenikania liekov do materského mlieka, ktoré často vychádzajú z
nesprávnych informácii, 4) nedostatočná edukácia personálu v oblasti manažmentu laktácie, 5)
podceňovanie matkinho záujmu o dojčenie a 6) matkine pocity vyplývajúce z nedostatočnej tvorby mlieka.
V záujme prispieť k riešeniu tejto otázky založili experti WHO a UNICEF iniciatívu "Baby-Friendly
Hospital" a zároveň vypracovali materiál „Desatoro úspešného dojčenia", ktorý je založený na zásadách
ošetrovania matiek a detí bezprostredne po pôrode. Zároveň vypracovali aj odporúčania pre marketing
produktov na náhradu materinského mlieka. Podľa nich je žiadúce, aby v záujme vyhnutia sa interferencie
s matkiným rozhodnutím začať dojčiť: 1) bola reklama produktov určených pre dojčenskú výživu zameraná
len na odborníkov v oblasti zdravotníctva a nie na laickú verejnosť a 2) novorodenecké oddelenia
nedovolili rozdávať matkám pri ich prepustení z pôrodnice testovacie vzorky mliečnych formúl.

DESATORO ÚSPEŠNÉHO DOJČENIA

•

Písomne spracovaný návod na dojčenie („politika dojčenia“), ktorý je dostupný pre celý zdravotný
personál

•
•
•
•

Školenie zdravotného personálu v záujme uplatňovania tejto politiky
Informovanie všetkých tehotných žien o výhodách dojčenia a jeho udržiavania
Prikladanie dieťaťa k prsníku už v priebehu prvej polhodiny po pôrode
Poučenie matiek o možnostiach a spôsoboch dojčenia a udržovania laktácie aj za podmienok ich
separácie od vlastných detí v nemocnici

•

Zákaz podávania inej potravy okrem ženského mlieka, s výnimkou medicínsky indikovaných
prípadov

•

Vytvorenie systému „rooming-in“, ktoré umožňuje pobyt matiek spolu so svojimi deťmi v priebehu
celého 24 hodinového obdobia

•
•
•

Podporovanie dojčenia s ohľadom na potreby dieťaťa
Nepodávať cumle dojčeným deťom
Iniciovať vytvorenie skupín na podporu dojčenia a nasmerovať matky aby sa po ich prepustení
z oddelenia zúčastňovali týchto skupín.

Podpora dojčenia v domácnosti
Najviac podpory potrebujú matky po pôrode, najmä po ich prepustení z pôrodnice. Najlepšia podpora
obyčajne prichádza od rodinného príslušníka alebo priateľky, ktorá už mala úspešné skúsenosti s dojčením.
Pomoc môžu poskytnúť aj zdravotné a diétne sestry, ktoré môžu dojčiacim matkám okrem iného odporučiť
aj vhodnú literatúru. Mnohé matky, ktoré začínajú dojčiť v nemocnici, nepokračujú v dojčení po ich
návrate domov.
Zloženie mlieka ani výživové stereotypy dieťaťa nie sú ešte v priebehu prvých týždňov po pôrode
dostatočne ustálené (k tomu dochádza až okolo 6.-8. týždňa). Nie je zriedkavé, že deti sa v tomto
počiatočnom období dožadujú dojčenia už každú 1,5-2,5 hodinu (k tomu môže prispieť aj nesprávna
technika dojčenia). Túto skutočnosť môžu niektoré matky nesprávne považovať za príznak nedostatočnej
„sily“ ich mlieka. V skutočnosti trvá toto obdobie častého kŕmenia obyčajne len krátko a ak matka
pokračuje v dojčení podľa požiadaviek dieťaťa („dojčenie na požiadavku“), tak sa frekvencia dojčenia
najneskôr do 6. týždňa spontánne nastaví v priebehu dňa na 3-4 hodinové intervaly.
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Príprava prsníka k dojčeniu a starostlivosť o prsníky počas tehotenstva
Je dôležité už počas tehotenstva pripravovať prsníky k dojčeniu. Pre matky s dobre formovanými
bradavkami stačia normálne hygienické návyky s denným sprchovaním a odstraňovaním suchého sekrétu.
U mnohých matiek, u ktorých sa bradavky zdajú byť vtiahnuté, je priloženie novorodenca a satie
dostatočným stimulom na ich vytiahnutie, V týchto prípadoch nie sú potrebné žiadne iné postupy.
Retrakcia bradaviek môže byť len vo veľmi zriedkavých prípadoch prekážkou pri dojčení. Násadce na
bradavky len zriedkavo prispievajú k erekcii retrahovaných bradaviek.
Čo sa týka starostlivosti po pôrode, prsníky majú byť umyté vodou a vysušené pred každým dojčením ako
aj po ňom. Medzi jednotlivými dojčeniami by matky mali nosiť pohodlné podprsenky špeciálne určené pre
dojčiace matky.
Problémy s prsníkmi
Optimálnych polôh je pri dojčení viacero (na chrbte, vertikálna a horizontálna) a matka aj dieťa si zvyčajne
vyberú tú z nich, ktorá im najviac vyhovuje. Nesprávna, či nepohodlná poloha pri dojčení unaví matku aj
dieťa, vedie k neefektívnemu satiu a bolestivosti prsných bradaviek. Niekedy, po dlhších prestávkach
medzi jednotlivými aktmi dojčenia, bráni prisatiu príliš naplnený prsník. V týchto prípadoch je potrebná
manuálna masáž, prípadne odsatie časti mlieka. Každý lekár, pediater, pôrodník, či detská sestra musí
vedieť matke v takýchto prípadoch poradiť.
Bolestivé bradavky sú väčšinou preventibilné, ak sú matky dostatočné poučené o tom, ako prikladať dieťa
k areole a nie priamo k bradavke. V prípade vzniku ragád má matka v záujme prevencie bolestivého
opuchu prsníkov, ktorý by mohol situáciu ešte zhoršovať, pokračovať v dojčení aj z postihnutého prsníka.
Bolestivý opuch prsníkov vzniká najčastejšie v priebehu prvého týždňa po pôrode. V týchto prípadoch je
najlepšie pokračovať v dojčení, lebo najlepšou „odsávačkou“ je zdravé, aktívne dieťa.
V niektorých prípadoch môže vzniknúť abscedujúca mastitída. Najčastejším patogénom je Staphylococcus
aureus, obyčajne pochádzajúci od dieťaťa. Je veľmi málo pravdepodobné, že by baktérie pochádzajúce z
abscesu mohli zapríčiniť vznik systémovej infekcie u dieťaťa. Matka preto nemá prerušiť dojčenie
z postihnutého prsníka (pokiaľ nemá výrazné až nekontrolovateľné bolesti). Často je potrebná incízia
a drenáž abscesu spolu s celkovou antibakteriálnou liečbou matky v záujme prevencie rozšírenia
bakteriálnej infekcie v prsníku.
Dojčenie a lieky
Väčšina liekov prijatých matkou môže ovplyvniť dieťa buď priamo (ich exkréciou do mlieka) alebo
nepriamo, prostredníctvom zníženia množstva mlieka.
Množstvo lieku v materinskom mlieku málokedy prevyšuje 1-2% celkovej dávky podávanej matke. Je
preto málo pravdepodobné, že toto množstvo by mohlo akútne ohroziť dojčené dieťa. Indikácia
farmakoterapie matky sa má zvažovať skôr z hľadiska možnej chronickej ingescie dieťaťom a nedajú sa
vylúčiť ani doteraz neznáme dlhodobé následky liekov na dieťa. Matky by mali byť preto poučené, aby
pred rozhodnutím prijímať akékoľvek lieky (či už na lekársky predpis alebo bez neho) konzultovali svojich
lekárov. Podobne im má byť vysvetlený efekt častého používania antipyretík, alkoholu, kofeínu, nikotínu a
laxatív.
Pri indikácii medikamentóznej liečby má lekár získať informáciu: 1) o liekoch, ktoré sú kontraindikované
počas dojčenia, 2) o radiofarmakách, pri ktorých je potrebné prechodne prerušiť dojčenie, 3) o liekoch s
neznámym účinkom, ktoré majú vzbudiť opatrnosť, 4) o liekoch, ktoré môžu mať signifikantné účinky u
dojčených detí a preto majú byť podávané matkám s opatrnosťou, 5) o matkinej farmakoterapii
kompatibilnej s dojčením, 6) o bežne používaných liekoch kompatibilných s dojčením.
Žltačka dojčených detí
Fyziologická žltačka, ktorá je veľmi častá v priebehu prvých dní života sa považuje za benígny stav.
Hladina bilirubínu sa obyčajne postupne normalizuje k 7.-10. dňu a preto táto žltačka nie je prekážkou k
dojčeniu. Zriedkavejšie vzniká žltačka z materinského mlieka (asi u 1% novorodencov), ktorá sa obyčajne
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objavuje po prvom týždni života a ktorá môže trvať niekoľko týždňov. Prerušenie podávania materinského
mlieka na 12-24 hodín je spojené so spontánnym poklesom zvýšených koncentrácii bilirubínu, prerušenie
dojčenia na dlhšiu dobu nie je preto potrebné.
Prekážky a kontraindikácie dojčenia
Pravých prekážok a kontraindikácií dojčenia je našťastie málo, podstatne menej, ako je nedojčených detí.
K nim patria napr. dedičné poruchy metabolizmu (napr. galaktozémia, fenylketonúria a choroba javorového
sirupu). Pri týchto stavoch treba vysadiť mlieko (aj umelé mliečne formuly!) čím skôr po narodení.
Kontraindikáciou zostáva aj aktívna tuberkulóza matky, drogovo závislá matka a laktačná psychóza matky.
Pri neaktívnych formách je možné dojčenie pri podávaní chemoprofylaxie (nidrazid).
Typickým príkladom nemožnosti dojčenia zo strany dieťaťa sú rázštepové chyby podnebia, ktoré bránia
vytvoreniu podtlaku, potrebného na satie z prsníka, ale možná je výživa obstriekaným ženským mliekom.
Najčastejšou prekážkou dojčenia zo strany matky je zlyhanie laktácie, "hypogalakcia". Táto prekážka je
typická skôr pre rozvinuté krajiny, v rozvojových krajinách sa hypogalakcia prakticky nevyskytuje. S
hypogalakciou je možné úspešne bojovať! Je známe, že laktáciu sa dá navodiť satím prsníka aj u žien
nedojčiacich dlhší čas (napr. pri relaktácii uzdravených extrémne nezrelých deti), či dokonca u žien, ktoré
neboli gravidné.
Medzi prekážky dojčenia patria aj závažné choroby matky. Ide však len o zriedkavé, ťažké
kardiopulmonálne, hepatálne či renálne lézie. Mastitída, interkurentné infekčné vírusové ochorenia
(rubeola, morbilli, varicella atd.) nie sú kontraindikáciou dojčenia. Obdobne nie je kontraindikáciou
cytomegalovírusová či infekcia herpes simplex, pretože k premoreniu dieťaťa týmito vírusmi od matky
dochádza aj inou cestou. Ani hepatitis B nie je kontraindikáciou, dieťa je však potrebné postnatálne
aktívne aj pasívne imunizovať. Vírus HIV (AIDS) prechádza do mlieka. Riziko prenosu HIV pri dojčení je
asi 10%, častejšia je však transplacentárna infekcia.
Kontraindikácie dojčenia
Zo strany dieťaťa:
• dedičné poruchy metabolizmu - kongenitálna alaktázia, choroba javorového listu, galaktozémia,
fenylketonúria
• rázštepové chyby podnebia (v niektorých prípadoch možno kŕmiť odstriekaným materským
mliekom)
zo strany matky
• aktívna tuberkulóza, AIDS matky (ak nebol transplacentárny prenos vírusu)
• užívanie drog (drogovo závislá matka), laktačná psychóza
• niekedy i závažné lézie kardiopulmonálne, hepatálne a renálne

AJ MATKA MUSÍ JESŤ!
Na tvorbu dostatočného množstva mlieka potrebuje dojčiaca matka rovnako kvalitnú stravu, akú prijímala
počas ťarchavosti. Nedostatky v stravovaní sa neprejavia na obsahu živín v materinskom mlieku, ale môžu
sa prejaviť na jeho množstve prípadne sa nesprávna výživa odrazí na matkinom zdraví. Ak totiž telo
nedostáva dostatok živín na správne zloženie mlieka zvonka, začne čerpať z matkiných zásob.
Žena, ktorá nedojčí, potrebuje denne asi 700 mg vápnika. Aby dojčiaca matka zabezpečila zdravý vývin
kostí a zubov dieťaťa a zároveň si zachovala vlastné zásoby vápnika, mala by ho denne prijať 1250 mg
(zodpovedá to 1,2 litru mlieka alebo 170 g syra). Výhodnejšie sú pritom mlieka a iné mliečne produkty
obohatené probiotikami alebo prebiotikami. Je potrebné aj podávanie vitamínu D, najmä počas tretieho
trimestra ťarchavosti ako aj počas dojčenia podľa odporúčania lekára.
Dojčiaca matka vytvára v prvých mesiacoch asi 500 ml a neskôr až 800 ml mlieka denne, takže by mala piť
veľa tekutín. Odporúča sa asi 2,3 litra denne, najlepšie vody, mlieka a riedených ovocných štiav.
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Zvýšenú potrebu vitamínov, minerálnych látok, bielkovín a energie je najlepšie pokryť stravou bohatou na
čerstvé ovocie a zeleninu, mliečne výrobky, olejnaté ryby, chudé mäso, strukoviny, orechy a celozrné
potraviny, napríklad celozrné pečivo a nelúpanú ryžu.
Ak má matka zvláštne dietetické zvyky alebo trpí na známy deficit niektorých výživných látok, je
nevyhnutné individuálne hodnotenie stavu a/alebo suplementácia chýbajúcej zložky potravy.

ČO ROBIŤ, AK MATKA NEMÔŽE DOJČIT?
Je nesporné, že najzdravšou a najvhodnejšou výživou pre deti v priebehu prvých najmenej šiestich
mesiacov je materinské mlieko. Sú však aj situácie, kedy matka z rôznych dôvodov nemôže dojčiť. Vtedy
by sa mala poradiť s lekárom, ako vhodne nahradiť materinské mlieko inou – náhradnou výživou.
Mliečne formuly
Podobne ako aj v ostatných rozvinutých krajinách, v ostatných rokoch aj u nás sa zásadne zmenil sortiment
prípravkov náhradnej výživy. Požiadavky na dojčenské mliečne formuly zhrnula Smernica 91/321/EEC
Európskeho spoločenstva o výrobe, zložení a distribúcii základných výživových formúl. Táto smernica
zároveň obsahuje aj naliehavú požiadavku na štátne orgány, aby neumožnili predávanie ani podávanie
formúl, ktoré nezodpovedajú uvedeným kritériám v plnej miere.
Dojčenské mliečne prípravky pre náhradnú výživu (takzvané „mliečne formuly“) sa vyrábajú najmä
z kravského mlieka a upravujú sa tak, aby sa čo najviac podobali materinskému mlieku. Dostupnosť
väčšieho počtu komerčných formúl však môže sťažovať orientáciu matiek ale aj zdravotníckych
pracovníkov v tejto oblasti. Pre zlepšenie orientácie je preto vhodné aj na tomto mieste uviesť vysvetlenie
niektorých bežných skratiek, ktoré sa používajú pri označovaní mliečnych formúl náhradnej mliečnej
výživy:
Označenie „1“ v názve určitého produktu ukazuje že ide o tzv. „počiatočnú formulu“ určenú pre dojčatá vo
veku od 0 do 5.-6. mesiaca, kým označenie „2“ poukazuje, že sa jedná o tzv. „pokračujúcu“ formulu, ktorá
je svojím zložením vhodné pre deti vo veku od 5. aspoň do 12. mesiaca života. Novšie tento sortiment
doplňujú aj formuly, ktoré boli zavedené pre deti od 12. do 36 mesiaca života - tzv. „junior mlieka“, často
s označením „3“.
Čo sa týka tzv. terapeutických formúl, skratka „H.A.“ v názve jednotlivých prípravkov ukazuje, že ide o
„hypoalergénne“ formuly, ktoré sú určené pre novorodencov a dojčatá so zvýšeným rizikom výskytu
alergických ochorení v rodine. Nakoniec, skratka „AR“ sa používa na označenie prípravkov odporúčaných
deťom, ktorým robí problémy „odblinkávanie“ potravy po kŕmení.
V skutočnosti je zloženie formúl v jednotlivých uvedených a dobre definovaných kategóriách natoľko
podobné, že neexistujú zásadné údaje podľa ktorých by sa mal preferovať ktorýkoľvek z nich (samozrejme,
pokiaľ ide o formuly suplementované železom). Všeobecne sa dá preto povedať, že výber formúl závisí
najmä od veku dieťaťa v ktorom ich potrebuje a tiež od jeho zdravotného stavu. Je však žiadúce, aby si
rodičia z nich vybrali jeden produkt, ktorí mienia svojmu dieťaťu podávať. Časté, neodôvodnené striedanie
formúl (či už z ekonomických alebo iných príčin) môže sťažovať úlohu lekára pri identifikácii príčiny
prípadného neprospievania, vracania či pri určení prípadnej intolerancie k určitej formule.
Základné mliečne formuly pre zdravých novorodencov a dojčatá
Formuly určené pre potreby zdravých novorodencov a dojčiat sú založené na báze kravského mlieka. Podľa
platných smerníc sa delia na 1) počiatočné formuly, ktoré sú určené svojím zložením deťom od 0 do 5.-6.
mesiaca a 2) pokračujúce mlieka ("Follow-on Formula"), ktoré sú vodné pre deti vo veku od 5. do 12.
mesiacov a 3) tzv. junior mlieka, určené pre vekovú skupinu medzi 12. a 36 mesiacom života.
Počiatočné formuly
Sú to humanizované formuly na báze kravských bielkovín. Aj keď väčšina z nich má „adaptovaný“ pomer
kazeínu a srvátky v pomere 1:1, a niektorí novšie produkty dokonca až 3:7, od ženského mlieka sa stále
líšia vzájomným pomerom jednotlivých aminokyselín. Tieto formuly obsahujú sacharidov v množstve 1,7-
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3,4 g/100 kJ, maximum pätinu z ktorých tvorí sacharóza, obsah laktózy je minimálne 0,85 g/100 kJ (novšie
sa odporúča, aby tieto mliečne formuly obsahovali výlučne len laktózu) a nepovoľuje sa do nich pridávať
bezlepkový škrob. Obsah tukov má byť 0,8-1,5 g/100 kJ s väčším množstvom kyseliny linolovej než
kyseliny linolénovej. Je zakázané použitie sezamového a ľanového oleja ako aj tukov s vyšším podielom
trans-izomérov mastných kyselín.
Pokračujúce formuly
Pokračujúce formuly sa môžu nasadiť až vtedy, ak dieťa už dostáva aspoň jednu nemliečnu zložku výživy
(t.z. po ukončení 4. mesiaca života u umelo živených detí a po 6. mesiaci u detí, ktoré boli aspoň dovtedy
dojčené). Čo sa týka zloženia bielkovín, sú to neadaptované mlieka s pomerom kazeínu ku srvátke 4:1.
Minimálny obsah kyseliny linolovej a laktózy je 70 mg/100 kJ resp. 0,45 g/100 kJ. Môžu obsahovať aj
sacharózu, avšak pridávanie medu a lepku nie je prípustné. Je žiadúce aby pomer kalcia a fosforu bol menej
ako 2. Pokračujúce formuly na báze kravského mlieka prichádzajú vo forme fortifikovanej resp.
nefortifikovanej železom, podľa odporúčania pediatrickej spoločnosti treba z nich uprednostňovať formy
fortifikované železom.
Junior mlieko
Ide o nový produkt, ktorý slúži na čo najlepšie uspokojenie nutričných požiadaviek organizmu od konca
prvého minimálne do tretieho roku života. Žiaľ, u nás je pre deti tejto vekovej kategórie stále rozšírené
podávanie pasterizovaného odtučneného mlieka (sáčkového či tetrapakového), ktoré nie sú pre ne vhodné,
lebo obsahujú viac bielkovín (sú teda ťažšie stráviteľné) a chýbajú v nich esenciálne mastné kyseliny a
vitamíny rozpustné v tukoch. Preto sa po 12. mesiaci života odporúčajú špeciálne tzv. „junior mlieka“,
ktoré obsahujú dostatočné množstvo potrebných doplnkových výživných látok (železo, jód, vitamín D)
spolu s probiotikami, ktoré zvyšujú ich výživnú hodnotu .
Prehľad formúl umelej výživy
Počiatočné formuly
Adaptovaná bielkovina Neadaptovaná
bielkovina
Nutrilon Premium,
Nutrilon 1 Forte,
Hamilon Start
Hamilon 1 Forte,
(Nutrícia)
Omneo 1 (Nutrícia)
Beba 1 (Nestlé)
Beba 1 Plus (Nestlé)
Sunar 1 (Heinz)
Hipp l (Hipp)
Hipp Pre (Hipp)
Similac Advance l
( Abbot)
France Lait 1 (Regilat)

Pokračujúce formuly
Nutrilon follow on,
Hamilon Standard
(Nutrícia)
Beba 2, Beba Bifidus
+probiotiká(Nestlé)
Hipp 2(Hipp)
Sunar Plus( Heinz)
Similac Advance 2
(Abbot)
France Lait 2 (Regilait)

"Junior" mlieka
Nutrilon 3, Hamilon 3
batole, Hamilon hajaja
(Nutrícia)
Junior Nestlé Bifidus +
probiotiká(Nestlé)
Sunar Complex, Sunar
3
(Heinz)

Terapeutické mliečne formuly
Okrem formúl základnej náhradnej výživy určených pre zdravých novorodencov a dojčatá existujú aj
špeciálne upravené mliečne formuly, ktoré popri svojej primeranej výživnej hodnote slúžia na liečbu,
a dokonca aj na prevenciu niektorých častých ochorení tohto veku. K terapeutickým formulám sa dajú
zaradiť aj formuly určené novorodencom s nízkou pôrodnou hmotnosťou vzhľadom na mimoriadne
náročne požiadavky pri starostlivosti o ne.
Nízkolaktózové formuly
Sú pripravené na báze kravského mlieka, pričom laktóza bola v nich nahradená uhľohydrátmi z
kukuričného sirupu. Tieto formuly sú určené pre dojčatá s neznášanlivosťou laktózy.
Antirefluxové (AR) formuly
Ide o počiatočné mlieko, do ktorého sa pridáva zemiakový škrob resp. vláknina svätojánskeho chleba
(karubin 0.4g/100ml). Uplatňuje sa v liečbe gastroezofagového refluxu, „blinkania“ a opakovaného
vracania u mladších dojčiat.
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Hydrolyzované formuly
Technologické postupy používané pri výrobe týchto formúl (enzymatická hydrolýza a tepelné ošetrenie)
pozmeňujú štruktúru bielkovinových molekúl a tým významne znižujú ich antigénne vlastnosti. Existujú
dva hlavné typy mliečnych formúl tejto kategórie:
1. formuly s vysokým stupňom hydrolýzy (až na úroveň aminokyselín) sú určené ako liečebná diéta
pacientom s rozvinutou alergiou na bielkoviny kravského mlieka
2. formuly s nízkym stupňom hydrolýzy (označované ako "H.A.", čo vychádza zo skratky anglického
názvu – „hypoalergenic“) nie sú vhodné na liečbu už rozvinutej alergie na bielkoviny kravského mlieka,
našli si však široké uplatnenie pri prevencii alergických ochorení. Táto skutočnosť je zvlášť významná
najmä vzhľadom na neustále zvyšujúci sa výskyt týchto stavov v populácii. Dnes je jednotný názor o tom,
že dokázané alergické ochorenie u rodičov výrazne zvyšuje riziko jeho vzniku aj u ich detí, najmä ak tieto
dostávajú formuly s nemodifikovanými formulami na báze kravského či už sójového mlieka. V týchto
prípadoch je preto vo zvýšenej miere indikované predĺženie dojčenia na najdlhšiu možnú dobu (aspoň do
konca 6. mesiaca, prípadne aj dlhšie) spojené s kontrolou výživy dojčiacej matky. Ak dôjde k úplnej alebo
čiastočnej strate materského mlieka, deťom je nevyhnutné podávať výživu so zníženým alergizujúcim
potenciálom – tzv. hypoalergénne mlieka už od prvých hodín po narodení a táto výživa má byť predĺžená
až do 12. mesiaca. Mnoho klinických štúdií potvrdilo, že podávanie hypoalergénnej výživy vysoko
rizikovým dojčatám výrazne znižuje výskyt alergických ochorení u nich. Tieto klinické skúšky zároveň
potvrdili aj výživovú vhodnosť produktov s hydrolyzovanými bielkovinami.
Formuly určené pre nedonosených novorodencov
Novorodenci s nízkou pôrodnou hmotnosťou si vyžadujú viac energie a bielkovín v priebehu prvých troch
mesiacov ich života, až kým nedosiahnu hmotnosť 2000-2500 gramov. K týmto náročným požiadavkám sú
prispôsobené tieto formuly. Sú určené k používaniu na novorodeneckých oddeleniach nemocníc. Majú
poskytovať energetickú dodávku na úrovni 500-630 kJ/kg (120-150 kcal/kg) a bielkoviny v množstve 0,50,7 g/100 kJ s „adaptovaným“ pomerom kazeínu a srvátky. Vzhľadom na obmedzenú schopnosť
nedonosencov reabsorbovať tuky 10-50% tukov sú v týchto formulách hradených mastnými kyselinami so
stredne dlhými reťazcami (MCT). Vzhľadom na zníženú aktivitu laktázy tvorí laktóza len 40-50%
sacharidov, ostatné sacharidy sú hradené glukózou. Ďalšou charakteristickou vlastnosťou týchto mliek je
zvýšené množstvo vitamínov, kalcia, fosforu a železa.
Na tomto mieste je potrebné uviesť, že extrémne nezrelým nedonosencom sa môže podávať ženské mlieko
od darkýň (tzv. zrelé mlieko) až po jeho fortifikácii špeciálnymi prípravkami na obohatenie mlieka.
Formuly na báze sóje
Podľa odporúčaní majú formuly pripravené na báze sóje obsahovať 0,56-0,7 g/100kJ (2,56-3,0 g/100 kcal)
bielkovín s prídavkom L-karnitínu aspoň v množstve 1,8 mmol/100 kJ. Sója neobsahuje dostatočne
množstvo karnitínu a metionínu. Sójové formuly majú byť fortifikované aj stopovými prvkami, najmä
železom a zinkom, ktoré sa v sóji viažu na fytát. Na trhu existuje niekoľko typov formúl tejto kategórie
s minimálnymi rozdielmi v ich zložení, ktoré nie sú z hľadiska výživy zdravých dojčiat dôležité.
Formuly pripravené na báze sóje sú nutrične kompletné, avšak s rozšírením sortimentu formúl indikácie
k ich podávaniu sa výrazne obmedzili. Tieto formuly poskytujú alternatívu pre výživu 1) pre deti s alergiou
na bielkoviny kravského mlieka, 2) pri intolerancii laktózy (napr. počas realimentácii po gastroenteritíde)
a 3) pri galaktozémii. Treba však upozorniť na skutočnosť, že až u 50% detí alergických na kravské mlieko
je prítomná aj „skrížená“ alergia na sójové bielkoviny. V týchto prípadoch je preto potrebné
uprednostňovať podávanie proteínových hydrolyzátov pripravených na báze kravského mlieka.
Prehľad liečebných mliečnych formúl
Formuly pre nedonosencov a novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou
Nutrilon nenatal, Nenatal LCP (Nutrícia), Alprem (Nestlé), Plasmon O(Heinz)
Mlieka na báze bielkoviny sóje
Nutrilon 1 Soya (Nutrícia), Isomil (Abbot)
Formuly so zníženým obsahom laktózy
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Nutrilon Low Lactose (Nutrícia), Al 110 (Nestlé), Sunar Alidiar (Heinz)
Hypoalergénne formuly - preventívne - parciálne hydrolyzované
Nutrilon 1 H.A. , Nutrilon 2 H.A. + prebiotická vláknina (Nutrícia), Hamilon H.A. 1 a 2, Omneo 1
(Nutrícia), Beba H.A. 1 a 2, Beba H.A. 2 bifidus + probiotiká ( Nestlé), Hipp H.A. 1 a 2. (Hipp), Sunar
H.A. 1 a 2.( Heinz)
Extenzívne hydrolyzáty ( liečba alergie na bielkovinu kravského mlieka)
Nutrilon 1 Pepti, Nutrilon pepti MCT (Nutrícia), Alfaré( Nestlé) elementárna výživa Neocate
(Nutrícia)
Antirefluxné formuly - A.R. formuly
Nutrilon 1 A.R., Nutrilon 2 A. R (Nutrícia) Beba A.R. H. A. 1 (Nestlé), Plasmon A. R. 1 a 2 (Heinz)

VITAMÍNY A MINERÁLNE LÁTKY
Dieťa dostáva v materinskom mlieku všetky výživné látky v optimálnom zložení až na niektoré vitamíny,
najmä na vitamín D a C!
Vitamín D zohráva dôležitú úlohu v metabolizme vápnika, zvlášť pri jeho vstrebávaní v čreve a ukladaní
do kostí. Pri jeho nedostatku môže dôjsť u detí ku vzniku rachitídy. Tento problém sa v minulosti
vyskytoval často, no po zavedení prevencie rachitídy vitamínom D sa zdalo, že rachitída už skoro úplne
vymizla. V súčasnosti sa však v Spojených štátoch ako aj v ďalších rozvinutých krajinách hromadia údaje
o opakovane stúpajúcom trende výskytu rachitídy, čiastočne u dojčených detí. Táto nežiadaná zmena sa
vysvetľuje tým, že pri správnej a plne oprávnenej propagácii dojčenia nebolo dostatočné zdôrazňované, že
bez ohľadu na príjem vitamínu D vo výžive matky, v materinskom mlieku ho nie je dostatok.
Novorodenci a dojčatá majú preto v priebehu celého roka, nezávisle od spôsobu ich výživy ani od ročného
obdobia, dostávať dve kvapky vitamínu D (v dávke 800 IE) na lyžičke spolu s mliekom už od tretieho
týždňa života. To isté platí aj v prípade novorodencov a dojčiat dostávajúcich náhradné mliečne formuly,
lebo aj tieto produkty dokážu kryť ich základnú potrebu len čiastočne.
V ostatnom období sa zmenili názory aj na dĺžku podávania vitamínu D. Kým donedávna sa odporúčalo
podávať tento vitamínu aspoň do konca prvého roku života, podľa súčasných poznatkov je indikované
pokračovať v podávaní aj medzi prvým a tretím rokom života. Jedna kvapka vitamínu D denne v tomto
vekovom období prispieva ku zosilneniu kostry a tým aj k účinnej prevencii vzniku rednutia kostí v staršom
veku.
Skutočnosť, že vitamín C zvyšuje obranyschopnosť organizmu je všeobecne známa. Dnes je už známe aj
to, že vitamín C pôsobí aj na prevenciu niektorých závažných ochorení v neskoršom veku. Ženské mlieko
ho však obsahuje len v malom množstve, a preto je vhodné jeho podávanie už počas dojčenia. Pre
novorodencov a dojčatá sú vhodné preparáty vitamínu C vo forme kvapiek, ktoré sa môžu podávať už od
prvých týždňov života, v neskoršom veku sa môže prejsť na tabletkovú formu vitamínu C.
Deficit železa je najčastejším nutričným deficitom v dojčenskom a detskom veku. Výsledky klinických
štúdii ukázali, že anémia z deficitu železa vedie k spomalenému vývoju centrálneho nervového systému.
Keďže pri narodení sa viac ako 90% telesných zásob železa nachádza v cirkulujúcich erytrocytoch, telesné
zásoby železa sú priamo úmerné koncentrácii hemoglobínu v plazme, objemu krvi a pôrodnej hmotnosti
dieťaťa.
Odporúčania na hradenie potrieb železa u dojčiat a detí: 1. Donosené deti, ktoré sú výlučne dojčené,
nepotrebujú suplementáciu železa až do 6. mesiaca života. 2. V prípade včasného zavádzania solídnej
stravy treba uprednostniť stravu s adekvátnym obsahom železa (ovocie, zelenina). 3. Po šiestom mesiaci
života majú aj dojčené deti dostávať extra dodávku železa vo forme zložiek potravín bohatých na železo. 4.
Pri prechode z dojčenia na umelú výživu pred 9. – 12. mesiacom života je potrebné podávať deťom mliečne
formuly fortifikované železom. Ak nie sú dojčené, aj donosené deti majú dostávať umelú výživu (formuly)
fortifikovanú železom. V súčasnosti sa overuje optimálne množstvo železa na fortifikáciu formúl. Do
získania výsledkov treba považovať súčasne dostupné fortifikované formuly za primerané.
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ČO SA NEMÁ NOVORODENCOM A DOJČATÁM PODÁVAŤ?

Treba povedať, že v praxi sa stále stretávame s postupmi, ktoré nie sú vhodné, ba dokonca môžu byť
škodlivé, pre novorodencov a dojčatá. Do tejto kategórie patrí podávanie nespracovaných prípravkov
kravského či kozieho mlieka ako aj podávanie sladkých a sladených nápojov.
Plné, nemodifikované kravské mlieko nie je vôbec akceptovateľné pre výživu dojčiat mladších ako 9-12
mesiacov (a nemalo by sa podávať až do 3. roku života). Toto odporúčanie má niekoľko dôvodov: 1)
nemodifikované kravské mlieko má nevhodný pomer bielkovín, tukov, uhľohydrátov a solí, 2) ako
nevhodný zdroj železa môže prispievať ku vzniku chudokrvnosti z deficitu železa, 3) na rozdiel od vyššie
uvedených mliečnych formúl podrobených podrobnej a priebežnej analýze pri ich výrobe, pri podávaní
komerčne dostupného kravského mlieka neexistuje žiadna záruka o správnosti jeho obsahu
a mikrobiologickej nezávadnosti.
Rovnako nie je vhodné ani polotučné (2%) mlieko, čiastočne pre znížený obsah a nevhodné zloženie
tukov v ňom. Dojčatá dostavajúce mlieko so zníženým obsahom tukov prijímajú väčšie množstvo mlieka
na uspokojenie ich pocitu hladu, čo zároveň zvyšuje renálnu solútovú nálož. Okrem toho, tieto produkty
obsahujú menej esenciálnych mastných kyselín, než plné kravské mlieko.
Nakoniec, treba sa definitívne rozlúčiť s poverou o výživnej hodnote kozieho mlieka! Toto mlieko má ešte
menej vhodné zloženie ako kravské mlieko a až v 70% prípadov vyvoláva skríženú alergiu s kravským
mliekom. Je chudobné na vitamíny (C, D, B9, B12) a železo. Jednoducho, jeho zloženie vôbec
nezodpovedá nutričným požiadavkám organizmu novorodencov a dojčiat.
U menších detí je dôležité sa vyhýbať aj podávaniu sladených nápojov. Dojčatá a deti si na ne rýchlo
zvykajú, no tieto im neposkytujú takmer nijaké živiny a navyše prispievajú k tvorbe zubného kazu. Ak
dieťa získava kalórie sladenými nápojmi, je isté, že nebude mať chuť na normálnu stravu, ktorá obsahuje
všetky potrebné živiny. Nie sú vhodné ani umelo sladené nápoje bez cukru a podľa možnosti sa treba
vyhýbať aj potravinárskym prísadám. Je potrebné obmedzovať aj ovocné šťavy (s výnimkou nesladených
domácich alebo produktov určených priamo pre najmladšie deti). Je dôležité si zapamätať zásadu - na
utíšenie smädu je aj u dojčiat a detí najlepšia čistá (prevarená) voda!

VÝŽIVA DIEŤAŤA V PRVOM ROKU ŽIVOTA
Výživu dojčaťa možno rozdeliť na tri obdobia: 1) obdobie výhradne mliečnej výživy, 2) prechodné
obdobie, 3) obdobie odstavenia. Prechod týmito tromi fázami je plynulý. Podobne ako pri výžive dojčením,
ani tu nie je potrebné striktné dodržiavanie intervalov kŕmenia. Voľný prístup vytvorí optimálny stravovací
návyk a prestávky, vrátane nočnej, si dieťa urobí spontánne. V noci budenie nie je potrebné, pokiaľ bol
v priebehu 24 hodín príjem mlieka dostatočný na krytie jeho energetickej spotreby.
• Normálna energetická potreba
• hmotnosť 0-10 kg
• hmotnosť 10-20 kg
• hmotnosť nad 20 kg

•
– 100 kcal/kg/deň
– 1000 kcal plus 50 kcal/deň na každý kg nad 10 kg
– 1500 kcal plus 50 kcal/deň na každý kg nad 20 kg

Obdobie výhradne mliečnej výživy
V tomto období je dieťa živené výlučne mliekom, podľa možnosti materinským mliekom. Dávky sa
pohybujú medzi 150-180 ml/kg/24 hod., čo sa rovná asi jednej pätine až jednej šestine telesnej hmotnosti
dieťaťa (do objemu jedného litra). Ak matka nemôže dojčiť, podáva sa počiatočná formula s obsahom
laktózy. Toto obdobie trvá zvyčajne do dovŕšenia 4. mesiaca, resp. do dosiahnutia telesnej hmotnosti 6000
g, keď sa zjavuje potreba zvýšiť príjem energie a tiež stopových prvkov.
Technika prípravy formúl
Aseptická technika prípravy sa obyčajne odporúča dovtedy, kým dieťa nezačne žuť hračky a iné objekty
svojho okolia. Fľaše a cumle sa prevárajú v priebehu 5 minút v zakrytej nádobe s dostatočným množstvom
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vody, aby zakryla obsah. Z nádoby sa vyberajú pomocou nástrojov na uchopenie, ktoré majú byť tiež
sterilizované a položia sa na čistý povrch do ich vychladnutia. Na prípravu formúl sa voda sterilizuje 5minutovým varom a až po vychladnutí sa mieša s práškovým koncentrátom (pridávanie horúcej vody by
mohlo znehodnotiť vitamíny, ktoré sú citlivé na teplo). Termálna sterilizácia formúl sa neodporúča
s výnimkou situácii, kedy sú hygienické podmienky zlé.
Riadne pomiešaná a pripravená formula sa prelieva do sterilných fliaš prikrytých vrchnákom a môže byť
skladovaná v chladničke do 24 hodín. Práškový koncentrát nie je potrebné držať v chladničke a môže byť
použitý 30 dní po otvorení konzervy.
Teplota formúl
Nie sú známe dôvody na podávanie formuly s teplotou vyššou než izbová teplota. Formuly uložené
v chladničke sa majú pred podávaním ponechať pol hodinu pri izbovej teplote. Dôležité je poučiť matky o
technike zohrievanie formúl v mikrovlnej rúre. Opakovane totiž došlo k popáleninám dutiny ústnej
v prípadoch, kedy sa podávali príliš teplé formuly bez toho, aby ich matka pred podávaním pomiešala
a overila ich teplotu.
Prechodné obdobie
Vzhľadom na fyziologické a biochemické vlastnosti mladého organizmu má byť solídna strava zavádzaná
do diéty až po štvrtom mesiaci života. Počínajúce mlieko sa má nahradiť pokračujúcou formulou (pri
prirodzenej výžive stačí so zaradením nemliečnych dávok začať v 6. mesiaci). Chýbajú akékoľvek dôkazy
o tom, že skoršie zavedenie solídnej stravy by mohlo umožniť dieťaťu prespať v noci bez budenia.
Tekutiny z pohára je možné ponúkať dojčatám od veku 6-7 mesiacov. V tomto období sa do výživy
zavádzajú ovocné šťavy a tiež zeleninové a ovocné dávky.
Keďže každá nová zložka je pre dieťa potenciálnym "alergénom", nové zložky by sa mali zavádzať
postupne (naraz len jedna) s 3-4 dňovým odstupom, čo umožní matke pozorovať prípadne nežiadúce
účinky novej stravy. Väčšina detí dobre toleruje nové zložky potravín. Časť z nich však má intoleranciu
rôzneho stupňa k určitým druhom potravín. (pozri kapitolu o potravinovej intolerancii). Pri zavádzaní novej
stravy sa má preto postupovať ešte opatrnejšie u detí so zvýšeným rizikom alergických ochorení (jedna
nová zložka za týždeň).
Spočiatku je vhodné podávať neprisladzované ovocné pyré z jedného druhu ovocia. Empirické skúsenosti
ukazujú, že ak by sa začali zavádzať prisladené ovocné dávky už pred podávaním zeleniny, tak by časť detí
preferovalo ovocie pre ich sladšiu chuť a správalo by sa odmietavo k zeleninám. Ako ďalšie sa zavádzajú
„žlté“ zeleniny, obyčajne vo veku 5- 6 mesiacov. „Zelené“ zeleniny je lepšie pridávať do stravy až po 6.
mesiaci, lebo tieto môžu u časti deti zapríčiniť bolesti brucha.
Mäso sa zavádza do diéty po dovŕšení 6-7 mesiaca života. V priebehu mesiaca je vhodné zaraďovať
viaczložkové mäsovo-zeleninové príkrmy - zelenina, mäso, zemiaky, strukoviny, ryža a iné. Po dvoch
týždňoch je možné nahradiť jednu mliečnu dávku príkrmom s hmotnosťou 150 - 200 g. Mäso je možné 12x v týždni nahradiť vareným žĺtkom.
V priebehu piateho mesiaca treba nahradiť ďalšiu dávku mlieka ovocno-mliečnou dávkou (ovocné pyré s
nesladeným jogurtom), v siedmom mesiaci mliečno-obilnou kašou. Pri komerčne používaných kašiach je
potrebné sledovať vhodnosť pre daný vek a prítomnosť lepku (t.j. akejkoľvek obilniny), ktorý sa môže
dávať až v siedmom mesiaci.
V súčasnej dobe je na trhu pestrý výber prípravkov nemliečnej výživy, na ktorých si treba všímať vekové
určenie. Prípravky s deklarovaným použitím v dojčenskom a batolivom veku sú zaregistrované
Ministerstvom zdravotníctva až po otestovaní na zloženie, bakteriologickú čistotu a prítomnosť
cudzorodých látok (nitráty, olovo, atď.).
Mnohí rodičia preferujú (z finančných alebo iných dôvodov) detskú výživu pripravenú doma s použitím
čerstvých alebo zmrazených potravín. Takáto strava má byť pripravená bez korenín a bez pridávania solí
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alebo uhľohydrátov. Konzervy s obsahom uhľohydrátov alebo solí sa nemajú používať. Počas druhej
polovice prvého roku môže byť strava pripravená jednoduchým varením až do zmäknutia a roztlačením.
Obdobie odstavenia
Obdobie odstavenia označuje časový úsek, v priebehu ktorého sa strava približuje jej zloženiu u dospelých.
Mliečne dávky sa môžu podávať vo forme pokračujúcej formuly. Vhodné je zaradenie rýb, bezvaječných
cestovín, prívarkov, ako aj pestrých mäsovo-zeleninových jedál.
Prechod uvedenými tromi fázami je plynulý, tak ako môže byť plynulá kombinácia prirodzenej výživy
s dojčením a so zaradením umelej výživy. Podobne ako pri výžive dojčením, nie je potrebné striktné
dodržiavanie intervalov kŕmenia. Voľný prístup vytvorí optimálny stravovací návyk a prestávky, včítane
nočnej, si dieťa urobí spontánne.
Časový postup zavádzania rôznych druhov potravín do diéty
Poznámka: Dojčené deti ako aj deti na umelej výžive potrebujú suplementáciu vitamínom D
Vek
0-4 mesiac
4-7 mesiac

6-9 mesiac

Potrava
Materské mlieko
Mliečna formula (len ak matka
nemôže dojčit)
Zeleninové pyré

Ovocné pyré a ovocná šťava
Mäsové, rybie a hydinové pyré,
žĺtok
Cereálie obohatené železom

Potraviny v kúskoch („finger
food“), ošúpané ovocie, varená
zelenina, syry

BEŽNÉ PROBLÉMY S KŔMENÍM V PEDIATRICKEJ

Poznámka
Je dostatočné na krytie nutričných potrieb do 6.
mesiaca života.
„Žltá“ zelenina v prvom rade, „zelená“ zelenina
až neskôr (viac zbytkov).
Nepodávať zeleninu s vysokým obsahom nitrátov
(cvikla, špenát, atď.) pred koncom prvého roku
života.
Začať podávať zeleninu pred zavedením
ovocných dávok.
Vyhýbať sa dezertom a zmiešanému ovociu
Vaječný bielok sa nepodáva pred 12. mesiacom
života (riziko alergizácie)
Ako prvé sa preferujú cereálie na báze ryže, ktoré
sú menej alergizujúce.
Nepodávať gluten (t.z. cereálie na báze pšenice,
raži, jačmene) aspoň do 6. mesiace života!
Bez pridávania cukrov, tukov, solí a korenín.
Zavadzať stravu rôznorodej konzistencie
v záujme stimulácie žuvania

PRAXI

Bolesti brucha (dojčenské koliky, koliky troch mesiacov).
Bolesti brucha, známe ako infantilné koliky sú časté u dojčených ako aj u umelo živených detí. Všeobecne
sa považujú za následok oneskoreného vývoja normálnych peristaltických pohybov tenkého čreva.
Obyčajne sa objavujú skoro po kŕmení, vyvolávajú neutíšiteľný plač dieťaťa s priťahovaním dolných
končatín k bruchu a odchodom črevných plynov.
Koliky sú nepríjemným zážitkom pre rodičov, nemajú však žiadne následky pre dieťa. Lekár má však
v prvom rade zistiť, či skutočne ide „len“ o dojčenskú koliku a nie o prejav intestinálnej obštrukcie,
následok nesprávnej techniky kŕmenia (prekŕmenie) alebo o manifestáciu intolerancie kravského mlieka
(alergia na bielkoviny kravského mlieka, a intolerancia laktózy). V niektorých prípadoch môže byť
efektívne empirické podávanie inej formuly (napr. substitúcia formuly na báze kravského mlieka formulou
na báze sóje), avšak v týchto prípadoch príčinou mohla byť aj laktózová intolerancia alebo alergia na
bielkoviny kravského mlieka a nie skutočná infantilná kolika. V iných prípadoch uvoľnenie prináša
odlákanie pozornosti dieťaťa (spievanie, hudba, atď.) eventuálne aplikácia rektálnej rúrky.
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Vracanie, grckanie, blinkanie
Grckanie alebo blinkanie je bežným javom u detí ktoré nie sú dostatočné staré na to aby sami sedeli.
Rodičia však často tento príznak nesprávne považujú za vracanie. U dojčeného dieťaťa môže byť grckanie
alebo blinkanie aj následkom nesprávnej techniky kŕmenia. Chronické vracanie prúdom je zriedkavé, ak sa
však vyskytne môže interferovať s normálnym prírastkom hmotnosti a viesť k neprospievaniu dieťaťa.
Diagnostika má byť zameraná na vylúčenie gastroezofagového refluxu, hiatovej hernie alebo
pylorostenózy.
Princípy prevencie je možné zhrnúť nasledovne: 1) častejšie podávanie stravy v menších množstvách, 2)
kŕmenie dieťaťa v semihorizontálnej polohe (napr. v dojčenskej sedačke zvýšenej o 30°, 3) udržiavanie
semivertikálnej polohy v priebehu 30 minút po ukončení kŕmenia, 4) skúšobné podávanie antirefluxových
(antiregurgitačných, AR) mliečnych prípravkov. V prípade neúspechu profylaktických postupov je
potrebná hospitalizácia dieťaťa na kompletné vyšetrenie a liečbu .
Aspirácia potravy
Najväčšie riziko aspirácie potravy je u detí mladších ako 3 roky. Princípy prevencie aspirácie potravy sú: 1)
dojčatá a batoľatá majú byť kŕmené v sediacej polohe len v prítomnosti dospelého. Batoľatám by sa nemalo
dovoliť jesť pokiaľ sú v pohybe, 2) do 3.-4. roku sa má vyhýbať podávaniu stravy vo forme malých,
okrúhlych a hladkých kúskov, 3) surová zelenina, napr. mrkva by sa nemala podávať v kúskoch ako „finger
food“ deťom mladším ako 3 roky.
Hnačky
Normálna stolica môže mať rôznu farbu (žltá, zelená, hnedá), konzistenciu a frekvenciu (0-8 krát denne).
Mnohé dojčatá mávajú raz za čas redšiu stolicu, výrazne vodnaté stolice sú však zjavne abnormálne.
Hnačky si sami o sebe nevyžadujú zmenu dojčenskej stravy. Vracanie v kombinácii s hnačkami svedčí
o prítomnosti gastroenteritídy. (pozri kapitolu o dehydratácii).
Prechodná intolerancia laktózy
Ak hnačky neustúpia po týždennej liečbe treba vyšetriť stolicu na redukujúce látky. V prípade pozitívneho
testu treba prechodne nahradiť diétne produkty s obsahom laktózy (t. z. formuly na báze kravského mlieka,
a iné mliečne produkty) bezlaktózovým mliekom resp. mliekom so zníženým obsahom laktózy. Prechodná
laktózová intolerancia a iné formy intolerancie sacharidov môžu vznikať sekundárne po infekčnej
enteritíde, avšak frekvencia ich výskytu neoprávňuje kompletné vylúčenie z diéty formúl na báze
kravského mlieka.
Alergia na bielkoviny kravského mlieka a potravinová intolerancia
Kravské mlieko je v priebehu prvého roku života jedným z najzávažnejších alergénov. Alergia na
bielkoviny kravského mlieka sa vyskytuje aspoň u 0.5% detí. Môže sa manifestovať rôznymi prejavmi,
včítane rinitídy, kožných vyrážok, vracania a hnačiek. Preto by mali byť všetky deti s alergickou rodinnou
anamnézou dojčené.
Ukazuje sa, že potravinová intolerancia môže byť zredukovaná alebo odstránená v prípadoch, kedy sú 1)
deti dojčené aspoň 6 mesiacov, 2) diéta matiek neobsahuje alergizujúce látky a 3) solídna strava sa zavádza
postupne. Asi v 40% prípadoch je prítomná skrížená alergická reaktivita medzi proteínmi kravského mlieka
a sóje. Umelá výživa v prípade pozitívnej alergickej anamnézy spočíva v podávaní parciálne
hydrolyzovanej formuly na báze kravského mlieka. Pri klinicky zjavnej alergii na bielkoviny kravského
mlieka sa odporúčajú formuly s kompletnou hydrolýzou proteínov.
Nové potravinové zložky sa majú zavádzať so zvýšenou opatrnosťou v týždňových až dvojtýždňových
intervaloch. Potraviny, ktoré sú často príčinou potravinovej alergie (kravské mlieko, vajcia, citrusové
plody, ovocie, čokoláda a produkty zo sóje) sa nemajú podávať v priebehu prvých 9-12 mesiacov života.
Vaječný bielok nie je vhodný pre deti mladšie ako 12 mesiacov. Niektoré deti majú intoleranciu k rôznym
dietetickým produktom, čo sťažuje ich výživu. Našťastie, väčšina potravinových alergii detského veku
ustúpi po druhom až treťom roku života.
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Obstipácia
Obstipácia je u dojčených detí ako aj u umele živených detí dostávajúcich veku primeranú diétu,
zriedkavá. Obstipácia v dojčenskom veku je vo väčšine prípadov zapríčinená neprimeraným príjmom
tekutín, uhľohydrátov a energie.
Princípy dietetického postupu závisia od veku dieťaťa. Pred 6. mesiacom života treba 1) zabezpečiť
primeraný príjem tekutín (aspoň 150 ml/kg/deň), 2) zvýšiť dodávku uhľohydrátov pridávaním 10-20 g
dextrózy na každý liter formuly/tekutiny, Medzi 6. a 12. mesiacom života: 1) to isté čo u mladších detí, 2)
zvýšiť obsah cereálii, ovocia a zeleniny v diéte, 3) pridať malé množstvo slivkového džúsu (5-15 ml v 120240 ml vody alebo formuly). Podľa existujúcich údajov deti mladšie ako 1 rok nepotrebujú zbytkovú
stravu.
Dojčenská obezita
Dietetický manažment dojčenskej obezity má byť nasmerovaný na spomalenie prírastku telesnej hmotnosti.
Princípy dietetického manažmentu nadbytočného prírastku na hmotnosti: 1) Overiť dietetický záznam
dieťaťa v záujme odhalenia zdroja nadbytku energie, 2) odporučiť potraviny, ktoré sú menej bohaté na
energie (napr. zriedené cereálie, cereálie pripravené s vodou miesto mlieka, náhrada sladkostí zeleninou), 3)
Upozorňovať rodičov, aby dokázali rozpoznať príznaky sýtosti (odvrátenie hlavy, odmietanie stravy,
zaspanie, hranie sa), 4) Pomôcť rodičom akceptovať fakt, že dieťa môže plakať aj z iných dôvodov, než je
hlad, 5) Zvýšiť spontánnu aktivitu dieťaťa (hranie sa).
Syndróm „dojčenskej fľaše“
U detí, ktoré zvyknú v noci zaspávať s fľašou s obsahom sladkej tekutiny (plné mlieko alebo formula
s vysokým obsahom uhľohydrátov, ovocné šťavy, čaj sladený medom) môže v ústach v priebehu prvých
štyroch rokov pomerne často vznikať extenzívny kaz horných rezákov. Dojčenie, najmä dlhšie trvajúce
nočné dojčenie taktiež môže zohrávať svoju úlohu. Princípy prevencie syndrómu „dojčenskej fľaše“: 1)
Podľa možnosti prestať používať fľašu na „upokojenie“ dieťaťa v noci. Ak je dieťa závislé na fľaši, má byť
táto naplnená čistou, prevarenou vodou, 2) Na utíšenie smädu sa má podávať v priebehu dňa čistá voda,
podľa možnosti z pohára, 3) Upozorniť rodičov, aby nepodávali „upokojujúce prostriedky“ (fľaša, cumeľ)
namočené do medu, sirupu alebo do inej sladkej tekutiny, 4) Upozorniť dojčiace matky na škodlivý efekt
prikladania dieťaťa k prsiam v priebehu celej noci.
Príčiny neprispievania
Nedostatočný kalorický
prísun
Problémy s príjmom potravy

Porucha utilizácie
primeraného množstva kalórii

6.

OČKOVANIE
MUDr. Zuzana Kuková

neprimeraná výživa
nesprávna technika výživy
emociálna deprivácia, dysfunkčná rodina
zanedbanie a/alebo zneužívanie dieťaťa
anatomické problémy (napr. gastroezofagálny reflux)
problémy zo strany CNS (napr. detská mozgová obrna)
kardiorespiračné problémy (napr. vrodené vývojové chyby srdca)
nesprávny prístup rodičov k výžive
gastrointestinálne ochorenia (napr. celiakia, zápalové ochorenia čreva)
renálne ochorenia (napr. renálna tubulárna acidóza)
endokrinné ochorenia (napr. hypertyreóza, diabetes mellitus)
metabolické ochorenia (napr. poruchy metabolizmu aminokyselín)
infekčné ochorenia (napr. chronické infekcie, AIDS)
malignity
cystická fibróza
vrodené poruchy (napr. fetálny alkoholový syndróm)
závažná psychosociálna deprivácia
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Očkovanie ( vakcinácia ) predstavuje aktívnu imunizáciu, ktorá zvyšuje obranyschopnosť organizmu proti
infekčným ochoreniam podávaním špecifického antigénu (imunogénu). Očkovanie patrí medzi základné
preventívne výkony v pediatrii. Podľa vyhlásenia WHO (1994), ktoré bolo osvojené Európskym fórom
národných zdravotníckych organizácií, dieťa má právo byť chránené proti infekčným chorobám
imunizáciou a rodičia, lekári a štát sú povinní mu toto právo zrealizovať. Podľa tohto vyhlásenia povinnosť
očkovania sa stáva záväznou aj v krajinách, kde očkovanie bolo len odporúčané.

ZÁSADY OČKOVANIA
Očkovať môžeme iba zdravé dieťa po lekárskom vyšetrení. Za postup pri očkovaní zodpovedá lekár.
Očkovacie látky musia byť registrované v SR. Zdravotnícki pracovníci sú zodpovední za ich správne
uskladnenie a manipuláciu. Musíme dodržiavať kontraindikácie, predpísané intervaly medzi jednotlivými
očkovaniami a očkovaciu techniku podľa návodu výrobcu očkovacej látky.
Výkon sa robí v detskej ambulancii, ktorá musí byť vybavená protišokovou súpravou. Dieťa po očkovaní
zostáva 30 minút pod lekárskou kontrolou. O očkovaní sa vedie dokumentácia v očkovacom preukaze i v
zázname o zdraví a chorobe.
Pri aktívnej imunizácii používame živé atenuované vakcíny, inaktivované ( neživé ) vakcíny, ktoré sa
pripravujú z fyzikálne alebo chemicky usmrtených mikroorganizmov. Na imunizáciu proti infekčným
chorobám, pri ktorých sú klinické príznaky spôsobené najmä produktami mikroorganizmov - toxínmi
(tetanus, záškrt), používame toxín zbavený toxicity - anatoxín. Novšie sa pripravujú vakcíny izoláciou
jednotlivých antigénnych štruktúr, ktoré indukujú tvorbu ochranných protilátok - polysacharidové vakcíny
(napr. pneumokokové alebo hemofilové). K moderným vakcínam patria split, subjednotkové a syntetickérekombinantné vakcíny. V budúcnosti budú zavedené do očkovacej praxe DNA vakcíny, ktorých
technológia je v porovnaní s ostatnými spôsobmi prípravy vakcín jednoduchšia a pravdepodobne urýchli
prípravu aj celkom nových vakcín. DNA vakcíny stimulujú nielen tvorbu protilátok, ale aj T-buniek
(helperov) a vyvolávajú dlhotrvajúcu odpoveď hostiteľského organizmu podobne ako živé atenuované
vakcíny, ale bez rizika, ktoré predstavuje používanie živých vakcín.
Očkovania delíme na:

•
•
•

pravidelné
osobitné
mimoriadne

KONTRAINDIKÁCIE OČKOVANIA
Kontraindikácie očkovania sú všeobecné a osobitné platné pre jednotlivé očkovania.
Všeobecné kontraindikácie:
akútne febrilné ochorenie, inkubácia infekčnej choroby, epidemický výskyt infekčnej choroby
rekonvalescencia po prekonanej chorobe
anafylaktická reakcia na očkovaciu látku a jej zložky
iná závažná reakcia v príčinnej súvislosti s predchádzajúcim očkovaním,
súčasná dlhodobá liečba celkovými glukokortikoidmi, cytostatikami a inými liekmi, ktoré ovplyvňujú
imunitný systém dieťaťa.
pri dokázanom deficite bunkovej imunity sú kontraindikované živé vakcíny.
Osobitné kontraindikácie sa uvádzajú pri jednotlivých očkovaniach.
Kortikoidná liečba bez kontraindikácie vakcinácie všetkými (i živými) vakcínami
Substitučná liečba
Fyziologické dávky KS
Lokálna liečba KS
Inhalačná, intranasálna, očná, intraartikulárne
Nízka až stredná dávka (denne ev. ob deň )
<2 mg/kg/deň, alebo 20 mg/deň (>10 kg hmotnosti)*
*prednizon ev. jeho ekvivalent
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Kortikoidná liečba s kontraindikáciou pre živé očkovacie vakcíny
Vysoké dávky (denne ev. obdeň) KS>2 mg/kg/deň, resp>20 mg/deň (>10 kg hmotnosti)*
Očkovať môžeme 0-2 týždne po ukončení 14-dňovej liečby vysokými dávkami, resp. 1 mesiac po
ukončení liečby trvajúcej dlhšie ako 14 dní
*prednizon ev. jeho ekvivalent

INTERVALY MEDZI JEDNOTLIVÝMI OČKOVANIAMI
Po podaní živej vakcíny ďalšiu živú aj neživú vakcínu možno aplikovať minimálne za 4 týždne, optimálne
za 6 týždňov. Výnimkou je orálna vakcína proti poliovakcína a MMR, ktorá v prípade potreby môže byť
podaná v akomkoľvek časovom odstupe. Po očkovaní proti tuberkulóze ďalšie očkovanie možno vykonať
najskôr za 8 týždňov, ak je zhojená lokálna reakcia, vynimkou je očkovanie novorodencov HbsAg
pozitivnych matiek (u pacientov so systémovou kortikoterapiou, rádio- a chemoterapiou možno podávať
živé vakcíny až za 3 mesiace po ukončení liečby).
Po aplikácii neživej vakcíny možno aplikovať živú vakcínu za 1 tyždeň optimálne za 2 týždne, neživú
vakcínu v akomkoľvek časovom intervale.
Intervaly medzi podaním vakcíny a krvného derivátu obsahujúceho imunoglobulíny
Prvý preparát
Druhý preparát
Minimálny interval medzi dávkami
Inaktivovaný antigén
Imunoglobulín
Žiadny
Imunoglobulín
Inaktivovaný antigén
Žiadny
Živý antigén
Imunoglobulín
2 týždne
Imunoglobulín
Živý antigén
Podľa veľkosti dávky a použitého
preparátu 3-11 mesiacov

PRAVIDELNÉ OČKOVANIE
Pravidelné očkovanie je povinné a realizuje sa podľa očkovacieho kalendára.
Očkovací kalendár platný v SR
Dovŕšený vek dieťaťa
Do 24 h po narodení
3 dni / od 4.dňa do 42.dňa

Druh očkovania
Infekčná žltačka B ( VHB )
novorodenci HbsAg
pozitívnych matiek
Tuberkulóza ( BCG )

Typ očkovania
Základné očkovanie
I. dávka
Základné očkovanie
I.dávka
Základné očkovanie
I.dávka

9 týždňov/ od 10. týždňa

Źáškrt, tetanus, čierny kašeľ
(DTP)
Infekčná žltačka B
(VHB)
Haemophilus influenzae b
(Hib)
Detská obrna

16. až 20. týždeň
6-10 týždňov po I. dávke

Záškrt, tetanus, čierny kašeľ
(DTP)
Infekčná žltačka B (VHB)
Haemophilus influenzae B
(Hib)
detská obrna

Základné očkovanie
II. dávka

6.- 10. mesiac

Infekčná žltačka B
(VHB )
novorodenci HbsAg
pozitínvych matiek
Záškrt, tetanus, čierny kašeľ

Základné očkovanie
III. dávka

10.- 14. mesiac

Základné očkovanie
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odporúča sa do dovŕšenia
1. roku života
6-10 mesiacov po II. dávke

14 mesiacov / od 15. mesiaca
2 roky / v 3. roku života
5 rokov/ v 6. .roku života
10.rokov / v 11. roku
11 rokov / v 12..roku života

(DTP)
Infekčná hepatitída B
(VHB)
Haemophilus influenzae b
(Hib)
detská obrna
Osýpky, mumps, ružienka

III. dávka

Záškrt, tetanus, čierny kašeľ
(DTP)
Záškrt, tetanus, čierny kašeľ
Detská obrna
Tuberkulóza (BCG)

Preočkovanie IV. dávka

Osýpky, mumps, ružienka
(MMR)
Detská obrna
Infekčná žltačka B (VHB)
Odporúčané očkovanie

13 rokov/ v 14. roku

Tetanus
Detská obrna

Základné očkovanie

Preočkovanie V. dávka
Preočkovanie IV. Dávka
Preočkovanie - tuberkulin
Negatívny
Preočkovanie
II. dávka
Preočkovanie V. dávka
Základné očkovanie
adolestentov (0-1-6
mesiacov)
Preočkovanie VI. dávka
Preočkovanie V. dávka

OČKOVANIE PROTI TUBERKULÓZE ( TBC)
Vakcína - živý atenuovaný kmeň Mycobacterium bovis (Bacillus Calmette-Guérin), odtiaľ názov
kalmetizácia.
Aplikácia - prísne intradermálne. U novorodencov do hornej tretiny m. deltoideus, pri preočkovaní v
zadnej axilárnej čiare v hornej tretine nad skapulou.
Základné očkovanie - 4. deň života sa očkujú všetci zdraví novorodenci s minimálnou pôrodnou
hmotnosťou 2200 g. Ak očkovanie nebolo vykonané do konca 6. týždňa života, vykoná sa až po ukončení
pravidelného očkovania v 1. roku života. V takom prípade treba urobiť tuberkulínovú skúšku a očkovať iba
deti s negatívnou tuberkulínovou reakciou ( indurácia do 5 mm ). HIV pozitívny asympomatický
novorodenci sa zaočkujú, len ak budú v prostredí s vysokým rizikom tuberkulózy.
Kontrola očkovania - sa vykonáva u dojčiat v 3.-4. mesiaci života. Ak sa po očkovaní nevytvorila jazva,
kontroluje sa dieťa po ukončení príslušných očkovaní, ktoré sa mali vykonať v 1. roku života. Ak sa jazva
nevytvorila, urobí sa tuberkulínová skúška s Mantoux II. Tuberkulín negatívne dieťa sa opať zaočkuje. Ak
sa jazva ani teraz nevytvorí, dieťa sa viac nerevakcinuje.
Preočkovanie - sa vykonáva po dovŕšení 10 rokov života ( v 11. roku ) u tuberkulín negatívnych detí.
Vakcinujú sa tuberkulín negatívne osoby patriace ku skupinám so zvýšeným rizikom (kontakty s
aktívnou tbc, deti utečencov, deti cestujúce do krajín s vysokou incidenciou tuberkulózy, deti
s diagnostických ústavov a pri nástupe do ústavov sociálnej starostlivosti, deti s drogovou závislosťou
Očkujú sa tuberkulín negatívne osoby mladšie ako 30 ročné, profesionálne vystavené zvýšenému riziku
nákazy pri nástupe do zamestnania.
Kontraindikácie
• deti s pozitívnou tuberkulínovou reakciou
• po prekonaní infekčných chorôb ( po morbilách a pertussis o 6 až 8 týždňov, po
chrípke o 2 týždne a po vírusovej hepatitíde o 6 mesiacov),
• pri generalizovaných exantémoch a pri sklone k tvorbe keloidných jaziev.
Komplikácie po očkovaní - môžu byť špecifické a nešpecifické:
• špecifické - sú spôsobené priamo vakcínou a patria k nim lokálne abscesy (10 mm), ulcerácie (10-20
mm), regionálne lymfadenitídy (často s fluktuáciou a tvorbou fistúl), ostitídy, hematogénna
disseminácia a generalizácia,
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•

nešpecifické - keloidné jazvy

OČKOVANIE PROTI DIFTÉRII, TETANU A PERTUSSIS (DTP)
Vakcína - trivakcína - inaktivovaná vakcína obsahuje difterický a tetanický anatoxín a pertusický
bakterín.
Aplikácia - suchou ihlou prísne intramuskulárne. U detí do 1. roka do anterolaterálnej časti m.quadriceps,
u starších do m.deltoideus.
Základné očkovanie
1. dávka v 10. týždni života ( po zhojení lokálnej reakcie po kalmetizácii)
2. dávka za 6 týždňov po 1. dávke,
3. dávka za 6 mesiacov po 2. dávke.
Preočkovanie - po dovŕšení 2 rokov života (v 3. roku), po dovršení 5 rokov života (v 6. roku) -DTP a po
dovršení 13 rokov života (v 14. roku) tetanus a každý 10 až 15 rok po predchádzajúcom očkovaní
(tetanus).
Komplikácie
- lokálne – erytém, infíltrát, bolesť
- celkové - horúčka nad 38 stup.C spavosť, alebo dráždivosť , nechutenstvo. neutíšiteľný plač v trvaní viac
ako 3 hodiny (piskľavý, nezvyčajný), horúčka viac ako 40 °C, kolaps, kŕče s/ bez horúčky, akútna
encefalopatia (do 7 dní od očkovania DTP), trvalé nervové poškodenie.
Uvedené závažne komplikácie predstavujú kontraidikáciu k podaniu pertusickej vakcíny celobunkovej (
wP ) ale aj acelulárnej (aP). U detí s kontraindikáciou pertusického bakterínu je možné použiť bivakcínu
proti diftérii a tetanu (DT). Pre možné neurologické komplikácie, ktoré vyvoláva pertusická zložka
trojvakcíny DTwP u detí s chorobami nervového systému používame DTaP.

OČKOVANIE PROTI DETSKEJ OBRNE
Vakcína – inaktivovaná trivalentná (poliovírus typ 1, 2, 3) - (IMOVAX Polio)
Aplikácia – i.m. alebo s.c.
Základné očkovanie - očkujú sa všetky deti od 10. týždňa života . Druhá dávka vakcíny sa podá o 6
týždňov po prvej dávke, tretia dávka o 6 mesiacov po druhej dávke.
Preočkovanie - po dovŕšení 5 rokov života a po dovŕšení 13.roku života.
Kontraindikácie : alergia na streptomycín
• Komplikácie – zriedkavé- lokálna reakcia
Deti s dokázaným celulárnym imunodefícitom, kontakty s imunodefícientnými osobami, ako aj dieťa,
ktorého matka je tehotná očkujeme inaktivovanou ( neživou) vakcínou. Aplikuje sa od 3. mesiaca života
v troch dávkach subkutánne alebo intramuskulárne v jednomesačnom intervale. Preočkovanie sa robí za 1
rok po poslednej dávke.

OČKOVANIE PROTI VÍRUSOVEJ HEPATITÍDE B (VHB)
Vakcína - rekombinantná subjednotková, obsahuje povrchový antigén vírusu hepatitídy B.
Aplikácia - intramuskulárna do anterolaterálnej strany pravého m. quadriceps (súčasne podávaná DTP
vakcína sa aplikuje do ľavého m. quadriceps).
Základné očkovanie - očkujú sa všetky dojčatá tromi dávkami simultánne s DTP. V súčasnosti je
kombinovaná očkovacia látka, ktorá okrem DTacP obsahuje aj povrchový antigén vírusu hepatitídy B.
Revakcinácia - u detí sa v SR nevykonáva. U dospelých sa odporúča o 7-10 rokov od základného
očkovania. Novorodenci HBsAg pozitívnych matiek sa očkujú prvou dávkou do 24 hodín po narodení,
pričom súčasne aplikujeme ľudský hyperimúnny špecifický imunoglobulín proti vírusu hepatitídy B
(HBIG). Druhá dávka sa podáva za jeden mesiac po 1. dávke a tretia za tretia za päť mesiacov po 2. dávke.
(Ak matka zostane trvalou nosičkou, je potrebné preočkovanie v odstupe 7 až 10 rokov.)
Osobitné očkovanie sa odporúča:
• u žiakov stredných zdravotných škôl, študentov lekárskych fakúlt a zdravotníckych pracovníkov,

•

v ohnisku nákazy sa očkujú vnímavé rodinné a sexuálne kontakty chorých na vírusovú hepatitídu B a
kontakty nosičov HBsAg,

36

•

u zamestnancov a chovancov zariadení pre mentálne postihnuté deti a mládež, ktorí sú vystavení riziku
infekcie,

•

u adolescentov, narkomanov, hemofilikov, diabetikov, homosexuálov, u osôb, ktoré cestujú do krajín s
vysokým výskytom vírusovej hepatitídy B (očkuje sa tromi dávkami podľa imunizačnej schémy 0.,1.,
6. mesiac.)
• u pacientov v hemodialyzačnom programe- 4 dávkami- schéma- 0.,1., 2., 6. mesiac.
Kontrandikácie - precitlivelosť na ktorúkoľvek zložku vakcíny, závažná reakcia popredchádzajúcom
očkovaní.

OČKOVANIE PROTI INFEKCII HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYP B (HIB)
Vakcína - polysacharidová, konjugovaná.
Aplikácia - subkutánna alebo imramuskulárna.
Základné očkovanie - simultánne s DTP
Preočkovanie - booster dávka sa podáva len v prípade zdravotnej indikácie. Neočkovaným deťom vo veku
1-5 rokov sa aplikuje iba 1 dávka vakcíny.
Kontraindikácie - hypersenzitivita na niektorú zo zložiek vakcíny ( najma tetanusový proteín).
Komplikácie - celkové (horúčka, nepokoj, nespavosť), lokálne (erytém, bolesť). Vyskytujú sa veľmi
zriedka
Význam tohto očkovania je v prevencii život ohrozujúcich infekcií Hib (meningitída, epiglotitída,
pneumónia, septická artritída) u detí v prvých rokoch života.

OČKOVANIE PROTI MORBILÁM, PAROTITÍDE A RUBELLE (MMR)
Vakcína - živá lyofilizovaná trivakcína, obsahuje oslabený vírus morbíl, parotitídy a rubelly
Aplikácia - subkutánna alebo intramuskulárna do m. deltoídeus.
Základné očkovanie - deti sa očkujú po dovŕšení 14 mesiacov života ( v 15. mesiaci ). So súhlasom
epidemiológa v ohnisku nákazy možno očkovať aj deti po dovršení 6 mesiacov života.Deťom očkovaným
vo veku nižšom ako 12 mesiacov sa po dovŕšení 14 mesiacov života podá ďaľšia dávka očkovacej látky.
Preočkovanie - po dovršení 11 rokov života (v 12.r.života).
Kontraindikácie očkovania
• primárna a sekundárna imunodeficiencia
• alergia na neomycín
• tehotenstvo
Komplikácie - u 20 - 30 % očkovancov vzniká medzi 6. a 12. dňom febrilná reakcia aj s morbiliformným
exantémom ( nekontagiózne, mitigované morbilly).

OSOBITNÉ OČKOVANIE
Ide o očkovanie vybraných skupín obyvateľstva podľa miery ohrozenia príslušnou infekciou. Do tejto
skupiny možno zaradiť aj očkovanie na požiadanie, pričom potrebu vykonania žiadaného očkovania posúdi
očkujúci lekár, ktorý zároveň poučí žiadateľa o význame a riziku príslušného očkovania. V týchto
prípadoch očkovaciu látku si platí žiadateľ. Očkovanie na žiadosť nesmie narušiť povinné očkovanie.

OČKOVANIE PROTI CHRÍPKE
Vakcína - subjednotková alebo štiepená s obsahom aktuálnych kmeňov vírusov podľa odporúčaní WHO.
Aplikácia - optimálne je očkovať od konca októbra do decembra intramuskulárne alebo hlboko
subkutánne.
Dávkovanie - podľa príbalového letáka.
Preočkovanie - každoročne
Indikácie
• jedinci s chronickými chorobami ( pľúc, srdcovocievneho systému, obličiek, s diabetom,po
transplantácií KD a orgánov,

•
•

jedinci dlhodobo umiestnení v liečebniach alebo iných kolektívnych zariadeniach,
vek 65 rokov a viac,
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•

zamestnanci v organizáciách, ktoré o to žiadajú z dôvodu ochrany svojich pracovníkov.
Kontraindikácie - precitlivelosť na vaječný bielok alebo na akúkoľvek zložku vakcíny
Poznámka: očkovanie je vhodné vykonať simultánne s očkovaním proti pneumokokovým infekciám.

OČKOVANIE PROTI INFEKCII STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE
Vakcína – 23-valentná polysacharidová alebo 7-valentná konjugovaná pneumokoková vakcína
Indikácie
• rizikoví jedinci pre vznik závažných pneumokokových infekcii,
• pacienti s chronickými chorobami (dýchacieho, kardiovaskulárneho systému, chorobami pečene,
diabetes mellitus a i.)

•

pacienti s imunodeficienciou (anatomická alebo funkčná asplénia, HIV symptomatická aj
asymptomatická infekcia, stavy po transplantácii krvotvorných buniek a orgánov a i.).
Očkovanie - 1 dávkou
Preočkovanie - po 3-5 rokoch.
Komplikácie- lokálne reakcie (erytém, infiltrát, bolest), celkové reakcie (horúčka,myalgie)
Poznámka: 23 valentná polysacharidová vakcína nie je vhodná pre deti do dvoch rokov pre nedostatočnú
schopnosť rozpoznávať polysacharidové antigény puzdra pneumokokov a odpovedať na ne tvorbou
protilátok pre nízke hodnoty IgG2 v tomto veku.
U detí od 2 mesiacov –do 2 rokov sa na očkovanie používa konjugovaná vakcína. Počet dávok závisí od
veku dieťaťa v čase podania prvej dávky. Všetky rizikové deti po očkovaní konjugovanou vakcínou sú
preočkované polysacharidovou vakcínou.

OČKOVANIE PROTI KLIEŠŤOVEJ MENINGOENCEFALITÍDE
Vakcína - inaktivovaná s obsahom purifikovaného vírusu kliešťovej encefalitídy.
Aplikácia - subkutánne alebo intamuskulárne
Indikácie - očkujú sa jedinci v endemických oblastiach a osoby profesionálne vystavené zvýšenému riziku
infekcie
Základné očkovanie - 3 dávky podľa schémy v príbalovom letáku.
Preočkovanie.- každé 3 roky.
Poznámka:Na dosiahnutie imunity pred začiatkom sezóny aktivity kliešťov treba podať 1. a 2. dávku
vakcíny v zimných mesiacoch.

OČKOVANIE

PROTI MENINGOKOKOVÝM INFEKCIÁM

Vakcína - z polysacharidov puzdra meningokokov skupiny A a C, polysacharidová konjugovaná vakcína
Neisseria meningitis typ C
Aplikácia: 1 dávka subkutánne alebo intramuskulárne
Indikácie: prevencia meningitídy vyvolanej Neisseria meningitis A a C

•
•
•
•
•
•

u osob starších ako 18 mesiacov.
u deti pred plánovanou splenektómiou ( 2 týždne )
pacienti s deficitom C5b-C9 zložky komplementu
u pacientov po transplantácií orgánov a krvotvorných buniek.

v prípade mimoriadnej epidemiologickej situácie
u osob,ktoré cestujú do endemickej oblasti výskytu meningokokovej meningitídy (v zmysle pravidiel
WHO)
Preočkovanie: po 3 rokoch po očkovaní polysacharidovou vakcínou

OČKOVANIE PROTI HEPATITÍDE A
Vakcína - inaktivovaná vakcína
Aplikácia - intramuskulárna do m.deltoideus
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Indikácie - osoby so zvýšeným rizikom nákazy (zdravotnícki pracovníci pediatrických,
gastroenterologických a infekčných pracovísk, osoby, ktoré cestujú do oblastí s vysokým výskytom
vírusovej hepatitídy A, pracovníci kanalizácií, zberu odpadových surovín)..
Očkovanie - 1 dávkou, o 6 – 18 mesiacov po nej nasleduje booster dávka, a potom každých 10rokov

OČKOVANIE PROTI BESNOTE
Vakcína - inaktivovaná lyofilizovaná
Aplikácia - podľa druhu použitej vakcíny subkutánne alebo intramuskulárne
Indikácie
• osoby profesionálne vystavené zvýšenému riziku akvirovania infekcie (pracovníci asanačných
podnikov, laboratórií a veterinári),

•

osoby poranené besným zvieraťom, podozrivým z besnoty alebo neznámym zvieraťom podľa platných
predpisov.

MIMORIADNE OČKOVANIE
Mimoriadne očkovanie možno vykonať v osobitných situáciách na základe povolenia hlavného hygienika
MZ SR v prípade nebezpečenstva vzniku epidémie

OČKOVANIE PRI CESTE DO ZAHRANIČIA
Očkovanie pri ceste do zahraničia sa vykonáva podľa odporúčania WHO na základe epidemiologickej
situácie v krajine, do ktorej jedinec cestuje. Deti predškolského veku prichádzajúce zo zahraničia, pokiaľ u
nich nie je overená platnosť očkovania a majú na území Slovenska dlhší pobyt ako jeden mesiac treba preočkovať proti detskej obrne a MMR vakcínou. Ak je ich pobyt dlhší ako tri mesiace, očkujú sa aj proti
ostatným chorobám podľa očkovacieho kalendára platného v SR.

7.

SKRÍNINGOVÉ VYŠETRENIA
MUDr. Zuzana Fehervízyová
Skríningové vyšetrenia sú dôležitou súčasťou prevencie. Ich cieľom je aktívne vyhľadávanie a nasledujúce
liečenie chorôb alebo porúch, ktoré vo svojich prejavoch nedosiahli stupeň klinickej manifestácie.
Skríningové programy sa sústreďujú na patologické stavy, ktoré majú vysokú incidenciu, závažné následky
a sú liečiteľné.

SKRÍNING VRODENÝCH VÝVINOVÝCH CHÝB
Vzhľadom na značný výskyt vrodených vrodených vývinových chýb sa pozornosť obracia na ich skríning
už v prenatálnom období. Vhodnými diagnostickými metódami (vyšetrenie krvi matky, ultrasonografické
vyšetrenie plodu, amniocentéza, biopsia choriových klkov a fetálnych tkanív, následne chromozómové,
biochemické vyšetrenie, fetoskopia na priamu vizualizáciu plodu) možno stanoviť diagnózu a odporúčať
preventívny postup (interrupcia, sterilizácia, umelé oplodnenie, fetálna chirurgia a pod).

SKRÍNING VRODENÝCH METABOLICKÝCH CHÝB
V postnatálnom období je významným preventívnym opatrením skríning vrodených metabolických chýb.
Podľa kritérií WHO je skríningové vyšetrenie vhodné:

•
•

keď je vrodená metabolická chyba svojou frekvenciou a stupňom poruchy významná;
ak je k dispozícii lacný a nenáročný test, ktorý má vysokú senzitívnosť, špecifickosť a po stránke etickej
je prijateľný pre verejnosť aj zdravotníkov;

•

ak sú prostriedky na definitívne potvrdenie diagnózy a následnú liečbu zistenej poruchy, ktorá zabezpečí
zlepšenie prognózy ochorenia.

Uvedené kritériá spĺňa skríning:
• fenylketonúrie (FKU)

•

kongenitálnej hypotyreózy (KH)
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•

kongenitálnej adrenálnej hyperplázie (CAH)

Tento skríning sa u nás robí povinne u všetkých živonarodených novorodencov na 4.-5. deň života. Vzorka
krvi sa odoberá metódou suchej kvapky na stanovenie koncentrácie fenylalanínu, TSH a 17-OHprogesterónu. U novorodencov, ktorí nemajú na 5. deň života dostatočný prívod bielkovín v potrave, odber
sa vykoná až po jeho optimalizácii, najneskôr 14. deň po narodení. Ak je dieťa prepustené z pôrodnice pred
vykonaním skríningového odberu, urobí ho detská sestra pri prvej návšteve novorodenca a za vykonanie
skríningu v teréne zodpovedá príslušný praktický lekár pre deti a dorast.
Predpokladom dobrej reprodukovateľnosti vyšetrenia je technicky správny odber. Kapilárna krv sa odoberá
na filtračný papierik „Testcard-2992“ z päty novorodenca po jej hyperemizácii trením a dezinfekcii kože
nejódovým preparátom napichnutím sterilnou ihlou dostatočne hlboko. Prvá kvapka krvi so zvyškom
dezinfekčného roztoku sa zotrie suchým sterilným tampónom a na ďalšiu vytvorenú kvapku sa priloží
odberový papierik opakom predtlače tak, aby krv presiakla až na druhú stranu a kompletne vyplnila plochu
kruhu, ktorý je na líci papierika. Odoberajú sa štyri kvapky krvi na štyri vyznačené kruhové terčíky.
Vzorky so suchými kvapkami krvi sa odosielajú s vyplneným Protokolom skríningu FKU+ KH+ CAH do
Skríningového centra novorodencov v Banskej Bystrici denne, nezávisle na počte zaslaných vzoriek. Tam
sa odkladá rezervná suchá kvapka krvi s možnosťou použiť túto krv v budúcnosti na vyšetrenie iných
dedičných porúch metabolizmu. Odosielajúce zariadenie musí uviesť na odberovom papieriku a protokole
kód dieťaťa. Prvé dve písmená kódu zariadenia tvorí autoznačka okresu, tretie písmeno udáva konkrétne
zariadenie, v ktorom sa dieťa narodilo. Protokol sa vyplňuje dvojmo-jedna kópia zostáva ako doklad
odosielajúcemu pracovisku.
Skríning fenylketonúrie sa robí Guthrieho testom. Táto metóda sa zakladá na poznatku, že Bacillus
subtilis rastie lepšie v kultúrach pri vyššej koncentrácii fenylalanínu. Ak je koncentrácia fenylalanínu v
hodnotách 0,15 až 0,24 mmol/l, nasleduje predvolanie dieťaťa na vyšetrenie v regionálnom diagnostickom
centre.
Skríning kongenitálnej hypotyreózy sa robí vyšetrením tyreotropného hormónu (TSH). Ak výsledok
vyšetrenia prvej vzorky svedčí o suspektnej kongenitálnej hypotyreóze, nasleduje vyžiadanie nasledovných
vzoriek na overenie (recall) alebo „horúci recall“ - urgentné predvolanie na vyšetrenie v regionálnom
diagnostickom centre. Súčasne nasleduje hlásenie do regionálnej ambulancie pre metabolické choroby
a endokrinológiu, ktorá zaisťuje dlhodobú starostlivosť o postihnuté deti.
Skríning kongenitálnej adrenálnej hyperplázie sa robí vyšetrením hladiny 17-OH-progesterónu, pričom
táto hodnota je ovplyvnená zrelosťou novorodenca, jeho zdravotným stavom a potrebou intenzívnej
starostlivosti. Preto je v protokole potrebné uviesť pôrodnú hmotnosť, prípadný pobyt na JIS a označiť
prípadné podanie kortikosteroidov matke v poslednom trimestri gravidity alebo dieťaťu, ktoré by taktiež
mohli skresliť výsledok vyšetrenia.
Vzhľadom na vysoké precento falošnej pozitivity skríningového vyšetrenia u detí pod 2000g sa prvé
vyšetrenie u tejto skupiny novorodencov vykonáva v rozpätí 10.-16. dňa života, čo platí i pre skríning FKU
a KH. V prípade mierneho zvýšenia hodnoty 17-OH-progesterónu je písomne vyžiadané vyšetrenie ďalšej
vzorky príslušným lekárom pre deti a dorast, ktorý pošle vzorku do Skríningového centra. Vysoké hladiny
17-OH-progesterónu („horúci recall“) hlási Skríningové centrum telefonicky do príslušného regionálneho
diagnostického centra („recall centra“), ktoré zabezpečí urgentné vyšetrenie nahláseného novorodenca
a jeho hospitalizáciu.
Oneskorenie či zásadný nedostatok v stanovení diagnózy a započatí liečby týchto porúch má za následok
trvalé poškodenie dieťaťa, ktorého stupeň je priamo úmerný oneskoreniu liečby.

40

PRIMÁRNA PEDIATRICKÁ STAROSTLIVOSŤ – PRAVIDELNÉ PREHLIADKY
Prof. MUDr. László Kovács DrSc.

SKRÍNING NA PODKLADE KLINICKÉHO VYŠETRENIA
Apgarovej skóre hodnotí neonatológ alebo pôrodník u novorodenca päť základných funkcií (srdcovú
akciu, dýchacie pohyby, farbu kože, svalový tonus a reakciu na podráždenie) v 1., 5. a 10. minúte po
narodení.
Sonografické vyšetrenie obličiek a močových ciest 3. - 4. deň života umožňuje včasnú diagnózu
vrodených vývojových chýb.
Vyšetrenie bedrových kĺbov na základe klinických kritérií robí ortopéd alebo neonatológ sonograficky 3.5. deň po narodení a kontrolné vyšetrenie v 6. týždni života. Sonografické a podľa potreby aj röntgenové
vyšetrenie bedrových kĺbov sa robí medzi 12. až 16. týždňom života.
Skríningová metóda na určovanie psychomotorického vývinu dieťaťa najmä počas 1.roku života
umožňuje hodnotenie vývinového stupňa a je podkladom na zisťovanie dosahovanej úrovne ako aj na
včasné odhaľovanie odchýlok vo vývine a predbežné určovanie jeho prognózy.

Cieľ - prevencia, skríning, poradenstvo
Pravidelné kontroly
1. týždeň po prepustení z pôrodnice
opakovane - 1., 2., 4., 6., 9., 12., 15., 18. a 24. mesiac
do 6. roku ročne
po 6. roku každý 2. rok
po 11. roku ročne
Anamnéza

•
•
•
•
•
•
•

priebeh tehotenstva a neonatálneho obdobia
hodnotenie motorického a jazykového vývoja
výživa a diéta

rast, energetický príjem a výdaj, chuť do jedla, spánok
hodnotenie funkcie orgánov a systémov
imunizácia
prekonané ochorenia, rodinná a sociálna anamnéza, alergie a lieky
Fyzikálne vyšetrenie
• tempo rastu (rastová krivka), hmotnosť, obvod hlavy

•
•

dysmorfia tváre, podnebia a krku
veľkosť fontanel
predná sa uzatvára medzi 9. a 18. mesiacom
zadná sa uzatvára medzi 2. a 4. mesiacom

•
•
•

očný reflex, strabizmus, vizus
sluch
kardiovaskulárny systém
auskultácia, periférne pulzy (včítane femorálneho)
krvný tlak ročne po 3. roku života

•

koža, hrudník, brucho, uropoetický trakt
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U novorodencov s predispozíciou na určitú chorobu, či poruchu sa robí selektívny skríning, napr.
sonografický skríning mozgu u rizikových novorodencov (p.h. do 1500 g, asfyxia, neurologiké príznaky),
vyšetrenie sluchu pri výskyte porúch sluchu v rodine a skríning retinopatie u nedonosených detí.
K včasnému odkrývaniu chronických chorôb, vrodených a geneticky podmienených chýb významne
prispievajú preventívne prehliadky.
Do rámca skríningových programov sa zaraďujú aj akcie, ktorých cieľom je odkrývanie včasných štádií
ochorení detí z rizikových rodín (hypertenzia, obezita, poruchy lipidového metabolizmu, diabetes mellitus a
iné chorobné stavy podľa aktuálnej situácie).
Výsledky skríningových vyšetrení spracúvané výpočtovou technikou tvoria základ banky dát v
zdravotníctve.

DISPENZARIZÁCIA
Dispenzárna starostlivosť je komplex preventívnych, liečebných, hygienických, protiepidemických,
zdravotnovýchovných, psychologických a sociálnych opatrení, zameraných na ozdravenie poškodeného
organizmu a jeho životného prostredia.
Dominantnú úlohu v dispenzárnom procese má praktický lekár pre deti a dorast, ktorý dispenzarizované
deti lieči a kontroluje v spolupráci so špecializovanými pediatrickými pracoviskami, odbornými
pediatrickými ambulanciami, prípadne ďalšími odborníkmi. Odborné ambulancie usmerňujú liečebný,
diétny, rehabilitačný a kontrolný režim, záťažové obmedzenie pacienta, zmeny pracovnej schopnosti,
potrebu psychologickej intervencie a aktívne pomáhajú pri získavaní sociálnych zvýhodnení pre postihnuté
deti.
Dispenzárna forma práce nerešpektuje izolovane len zdravotné hľadisko, ale etický prístup prihliada aj na
túžby a predstavy dieťaťa aj jeho rodiny.
Praktický lekár pre deti a dorast dispenzarizuje všetky deti do jedného roka života a deti nad jeden rok s
nasledujúcimi chronickými chorobami a chybami: infekčné a parazitarne choroby, nádory, choroby žliaz s
vnútorným vylučovaním, premeny látok a poruchy výživy, poruchy imunity, choroby krvi a krvotvorných
ústrojov, duševné poruchy, choroby nervovej sústavy a zmyslových ústrojov, choroby srdcovocievneho,
dýchacieho, tráviaceho a močového systému, choroby kože a podkožného tkaniva, choroby pohybových
ústrojov a spojivového tkaniva a vrodené chyby.

8.

PUBERTA

Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
Puberta je obdobie od začiatku pohlavného dozrievania do dosiahnutia pohlavnej zrelosti. Dotýka sa nielen
hormonálnych a somatických, ale aj psychických zmien. V súčasnosti začína puberta u dievčat skôr ako v
minulom storočí, čo sa prejavilo najmä na začiatku menštruačného cyklu . Dáva sa to do súvislosti so
zlepšenými socioekonomickými podmienkami i zmenou stravovacích návykov a celkovým zlepšením
zdravotného stavu.

ČASOVÝ NÁSTUP PUBERTY
U dievčat v našich podmienkach začiatok puberty nastáva priemerne medzi 10. a 11. rokom. Od začiatku
prvých príznakov puberty až po menarché prebehne v priemere 2,3 roka. Nástup menarché, čiže prvej
menštruácie, býva u nás priemerne vo veku 13,2 roka. U chlapcov začína puberta priemerne vo veku okolo
11 rokov a konečnú výšku väčšina chlapcov dosiahne v 17 rokoch.
Ak nastane začiatok puberty pred 8. rokom u dievčat a pred 9. rokom u chlapcov, hovoríme o predčasnej
puberte (pubertas praecox). Za oneskorenú pubertu (pubertas tarda) sa považuje stav, ak dievča vo veku 13
rokov a chlapec vo veku 14 rokov nemajú žiadne známky puberty. Často sa za príčinu oneskoreného
nástupu považuje chronické ochorenie a malnutrícia alebo extrémna fyzická záťaž u dievčat akú majú
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napríklad vrcholové športovkyne (gymnastky). Mierna obezita sa spája so skorším nástupom menarché,
zatiaľ čo ťažká forma obezity vedie k oneskorenému menarché. Puberta spontánne nikdy nenastúpi po 18.
roku života.
Genetické faktory hrajú dôležitú úlohu pri nástupe puberty. Začiatok puberty u dievčaťa nastáva približne v
tom istom veku, ako začala puberta jej matky. Podobne to platí pre chlapcov. Etnické faktory ovplyvňujú
taktiež začiatok puberty. V USA je priemerný vek začiatku menarché u afro-amerických dievčat vo veku
12,2 roka, zatiaľ čo u kaukazkej rasy vo veku 12,9 roka . Do budúcna pri dobrých socioekonomických
podmienkach a dobrom zdravotnom štandarte populácie možno predpokladať, že na vzniku začiatku
puberty sa budú podielať najmä genetické faktory. Kompletné vyvinutie sekundárnych pohlavných znakov
podľa anglických autorov trvá u dievčat asi 4,2 roka, ale rozmedzie je od 1,5 do 6,0 rokov, kým u
chlapcov priemerne 3,5 roka, s rozmedzím 2,0 do 4,5 roka.

HORMONÁLNE ZMENY POČAS PUBERTY
Počas puberty dochádza k zvýšenej produkcii a sekrécii luteinizačného hormónu (LH) a folikuly
stimulujúceho hormónu (FSH) z gonadotrofov hypofýzy.
U mužov sa FSH viaže na špecifický receptor na povrchu Sertoliho buniek. FSH umožňuje vyzrievanie
seminiformných tubulov a napomáha vývoju spermií. LH sa viaže na membránový receptor Leydigových
buniek semeníkov. Následne spustí kaskádu dejov, ktorých výsledným produktom je testosterón.
Testosterón v cirkulácii sa naväzuje na sexuálne steroidy viažuci globulín (SHBG), avšak jeho časť zostáva
vo voľnej, aktívnej forme. V cieľových tkanivách dochádza k disociácii testosterónu z viažuceho proteínu
a jeho difúzii do buniek. V bunkách sa môže testosterón konvertovať 5α-reduktázou na dihydrotestosterón
alebo za pomoci aromatázy na estrogény. Efekt testosterónu je odlišný od dihydrotestosterónu.
Dihydrotestosterón je zodpovedný najmä za virilizáciu vonkajšieho genitálu a za väčšinu sekundárnych
sexuálnych mužských charakteristík v puberte, ako je rast falusu, zväčšeniu prostaty, rast fúzov a za
androgénne podmienenú stratu vlasov. Androgény sa podieľajú na ďalších zmenách: na rozvoji svalstva,
stimulujú aktivitu enzýmov v pečeni a syntézu hemoglobínu. Androgény konvertované aromatázou na
estrogény stimulujú vyzrievanie kosti s následným rastovým špurtom a uzáverom rastových platničiek, a
tým ukončením rastu
U žien sa LH viaže na membránový receptor ovária a opäť spustí kaskádu dejov, ktorých výsledným
produktom folikulárnych buniek sú estrogény. FSH sa viaže na povrchový recetor v granulózových
bunkách a stimuluje konverziu testosterónu na estrogény. Hladina LH a FSH sa mení počas menštruačného
cyklu (pozri kapitolu 8.2.1). Hlavným aktívnym estrogénom je estradiol. Ovplyňuje rast mliečnych žliaz a
maternice, distribúciu tuku a má vplyv na kosti
Sekrécia rastového hormónu (STH) sa zvyšuje počas puberty so zvyšujúcou sa sekréciou sexuálnych
steroidov. U dievčat sa zvyšuje sekrécia STH na začiatku puberty, preto rastový špurt u nich nastáva skôr
ako u chlapcov, ktorí rastú ku koncu puberty.
Adrenarche. Nadobličkové androgény, dehydroepiandrosteron (DHEA), androstendion a testosterón, sú
zodpovedné za rast ochlpenia najmä u dievčat – pubického a axilárneho.

SOMATICKÉ ZMENY V PUBERTE
Počas puberty dochádza u detí k somatickým zmenám, s postupným vyzrievaním sekundárnych pohlavných
znakov. Tieto zmeny možno rozdeliť podľa Tannera do 5 štádií a nazývame ich štádiá sexuálneho zrenia.
Zvyčajne porovnávame nález vývojového štádia dieťaťa so štandartným nálezom jednotlivých štádií
puberty, ktoré sú charakterizované u dievčat rozvojom mliečnej žľazy, pubického a axilárneho ochlpenia
.U chlapcov pri posudzovaní štádia puberty sa zohľadňuje veľkosť testes, skróta a penisu, rast pubického a
axilárneho chlpenia, rast fúzov a mutácia hlasu. V bežnej praxi sa používajú kreslené alebo fotografické
vyobrazenia jednotlivých štádií puberty, pričom lekár porovnáva aktuálny stav u dieťaťa s vyobrazeným
nálezom.
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Somatické zmeny u dievčat
V období puberty je vývoj prsníkov zavislý najmä na sekrécii estrogénov ováriami (Obr. 8./1 a 8./2).
Hodnotíme ho podľa Tannerovej klasifikácie od 1 do 5, pričom za T1 sa považuje obdobie pred
pubertou,T2 je nástup, začiatok puberty. Vývoj prsníkov môže byť počas niekoľkých mesiacov
jednostranný, čo neraz spôsobuje neopodstatnené obavy z malignity u detí a ich rodičov. Zmeny v
priemere prsného dvorca a prsnej bradavky závisia od štádia puberty, ako aj veľkosť prsníka . Rast
pubického (pubarche) a axilárneho ochlpenia hlavne je pod vplyvom androgénov produkovaných
nadobličkami. Pretože vývoj týchto orgánov sú pod kontrolou rozdielnych hormonálne aktívnych orgánov,
hodnotia sa oddelene. Počas vývoja dieťaťa, no najmä v puberte, dochádza k rast vaječníkov a maternice.
Vývoj vaječníkov a maternice možno sledovať pomocou ultrasonografického vyšetrenia.
Dôležité je pripomenúť, že menarché s ovuláciou môže mať aj dievča, ktoré nemá kompletne vyvinuté
sekundárne pohlavné znaky a napriek tomu, že vyzerá byť nezrelé, môže byť fertilné.
Mení sa redistribúcia tuku, dievča sa zaokrúhluje.
Somatické zmeny u chlapcov
Rast penisu a testes u chlapcov zvyčajne koreluje s vývojom pubického ochlpenia, pričom sú pod kontrolou
androgénov. Vývoj genitálu a pubického ochlpenia sa hodnotí samostatne, lebo na vývoji ochlpenia bez
zväčšenia testes sa môžu podielať androgény z nadobličiek (Obr. 8/3).
Zväčšovanie testes je zvyčajne prvých znakom puberty u chlapcov (Obr. 8/4). Veľkosť semeníkov sa
určuje pomocou Práderovho orchidometra (Obr. 8/6) porovnávacou metódou. Za začiatok puberty sa
považuje, ak je pozdĺžna veľkosť semeníka viac ako 2,5 cm alebo ak objem semeníka meraný
orchidometrom, dosiahne 4 ml. Spermatogenézu možno histologicky zistiť medzi 11. až 15.rokom,
prítomnosť spermií možno zistiť vo vzorke raňajšieho moču priemerne vo veku 13,3 roka - spermarché .
Prvá ejakulácia sa vyskytuje priemerne vo veku 13,5 roka . Dôležité je si uvedomiť, že aj nezrelo
vyzerajúci chlapec môže byť fertilný.
Zmeny hlasu počas puberty sú spôsobené predlžovaním sa hlasiviek a zväčšením laryngu, tyreoidných
chrupaviek a laryngeálnych svalov. Mílnik v týchto zmenách nastáva asi priemerne vo veku 13,9 roka a
dospelý hlas má väščina chlapcov vo veku 15 rokov, čiže v období pubertálneho štádia 3 a 4.
Ochlpenie tváre nad hornou perou a na brade sa začína vyvíjať približne vo veku 15 rokov, kompletné
ochlpenie je v období, keď má chlapec pubické ochlpenie a genitál v 5. štádiu podľa Tannera. Počas
puberty sa zvýrazňujú lícne kosti a nos.
Gynekomastia. Zväčšenie prsníkov rôzneho stupňa sa vyskytuje u 39-75 % chlapcov, zvyčajne počas
prvých štádií puberty. Objavenie sa gynekomastie je v dôsledku zvýšenej koncentrácii estrogénov v období,
pokiaľ koncentrácia testosterónu dosiahne hladinu, ktorá tvorbu estrogénov zablokuje. U väčšiny chlapcov
regresia nastáva do 2 rokov od objavenia.
Iné zmeny v puberte u chlapcov a dievčat. Počas puberty u chlapcov dochádza k rozširovaniu ramien a u
dievčat panvy. Rastom chrbtice sa predlžuje horný k dolnému segmentu tela. Axilárne ochlpenie sa do
veku 12 rokov nájde u 63 % dievčat, priemerný vek vývoja axilárneho ochlpenia u chlapcov je 14 rokov.
Acne vulgaris sa pozoruje u chlapcov priemerne vo veku 12,2 roka, u dievčat to môže byť jedným z prvých
znakov puberty, často v spojitosti so zvyšujúcou sa hladinou DHEA.
Zmeny zloženie tela. Pred pubertou zloženie tela chlapcov - svalstvo, tuk, kostrová hmota- je také isté ako
dievčat. Počas puberty sa tieto pomery menia. U chlapcov sa zvyšuje celková hmota kostí a voľný tuk, u
dievčat sa zvyšuje len tuk. Počas puberty sa rozširujú u dievčat boky, čo má za následok pokles pomeru
pás/boky.
Rast v puberte. Rastový špurt v puberte sa u chlapcov oneskoruje za dievčatami asi o 2 roky. Najväčší
ročný prírastok u dievčat v USA je asi priemerne vo veku 11,5 roka, u chlapcov v 13,5 roka. Tento vek
korešponduje s 2.-3.štádiom vývoja prsníkov u dievčat a u chlapcov s 3. až 4.štádiom vývoja genitálu.
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Rozdiel vo výške medzi mužmi a ženami je asi 12,5 cm, čo je spôsobené tým, že už na začiatku rastového
špurtu sú chlapci vyšší a viac počas puberty narastú. Dievčatá po objavení sa menštruácie ešte vyrastú asi
5-7,5 cm, pričom vyššie dievčatá rastú viac.

Obr.8/6 Praderov orchidometer.

Obr.8/1 Štádiá vývoja prsníkov (upravené podľa Marshalla a Tannera 1969)
Štádium 1 (M1) – prepubertálne, pokojové štádium, vyčnieva len bradavka (papila)
Štádium 2 (M2) – pupencovitá mamma, zvihnutie prsníčka, zväčšenie areoly mammae
Štádium 3 (M3) – diskovitá mamma, ďaľšie zdvíhanie prsníka spolu s dvorcom bradavky
Štádium 4(M4) – bradavka s dvorcom tvoria ďaľšie vyklenutie nad úrovňou ostatného prsníka (“
perimenarcheálna situácia”)
Štádium 5 (M5) – zrelá mamma, dvorec pigmentovaný v úrovni prsníka,zrelá bradavka
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Štádiá vývoja mužského genitálu podľa Marshalla a Tannera (1970), upravené
Vývoj mužského genitálu
Štádium 1 (G1) – prepubertálne, testes, skrótum a penis vyzerajú ako v útlom detstve
Štádium 2 (G2) – skrótum sa zväčšuje, objem testes je 4ml, po dĺžke testes merajú viac ako 2,5cm, koža
skróta je zriasnená a mení štruktúru, žiadne alebo len minimálne zväčšenie penisu
Štádium 3 (G3) – penis je mierne zväčšený, hlavne predĺžený, testes a skrótum sa ďalej zväčšujú
Štádium 4 (G4) – penis rastie hlavne do šírky a vytvára sa glans, ďalej sa zväčšujú testes, koža skróta
tmavne
Štádium 5 (G5) – genitálie dospelého vzhľadu
Vývoj pubického ochlpenia (pre obe pohlavia)
Štádium 1 (P1) – prepubertálne, žiadne ochlpenie alebo len lanugo
Štádium 2 (P2) – jednotlivé rovné alebo zvlnené, pigmentované vlasy pozdĺž lábií alebo pri koreni penisu
Štádium 3 (P3) – podstatne tmavšie, hrubšie a viac kučeravé vlasy riedke, na mons pubis
Štádium 4 (P4) – vlasy typu dospelých, ale pokrývajú ešte menšiu oblasť (nepresahujú ďalej z pubickej
oblasti)
Štádium 5 (P5) – husté kučeravé ochlpenie šíriace sa na stehná u žien a vybiehajúce v trajuholníku k pupku
u mužov
Štádium 6 (P6) – používa sa u mužov, kde nastáva rozšírenie pubického ochlpenia a zvýrazňuje sa
ochlpenie po tele

9.

EMOCIONALITA HOSPITALIZOVANÉHO DIEŤAŤA
Mgr. Karolína Kovátsová
Pobyt v nemocnici predstavuje výrazný zásah do života dieťaťa. Prináša sa sebou nutnosť vyrovnať sa
s bolesťou a strachom, či už je to strach z neznámeho prostredia a cudzích ľudí, strach z odlúčenia od
rodiny a známeho prostredia, strach z bolesti, vyšetrovacích a liečebných postupov, prípadne strach
z choroby samotnej a jej možných následkov. Ktorý z týchto pre dieťa nepríjemných pocitov prevažuje
a v akej intezite sa objavuje závisí od viacerých faktorov. Je to jednak vek dieťaťa, pretože v jednotlivých
vývinových obdobiach je z psychologického hľadiska rozhodujúce uspokojovanie špecifických vývinových
potrieb, s ktorými môže choroba a hospitalizácia interferovať. Preto je dôležité zabezpečiť, aby vývin
dieťaťa nebol zabrzdený alebo vážne narušený chorobou a hospitalizáciou. Ďalšími faktormi môžu byť
osobnosť dieťaťa samotného a jeho rodičov, ako aj sociálna podpora, ktorú sú schopní svojmu chorému
dieťaťu poskytnúť. K minimalizácii negatívneho vplyvu hospitalizácie na dieťa môže v nemalej miere
prispieť aj vhodný odborný a ľudský prístup nemocničného personálu.
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DOJČENECKÝ VEK
Základnou vývinovou úlohou tohto obdobia je utvorenie pevného vzťahu dieťaťa k matke (k rodičom) a na
jeho základe dosiahnutie pocitu bazálnej istoty a dôvery v svet. Utvorenie vzťahu sa potom asi od 6-8
mesiacov prejavuje separačnou úzkosťou, o niečo neskôr sa objavuje strach z cudzích osôb. V prípade
nutnosti separácie môže v tomto veku (a ešte aj v batoleneckom veku) dôjsť k rozvoju tzv. anaklytickej
depresie, kedy dieťa po období protestu sprevádzaného plačom a dovolávaním sa matky upadá do apatie
a stráca záujem o okolie. Postupne môže dôjsť k adaptácii, dieťa sa odpútava od matky (rodičov) a začína
naväzovať vzťahy k náhradným osobám. Vzťah k matke ovšem musí byť po ukončení separácie zvovu
utvorený a separačná úzkosť u týchto detí môže pretrvávať až do školského veku a môže interferovať
s plnením ďalších vývinových úloh.
Deti v dojčeneckom veku sú veľmi citlivé na senzorickú a pohybovú depriváciu a pri dlhšej hospitalizácii
môže dôjsť k vývinovému regresu a k spomaleniu vývinového tempa.
Z hľadiska zvládania choroby je preto v tomto veku nejdôležitejšie maximálne obmedziť eventuálne
nevyhnutnú dlúčenie dieťaťa od rodiny a dôsledne zavádzať stimulačné programy.

BATOLENECKÝ VEK
Aj v tomto období pretrváva silná separačná úzkosť a strach z cudzích ľudí. Ľahko už vznikajú aj fóbie –
najmä strach z “ľudí v bielom”, ktorá môže niekedy pretrvávať aj celý život. Tieto strachy sa ťažko
spracovávajú, pretože dieťa ešte nemá vyvinuté racionálne mechanizmy zvládania, preto sa doporučuje
odložiť invazívne výkony, u ktorých je odklad možný, na neskôr.
Pre deti medzi 1. a 3. rokom je ďalej typická veľká pohybová aktivita a deti veľmi ťažko znášajú
eventuálne nutné obmedzenie pohybu pri chorobe. Základnou vývinovou úlohou tohto vekového obdobia je
získavanie autonómie. Ak je to dieťaťu z nejakých dôvodov znemožnené alebo nedostatočne umožnené,
môže dochádzať k pocitom hanby a pochybnostiam o sebe. Je preto potrebné snažiť sa o aktivizáciu dieťaťa
pri pevne stanovených hraniciach. U chorého dieťaťa sa treba vyvarovať hyperprotektivity, ktorá jednak
obmedzuje spontaneitu dieťaťa, ale súčasne aj neposkytuje dostatočne pevné vedenie a hranice sa potom
stávajú pre dieťa nejasnými..

PREDŠKOLSKÝ VEK
Toto vekové obdobie je charakteristické snahou dieťaťa o vlastnú iniciatívu, narastá potreba dieťaťa
porozumieť svetu aj vlastnému telesnému fungovaniu. Myslenie je však ešte typicky magické a pri veľmi
bohatej fantázii typickej pre tento vek môžu ľahko vzniknúť pocity viny. Stáva sa najmä vtedy, keď dieťaťu
dostatočne nevysvetlíme jeho zdravotné ťažkosti spôsobom adekvátnym pre jeho vek a ono potom môže
vnímať lekárske zásahy aj ako trest za zlé správanie. Naďalej pretrváva aj značná pohotovosť k vzniku
fóbií.
Vysvetľovanie a dostatočné informovanie dieťaťa je v tomto veku už nevyhnutné a vďaka rýchlemu
rozvoju reči a komunikačných schopností je možné využiť aj priamu prípravu dieťať na lekársky zákrok či
hospitalizáciu, predovšetkým formou symbolickej hry. Vzhľadom k častým emočným regresom
v zhoršenom zdravotnom stave u detí tohto veku je treba aj u týchto detí ešte počítať aj so separačnou
úzkosťou a preto je veľmi dôležitý intenzívny kontakt dieťaťa s rodinou.

MLADŠÍ ŠKOLSKÝ VEK
V tomto vekovom období sa do popredia dostáva snaha dieťaťa o podanie dobrého výkonu v škole aj
mimo nej a súťaživosť s druhými deťmi. V prípade zlyhávania môžu vzniknúť aj celoživotné pocity
menejcennosti. Ohrozenými v tomto smere sú nielen deti zmyslovo a telesne postihnuté, ale aj tie,
u ktorých únava, opakované absencie, problémy s koncentráciou pozornosti, prípadne vedľajšie účinky
liekov pri chronickom ochorení dieťaťa znižujú jeho výkonnosť.
Mladší školský vek je obdobím realizmu a dieťa má väčšinou snahu dospelým vyhovieť. Deti si často
hľadajú svojich hrdinov, s ktorými sa identifikujú. Takýmto hrdinom sa nezriedka stáva aj lekár alebo
nejaké dieťa, ktoré podobnú situáciu zvládlo. Môže to predstavovať významnú podporu pre dieťa pri
prekonávaní obáv z hospitalizácie a lekárskych výkonov.
Popri pretrvávajúcej dôležitosti rodinny vzrastá aj dôležitosť skupiny rovesníkov. Hlavne v tomto veku je
preto obmedziť izoláciu dieťaťa od rovesníkov na nutné minimum.
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PUBERTA
Puberta je obdobím utvárania jasnej identity a počiatkov odpútavania sa od rodiny. Pri dieťati s postihnutím
alebo chronickým ochorením býva odpútavanie zťažené. Pri uvoľňovaní rodinných väzieb narastá vplyv
rovesníckej skupiny. Problémy pri spolupráci s pubescentným pacientom môže spôsobovať odpor alebo
ambivalencia vo vzťahu k autoritám. V tomto veku je už nevyhnutné pracovať aj s dieťaťom samotným
v neprítomnosti rodičov, aj keď spolupráca s rodičmi ostáva stále dôležitou. Je nevyhnutné poskytnúť
dieťaťu dostatočný priestor pre otázky. Významnou sa stáva tiež otázka telesnej schémy, aj malá
pooperačná jazvy môže byť pre dieťa v tomto veku ohrozujúca. V tomto veku je najmä u chronicky
chorých detí dôležité postupné predávanie zodpovednosti za liečbu z rodičou na dieťa samotné.

ADOLESCENCIA
Do popredia sa dostávajú sexuálne otázky, ktoré dospievajúcich síce zaujímajú, ale hanbia sa o nich
hovoriť. Skutočnú anatómiu a fyziológiu sexuálnych orgánov teda väčšinou dobre nepoznajú, a preto
mnoho ochorení a lekárskych zásahov môže pre nich znamenať výrazný stres zo strachu z ohrozenia
reprodukčnej schopnosti.
Celé obdobie dospievanie (už od začiatku puberty) je obdobím špecifickej zraniteľnosti a zníženej
odolnosti voči stresu, dospievajúce deti ľahko upadajú do depresie a vážnym rizikom je možnosť suicídia,
ktoré sú v tomto veku veľmi časté. Pri spolupráci je potrebné dieťa plne rešpektovať a kvalitná
komunikácia s lekárom a ošetrujúcim personálom a podrobná informovanosť dieťaťa sú pre zvládanie
choroby rozhodujúce.

PROGRAMY ZAMERANÉ NA ZVLÁDANIE STRACHU A BOLESTI V DETSTVE
Programy orientované na rodinu
Správanie dieťaťa v nemocnici je výrazne ovplyvňované interakciou s dieťaťom, reakcia dieťaťa na bolesť
je výraznejšia, keď rodičia dávajú priamo najavo svoj strach. Za obvyklých podmienok však prítomnosť
rodičov skôr posiluje relaxáciu, bráni vzniku nadmernej úzkosti, a tým môže posilovať aj ostatné faktory
zvládania situácie. Účasť rodičov pri bolestivých procedúrach je teda väčšinou prospešná, rozhodujúce však
je, ako sa rodičia sami pri zákroku správajú a ako zvládajú interakciu s vystrašeným dieťaťom. Viac
pomôže vždy ten z rodičov, ku ktorému má dieťa silnejší vzťah, ale pritom mu jeho vlastná úzkosť nebráni
v dobrej rodičovskej funkcii. Aj samotné deti uvádzajú ako najväčšiu pomoc pri zvládaní bolesti práve
prítomnosť rodičov (až 99%).
Vždy je dôležité zadať rodičom úplne konkrétnu úlohu ako môžu dieťaťu pomôcť. Konkrétna úloha
zbavuje rodiča úzkosti a jeho kľud sa významným spôsobom prenáša na dieťa. Obaja rodičia majú byť
celkom presne informovaní nielen o chorobe dieťaťa, ale aj celkom konkrétne o priebehu všetkých
zákrokov. Rodičia potom môžu priamo vykonávať nácvik pri príprave dieťaťa na zákrok, učiť ho relaxovať
a posilňovať spoluprácu dieťaťa (cielené odmeňovanie v rámci behaviorálnych programov). Programy
zamerané na zvládanie bolesti sú totiž všeobecne účinnejšie, ak sú zamerané predovšetkým na prevenciu
úzkosti.
Programy orientované na dieťa
Poskytovanie pravdivých informácií všeobecne aj u detí posilňuje dôveru dieťaťa k lekárovi, znižuje
úzkosť (dieťa vie, čo sa bude diať) a zlepšuje spoluprácu. Po zákroku uvádzajú dobre informované deti
menej ťažkostí. Okrem verbálneho vysvetľovania sú veľmi užitočné videoprogramy, ktoré situáciu pre
dieťa modelujú (model by mal byť v mnohom podobný dieťaťu samotnému a dôležité je hlavne, keď sa
model vo filme dobre vysporiada so situáciou, aj keď na začiatku boli na ňom viditeľné prejavy strachu
a úzkosti)
Pri opakovaných zákrokoch je účinný priamy nácvik, kedy sa dieťa priamo učí, ako kontrolovať svoj
strach. Nácvik je nutné vždy individualizovať a nájsť spolu s dieťaťom ním preferovaný spôsob zvládania
bolesti. Je možmé nacvičovať svalovú relaxáciu, autogénny tréning, imagináciu, sústredenie na rytmické
dýchanie či hovorenie sám k sebe.
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U menších detí znižuje úzkosť priame zoznámenie sa s prostredím a nebezpečne vyzerajúcimi lekárskymi
nástrojmi. Pomôcť môže tiež symbolická hra a predvádzanie zákroku na bábikách. Užitočné sú aj tlačené
materiály a obrázkové knižky, ku ktorým sa môže dieťa s rodičmi opakovane vracať.
Veľmi dôležité je umožniť aj malým deťom, aby sa sami aktívne zúčastnili na zákroku a získali nad
situáciou určitú mieru kontroly, napríklad zavedením prestávok, kedy dieťa vie, že sa nič nedeje. Dieťaťu
pomôže, keď mu dáme možosť dať signál k tekejto prestávke, napríklad zdvihnutím ruky. Keď si dieťa
overí, že túto dohodu skutočne dodržíme, mnohokrát už ďalej pri zákroku možnosť odpočinku príliš
nevyužíva.

10.

ANAMNÉZA
Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
Základné piliere na postavenie diagnózy sú anamnéza, fyzikálne vyšetrenie a laboratórne nálezy. Hovorí sa,
že dobre vykonaná anamnéza znamená až „polovicu diagnozy“.
Podmienky pre úspešnú anamnézu sú:

•
•

Získanie dôvery pacienta a jeho rodičov, dôležité je nadviazanie kontaktu s dieťaťom milým
oslovením, ba aj milým pohľadom. Dieťa vie vyčítať láskavosť alebo tvrdosť, či nezáujem z pohľadu
človeka, ktorý sa mu približuje.
Takt – treba rešpektovať súkromie pacienta, jeho hanblivosť. Nevhodné je rozoberať otázky intímneho
rázu v prítomnosti cudzích ľudí, to isté platí o vyšetrení pacienta. U detí s poruchami správania je
vhodne prebrať anamnézu najprv s rodičmi, prípadne vzhľadom na možnosť rozdielnych názorov
s každým osobitne, a to bez prítomnosti dieťaťa. Naopak najmä u detí v pubertálnom období je dobré
objasniť si údaje pohovorom s dieťaťom bez prítomnosti rodičov.

•

Dostatok času – dieťa a jeho rodičia musia mať pocit, že sa im venuje dostatočná pozornosť. Lekár má
pozorne počúvať, byť sústredený. Veľmi nepriaznivo pôsobí, ak je lekár v priebehu anamnézy
a vyšetrenia neustále vyrušovaný otázkami zdravotníckeho personálu o iných záležitostiach, telefonátmi,
alebo ho neustále vyvolávajú z miestnosti. Nevhodné je v prítomnosti pacienta hovoriť o súkromných
záležitostiach s inou osobou.

•

Mlčanlivosť o všetkých získaných údajoch je samozrejmou súčasťou etiky lekára a zdravotníckeho
personálu.

Anamnéza detí sa získava od rodičov, ale môže to byť aj iná sprevádzajúca osoba. Spoľahlivosť a presnosť
informácii závisia od inteligencie a pozorovacích schopností dospelej osoby, zväčša matky, ktorá je
s dieťaťom v najužšom kontakte. U väčších detí je vhodné a zaujímavé vypočuť si aj názor dieťaťa na svoje
ťažkosti, zistiť, čo si myslí o tom, prečo prišlo do nemocnice a jeho údaje skonfrontovať s tým, čo usudzujú
rodičia. Na rozdiel od dospelých dieťa svoje ťažkosti zo strachu pred vyšetrením alebo prijatím do
nemocnice často tají.

KAŽDÁ ANAMNÉZA MÁ OBSAHOVAŤ

•
•
•
•
•
•
•

osobné údaje,
rodinnú anamnézu,
osobnú anamnézu
terajšie ochorenie
sociálnu anamnézu
alergickú anamnézu
epidemiologickú anamnézu
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Postupovať sa môže v rôznom poradí, každý lekár si časom vypracuje svoj vlastný systém podľa svojich
skúseností a podľa naliehavosti stavu dieťaťa. Vhodné je začať terajším ochorením, ťažkosťami, ktoré boli
práve príčinou pre vyhľadanie lekára. Rodičia nie vždy vedia pochopiť dôležitosť podrobnej anamnézy.
Zdá sa im stratou času, ak namiesto rýchlej očakávanej pomoci dieťaťu sa lekár začne zoširoka vypytovať
na zdravie príbuzenstva. Pri náhlych život ohrozujúcich stavoch treba, rýchlo zistiť bezprostredné príčiny
a okolnosti, ktoré sú kľúčové na správne zhodnotenie stavu a možné začatie liečby. Až po zvládnutí
závažného stavu sa doplňuje podrobnejšia anamnéza.
Rozsah anamnézy závisí od toho, či je to prvé alebo kontrolné vyšetrenie, bežná alebo vážna choroba,
akútny stav či chronické ochorenie, stav, ktorý si vyžaduje hospitalizáciu alebo len ambulantné ošetrenie.
Anamnézu si lekár dopĺňa aj v priebehu liečby, ak sa zjavia nejaké nové doterajšími údajmi nie celkom
objasnené príznaky, alebo ak si rodičia spomenú na ďalšie skutočnosti, ktoré môžu byť dôležité pre
poznanie choroby. Čím viac je lekár teoreticky a prakticky fundovaný, tým dáva cielenejšie otázky a získa
viac údajov na správne postavenie diagnózy.

OSOBNÉ ÚDAJE
zahŕňajú meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, mená a adresu rodičov alebo sprevádzajúcej
osoby, prípadne číslo telefónu, číslo poisťovne.

RODINNÁ ANAMNÉZA
týka sa závažných chorôb rodičov a súrodencov dieťaťa, prípadne ich výskytu v širšom príbuzenstve
(hypertenzia, diabetes mellitus, ulkusová choroba žalúdka alebo duodéna, malígne choroby, alergické
choroby, tuberkulóza, pohlavné choroby a iné). Ak má dieťa chronické choroby alebo vývojovú chybu, pri
ktorej sa vie, že je často podmienená hereditárne, pýtame sa na výskyt choroby v širšom príbuzenstve
(rodokmeň). Zaznamenávame úmrtia v rodine a ich príčiny. Dôležité sú údaje o predchádzajúcich
graviditách matky, o ich počte, priebehu, o prípadných potratoch a ich príčinách.

OSOBNÁ ANAMNÉZA
Otázky treba zamerať rôzne podľa veku dieťaťa. Vo včasnom veku je dôležitá podrobná anamnéza pôrodu,
popôrodného obdobia a doterajšieho vývoja dieťaťa. U staršieho dieťaťa si tieto skutočnosti ozrejmujeme
základnými údajmi o pôrode, míľnikoch psychomotorického vývoja, školskom prospechu. Viac sa
zameriavame na výskyt predchádzajúcich ochorení, najmä ak ide o recidívy toho istého ochorenia alebo
o chronickú chorobu.
Priebeh gravidity.
Treba sa opýtať, ako ju matka znášala, či neprekonala nejaké choroby v prvých troch mesiacoch (ružienka,
chrípka) alebo neskôr, či neužívala antibiotiká alebo iné lieky, či nebola röntgenovaná, či neutrpela úraz,
dokedy a kde bola zamestnaná, či navštevovala poradňu. Pýtame sa na abúzus alkoholu, nikotínu a iných
drog.
Dôležité sú najmä tieto údaje:

•

Pôrod – aký mal priebeh (spontánny, kliešťami, vákuovým extraktom, cisárskym rezom), či bolo dieťa
narodené načas, predčasne, prenášané.

•

Stav dieťaťa po narodení. V anamnéze sa uvádza jeho hmotnosť a dĺžka (dieťa hypotrofické, zrelé,
nezrelé, obrovský plod), opis prípadného kriesenia, potreba kyslíka, farba kože (ružová, cyanotická,
bledá), poruchy dýchania, začiatok dojčenia (sací reflex), sledovanie stolice, resp. smolky, moču, vznik,
intenzita a trvanie žltačky, liečba fototerapiou, vrodené vývojové chyby, veľkosť popôrodného úbytku
hmotnosti a jeho vyrovnanie, odpadnutie pupočného kýpťa, príp. komplikácie, očkovanie proti
tuberkulóze, skríning fenylketonúrie a hypotyreózy.

•

Ďalší telesný a duševný vývoj. Zisťujeme, kedy sa dieťa začalo obracať, sedieť, stáť, chodiť, kedy sa
začalo usmievať, rozumieť reči, hovoriť, udržiavať telesnú čistotu, kedy začala dentícia. U školákov
dáva určitý obraz o stupni psychickej úrovne školský prospech.
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•

Výživa. Pýtame sa, dokedy bolo dieťa dojčené, odkedy má umelú výživu, ktoré mliečne prípravky
dostávalo, či ich znášalo, aké ďalšie potraviny sa pridávali a kedy (zelenina, mäso, vajcia, ovocie,
krupica). Ďalej zisťujeme, koľko dávok dostáva denne dieťa – akú má stravu, ktoré jedlá obľubuje, ktoré
odmieta.

•

Preventívne opatrenia. Zisťujeme ako užívalo vitamín D, kedy a proti čomu bolo očkované,
preočkované, či malo vyšetrené koxy.

•

Prekonané choroby. Tu je dôležitý údaj o tom, či je dieťa v domácej opatere alebo navštevuje
kolektívne zariadenie, aké horúčkovité choroby prekonalo, či trpí ochoreniami niektorého systému,
orgánu (opakované angíny, zápaly stredného ucha, zápaly priedušiek, zápaly močových ciest, hnačky),
aké lieky zvyklo užívať pri týchto ochoreniach, či nemáva pri horúčke kŕče. Osobitne sa treba opýtať na
prekonané infekčné choroby. U starších detí, ak trpia na nejakú chronickú chorobu, treba zistiť, aký bol
jej začiatok a doterajší priebeh, všeobecné a orgánové príznaky choroby, aká bola doterajšia liečba, aký
bol jej účinok, či je dieťa niekde dispenzarizované. Pri podozrení na funkčné poruchy treba doplniť
anamnézu o správaní dieťaťa, o výskyte neurotických prejavoch (tiky, obhrýzanie nechtov), o faktoroch,
ktoré tieto príznaky zvýrazňujú. Treba zaznamenať operácie a úrazy. Osobitne treba zaznamenať
ochorenie, ktoré sa vyskytlo bezprostredne pred terajšími ťažkosťami.

TERAJŠIE OCHORENIE
Anamnéza zahŕňa prvé príznaky, ich vznik a priebeh, vývoj ochorenia, doterajšie podávanie liekov a ich
účinok.
Pri zostavovaní anamnézy sú dôležité tieto údaje:

•

Telesná teplota. Meria sa u dojčiat rýchlobežkou v konečníku, u starších detí lekárskym teplomerom
v axile (teplota nameraná v konečníku je o 0,5 °C vyššia). V nemocnici sa teplota meria pravidelne 3x
denne a teplotná krivka sa zaznamenáva. Subfebrilná teplota je od 37 – 38 °C, vysoká horúčka nad 39
°C. Vznik horúčky môže byť náhly, alebo pomalý. Teplota sa môže v priebehu dňa udržiavať
nezmenená, alebo sa náhle vysoké vzostupy striedajú s normálnou teplotou (septická teplota). Vysoká
horúčka môže byť sprevádzaná triaškou alebo kŕčmi.

•

Kašeľ. Dôležité je zistiť charakter kašľa, či je suchý, dráždivý alebo vlhký s vykašliavaním (menšie deti
spútum prehĺtajú), či nie je záchvatovitý spojený s vracaním (pertussis), alebo štekavý typ kašľa
(laryngitída) spojený so zachrípnutím, ako dlho trvá a aká bola doterajšia liečba.

•

Dýchanie. Zisťujeme, či je zrýchlené (tachypnoe) alebo namáhavé (dyspnoe), či dýchavica vznikla
náhle alebo pomaly, či je prítomná pri námahe alebo aj v pokoji, či je sťažený vdych (prejavuje sa
hlasitým inspíriom – inspiratórny stridor), alebo je sťažený výdych (hlasité exspírium, exspiratórny
stridor). Pýtame sa, či dýcha dieťa ústami alebo nosom, či je dýchanie chrčivé, či sa v noci zhoršuje.
Treba sa pýtať na účasť auxiliárneho svalstva – zaťahuje epigastrium, medzireberné priestory, jugulum,
alebo pohybuje pri dýchaní nosnými krídlami (alárne dýchanie), či je dýchanie povrchné alebo
prehĺbené, či je spojené s cyanózou.

•

Bolesť. Pýtame sa, či je trvalá, záchvatovitá, ostrá, tupá, pálivá, kde je lokalizovaná a kde je jej
maximum a vyžarovanie, či súvisí s pohybom, jedlom, močením, kašľom, či je spojená s inými
príznakmi (nauzea, vracanie)? Najmä menšie dieťa nevie bolesť lokalizovať. U dojčaťa usudzujeme na
bolesť z intenzívneho kriku a priťahovania nožičiek k brušku. U väčšieho dieťaťa, ktoré vie bolesť udať,
sú najčastejšie bolesti brucha, ktoré nemusia byť špecifické pre postihnutie brušných orgánov, ale môžu
sa vyskytnúť v priebehu inde lokalizovaného ochorenia (napr. angíny, infekcie močových ciest a pod.),
alebo sú často len prejavom funkčnej poruchy.

•

Vracanie. Zisťujeme, či je spojené s nauzeou (pocit nevoľnosti) alebo bez nej, či ide o explozívne alebo
chabé vracanie, aké je množstvo a vzhľad zvratkov (žalúdočný obsah, žlč, črevný obsah, prímes krvi),
aká je súvislosť s jedlom, za aký čas po jedle vracia. Treba odlíšiť grckanie malého množstva stravy po
nakŕmení dojčiat.

•

Kŕče. Môžu vzniknúť pri vedomí i pri bezvedomí. Sú tonické (napnutie svalov), klonické (zášklby)
alebo tonicko-klonické. Sú lokalizované alebo generalizované. V anamnéze uvádzame, ako dlho trvali,
či im nepredchádzal úraz. Zisťujeme, či ide o opakované kŕče, či vie dieťa o záchvate, či sa pomočí pri
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záchvate, či má stolicu, či upadá po záchvate do hlbokého spánku. Presný opis vzniku kŕčov a priebehu
s postupom kŕčov na ďalšie časti tela pomáha spresniť diagnózu.

•

Poruchy vedomia. Dôležité je, či vznikli náhle, postupne, aká je hĺbka bezvedomia (somnolencia,
sopor, kóma), čo predchádzalo vzniku bezvedomia, ako dlho trvá, či ide o opakovaný vznik.

•

Stolica. Pri zisťovaní anamnestických údajov sa treba opýtať, aká je frekvencia stolíc, konzistencia
(formovaná, vodnatá, sekaná, riedka), aké prímesi (krv, hlien), aká farba (hypocholická až acholická,
meléna – z prímesi natrávenej krvi je čierna), ako dlho trvá zmena stolíc, či sú prítomné aj iné príznaky,
ako vracanie, nechutenstvo až odmietanie stravy.

•

Koža. Lekár sa pýta najmä na zmeny farby kože (bledá, žltá, cyanotická), objavenie vyrážok na koži,
svrbenie, krvácanie do kože.

•

Ostatné otázky sa radia udanými ťažkosťami a zameriavajú sa na príznaky zo strany príslušného
systému.

•

Na záver sa treba osobitne informovať o chuti do jedla, o stolici a o močení.

ALERGICKÁ ANAMNÉZA
Treba zistiť alergickú reakciu na lieky, najmä penicilínoveho radu, ktoré môžu vyvolať ťažké alergické až
anafylaktické reakcie. Alergia na niektorý liek sa má vždy uviesť na viditeľnom mieste v zdravotnom
zázname i na teplotnej tabuli. Okrem alergie na lieky treba zisťovať alergické reakcie na potraviny, pele,
pracie prostriedky a pod., mimoriadne podrobne pri alergickom ochorení.

SOCIÁLNA ANAMNÉZA
Treba zaznamenať údaje o prostredí, v ktorom dieťa žije, aká je sociálna a kultúrna úroveň, bytové pomery,
hygienický štandard, finančné zabezpečenie a vzájomné vzťahy v rodine, ktoré majú vplyv na vývoj
dieťaťa (rozvrátená rodina, alkoholizmus, kriminalita a pod.). Práve v tejto oblasti zostávajú utajené mnohé
dôležité okolnosti a často až spolupráca viacerých odborníkov – sociálnej sestry, psychológa, pediatra –
pomôžu objasniť skutočnú situáciu.

EPIDEMIOLOGICKÁ ANAMNÉZA
Vždy je potrebné zistiť, či sa v rodine, v kolektívnom zariadení alebo v najbližšom okolí nevyskytuje
nejaké infekčné ochorenie. U vyšetrovaného dieťaťa to môžu byť začínajúce príznaky daného ochorenia
alebo ide o odlišné ochorenie, ale dieťa sa nachádza v inkubačnej dobe a hrozí mu uvedené ochorenie, ak
nebolo zaočkované, alebo toto ochorenie neprekonalo. Prijatím dieťaťa v inkubačnej dobe infekčnej
choroby do nemocnice sú ohrozené ostatné deti a toho sa treba vyvarovať.

11.

ZÁKLADY FYZIKÁLNEHO VYŠETRENIA

Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
Fyzikálne vyšetrenie je pre lekára nenahraditeľné. Spolu s anamnézou tvorí základ pre diagnostiku.
Laboratórne vyšetrovacie metódy, i keď stále zdokonaľované, ostávajú pomocným, doplňujúcim
vyšetrením
Aspexia
Aspexia je vyšetrenie zrakom. V pediatrii má veľký význam. Pozorovanie pacienta začína už v priebehu
zostavovania anamnézy. Sledujeme celkový stav dieťaťa, výraz tváre, stav vedomia, správanie, dýchavicu,
zmenu farby kože, ešte kým dieťa je v náručí matky, je pokojné a klinický obraz nie je skreslený
obrannými reakciami pri vyšetrovaní. Pred vyšetrením je dôležité, ako sme už uviedli, nadviazanie
kontaktu s dieťaťom. Vyšetrujeme vždy pri dokonalom osvetlení. Ak sa niektoré deti, najmä batoľatá
nedajú v prítomnosti rodičov zvládnuť, pomôže pri vyšetrovaní niekedy odchod rodičov. Malé deti možno
vyšetrovať v matkinom náručí.
Palpácia
Palpácia je vyšetrenie hmatom. Treba dbať na to, aby mal vyšetrujúci teplé ruky. Palpácia je najdôležitejšia
pri vyšetrovaní brucha. Zisťujeme napätie brušných stien, priehmatnosť, bolestivosť, veľkosť, tvar, povrch
a konzistenciu jednotlivých palpácii prístupných orgánov.

52

Druhy palpácie
Hranice orgánov palpujeme prstami, pri hlbšej palpácii s pritlačením prstov druhou rukou. Postupujeme
smerom k predpokladanej hranici orgánu (pri pečeni od ingvíny nahor).
Pri plošnej palpácii sa priloží celá ruka a palpuje sa prstami napätie svalstva a bolestivosť. Postupuje sa od
najvzdialenejšieho miesta udávanej bolestivosti (pri bolestiach v appendikálnej oblasti sa postupuje z ľavej
ingvíny ponad umbilicus k pravej ingvíne).
Pri bimanuálnej palpácii palpujeme obidvoma rukami proti sebe (pri obličkách jedna ruka vyhmatáva
orgán spredu pod rebrovým oblúkom, druhá pomáha tlakom zozadu).
Okrem palpácie brucha sa palpácia používa pri hmataní pulzu, úderov srdca, trecích šelestov, ďalej pri
zisťovaní konzistencie kože, turgoru a pri určení tvaru, konzistencie, veľkosti lymfatických uzlín
a patologických útvarov na jednotlivých častiach tela.
Auskultácia
Auskultácia je počúvanie akustických fenoménov, ktoré vznikajú pri činnosti pľúc, srdca a pri črevných
pohyboch. U detí sa auskultuje fonendoskopom, ktorý nemá byť studený, aby nevyvolal u dieťaťa
nepríjemné pocity. Auskultácia u detí je pre menšiu tukovú vrstvu ľahšia ako u dospelých. U dojčiat, ktoré
obyčajne počas vyšetrenia plačú, sa neskúsenému auskultačný nález ťažko hodnotí. Pri plači sa zvýrazňujú
stranové rozdiely a dá sa hodnotiť bronchofónia.
Pri auskultácii pľúc sa vždy postupuje porovnávacím (komparatívnym) spôsobom – na obidvoch stranách
hrudníka v rovnakej výške rovnakých anatomických čiar (parasternálna, medioklavikulárna, predná, stredná
a zadná axilárna, skapulárna a paravertebrálna),zhora nadol, výška sa označuje rebrami, medzirebrovými
priestormi alebo tŕňmi stavcov. Pacient pri vyšetrovaní sedí so spustenými ramenami, alebo ak leží, obracia
sa z polohy na chrbte do polohy na boku.
Perkusia
Perkusia je vyšetrenie poklepom. Tkanivo rozkmitané úderom podľa vzdušnosti a napätia vydáva rôzne
zvukové fenomény. Základné druhy sú: plný jasný poklep (nad vzdušnými orgánmi - pľúca), krátky temný
(nad nevzdušnými tkanivami – pečeň, pneumónia, atelektáza pľúc, výpotok v pohrudničnej dutine),
bubienkový hypersonórny poklep (nadmerne prevzdušnené pľúcne tkanivo, t.j. emfyzém, nad bruchom –
pri zvýšenej plynatosti).
Doménou perkusie je hrudník. Používa sa nepriama perkusia – prstom na prst, pričom jedna ruka je
položená s roztiahnutými prstami voľne na hrudníku tak, aby prsty priliehali na povrch tela a prst, na ktorý
klopeme, bol položený pri poklepe pľúc paralelne s rebrami. Druhá ruka, ktorej prstom klopeme na
položenú ruku, musí byť v zápästí uvoľnená. Pri vyšetrovaní detí má byť poklep jemný, silnou perkusiou
by sa rozochvel celý hrudník a detaily by zanikli. Tak ako auskultácia aj perkusia sa robí porovnávacím
spôsobom. Pri určovaní hraníc orgánov (srdce, pečeň, slezina, rezistencia v brušnej dutine) sa prsty ruky
priloženej na telo kladú paralelne s predpokladanou hranicou orgánu.

12.

DEKURZ
Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
O vyšetrení pacienta vedieme podrobný záznam – dekurz. Skladá sa:

•
•

zo záznamu o vyšetrení celkového stavu – status praesens generalis
zo záznamu o vyšetrení jednotlivých častí tela – status praesens localis
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STATUS PRAESENS GENERALIS
Hodnotíme celkový stav, či je dieťa dobre komponované, alebo je stav závažný, pričom treba uviesť hlavný
príznak, ktorý spôsobuje zmenu stavu dieťaťa (dieťa je schvátené, namáhavo dýcha, má stridor, je
dehydratované, mrzuté, nápadne dráždivé a pod.). Takéto zhodnotenie stavu si vyžaduje už určité
skúsenosti.
Stav vedomia
Rozlišuje sa viac typov poruchy vedomia - somnolencia, sopor a kóma.
Poloha dieťaťa
• aktívna – dieťa mení polohu podľa vlastnej vôle,
• pasívna – dieťa nevie zmeniť polohu, táto je daná gravitačnými zákonitosťami,
• vynútená – dieťa zaujíma polohu, ktorá je pri ochorení subjektívne najznesiteľnejšia. (Pri ľavostrannom
výpotku v pohrudničnej dutine poloha na ľavom boku, ktorá umožňuje zlepšenú ventiláciu
nepostihnutou pravou stranou. Ortopnoe, poloha v polosede pri kardiálnej nedostatočnosti. Poloha
poležiačky na boku, so skrčenými, pritiahnutými nohami k bruchu pri brušnej kolike a pod.).
Výraz tváre
Výraz tváre (facies) býva charakteristický pre určité ochorenie:
• facies febrilis – horúčkou rozpálená tvár, lesklé oči,

•

facies pneumonica – u starších detí rozpálená, u dojčiat skôr bledá, pri rozsiahlom náleze presivená
alebo cyanotická, príznak dýchavice v tvári (alárne súhyby),

•
•
•

facies adenoidea – dýchanie cez ústa, ktoré sú sústavne pootvorené,
facies abdominalis (Hippocratica) – bledosť, úzkostný výraz, špicatý nos, suché sliznice,
facies pri dehydratávii – vpadnuté, halónované oči, suché pery a sliznice ústnej dutiny, vpadnutá veľká
fontanela, bledosť až sivosť,

•
•
•

facies scarlatinosa – červená tvár s nápadnou periorálnou bledosťou,
facies atrophica – vychudnutá, starecká tvár,
facies pri m. Down – šikmé očné štrbiny s vyššie uloženým vonkajším kútikom, jemná kolmá kožná
riasa vo vnútornom očnom kútiku (epicanthus), hypertelorizmus, tupý výraz tváre,

•

facies hypothyreotica – veľký vyčnievajúci jazyk, tupý výraz tváre, a neskôr hrubé vlasy hlboko
zasahujúce do čela, nízke vráskavé čelo

•

facies hyperthyreotica – vystúpené očné bulby (exophtalmus), lesklé oči, súčasný nález zväčšenej štítnej
žľazy (struma).

Stav výživy
Stav výživy sa hodnotí podľa hrúbky podkožného tuku, ktorý sa meria z hrúbky kožnej riasy na bruchu
alebo na ramene. Na presné hodnotenie sa používajú tabuľky uvádzajúce hmotnosť detí vo vzťahu k veku
a výške.

•
•

eutrofické dieťa znamená dieťa primeranej výživy.
hypotrofické dieťa je dieťa so zníženou tukovou vrstvou, podvyživené. Tuk chýba na vnútornej strane
stehien a koža je zriasnená, zadoček nie je zaokrúhlený. Pri ťažkom stupni hopotrofie chýba tuk aj na
lícach (starecký výraz), brucho je distendované, svalstvo hypotrofické.

•

obézne dieťa je dieťa s nadmernou výživou.

Postoj a chôdza
hodnotia sa všetky odchýlky (porucha rovnováhy, typ chôdze a pod.).
Koža
Aspexiou sa hodnotí:
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Farba kože. Normálna koža je ružová. Pri ťažkých toxických a septických stavoch je popolavá. Cyanóza
môže byť akrálna – pery, lôžka nechtov – alebo celková. Vyskytuje sa pri ťažkých poruchách dýchania
a pri cyanotických vrodených srdcových chybách, tiež pri otravách nitrátmi u dojčiat, kde sa na prípravu
umelej výživy používa závadná voda (alimentárna methemoglobinémia). Žlté sfarbenie kože, sklér a slizníc
– icterus – zisťujeme pri obštrukcii žlčových ciest, chorobách pečene a hemolýze. Vzniká aj pri karotinémii
(nadmerný príjem mrkvy, pomarančov), v tomto prípade skléry sú biele. Bledosť kože býva pri šoku,
kolapse, malígnych chorobách, pri edémoch kože, pri chorobách obličiek, spolu s bledosťou spojiviek je
známkou anémie. Nápadná červeň býva pri otrave atropínom, pri otrave kysličníkom uhoľnatým.
Exantém – jeho charakter (macula, papula, vesicula, pustula, crusta, urticaria), lokalizácia, postup šírenia,
svrbenie.
Krvácania na koži sú podľa veľkosti petechie (bodkovité), hematómy (rôznej veľkosti), sufúzie (rozsiahle
plošné krvácania).
Intertrigo perianálne a perigenitálne, v axilách a v krčných ryhách, (ragády, jazvy, začervenanie
a olupovanie kože).
Hodnotíme aj zmeny vo vlasatej časti hlavy, nechty.
Turgor kože je dôležitým ukazovateľom stavu hydratácie organizmu. Skúša sa na brušku vydvihnutím
kožnej riasy, ktorá sa má okamžite vyrovnať. Pri dehydratácii sa vyrovnáva pomaly – znížený turgor.
Prítomnosť edému v oblasti viečok, perimaleolárne, na predkoleniach a lumbosakrálne.
Súčasne sa palpáciou zisťuje drsnosť a jemnosť kože, suchosť alebo zvýšená potivosť.

STATUS PRAESENS LOCALIS
Postupuje sa od hlavy ku končatinám a zaznamenávajú sa všetky odchýlky.
Hlava
tvar a veľkosť

•
•
•
•
•
•
•
•

mezocefalická – normálna veľkosť,
mikrocefalická – malá,
makrocefalická – veľká,
hydrocefalická – obrovská,
dolichocefalická – predozadne pretiahnutá,
brachycefalická – predozadne skrátená,
turicefalická – vežovitá,
caput quadratum – pri rachitíde (rozmnoženie osteoidného tkaniva čelových hrbolov).

U novorodencov zmeny konfigurácie lebky pre podkožný opuch – caput succedaneum alebo krvácanie
pod periost – kefalhematóm.
Na hlave sa u dojčiat palpuje veľká fontanela – jej rozmery a napätie, či je v niveau, či je vpadnutá pod
úroveň (dehydratácia) alebo vyklenutá a pulzuje (známka zvýšeného intrakraniálneho tlaku). Malú
fontanelu možno hmatať u predčasne narodených novorodencov.
U dojčiat sa prehmatáva záhlavie, ktoré má byť pevné. Ak sa pod tlakom prstov preliači na mieste tlaku
ako pingpongová loptička, ide o craniotabes, ktorý je známkou rachitídy. Poklepom nad lebkou možno
zistiť bolestivosť, pri zvýšenom intrakraniálnom tlaku poklep má zvuk prasknutého hrnca.
Tvár
Na tvári sa hodnotia očné štrbiny, či sú rovnako široké. Hypertelorizmus je zväčšenie vzdialenosti medzi
očami. U väčších detí vyšetrujeme pohyblivosť bulbov všetkými smermi sledovaním pohybujúceho sa prsta
pred očami, u menších pohybom predmetu výraznej farby.
Zisťuje sa prítomnosť strabizmu, veľkosť zreničiek (mióza, mydriáza), či sú súmerné (izokorické), ako
reagujú na osvit. Nystagmus (jemné pohyby očnými bulbami horizontálne alebo vertikálne) a ptóza viečka
sú dôležité neurologické symptómy.
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Stav spojivkovej sliznice, či je bledá alebo prekrvená, či je prítomný výtok z očí a aký má vzhľad.
Korneálny reflex informuje o hĺbke bezvedomia. Príznak „zapadajúceho slnka“ je prítomný pri
hydrocefale. Prítomnosť vrodeného rázštepu pier a ďasien jednostranne alebo dvojstranne.
Nos
Všímame si jeho konfiguráciu, priechodnosť, výtok z nosa, alárne súhyby. Vpadnutý koreň nosa je
súčasťou niektorých syndrómov.
Uši
Všímame si tvar ušníc, ich uloženie, vchod do zvukovodov, výtok z uší.
Ústna dutina
U dojčiat a malých detí vyšetrujeme ústnu dutinu nakoniec, aby sme ich vyšetrením, ktoré je nepríjemné,
zbytočne nepodráždili. Dojča a malé dieťa pri vyšetrení drží matka alebo sestra a to najlepšie po sediačky,
dieťa opiera o svoj hrudník tak, že mu jednou rukou pritláča hrudník spolu s hornými končatinami
k svojmu hrudníku, druhú ruku podkladá pod zadoček, aby ho fixovala v sedacej polohe. Lekár jednou
rukou pritláča na čele hlavičku dieťaťa k hrudníku matky a druhou rukou mu otvára ústa s použitím
špachtle, ktorou tlačí na koreň jazyka. Podmienkou na vyšetrenie ústnej dutiny je správne osvetlenie.
V ústnej dutine je dôležité posúdiť vlhkosť slizníc, jazyka i pier (suchosť pri dehydratácii), enantém
(morbilli), či defekty na sliznici (aftózna stomatitída, granulocytopénia), povlaky (soor – belavé rozsiahle)
a podslizničné krvácania alebo krvácanie z ďasien (trombocytopénia, nedostatok vitamínu C).
Všímame si jazyk – nápadne veľký (makroglosia) býva pri hypotyreóze, pri Downovej chorobe. Povlak
jazyka býva pri gastrointestinálnych poruchách, pri horúčkach, malinovitý jazyk pri šarlachu. Pri brušnom
týfuse je povlak tvaru W.
Dentícia – treba zistiť, či je vývoj chrupu primeraný veku dieťaťa. Všímame si zmeny skloviny, fistuly,
karies. Z porúch skusu – predkus hornej čeľuste je prognathia, predkus dolnej čeľuste je progénia.
V oblasti štvrtého premoláru na bukálnej sliznici je vyústenie príušnej slinnej žľazy, ak je viditeľné
a sčervenené, býva spojené aj s jej zdurením (pred a pod ušnicou).
Najdôležitejšie je prezrieť oblasť nosohltanu a tonzíl. Zmeny tejto oblasti, najmä zápalového pôvodu, sú
u detí veľmi časté. Môže ísť o prekrvenie faryngálnych oblúkov alebo zadnej steny faryngu, ktoré môžu
byť presiaknuté s granuláciou lymfatického tkaniva. Z nosohltanu môže po zadnej stene hltanu stekať hlien
(príznak sinusitídy). Na tonzilách sa opisuje ich veľkosť a prítomnosť rozbrázdenia, povlaky, (bodkovité,
pruhovité v lakúnach, súvislé membrány) a ich farba. Vyklenutie zadnej steny hltanu býva pri
retrofaryngálnom abscese. Porušenie pohyblivosti faryngálnych oblúkov a mäkkého podnebia je príznakom
obrny nervu, ktorý ovláda pohyblivosť mäkkého podnebia (napr. pri diftérii).
Krk
Krk má byť súmerný. Skrátenie sa nachádza pri chybách krčnej časti chrbtice. Torticollis – úklon hlavy na
jednu stranu a obmedzenie pohyblivosti krku sa vyskytuje pri zápalových alebo fibrotických zmenách
kývača, alebo pri krvácaní do kývača. Na krku sa zisťuje vyklenutie spôsobené zväčšenými lymfatickými
uzlinami, ktoré vyhmatávame pod uhlom mandibuly, pod bradou, pred a za kývačmi, nad kľúčnymi
kosťami, subokcipitálne a retroaurikulárne. Opisujeme veľkosť uzlín, prípadne bolestivosť, či koža nad
nimi je zápalovo zmenená, či sú voľne pohyblivé proti spodine a koži a či nejde o neoddeliteľné stmelenie
uzlín (paket uzlín pri Hodgkinovej chorobe). Na krku vyšetrujeme štítnu žľazu pri ľahkom záklone hlavy.
Pre posúdenie ďalšieho priebehu zväčšenia štítnej žľazy treba premerať aj obvod krku. Palpačne zistíme
konzistenciu štítnej žľazy, či je tuhá, alebo mäkká, jednoliata, hrboľatá, či nepulzuje.
Na krku ešte sledujeme náplň krčných vén a pulzáciu karotíd, prípadne aj ich palpáciou. Patologickým je
nález pterygia (kožná riasa na zadnej strane krku, od záhlavia k ramenám – pri Turnerovom syndróme).
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Hrudník
U mladších detí je v inspiračnom postavení, širší, rebrá prebiehajú horizontálne. U starších je klenutý,
súmerný. Astenický hrudník je plochý. Ak vyčnieva sternum, ide o pectus carinatum, ak je preliačené, ide
o pectus excavatum. Tzv. Harrisonova ryha je vpáčenie steny hrudníka do vnútra pri úpone bránice.
Viditeľné, ale skôr palpáciou zistiteľné zhrubnutie prechodov kostnej a chrupkovej časti rebier je rachitický
ruženec.
Pľúca
Dôležité je všímať si dýchanie exkurzie, postavenie hrudníka a zapojenie auxiliárneho svalstva pri dýchaní.
Treba zistiť počet dychov (odlišný pre jednotlivé vekové obdobia).
Nad pľúcami môžeme palpačne zachytiť priložením ruky plošne fremitus pectoralis – chvenie hrudnej
steny, ktoré cítime pri plači najmenších detí alebo pri vyslovovaní rezonujúcich slov starších detí. Hmatom
možno nad hrudníkom zachytiť aj silnejší trecí šelest.
Najpreukázanejší nález pri patologických procesoch v pľúcach sa získava pri vyšetrení auskultáciou.
Normálne dýchanie u dojčiat a detí do prvých troch rokov života je ostrejšie s počuteľným výdychom, lebo
vzhľadom na tenšiu vrstvu hrudnej steny sa dá lepšie počuť. Nazýva sa puerilné dýchanie. Nad tri roky
života sa už málo líši od nálezu u dospelých a volá sa vezikulárne dýchanie. Pri fyziologických pomeroch
je poklep nad pľúcami plný, jasný.
Charakter auskultačného nálezu a poklep sa menia pri patologických okolnostiach. Pri každej odchýlke
auskultačného a poklepového nálezu treba presne opísať hranice oblasti, v ktorej sa uvedené zmeny
vyskytujú.
Srdce
Úder hrotu možno vidieť alebo vyhmatať u väčšiny detí, najmä u astenikov. Viditeľné vyklenutie srdcovej
krajiny – voussure – sa vyskytuje pri vrodených srdcových chybách s hypertrofiou komôr.
Za normálnych okolností je srdce dojčiat uložené priečnejšie. Hranica vľavo je v 4. medzirebrí 1 cm
laterálne od medioklavikulárnej čiary a hore v II. medzirebrí. U starších detí je srdce uložené zvislejšie.
Ľavá laterálna hranica je v 5. medzirebrí 1 cm od medioklavikulárnej čiary dovnútra, hore je to III.
medzirebrie. Pravú hranicu srdca tvorí v obidvoch vekových skupinách pravý okraj sterna. Srdce sa
auskultuje v oblasti hrotu (mitrálna chlopňa), v IV. medzirebrí parasterálne vpravo (trikuspidálna chlopňa),
v II. medzirebrí vľavo 2 cm od okraja sterna (pulmonálna chlopňa), v II. medzirebrí vpravo parasterálne
(aortálna chlopňa), a v Erbovom bode (III. medzirebrie parasternálne vľavo). Nad chlopňami počuť dve
ozvy, pri patologických podmienkach medzi jednotlivými ozvami sú počuteľné šelesty. Označujú sa ako
systolické alebo diastolické podľa toho, v ktorej fáze činnosti srdca ich počuť. Treba uviesť, nad ktorou
chlopňou sú počuteľné a kde sa propagujú. Treba zaznamenať frekvenciu srdcovej činnosti a kvalitu pulzu
na periférnych cievach.
V rámci vyšetrenia hrudníka nesmieme vynechať vyšetrenie lymfatických uzlín v axiliách. Treba zhodnotiť
aj priebeh chrbtice. Pri skolióze je asymetrické postavenie ramien a lopatiek. Scapulae alatae sú
vyčnievajúce lopatky.
Brucho
Brušnú oblasť možno rozdeliť na hornú tretinu, čiarou spájajúcou dolný okraj rebier, strednú tretinu, ktorá
je oddelená čiarou spájajúcou cristae ilicae od dolnej tretiny nachádzajúcej sa pod ňou.
Medioklavikulárnymi čiarami sú tieto časti rozdelené na ďalšie oblasti.
Brucho sa vyšetruje najlepšie poležiačky na chrbte s mierne pokrčenými nohami v kolenách. Na koži
brucha u novorodencov prehliadame pupočníkovú oblasť, či nie sú prítomné zápalové zmeny alebo
sekrécia hnisu (infekcia), črevný obsah (ductus omphaloentericus persistens), alebo moč (urachus
persistens). V neskoršom veku bývajú v tejto oblasti prítomné hernie, granulómy alebo secernujúca fistula.
Na bruchu pooperačné jazvy, strie (čerstvé sú červené, staré striebristo lesklé) a rozšírené žily (caput
medusae).
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Brucho býva v úrovni hrudníka, u dojčiat a batoliat nad úrovňou hrudníka, mierne vyklenuté. Veľké brucho
môže byť pri meteorizme, pri chabosti brušnej steny, pri prítomnosti výpotku v brušnej dutine (ascites), pri
zväčšení pečene, sleziny, prípadne obličiek, alebo pri prítomnosti tumoru. Pri stenčenej brušnej stene sa
črtajú črevné kľučky. Dôležité je sledovať priebeh dýchacej vlny, ktorá smeruje od hrudníka k symfýze.
Nepohybujúca sa brušná stena pri dýchaní je vážnym znakom (peritonitída, ileus).
Najviac informácií sa získava palpáciou brucha, ktoré za normálnych okolností je mäkké, voľne
priehmatné, nebolestivé. U dojčiat a batoliat, ktoré zväčša počas vyšetrovania kričia a napínajú brušnú
stenu, je palpácia brucha obtiažna. Treba využiť nádych dieťaťa, keď sa brušná stena uvoľní a vtedy
zatlačením prstov ruky priloženej na brucho sa dá posúdiť priehmatnosť brucha. Ruka má byť vždy teplá.
U pokojného , uvoľneného dieťaťa sa vždy začína vyšetrovať povrchovou palpáciou. Ruka je na brucho
položená celou plochou a palpuje sa len prstami. Zisťuje sa napätie brušných svalov (tuhosť – defanse
musculaire – známka peritoneálneho dráždenia) a bolestivosť. Pri hlbokej palpácii sa vždy začína z ľavého
dolného kvadrantu smerom do prava. Veľkú pozornosť treba venovať apendikálnej oblasti. Okrem
priehmatnosti a zistenia bolestivosti sa pri vyšetrovaní brucha určuje aj veľkosť jednotlivých brušných
orgánov, ako aj zistenie tumoróznej masy.
Palpáciu brucha treba v prípade potreby doplniť vyšetrením per rectum (tonus zvierača, bolestivosť či
vyklenutie v oblasti rekta).
Pečeň dojčiat môže presahovať o 1 až 2 cm rebrový oblúk v medioklavikulárnej čiare (viac
u novorodencov a nezrelých), u starších detí nemá rebrový oblú presahovať. Ak je zväčšená, treba určiť,
o koľko presahuje rebrový oblúk, aký ma okraj (ostrý), povrch (hrboľatý), akú má konzistenciu,
bolestivosť.
Slezina sa palpuje po ležiačky na chrbte a v šikmej polohe na pravom boku, pričom pravá noha je
natiahnutá a ľavá skrčená je preložená cez ňu. Za fyziologických podmienok sa slezina nedá nahmatať,
zväčšenie je vždy patologickým nálezom. U dojčiat môže v inspíriu dolný pól sleziny pri palpácii narážať
pod rebrovým oblúkom. Pri opise postupujeme ako pri pečeni. Palpáciu dolného okraja pečene i sleziny
možno doplniť aj určením hornej hranice perkusiou (zhoduje sa s dolným okrajom pľúc).
Obličky a močový mechúr. Obličky sa môžu nahmatať (bimanuálnou palpáciou) u novorodencov
i mladších dojčiat, keďže u nich sú uložené nižšie. U starších detí sa dajú nahmatať len vtedy, ak sú
zväčšené (hydronefróza, polycystické obličky, Wilmsov tumor). O bolestivosti obličiek sa presvedčíme
úderom hranou dlane na lumbálnu oblasť pod rebrovým oblúkom obojstranne – tapottement. Močový
mechúr dojčiat siaha medzi symfýzu a umbilikus, dá sa teda vyhmatať. S vekom sa horný okraj posúva
k symfýze a je hmatný pri naplnenom mechúre.
Pri hlbokej palpácii možno zistiť prelievanie obsahu čriev, ak je prítomný stvrdnutý obsah v črevách
hmatáme – skybala. Pohyby čreva počuť ako nepravidelné zvuky pri auskultácii. Tiché brucho pri
auskultácii je známkou zastavenia pasáže črevom (ileus).
Poklep nad bruchom je bubienkový, stemnenie znamená vyplnenie brucha nejakým útvarom (tumor),
zväčšením parenchymatóznych orgánov alebo prítomnosťou tekutiny. Poklepom sa stanovia hranice medzi
bubienkovým a skráteným poklepom, ktoré sa v prípade ascitu menia so zmenou polohy. Pri ascite ja
charakteristický aj tzv. undulačný fenomén. Na jednu stranu brucha sa priloží ruka dlaňou, čo vedie
k nahmataniu nárazu tekutiny protiľahlou dlaňou.
V ingvinálnej časti zisťujeme veľkosť lymfatických uzlín a prítomnosť hernie či retinovaného semenníka.
Genitál a análna oblasť
V novorodeneckom veku je potrebné starostlivé prezretie tejto oblasti pre možnosť neúplnej diferenciácie
genitálu (pseudohermafroditizmus, vrodená adrenálna hyperplázia) a v análnej oblasti možnosť atrézie
anusu a rekta, trhliny, prolapsu konečníka a intertriga.
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U dievčat treba odhaliť začervenanie vulvy alebo prítomný výtok, pri ktorom treba opísať jeho vzhľad
a sfarbenie. U chlapcov treba zavčasu odhaliť chýbanie testes v skróte. Vyšetrenie sa má robiť postojačky
tak, že palcami rúk, ktorých dlane sú podložené pod skrótom, sa prípadný útvar hmatateľne v ingvine
sťahuje smerom od ingviny do skróta (testes migrans). Všímame si fimózu a zápal prepucia (balanitídu),
vyústenie močovej rúry na zadnej (hypospadia) alebo prednej strane penisu (epispadia).
V puberte hodnotíme zmeny genitálu, ochlpenia.
Končatiny
Zisťujeme aktívnu a pasívnu pohyblivosť končatín. Ak je pohyb obmedzený alebo bolestivý, presne
uvedieme, v ktorom kĺbe a v akej polohe. Zmenené kĺby treba podrobne opísať, či ide o zdurenie so
zápalovými zmenami na koži, s výpotkom v kĺbe, či o deformity. Zisťuje sa asymetria končatín v dĺžke či
šírke, anomálie prstov (paličkovité prsty), rôzne vrodené deformity. Dôležité je zistenie svalového tonusu
šľachových reflexov.
Výskyt edémov na dolných končatinách (okolo členkov alebo pri väčšom stupni presiaknutia predkolenia).
Meningeálne príznaky
Opozícia šije, Kernigov, Brudzinského, Lassequeov a Amosov príznak.
Zistenie telesnej teploty, počtu pulzov, dychov, hodnoty krvného tlaku, hmotnosť a výška, nesmú chýbať
pri vyšetrení dieťaťa.

13.

ÚVOD DO KLINICKEJ GENETIKY
MUDr. Jozef Zlocha
Takmer každé ochorenie je výsledkom kombinácie genetických faktorov a faktorov vonkajšieho prostredia.
Genetické faktory sa v rôznej miere podieľajú na vzniku ochorenia, v niektorých prípadoch sú dostatočne
významné na to, aby sa manifestne prejavili aj bez vplyvov vonkajšieho prostredia. Takéto choroby sa
označujú ako genetické choroby.
Genetické ochorenia tvoria asi 3-4% všetkých ochorení, z tohto počtu pripadá 1% na monogénové choroby,
0,5% na chromozómové anomálie a 1,5% na multifaktoriálne a kombinovane podmienené choroby.
Geneticky podmienené poruchy sa prejavujú väčšinou už v detskom veku, niektoré ale až neskôr počas
života. Aj keď je výskyt jednotlivých genetických porúch pomerne zriedkavý, najmä v detskom veku sa vo
významnej miere podieľajú na morbidite a mortalite.
Genetické choroby rozdeľujeme na:

•

Monogénové choroby- sú zapríčinené defektom (mutáciou) jedného génu. Podľa spôsobu dedičnosti
ich rozlišujeme na autozómovo dominantné, autozómovo recesívne, X viazané a mitochondriové.

•

Chromozómové choroby- sú zapríčinené poruchou nie jedného génu, ale celého chromozómu alebo
jeho časti, ktorá môže byť navyše alebo chýbať, čo ruší vyváženosť zdedených informácii.

•

Multifaktoriálne choroby- ide o kombináciu viacerých zmenených génov, ktoré ak pôsobia spolu
môžu zapríčiniť závažnú poruchu. Patria sem mnohé bežné choroby a vrodené vývojové chyby.

•

Vrodené malformácie alebo dysmorfizmy- je to znetvorenie, vyskytujúce sa pri narodení. Pričom
termín vrodený neznamená geneticky podmienenú etiológiu, ale ju ani nevylučuje.

MONOGÉNOVÉ CHOROBY
Pri týchto ochoreniach je zodpovedná za ochorenie zmena v jednom géne. Medzi 100 novorodencami má
asi jedno dieťa ochorenie, ktoré je založené na mutácii jedného génu. Dedičnosť týchto chorôb sa riadi
Mendelovými zákonmi. Mutovaný gén sa nemusí vždy klinicky prejaviť (rozdielna penetrancia znaku)
a klinické prejavy nemusia byť u každého jedinca rovnaké (rôzna expresivita znaku). Pri monogénnych
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ochoreniach rozlišujeme podľa spôsobu dedičnosti autozómovo dominantné, autozómovo recesívne, Xchromozomálne a mitochondriálne ochorenia.
Autozómovo recesívne ochorenia
O autozómovo recesívnom ochorení hovoríme vtedy, keď na istej lokalizácii génov vykazujú zmenu obe
kópie (alely) zodpovedajúceho génu (otcovského aj materského). Ak je zmenená len jedna kópia génu,
ochorenie sa neprejaví, pretože druhá normálna kópia génu na kompenzáciu následkov zmeny postačí.
Autozómovo recesívne ochorenia sa častejšie vyskytujú pri konsangvinite rodičov, t.j. keď sú rodičia
v príbuzenskom vzťahu.
Pri autozómovo recesívnej dedičnosti bývajú rodičia väčšinou zdraví, sú len prenášačmi mutovaného génu.
Pravdepodobnosť ochorenia u detí je vtedy 25%. Pokiaľ je jeden z rodičov už chorý, teda sú u neho (u nej)
obe kópie zmenené, stúpa pravdepodobnosť ochorenia u potomkov z 25% na 50%. Ak sú chorí obaja
rodičia, ochorejú rovnako aj všetci potomkovia.
Medzi autozómovo recesívne ochorenia patrí napríklad fenylketonúria, cystická fibróza, hemochromatóza
a mnohé ďalšie.
Autozómovo dominantné ochorenia
Pri autozómovo dominantnom ochorení vykazuje zmenu na danej lokalizácii génu len jedna kópia (alela)
génu (otcovská alebo materská), ktorá vedie k chorobným prejavom aj napriek druhej normálnej kópii.
Rovnako ako pri autozómovo recesívnych ochoreniach nie je vznik a prenos znaku ovplyvnený pohlavím,
ochorenie sa vyskytuje rovnako často u mužov aj u žien.
Pri autozómovo dominantnej dedičnosti je pravdepodobnosť rovnakého ochorenia u detí jedného chorého
rodiča 50%. Ak sú postihnutí obaja rodičia, dieťa ochorie s pravdepodobnosťou 75%.
Medzi autozómovo dominantné ochorenia patrí napríklad familiárna hypercholesterolémia, polycystické
obličky adultného typu, talasémia (familiárna hemolytická anémia) a ďalšie.
X-chromozomálne ochorenia
Pri X-chromozomálnych ochoreniach leží lokalizácia génu pre dané ochorenie na chromozóme X (ženský
pohlavný chromozóm).
Výskyt a prenos ochorenia viazaný na pohlavie, ochorenie sa nevyskytuje rovnako často u mužov aj u žien.
Pri X-chromozómových ochoreniach dochádza u chlapcov k ochoreniu následkom zmeny jedinej génovej
kópie na danej lokalizácii génu, lebo majú popri chromozóme Y iba jeden chromozóm X (sú hemizygotmi).
U žien a dievčat, ktoré vždy majú dva chromozómy X, naproti tomu ku chorobným prejavom nedochádza.
Môžu byť však prenášateľkami ochorenia. Pre ich synov je pravdepodobnosť zachovania génovej zmeny, a
tým aj ochorenia 50%, kým dcéry môžu byť s tou istou pravdepodobnosťou prenášateľkami. Dedenie z otca
na syna nie je možné.
Známym príkladom na X-chromozómové ochorenie je vrodená krvácavosť (hemofília A) a farbosleposť.
Mitochondriová dedičnosť
Mitochondriálne ochorenia sú zapríčinené mutáciou génu kruhovitej mitochondriálnej DNA.
Mitochondriálna genetika sa neriadi Mendelovými zákonmi, v jednej bunke je veľa mitochondrií a v
každej z nich viac kópií DNA. Mitochondrie sú prenášané na potomkov iba od matiek plazmou vajíčok.
Ochorenie sa preto prenáša vždy iba od matky na všetkých synov a dcéry, nikdy nie od otca. Obe pohlavia
sú postihnuté rovnako. Pravdepodobnosť ochorenia pre deti chorej ženy je veľmi vysoká a dosahuje až
100%. Mutácia sa však môže obmedziť len na jednotlivé tkanivá, resp. na časť buniek jedného tkaniva (v
bunkách organizmu sa vyskytujú v rôznom pomere mitochondrie s normálnou aj mutovanou DNA heteroplazmia). V tomto prípade je nižšia pravdepodobnosť prenosu na potomstvo a vyššia variabilita
klinických príznakov.
Medzi ochorenia s mitochondriovou dedičnosťou patria napríklad niektoré myopatie a neuropatie.
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CHROMOZÓMOVÉ ANOMÁLIE
Chromozómálne poruchy sú jedinými geneticky podmienenými poruchami, pri ktorých sú zmeny
rozoznateľné vo sveteľnom mikroskope. Zmeny sa týkajú počtu chromozómov (numerická odchýlka) alebo
chromozómovej štruktúry (štrukturálna odchýlka) a vedú k nevyváženosti genómu, ktorého následkom je
somatická stigmatizácia a mentálna retardácia. Tieto chyby vo väčšine prípadov vznikajú počas meiózy
alebo prvých delení oplodneného vajíčka. Môžu byť prítomné v jednoduchej forme, keď je anomália vo
všetkých bunkách organizmu alebo v o forme mozaiky, keď sú v organizme prítomné dve alebo viac línií
buniek s odlišným karyotypom.
Numerické odchýlky vznikajú následkom chybného delenia chromozómov pri tvorení zárodočných buniek,
častosť výskytu súvisí s vekom matky a značne stúpa od 35. roku života. Medzi numerické anomálie patrí
polyploidia (násobok haploidného počtu, napr. triploidia- 69 chromozómov) a aneuploidia (počet
chromozómov odlišný od diploidného počtu, napr. trizómia- nadbytočný chromozóm, monozómiachýbanie chromozómu). Medzi najznámejšie numerické anomálie autozómov patrí Downov syndróm
(trizómia 21), Edwardsov (trizómia 18), Patauov (trizómia 13), ostatné sú zriedkavé, väčšinou letálne
v prenatálnom období. Numerické anomálie pohlavných chromozomov sú pomerne časté, prejavujú sa
najmä poruchami pohlavných orgánov, somatická stigmatizácia a mentálna retardácia sú menej závažné.
K najčastejším numerickým anomáliam gonozómov patria u žien Turnerov syndróm (monozómia X, je to
jediná monozómia zlučiteľná zo životom), trizómia X , u mužov Klinefelterov syndróm (XXY), syndróm Y
(XYY).
Štruktúrne anomálie sú výsledkom zlomov a prestavby chromozómov, medzi ktoré patrí delécia (strata
časti chromozómu), inverzia (otočenie segmentu chromozómu), translokácia (premiestnenie časti
chromozómu na iný chromozóm), prstencovitý chromozóm (spojenie terminálnych úsekov). Patrí sem
množstvo syndrómov napríklad syndróm 5p- (delécia krátkeho ramienka 5. chromozómu, syndróm
mačacieho plaču).
• Klinické prejavy Downovho syndrómu
Dysmorfia tváre
Iné abnormality
okrúhla tvár
ploché záhlavie
epikantus
abnormálne dermatoglyfy, priečna
ryha
Brushfieldove
hypotónia
škvrny
veľký jazyk
kongenitálne srdcové chyby
malé uši

atrézia duodéna
dysplázia koxy, anomálie stavcov

Neskoršie problémy
mentálna retardácia
nízka postava
opakované respiračné
infekcie
zvýšené riziko leukémie
(1%)
hypotyreóza

MULTIFAKTORIÁLNA DEDIČNOSŤ
Pri geneticky podmienených, multifaktoriálnych ochoreniach ide o kombináciu viacerých genetických
faktorov s faktormi vonkajšieho prostredia. Dedí sa predispozícia k určitému ochoreniu. Jednotlivé
genetické faktory majú len malý účinok, avšak ich vplyv môže byť výrazný, ak pôsobia spoločne. Je známe
veľké množstvo polymorfizmov rôznych génov, taktiež bola popísaná asociácia viacerých ochorení (napr.
celiakálnej choroby) s HLA systémom. Klinická manifestácia a závažnosť znaku závisí od aditívnych
faktorov vonkajšieho prostredia (napr. fajčením sa urýchli vznik hypertenzie, úpravou životosprávy sa
oddiali vznik aterosklerózy).
Tieto ochorenia sú časté patrí k nim napríklad obezita, esenciálna hypertenzia, ateroskleróza. astma,
celiakia, autoimunitné ochorenia. Aj niektoré vývojové anomálie ako napr. vrodený rázštep hornej pery,
čeluste a tvrdého podnebia alebo defekty neurálnej rúry, patria k tejto skupine ochorení.

VRODENÉ MALFORMÁCIE – DYSMORFIZMY
Ide o znetvorenia, vyskytujúce sa pri narodení, sú podmienené poruchou morfogenézy. Môžu byť
podmienené rôznymi mechanizmami, vznikajú vplyvom monogénových porúch, chromozómových
anomálií, porúch apoptózy, ale aj vplyvom teratogénnych (infekcie, lieky) alebo mechanických (amniové
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pruhy) faktorov. Do tejto skupiny patrí veľké množtvo syndrómov, napríklad anencephalus (nevyvinutie
mozgu) alebo rôzne fokomélie (chýbanie kočatín).

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH OCHORENÍ
Pri diagnostikovaní genetickej chyby má veľký význam podrobná rodinná anamnéza so zostavením
rodokmeňa. V anamnéze pátrame, či nemal niektorý príbuzný pacienta podobné obtiaže, pýtame sa na
pokrvnosť (konsangvinitu) v rodine, úmrtia v detskom veku , opakované spontánne aborty, ich pohlavie,
etnický pôvod rodiny (Tay-Sachsova choroba u židov rodu Aškenazi, talasémia u obyvateľov
v stredomorskom regióne, kosáčikovitá anémia u černochov).
Dôležitú úlohu má fyzikálne vyšetrenie, všímame si somatickú stigmatizáciu (pterygium coli pri
Turnerovom syndróme, mongoloidný výraz tváre pri Downovom syndróme). Pri polystigmatizácii nám
v diagnostike môžu pomôcť syndromologické atlasy.
Genetické vyšetrenie sa dá realizovať z každej jadrovej bunky, ako materiál sa najčastejšie odoberá
periférna krv, kostná dreň, rôzne tkanivá, ale aj amniové bunky pri prenatálnej diagnostike. Patrí sem
cytogenetické vyšetrenie s vyšetrením X-chromatínu, prítomnosti Y chromozómu, vyšetrenie karyotypu
(diagnostika numerických a niektorých štruktúrnych anomálií chromozómov). Molekulovo-genetickým
vyšetrením sa zisťuje prítomnosť alebo neprítomnosť špecifických mutácií, realizuje sa metódami analýzy
DNA. Využíva sa na diagnostiku monogénových ochorení.
Genetické vyšetrenia sú väčšinou časovo náročné a finančne nákladné a preto sa indikujú iba na základe
klinických a biochemických vyšetrení pri podozrení na geneticky podmienené ochorenia.

TERAPIA A PREVENCIA GENETICKÝCH OCHORENÍ
Terapia dedičných ochorení je komplexnou úlohou a vyžaduje presnú diagnostiku choroby, poznanie
podstaty jej biochemickej alebo metabolickej abnormality a včasný zásah pred vznikom nenapraviteľných
patologických zmien. Efektívna terapia existuje len pre malú časť genetických chorôb. Pri mnohých iných
stavoch sa využívajú postupy na zmiernenie klinických prejavov. Liečba musí byť uskutočnená na rôznych
úrovniach:

•
•

klinického fenotypu (vyhýbať sa škodlivým vplyvom - albinizmus, plastická chirurgia – rázštepy)
metabolických abnormalít (úprava diéty - fenylketonúria, farmakoterapia – familiárna
hypercholesterolémia)

•
•
•

defektného génového produktu (substitúcia proteínov – hemofília A)
mutantného génu (nahradenie chybného génu normálnym – táto metóda je v štádiách výskumu)
orgánov a tkanív (transplantácia pečene – Wilsonova choroba, kostnej drene - adrenoleukodystrofia)

Primárnou snahou klinickej genetiky je prevencia. Je to podmienené obmedzenými možnosťami
konvenčnej liečby väčšiny genetických chorôb. Medzi metódy prevencie patrí skríning a to už počas
tehotenstva v rámci prenatálnej diagnostiky (hladiny alfafetoproteínu – rázštepy neurálnej trubice,
amniocentéza s vyšetrením karyotypu u žien starších ako 35 rokov – Downov syndróm, biopsia choriových
klkov – genetické vyšetrenie, stanovenie enzýmovej aktivity pri mukopolysacharidóze, ultrazvukové
vyšetrenie – vrodené chyby), ako aj po narodení dieťaťa (skríning fenylketonúrie, kongenitálnej
hypotyreózy, kongenitálnej adrenálnej hyperplázie). Ďalšou metódou prevencie je genetické poradenstvo,
ktorého cieľom je informovať pacienta a rodičov o prognóze genetického ochorenia, možnosti terapie,
o pravdepodobnosti, s akou sa prenesie na potomstvo.

14.

DEDIČNÉ METABOLICKÉ PORUCHY
MUDr. Anna Hlavatá
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Dedičné metabolické poruchy (DMP) sú geneticky podmienené ochorenia spôsobené deficitom niektorého
enzýmu, transportného proteínu alebo tvorbou produktu neschopného sa ďalej metabolizovať. V súčasnosti
je známych približne 500 DMP, ktoré tvoria jednu z najmladších oblastí v medicíne. Koncepciu ich
patogenézy postuloval začiatkom nášho storočia Archibald Garrod.
Podstatou klinických príznakov je hromadenie metabolitu pred prekážkou, čo spôsobuje poškodenie
vyvíjajúcich sa tkanív v organizme.
Pre možnú metabolickú poruchu sú príznačné určité všeobecné príznaky, zvláštne typické symptómy ako aj
určité laboratórne nálezy. Z patofyziologického hľadiska je veľmi dôležitý klinický priebeh týchto
ochorení, podľa ktorých sa môžeme zhruba orientovať o akú skupinu DMP ide :
• typ intoxikačný : po asymptomatickom priebehu (dni – týždne ) začne zväčša neurologická
symptomatológia (kŕče, letargia, svalová hypotónia alebo hypertónia) v dôsledku hromadenia toxických
metabolitov, často v súvislosti s príjmom bielkovín. (napr. : poruchy močovinového cyklu, hereditárna
intolerancia fruktózy)

•

typ s deficitom energie : hneď po narodení sa zvýrazňuje neurologická symptomatológia (bez
asymptomatického intervalu) sprevádzaná postupnou poruchou vedomia až kómou (napr.
mitochondriálne poruchy, peroxizómové ochorenia)

•

typ hepatohypoglykemický : veľmi častým nálezom pri závažnom klinickom stave je hypoglykémia
s postihnutím pečene (napr. galaktozémia, glykogenóza)

•

typ neurodegeneratívny : po bezpríznakovom období začína regresia psychomotorického vývoja ako
dôsledok poškodenia nervového systému hromadeným metabolitom (napr. glutárová acidúria I.,
adrenoleukodystrofia)

•

typ hromadenia: hromadené metabolity až pri koncentrácii sto, či desaťtisíckrát vyššej ako je
fyziologická koncentrácia vyvolávajú toxické poškodenie buniek, pričom sa môže manifestovať od
malformácií a poškodenia jednotlivých orgánov až po postihnutie celého organizmu častokrát
sprevádzané psychomotorickou retardáciou (napr.: lyzozómové choroby)

Počiatočné nešpecifické príznaky pri dedičných metabolických chorobách ich často zamieňajú s častejšími
diagnózami, ako je sepsa, intrakraniálne krvácanie, syndróm dychovej tiesne (RDS), pylorostenóza alebo
iná črevná obštrukcia, kardiálne alebo hepatálne zlyhanie.
Všeobecné príznaky časté u pacientov s DMP sú:
• pozitívna rodinná anamnéza (konsanguinita v rodine, náhle a nevysvetliteľné úmrtia súrodencov, výskyt
podobných príznakov u členov rodiny)

•
•

ochorenie pôvodne považované za bežné nereagujúce na obvyklú liečbu
ochorenie postihujúce viaceré orgány resp. systémy, priebeh ochorenia viazaný na exogénny vplyv
(príjem bielkovín, niektorých cukrov, hladovanie, infekčné ochorenie)

•
•

prítomnosť niektorých typických znakov (zápach moču, dysmorfia, organomegália)
pozitívne výsledky základných laboratórnych vyšetrení (hypoglykémia, ketonúria, hyperamonémia,
metabolická acidóza)

Klinické manifestácie dedičných porúch metabolizmu
Opakované epizódy vracania
Megalencefalia alebo atrofia mozgu
Acidóza s aniónovou medzerou
Hyperamonemia
Nezvyklý zápach moču alebo potu
Nevysvetliteľné kŕče
Hepatosplenomegália
Epizodické komatózne stavy
Zaostávanie v raste
Včasné úmrtia dieťaťa v rodine
Mentálna retardácia
Nové poznatky v tejto oblasti ukazujú, že DMP sa významnejšou mierou podieľajú na mortalite a morbidite
detí, najmä najnižších vekových skupín, ako sa doposiaľ predpokladalo. Tieto deti často zomierajú po
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narodení s nejasnou diagnózou. Pritom správna diagnóza je veľmi dôležitá, pretože niektoré z DMP je
možné terapeuticky ovplyvniť. Popri klasickej diétnej liečbe sa stále viac využíva substitučná terapia.
Substitúcia enzýmu býva formou transplantácie orgánov, alebo krvotvorných buniek, či priamym
intravenóznym podávaním syntetizovaného chýbajúceho enzýmu. Nádejou budúcnosti je génová terapia.
Diagnostika neliečiteľných porúch má zásadný význam pri genetickom poradenstve a prenatálnej
diagnostike.
Vyšetrenia pri metabolických ochoreniach
Pre identifikáciu pacientov s DMP boli vypracované a v praxi sú využívané dva diagnostické prístupy :
Celopopulačný novorodenecký skríning:
Ide o systematické vyšetrovanie všetkých novorodencov a zachytenie poruchy v presymptomatickom
štádiu. Pre tento neselektívny skríning sú vhodné len ochorenia s vysokým výskytom v populácii,
s možnosťou účinnej liečby a efektívnym a lacným detekčným testom. Všetky tieto kritériá z DMP spĺňa
u nás fenylketonúria.
Je súčasťou novorodeneckých skríningových programov prakticky vo všetkých vyspelých krajinách.
Niektoré štáty navyše používajú detekčné testy na galaktozémiu, leucinózu, deficit biotinidázy a ďalšie
poruchy, ktoré sa čiastočne vymykajú uvedeným kritériám.
Selektívny skríning:
Tento prístup je určený pre rozsiahlu skupinu porúch, ktoré nie sú vyhľadávané novorodeneckým
skríningom. Uplatňuje sa pri identifikácii už symptomatických pacientov.
Pediater už na základe klinického nálezu vysloví podozrenie na metabolické ochorenie u konkrétneho
dieťaťa. U tohto pacienta sa potom na špecializovanom pracovisku urobia adekvátne vyšetrenie. Ich
výsledok dedičnú metabolickú poruchu vylúči alebo potvrdí.
Selektívny skríning pozostáva z niekoľkých etáp :

•
•
•

klinická selekcia pacientov
vykonávajú ju všetci pediatri. Nie je jednoduchá pre nešpecifickú symptomatológiu DMP. Vyžaduje si
erudovaných a vnímavývh lekárov, ktorí dokážu u pacientov zachytiť niektoré zo „signálov“ možnej
metabolickej poruchy.
odber a transport materiálu

Pre spoľahlivosť výsledkov biochemických vyšetrení sú dôležité nasledovné kroky:

•
•
•

odber vzoriek biologického materiálu pokiaľ je to možné pred nasadením liečby
presne definujeme okolnosti pri odbere (klinický stav pacienta, špeciálna diéta, lieky, transfúzie a pod. )
vybrať vhodný materiál na vyšetrenie (najčastejšie je to sérum, plazma, moč, ale aj likvor, krvná škvrna
na filtračnom papieri, plná krv a pod.)

•

správny odber materiálu na vyšetrenie ( napr. venostáza skreslí výsledok amoniaku, laktátu a pyruvátu
v plazme)

•

vhodné uskladnenie a transport odobratých vzoriek materiálu (napr. na vyšetrenie organických kyselín
v moči odobratom v období klinického zhoršenia treba aby bol moč zmrazený ihneď na –20°C. Naopak,
na enzymologické vyšetrenie musí byť nabratá krv transportovaná pri izbovej teplote)

•

zabezpečiť rýchly a neodkladný transport vzoriek do centra je nevyhnutné najmä pri akútne
prebiehajúcich DMP.

Často DMP majú až fulmimantný priebeh, preto je potrebné pri úmrtí pacienta s podozrením na DMP
v kritickom stave , peri-mortem alebo veľmi skoro post-mortem pri nedostatku iných možností odobrať
aspoň akékoľvek množstvo moču, nezrazenej krvi alebo iných dostupných tekutín. Materiál po
centrifugácii krvi zamraziť na –20°C, event niektoré odobraté tkanivá zamraziť na –70°C. Je možné aj
naniesť tieto tekutiny na filtračný papierik (napr. na komerčne dodávané papieriky na skríning
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fenylketonúrie, 4 krúžky nechať nasiaknuť krvou alebo inou tekutinou.) a suché vzorky čo
najrýchlejšie odoslať na metabolické vyšetrenie.
Špeciálne vyšetrenia
sú doménov biochemických a genetických laboratórií, ktoré sú súčasťou špecializovaného pracoviska, či
centra, nakoľko je tu potrebné špeciálne prístrojové vybavenie a kvalifikovaný personál v oblasti DMP. Sú
poskytované skríningové vyšetrenia pre jednotlivé skupiny porúch metabolizmu: aminokyselín
a organických kyselín, sacharidov, lipidov, purínov a pyrimidínov, peroxizómov, mitochondrií, lyzozómov
a pod. Veľa porúch je možné identifikovať vyšetrením metabolitov v telesných tekutinách. V mnohých
prípadoch je potrebné stanovenie aktivity enzýmu v krvných elementoch alebo v tkanivách. Mnohokrát je
podozrenie na DMP definitívne potvrdené až DNA analýzou, ktorá sa ale v najväčšej miere využíva najmä
na prenatálnu diasgnostiku.
Po diagnostikovaní DMP, nakoľko ide o geneticky podmienené, ochorenie, musí byť rodičom pacienta
poskytnutá fundovaná genetická konzultácia, pri ktorej sú informovaní o možnosti výskytu tohto ochorenia
v rodine a dostupnosti prenatálnej diagnostiky.
Pre rýchlu orientáciu v praxi je odporúčaný trojkrokový diagnostický algoritmus Poggiho:
rutinné skúšky ( krvný obraz, svalové a pečeňové enzýmy, glykémia, kreatinín, kyselina močová) a
orientačný urgentný skríning v akútnom štádiu choroby: redukujúce látky, aminokyseliny a organické
kyseliny v krvnom sére, moči a likvore, hladina amoniaku v plazme a voľného karnitínu v sére, vyšetrenie
kyseliny orotovej v moči.
Špecifické metabolické vyšetrenie: funkčné skúšky in vivo a in vitro, enzymatické vyšetrenie.
paraklinické vyšetrenia podľa výsledkov orientečného a urgentného skríningu.
Nakoľko dedičné metabolické ochorenia už dávno nepatria medzi neliečiteľné, ale naopak sú korigovateľné
diétnou alebo inou celoživotnou terapiou, je po diagnostikovaní choroby a nasadení terapie potrebné
pravidelné klinické a biochemické monitorovanie. Je teda potrebný špeciálny tím pozostávajúci z pediatra,
klinického biochemika, klinického genetika, diétnej asistentky, neurológa , psychológa a sociálneho
pracovníka, ktorý realizuje nielen selektívny skríning, ale aj pacientom takto diagnostikovaným zabezpečí
komplexnú starostlivosť.
Úspešnosť selektívneho skríningu sa posudzuje podľa percenta pozitívnych prípadov , teda podľa podielu
pacientov s diagnostikovanou DMP z počtu vyšetrených pacientov. Vo vyspelých krajinách sa tento
ukazovateľ pohybuje okolo 6 – 9 %.
Selektívny skríning DMP nie je luxusom, ale nevyhnutnosťou. Na tieto ochorenia sa už nemožno dívať ako
na raritné a exotické. Každoročne pribúdajú nielen nové DMP, ale i nové možnosti ich diagnostiky, liečby
a prevencie. Rozširuje sa okruch liečiteľných ochorení .

15.

DÝCHACÍ SYSTÉM
Prof. MUDr. Alica Kapellerová, DrSc.
Choroby dýchacieho systému patria medzi najčastejšie v detskom veku, preto tvoria podstatnú časť
ambulantnej i nemocničnej pediatrickej starostlivosti
Prenatálny vývoj dýchacieho systému začína v 24. dni embryonálneho života, avšak pôrodom nekončí ale
pokračuje v postnatálnom období. Rast a vývoj nových alveol pokračuje asi do 8. roku života. Anatomické
osobitosti dýchacích ciest v dojčenskom období možno súhrnne charakterizovať malými rozmermi,
poddajnosťou ich steny a jemnou, bohato vaskularizovanou sliznicou, ktorá obsahuje viac hlienových žliaz
ako u starších detí. Pri infekcii ľahko dochádza k edému sliznice, zvýšenej sekrécii hlienu, lumen dýchacích
ciest sa zužuje a vyvíjajú sa príznaky obštrukcie. K vzniku obštrukcie prispieva aj bronchospazmus , ktorý
je dôsledkom prevahy parasympatiku u dojčiat.
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Základnou funkciou dýchacieho ústrojenstva je výmena dýchacích plynov, prívod kyslíka a vylučovanie
oxidu uhličitého. Výmena dýchacích plynov v pľúcach sa uskutočňuje ventiláciou (výmena plynov medzi
atmosférou a pľúcami), distribúciou (podiel jednotlivých častí pľúc na ventilácii) a perfúziou (prietok krvi
pľúcnymi kapilárami). Zabezpečenie týchto funkcií aj za fyziologických podmienok vyžaduje zvýšenú
dychovú prácu najmä u novorodencov a dojčiat. Za patologických okolností sa tieto nároky signifikantne
zvyšujú a rýchlo sa vyvíja respiračná insuficiencia.

PRÍZNAKY CHORÔB RESPIRAČNÉHO SYSTÉMU
Kašeľ
Kašeľ je najčastejším príznakom pri chorobách dýchacích orgánov. Rozoznávame kašeľ suchý
(neproduktívny) a vlhký (produktívny).Produktívny kašeľ je spojený s expektoráciou sputa. Deti do 6.
rokov nevedia spútum vykašľať ale ho prehĺtajú, preto vzhľad spúta možno hodnotiť len u detí školského
veku. Hlienové spútum sa vyskytuje pri akútnej tracheobronchitíde. Hlienovohnisavé až hnisavé spútum je
pri chronickej bronchitíde, bronchiektáziach, pľúcnom abscese. Hnilobné sputum nepríjemne zapácha,
vyskytuje sa pri anaerobnej infekcii, najmä pri bronchiektáziach a pľúcnej gangréne. Spútum s prímesou
krvi sa označuje ako sangvinolentné, ak je krvavé hovoríme o hemoptýze a vykašliavanie väčšieho
množstva krvi je hemoptoe. Vyskytuje sa pri tuberkulóze, bronchiektáziach a nádoroch.
Stridor
Stridor je ostrý, vysoký zvuk vyznačený pri dýchaní v inspíriu alebo exspíriu. Inspiračný stridor počujeme
pri chorobných stavoch s obštrukciou horných dýchacích ciest, najmä pri chorobách hrtana. Inspiračný
stridor môže byť aj vrodený, jeho príčinou sú mäkké chrupavky hrtana alebo zmeny tvaru hrtanovej
príklopky. Obyčajne vymizne do 2 rokov života. Exspiračný stridor je prítomný pri zúžení dolných
dýchacích ciest, napr. pri bronchiálnej astme, obštrukčnej bronchitíde.
Pískavé dýchanie
Pískavé dýchanie vzniká pri čiastočnej obštrukcii dolných dýchacích ciest, najčastejšie väzkým hlienom. Je
to pískavý zvuk počuteľný v exspíriu. Grunting (chrochtanie) je exspiračné stonanie, častý sprievodný
príznak dychovej nedostatočnosti u dojčiat.
Poruchy dýchania
Normálne dýchanie označujeme ako eupnoe. Spomalené dýchanie bradypnoe (spánok, vegetatívne
poruchy, vnútrolebková hypertenzia, intoxikácia alkoholom, barbiturátmi). Zrýchlené dýchanie je
tachypnoe (rozrušenie, telesná námaha, horúčka, anémia, choroby dýchacích orgánov). Na posúdenie
frekvencie dýchania je potrebné poznať dychovú frekvenciu v jednotlivých vekových obdobiach.
Dyspnoe (dýchavica) je sťažené dýchanie so subjektívnym pocitom nedostatku vzduchu. Dýchavica sa
môže prejaviť pri námahe alebo aj v pokoji. Prejavuje sa viditeľným vťahovaním mäkkých častí hrudníka
(jugulárnej, nadkľúčkových i podkľúčkových jamiek, medzirebrových priestorov, epigastria) a alárnymi
súhybmi (pohyby nozdier súčasné s dýchaním). Akútne dyspnoe z respiračných príčin môže vzniknúť pri
záchvate bronchiálnej astmy, akútnych pľúcnych infekciách (napr. zápaly hrtana), pneumotoraxe a aspirácii
cudzieho materiálu do dýchacích ciest. Apnoe je zastavenie dýchania.
Cyanóza
sa prejavuje modrastým sfarbením kože a slizníc, keď je koncentrácia redukovaného hemoglobínu viac ako
50 g/l. Môže byť trvalá alebo prechodná (pri námahe). Najčastejšie je lokalizovaná na akrálnych častiach
(ušnice, prsty, nos, pery).

VYŠETROVANIE DÝCHACÍCH ORGÁNOV
Anamnéza
je zameraná na výskyt respiračných, alergických chorôb a tuberkulózy v rodine. V osobnej anamnéze je
dôležitá patológia novorodeneckého obdobia (donosenosť, poruchy dýchania po pôrode, umelá pľúcna
ventilácia). Dôležité sú údaje týkajúce sa vlastného respiračného ochorenia, začiatok, hlavné príznaky,
dĺžka trvania a doterajšie liečba.
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Fyzikálne vyšetrenie
spolu s anamnézou tvorí základ pre diagnózu ochorenia. Pri fyzikálnom vyšetrení hrudníka používame
pomocné orientačné čiary. Na prednej stene hrudníka je to predná stredová čiara prebiehajúca stredom
hrudníkovej kosti. Sternálne čiary sú po oboch okrajoch sterna. Parasternálne čiary prebiehajú uprostred
medzi sternálnou a medioklavikulárnou čiarou, ktorá prechádza stredom kľúčnej kosti. Na bočnej stene
hrudníka sú tri axilárne čiary, predná, stredná a zadná. Na zadnej stene hrudníka sú skapulárne čiary
prechádzajúce dolným uhlom lopatiek. Paravertebrálne čiary idú pozdĺž oboch okrajov chrbtice. Zadná
stredová čiara prebieha stredom chrbtice.
Základné fyzikálne vyšetrenia sú:
Aspexia – vyšetrenie zrakom. Všímame si výraz tváre, tvar hrudníka a chrbtice. Určujeme počet dychov za
minútu, typ dýchania, známky dýchavice a prítomnosť cyanózy.
Palpácia – vyšetrenie hmatom. Palpáciou môžeme určiť rozdiely vo vedení zvukov pozdĺž bronchov
(hrudné chvenie-fremitus pectoralis) pri vyslovovaní rezonujúcich slov alebo u dojčiat pri plači. Môžeme
tiež zistiť prítomnosť vzduchu pod kožou (podkožný emfyzém), na hranici kostenej a chrupkovej časti
rebra pri rachitíde môžeme palpovať paličkovité zdurenie – rachitický ruženec.
Auskultácia – počúvanie akustických fenoménov, ktoré vznikajú pri dýchaní. Vo veľkých dýchacích
cestách a bronchoch širšieho priemeru prúdením vzduchu vzniká bronchiálny šelest. Je to hlučný dýchací
šelest, ktorý znie ako hláska ch. V alveolách vzniká vezikulárny šelest, ktorý znie ako hláska f. Vzniká pri
prúdení vzduchu z bronchiolov do širších pľúcnych alveol a rozpína ich steny. Dýchanie v prvých troch
rokoch života je zostrené, dobre počuteľné aj v exspíriu. Označujeme ho ako puerilné dýchanie.
Podmienené je krátkou tracheou, užším lumenom dýchacích ciest, malými rozmermi, tenšou stenou
hrudníka a lepšou zvukovou vodivosťou pľúcneho tkaniva. U starších detí je dýchanie nad zdravými
pľúcami vezikulárne. Vedľajšie dýchacie šelesty vznikajú ak je v dýchacích cestách alebo v alveolách
tekutý alebo polotekutý obsah. Medzi vedľajšie dýchacie šelesty patria rachoty (suché, vlhké), krepitácie
(crepitus) a pleurálny trecí šelest. Pri vyšetrení pľúc používame nepriamu auskultáciu fonendoskopom.
Perkusia – vyšetrenie poklepom nás informuje o vzdušnosti pľúc, lokalizácii a rozsahu chorobných zmien
na pľúcach a pohrudnici. Poklep nad zdravým vzdušným tkanivom je plný, jasný. Diagnostická hodnota
perkusie v pediatrii je obmedzená najmä u dojčiat, vzhľadom na malé rozmery hrudníka.
Prehľad najčastejších fyzikálnych nálezov pri respiračných chorobách je v tabuľke.

RÖNTGENOVÉ VYŠETRENIE (RTG)
Rtg snímka hrudníka patrí medzi prvoradé vyšetrenie pri diagnostike chorôb dýchacieho systému.
Základom je zadopredná projekcia a podľa zisteného patologického nálezu indikujeme ďalšie projekcie a
špeciálne rtg vyšetrenia.
Počítačová tomografia (CT) je v súčasnosti významným diagnostických vyšetrením pri chorobách
hrudných orgánov. Je indikovaná v tých prípadoch ak na rtg snímke hrudníka zistíme patologický proces
nejasnej etiológie lokalizovaný v mediastíne, pľúcach, pleure a pleurálnej dutine. CT
s vysokourozlišovacou schopnosťou (HRCT) významne prispieva k diagnóze intersticiálnych pľúcnych
procesov a bronchiektázií.
Rtg vyšetrenia s použitím kontrastnej látky. Bronchografia je vyšetrovacia metóda, ktorá pri použití
vhodnej kontrastnej látky umožňuje znázorniť tracheobronchiálny strom. V súčasnosti ju z veľkej časti
nahradilo CT vyšetrenie. Pľúcna angiografia sa využíva na znázornenie vetiev pľúcnice a jej riečiska.
Bronchiálna artériografia vizualizuje systém bronchiálnych artérií, ktoré predstavujú nutritívny systém
v pľúcach.

INÉ ZNÁZORŇOVACIE VYŠETROVACIE METÓDY
Rádioizotopové vyšetrenie v pneumológii je zamerané na hodnotenie ventilácie, distribúcie dýchacích
plynov v pľúcach a perfúzie pľúcneho krvného riečiska. Radiačná záťaž pacienta pri rádioizotopovom
vyšetrení je malá.
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Magnetická rezonancia je neinvazívna vyšetrovacia metóda, nezaťažuje pacienta ionizačným žiarením.
Používa sa v tých prípadoch kde CT nie je dostačujúce k stanoveniu diagnózy. Dobre identifikuje útvary
lokalizované v mediastíne, v oblastí hílusov a cievne malformácie. Na zvýšenie intenzity signálu možno
použiť kontrastnú látku.
Ultrasonografické vyšetrenie spĺňa kritérium neinvazívnosti, avšak v pneumológii má obmedzené
možnosti využitia. Pomáha pri odlíšení solídnych a cystických útvarov lokalizovaných v pľúcnom
parenchýme, pri chorobách pohrudnice a bránice.
Bronchoskópia je endoskopická vyšetrovacia metóda, ktorá pomocou špeciálneho inštrumentu –
bronchoskopu – umožňuje pod kontrolou zraku priame vyšetrenie hrtana, priedušnice a bronchov 1. a 2.
rádu. Používa sa nielen na diagnostické účely (atelektázy, hemoptoe, nádor, vrodené vývinové chyby), ale
aj ako terapeutický výkon (odstránenie aspirovaného cudzieho telesa, odsávanie hlienov). V indikovaných
prípadoch súčasťou diagnostickej bronchoskópie je bronchoalveolová laváž, pri ktorej možno získať
bronchoalveolovú tekutinu na cytologické, imunologické, biochemické a mikrobiologické vyšetrenie.
Pľúcna biopsia je indikovaná pri chronických diseminovaných intersticiálnych chorobách nejasnej
etiológie a uzlovitých procesoch podozrivých z malignity. Materiál na histologické vyšetrenie sa u detí
najčastejšie získava pri torakotómii (otvorení hrudníka), zriedkavejšie perkutánnou alebo transbronchiálnou
cestou pomocou aspiračných ihiel.
FUNKČNĚ VYŠETRENIE PĽÚC
Umožňuje poruchu funkcie dýchacieho systému objektívne charakterizovať (napr. obštrukčná, reštrikčná
ventilačná porucha), kvantitatívne vyjadriť (zvyčajne ako % referenčnej hodnoty), lokalizovať (napr. do
periferných dýchacích ciest, do pľúcneho parenchýmu a pod.). Pri väčšine vyšetrovacích metód sa vyžaduje
spolupráca pacienta a preto vyšetrenie pľúcnych funkcií možno robiť len u detí starších ako 6 rokov.
Metódy použiteľné u detí v 1. roku života sa zatiaľ využívajú najmä v medicínskom výskume.
Medzi spoľahlivé, dostupné a v praxi najpoužívanejšie patria spirometrické vyšetrenie a vyšetrenie krivky
prietok-objem.
Pri spirometrickom vyšetrení hodnotíme ventiláciu pľúc. Vyšetrenie robíme na spirometrickom prístroji a
zo získaného spirografického záznamu, môžeme odčítať jednotlivé objemy (dychový objem-Vt, inspiračný
rezervný objem-IRV, exspiračný rezervný objem-ERV, reziduálny objem-RV) a kapacity (vitálna kapacitaVC, celková pľúcna kapacita-TLC, jednosekundová úsilná kapacita-FEV1). Zmeny hodnôt pľúcnych
objemov a kapacít nás informujú o narušenej pľúcnej ventilácii a umožňujú určiť či ide o obštrukčnú alebo
reštrikčnú ventilačnú poruchu.
Obštrukčná ventilačná porucha je spôsobená obštrukciou dýchacích ciest a na jej určenie sa používa
hodnota jednosekundovej úsilnej kapacity, ktorá je znížená. Obštrukčná ventilačná porucha je pri
bronchiálnej astme, obštrukčnej bronchitíde, cystickej fibróze a i.
Reštrikčnú ventilačnú poruchu možno definovať ako zmenšenie celkového objemu pľúc pri normálnom
odpore dýchacích ciest. Poruchu charakterizuje znížená vitálna kapacita. Vyskytuje sa pri chorobách
pľúcneho interstícia (pľúcna fibróza, pľúcna hemosideróza), pri chorobách pohrudnice, bránice, po
pľúcnych operáciach a pri deformitách hrudníka.
Vyšetrenie krivky prietok – objem súčasne registruje prietokové a objemové zmeny. Medzi základné
ukazovatele tohoto vyšetrenia patrí vrcholový výdychový prietok (PEF), ktorý je indikátorom obštrukcie
v centrálnych dýchacích cestách a maximálne exspiračné prietoky(MEF) na úrovni 75%, 50% a 25%
vitálnej kapacity, ktoré poukazujú na obštrukciu v periférnych dýchcích cestách.
Bronchomotorické testy môžu byť bronchokonstrikčné a bronchodilatačné. Bronchokonstrikčné testy
umožňujú objektívne posúdiť a kvantitatívne vyhodnotiť stupeň a závažnosť bronchiálnej hyperreaktivity,
ktorá je jedným z hlavných príznakov bronchiálnej astmy.Najčastejšie bronchokonstrikčné stimuly pri
testovaní sú histamín, acetylcholín a telesná záťaž. Bronchokonstrikčné testy sú kontraindikované, ak pri
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základnom funkčnom vyšetrení zistíme obštrukčnú ventilačnú poruchu. V týchto prípadoch sú indikované
bronchodilatačné testy, ktorých cieľom je určiť schopnosť uvoľnenia obštrukcie dýchacích ciest po
aplikácii bronchodilatancií vo forme aerosolu.
Funkčné vyšetrenie dýchacích orgánov sa okrem pneumológie využíva aj v kardiológii, anesteziológii,
chirurgii a telovýchovnom lekárstve.

Typy kašľa pri respiračných ochoreniach
Kašeľ
Neproduktívny
Deň/noc
Noc
Telesná námaha
Záchvatovitý
Počas jedenia
Produktívny
Neprítomný v spánku

Ochorenie
zápaly horných dýchacích ciest
bronchiálna astma
bronchiálna astma
pertussis, chlamýdiová infekcia
aspirácia
bronchiektázie
cystická fibróza
psychogenný

Fyzikálny nález pri niektorých respiračných chorobách
Choroba

Poklep

Pneumonia
Pleuritis

pritlmený
temný

Pneumothorax
Atelectasis
Asthma
Bronchitis

Auskultácia

trubicové
oslabené/
vymiznuté
bubienkový
oslabené/
vymiznuté
temný
oslabené/
vymiznuté
hypersonórny predĺžené
exspírium
plný, jasný
predĺžené
exspírium
(mierne)

Počet dychov v pokoji
Vek
Novorodenec (nedonosený)
Novorodenec (donosený)
Dojča
5 rokov
12 rokov

dych/min.
40 – 60
35 – 40
30 - 35
20 – 25
15 – 20

Vedľajšie
fenomény
crepitus
trecí šelest

Fremitus
pectoralis
zvýšený
znížený

-

znížený

-

znížený

pískoty
vrzgoty
rachoty
vlhké/suché

-
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16.

IMUNOLOGICKÉ VYŠETRENIA

MUDr. Zuzana Kuková
Bunky, z ktorých sa skladá imunitný systém sú prítomné všade v tele, ale hlavne sa zhromažďujú
v lymforetikulárnych orgánoch primárnych (kostná dreň , týmus ) a sekundárnych (lymfatické uzliny,
slezina, a lymfoidné tkanivo v sliznici gastrointestinálneho a dýchacieho traktu a uropoetického traktu).
Bunky imunitného systému produkujú veľké množstvo regulačných a výkonných látok (zložky
komplementu, transportné proteíny, cytokíny, adhezívne molekuly, mikrobicídne látky).
Imunitný systém tvorí spolu s endokrinným a nervovým systémom integrovaný celok, ktorého základnou
funkciou je zachovanie integrity živého organizmu.
Integrita ľudského imunitného systému závisí od prítomnosti dostatočného množstva funkčne
kompetentných buniek. Tieto bunky spolu s produktami, ktoré secernujú komplexne spolupracujú , tak aby
uchránili organizmus pred prenikajúcimi mikroorganizmami.
Zlyhanie imunokompetencie vedie nielen k narušeniu protiinfekčnej obrany, ale aj k poruche
rozpoznávania vlastného, k zvýšenému výskytu nádorových ochorení, k automimunite ako aj k
hyperreaktivite na bežné stimuly prostredia.
Testy, ktoré sú zavádzané do klinickej laboratórnej praxe musia spĺňať dve základné vlastnosti: 1.
citlivosť a špecificitu pre určitú chorobu, 2. správne technické prevedenie. Výsledky laboratórnych
vyšetrení musia byť interpretované v klinickom kontexte, zvlášť v spojení s dôkladnou anamnézou ,
fyzikálnym vyšetrením a ostatnými pomocnými vyšetreniami. Pri interpretácii výsledkov laboratórnych
vyšetrení musíme brať do úvahy biologickú variabilitu, ktorá je daná vekom, pohlavím, rasou, denným
biorytmom, prebiehajúcou liečbou, stavom výživy a vplyvmi prostredia ako aj technickou variabilitou,
ktorá závisí od správnej laboratórnej praxe.
Laboratórne vyšetrenie imunity je indikované pre stanovenie klinickej diagnózy, sledovanie liečby,
stanovenie prognózy v týchto prípadoch:

•
•
•
•
•
•

Vrodené a získané imunodeficiencie
Orgánová transplantácia a transplantácia krvotvorných buniek
Imunosupresia indukovaná liekmi, radiáciou, alebo iným spôsobom za účelom potlačenia
Rejekcie transplantátu alebo liečby nádorových ochorení
Autoimunitné ochorenia
Imunizácia- sledovanie jej účinnosti alebo sledovanie stavu imunity

Pri diagnostike imunopatologických stavov musíme brať do úvahy komplexnosť imunitného systému,
ktorého dokonalá funkcia predstavuje harmonickú kooperáciu jednotlivých zložiek špecifickej bunkami
sprostredkovanej a humorálnej imunity ako i prirodzenej imunity.

VYŠETRENIE ŠPECIFICKEJ BUNKOVEJ IMUNITY
Špecifickú obranu bunkového typu zabezpečuje populácia T-lymfocytov (T Ly). T Ly majú veľký význam
v obrane proti mnohým mikroorganizmom (najmä proti intracelulárnym parazitom ), ale aj v boji proti
nádorom a v transplantačnej imunológií. Základným vyšetrením na posúdenie stavu bunkovej imunity je
vyšetrenie počtu leukocytov a ich diferenciálny rozpočet (z neho sa stanoví absolútny počet lymfocytov).
Kvantitatívne stanovenie T lymfofytov
Kvantitatívne stanovenie T lymfofytov patrí medzi základné imunologické vyšetrenia. Na stanovenie
počtu lymfocytov sa požívajú monoklonové protilátky, ktoré sa po označení fluorescenčným farbivom
naviažu na príslušné bunky a ich počet sa zistí pomocou prietokového cytometra.
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Komerčne sú dostupné monoklonové protilátky proti všetkým známym molekulám CD nachádzajúcich sa
na T lymfocytoch. Univerzálnym znakom všetkých T lymfocytov je molekula CD3 (hlavná zložka
štruktúry receptoru pre antigén T Ly). Lymfocyty T sa ďalej diferencujú sa subpopulácie pomocné
a cytotoxické znakmi CD4 a CD8. Diagnostický význam má pomer CD4/CD8 (1,0- 2,5). Pri niektorých
chorobách je znížený (napr. AIDS, SLE s postihnutím obličiek, herpetická infekcia, infekčná
mononukleóza), alebo zvýšený (psoriáza, SLE bez postihnutia obličiek, pri reumatoidnej artritíde).
Funkčné testy T lymfocytov
sú založené na zisťovaní odpovede T buniek na mitogény alebo antigény in vitro. Výsledkom je séria
biochemických zmien, ktoré kulminujú syntézou DNA a bunková odpoveď sa hodnotí podľa inkorporácie
radioaktívneho tymidinu (lymfocytový transformačný test).
Kvantitatívne stanovenie B lymfocytov
v súčasnej dobe sa k detekcií všetkých B lymfocytov používajú tiež monoklonové protilátky namierené
proti antigénom CD 19 alebo CD20. Detekcia včasných štádií maturácie B lymfocytov (na povrchu buniek
sú charakteristické znaky) sa využíva pri fenotypizácií neoplázii B buniek.
Funkčné testy B lymfocytov
hlavnými produktami B lymfocytov, respektíve plazmatických buniek sú protilátky (imunoglobulíny) a
preto ich stanovovanie je hlavným spôsobom hodnotenia funkcie B Ly.
Kvantitatívne stanovenie NK buniek (prirodzený zabijáč)
je možné monoklonovými protilátkami proti povrchovým antigénom CD16 a CD56.

VYŠETRENIE ŠPECIFICKEJ HUMORÁLNEJ IMUNITY
Vvyšetrenie imunoglubulínov
patrí medzi základné imunologické vyšetrenia. Vyšetrujú sa koncentrácie IgG,IgA,IgM a IgE. Hoci IgD
predstavuje hlavný bunečný receptor buniek B pre antigén, v krvnom obehu má pravdepodobne
nevýznamnú úlohu. Zvýšenú hodnotu IgD pozorujeme len pri IgD syndróme s /alebo bez mevalonovej
acidúrie. IgG,IgA,IgM sa stanovujú nefelometricky (hodnoty sa udávajú v g /l).
Zmeny koncentrácie imunoglobulínov sú sprievodnym znakom viacerých chorôb . Trvalé vysoké hodnoty
IgG signalizujú pretrvávajúci zápal a jeho aktivitu. Pokles koncentrácie IgG pri imunosupresívnej liečbe
svedčí o jej dobrej účinnosti a ústupe chorobného procesu. Zvýšenú koncentráciu IgA niekedy
pozorujeme v priebehu chronickej infekcie, pri cirhóze pečene. Zo zvýšenej koncentrácie IgM môžeme
usudzovať na trvanie infekcie, ktorá spôsobila jeho zvýšenie.
Okrem stanovovania jednotlivých tried imunoglobulínov sa za určitých okolností stanovujú aj podtriedy
IgG (IgG1, IgG2, IgG3 a IgG4) a podtriedy IgA (IgA1 a IgA2) Tieto vyšetrenia sú indikované v prípadoch,
kde je podozrenie na nedostatok niektorej podtriedy pri normálnej celkovej koncentrácií. Podtriedy IgG sa
vyšetrujú u pacientov so zvýšenou incidenciou bakteriálnych infekcií vyvolaných okapsulovaným
patogénom.
Stanovenie celkového IgE sa vykonáva najčastejšie metódou ELISA, alebo metódou RIA, ktorá je o niečo
citlivejšia. Koncentrácia sa vyjadruje v medzinárodných jednotkách ( IU/ ml ) alebo v ul/ L . Špecifické IgE
proti jednotlivým alergénom sa stanovujú metódou RAST. IgE hraje kľúčovú úlohu pri atopii a je
významným faktorom pri obrane proti parazitom. Veľmi vysoké koncentrácie IgE nachádzame pri
Syndróme hyper IgE, ktorý sa manifestuje opakujúcimi sa bakteriálnymi infekciami pre poruchu
chemotaxie.
Imunoelektroforéza sérových bielkovín sa indikuje len pri podozrení na paraproteinémie – monoklonálne
gamapatie. Pri interpretácií výsledkov treba brať do úvahy skutočnosť, že koncentrácia imunoglobulínov
v sére závisí najmä od veku pacienta.
Zdravý novorodenec má veľmi nízke koncentrácie vlastných sérových imunoglobulínov, dokázateľné sú
prakticky len hladiny IgG, ktoré prechádzajú placentou od matky. Pri intrauterinných infekciách je
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stimulovaná vlastná tvorba a sére takéhoto novorodenca nachádzame zvýšené hodnoty IgA aj IgM. Po
narodení materské protilátky klesajú, v období medzi 4.- 6. mesiacom je ich hodnota najnižšia.Od tohoto
obdobia koncentrácie imunoglobulínov postupne stúpajú a v období adolescencie dosahujú hodnoty
dospelých.

VYŠETRENIE NEŠPECIFCIKEJ IMUNITY
Medzi nešpecifické mechanizmy imunity patrí:
• Fagocytóza

•
•
•
•

Opsonozácia
Komplementový systém
Hemokoagulačný systém
Proteíny akútnej fáze ( C- reaktívny proteín, alfa1 antytripsín, alfa2 makroglobulín, ceruloplazmín,
haptoglobín, fibrinogém, feritín a mnohé ďaľšie ).
V súčasnosti sa do nešpecifickej imunity zaraďuje aj populácia NK buinek

FAGOCYTÓZA
Pri fagocytóze fagocytujúce bunky (polymorfonukleárne leukocyty, mikrofágy , monocyty s makrofágmi
pohlcujú a rozkladajú cudzorodé látky (baktérie, odumierajúce bunky, zvyšky rozpadnutých buniek).
Kvantitatívne vyšetrenie.
Vyšetrenie celkového počtu leukocytov a diferenciálneho počtu leukocytov patrí k základným
laboratórnym vyšetreniam. Monocyty je možné presne identifikovať histochemickými farbeniami (
nešpecifická esteráza), prípadne použitím monoklonových protilátok (anti CD 14).
Funkčné vyšetrenie
Mikrobicídna aktivita fagocytujúcich buniek (polymorfonukleárne leukocyty , mikrofágy, monocyty
a makrofágy) sa realizuje prostredníctrvom komplexných interakcií s protilátkami, komplementom
a chemotaktickými faktormi, čo musíme mať na pamati aj pri vyšetrovaní funkčnosti.
Vvyšetrenie fygocytózy môžeme rozdeliť do piatich stupňov:
1. pohyblivosť (motilita)
2. rozpoznávanie a prilnutie (adhézia)
3. pohltenie (ingescia)
4. degranulácia
5. intracelulárne usmrtenie mikroorganizmu (cídia)
Mikrobicídna aktivita PMNL je súhrnom aktivít všetkých týchto piatich krokov.
Zaužívanými vyšetreniami sú fagocytová aktivita, fagocytový index, test INT evet.NBT. Pojmom
fagocytóza sa však v tomto prípade označuje len jedna fáza celého procesu- pohlcovanie (ingescia).
Fagocytová aktivita udáva percento fagocytujúcich buniek na sto vyšetrovaných buniek a fagocytový index
udáva priemerný počet pohltených častíc v bunkách. Štandardne sa používa priame počítanie vo svetelnom
mikroskope a ako častice sa používajú kvasnice.
Cídia sa zisťuje inkubáciou baktérií , neutrofilov a opsoninov (sérum) s následným zisťovaním počtu
prežívajúcich baktérii. Výsledok môže byť v referenčných hodnotách v prípade ak je porucha v ingescií.
Z tohoto dôvodu vyšetrenie fagocytózy predchádza vyšetrenie cídie.
Test NBT (s použitím nitrotetrazoliovej modrej) event. INT (s požitím jónitrotetrazólia) spočíva v zmene
farby reagencie v dôsledku redukčnej reakcie. K tej dochádza po pohltení latexových alebo iných častíc ,
s následným respiračným splanutím prostredníctvom hexozomonofosfátového skratu. Fotometrickým
meraním sa stanoví redukované farbivo, čo je úmerné metabolickej aktivite PMNL. Test NBT (INT) je
diagnostickým pre chronickú granulomatóznu chorobu.
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VYŠETRENIE NEŠPECIFICKEJ HUMORÁLNEJ IMUNITY
Komplementový systém (C)
patrí medzi najdôležitejšie systémy nešpecifickej humorálnej aktivity. Na obrane organizmu sa
komplement podiela niekoľkými mechanizmami: opsonizáciou (C3a), priamou lýzou buniek (C5b- C9),
chemotaxiou (C5a), a zmenou cievnej permeability (C3a, C4a, C5a). V ľudskom sére je možné merať
koncentrácie deviatich hlavných zložiek klasickej cesty, niekoľko zložiek altermatívnej cesty a rôzne
inhibítory.
Meranie celkovej hemolytickej aktivity séra (CH 50) patrí medzi základné, ale realtívne málo citlivé
vyšetrenia funkčnosti komplementového systému. CH50 je arbitrárne stanovená jednotka množstva
komplementu , nevyhnutného na 50 % lýzu erytrocytov, za pevne stanovených podmienok. Výsledky sa
vyjadrujú v jednotkách alebo percentách referenčnej hodnoty.
Z kvantitatívnych parametrov sa stanovujú zložky C3, C4 a C1- inhibítor.
Príčinou zníženej komplementovej aktivity séra je spotrebovanie komplementu v dôsledku tvorby
komplexov antigén- protilátka, znižená syntéza, zvýšený katabolizmus alebo prítomnosť inhibítora
komplementu. Znížené hodnoty svedčia o aktivite procesu. Komplement je jedným z hlavných
humorálnych činiteľov tkanivového poškodenia imunokomplexami.

STANOVENIE CIRKULUJÚCICH IMUNOKOMPLEXOV
Imunitné komplexy vznikajú pri vzájomnom nadväzovaní molekúl antigénov a protilátok. Dajú sa
stanovovať v tkanivách imunohistochemickými metódami alebo v sére ako cirkulujúce imunokomplexy
(CIK) precipitáciou pomocou polyetylénglykolu s následným spektrofotometrickým meraním. Trvale
zvýšené hodnoty svedšia pre prítomnosť vonkajšieho alebo vnútorného zdroja antigénu. Klinický význam
vyšetrenia CIK spočíva v diagnostike imunokoplexových chorôb a pri terapii plazmaferézou.

ALERGOLOGICKÉ VYŠTERENIE
Alergologické vyšetrenie je indikované pri anamnestických údajoch a klinických príznakoch svedčiacich
pre hypersenzitívny typ imunitnej odpovede.
Diagnostický postup: 1. anamnéza
2. fyzikálne vyšetrenie
3. kožné testy
4. laboratórne vyšetrenie
5. funkčné vyšetrenie pľúc
6. provokačné testy

Anamnéza
• rodinná- výskyt alergických prejavov u rodičov, súrodencov, starých rodičov

•

osobná- popis alergických príznakov, ich priebeh, časovú a miestnu súvislosť, vek v ktorom sa
objavili, odpoveď na indikovanú liečbu, súvislosť s konzumovanými potravinami, s podávanými
liekmi.

Fyzikálne vyšetrenie
Príznaky sú často epizodické (podľa expozicie alergénom), preto je potrebné opakované vyšetrenie.
Kožné testy
epikutánne( prick ) testy – 1 kvapka vodného roztoku alergénu sa nanesia na volárnu stranu predlaktia a
lancetou sa vpichne cez stred kvapky do kože. Reakcia sa odčitáva po 20 minutách (indurácia a erytém
v okolí). V klinickej praxi sa používa tzv.rutinná séria kožných testov: peľové- zmes brezovitých drevín,
zmes tráv, zmes astrovitých bylín, prachové- zmes roztočov (Dermatophagoides pteronyssinus, D.Farinae)
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hubové – Alternária, Cladosporium, Aspergilus, Penicillium, epitelové- mačka ,pes. V prípade negatívneho
výsledku v rutinnej sérii sa test dopĺňa o ďaľšie alergény .
itradermálne ( sú citlivejšie ) – 0,01 ml extraktu alergénu sa i.d.
Nevyhoda- bolestivosť, vyššie riziko komplikácií.
Laboratórne vyšetrenia
celková hladina IgE (ELISA). Zvýšenie hodnoty celkového IgE naznačuje pravdepodobnosť atopického
podkladu ochorenia, avšak ani jeho normálna hodnota alergiu nevylučuje.
Vyšetrenie špecifického IgE pomocou rádioalergosorbného testu (RAST)
Funkčné vyšetrenie pľúc
kvantifikuje obštrukčnú a reštrikčnú ventilačnú poruchu ako aj prítomnosť poruchy priechodnosti
periférnych dýchacích ciest. Dôkazom reverzibility je bronchodilatačný test. V bezpríznakovom období
odhalí bronchiálnu hyperreaktivitu nešpecifický bronchoprovokačný test s Histamínom alebo
Acetylcholínom.
Provokačné testy: špecifické provokačné testy (podľa miesta aplikácie alergénu) –spojivkové, nosové,
peduškové, orálne. V rutinnej praxi sa používajú len prieduškové (nešpecifický bronchoprovokačný).
Eliminačné testy: pri potravinovej alergii
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KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM
Doc. MUDr. Marta Benedeková, CSc.
OSOBITOSTI VYVÍJAJÚCEJ SA OBEHOVEJ SÚSTAVY
Srdce dieťaťa v pomere k telesnej hmotnosti váži najviac při narodení- 24 g,t.j. 0,8% telesnej hmotnosti.
Toto percento v prvých mesiacoch klesne na 0,4 až 0,5% a na tejto výške sa udržuje celý život a stúpa
úmerne s hmotnosťou tela.
Tvar srdca novorodenca je guľovitý, srdce je uložené viac horizontálne s väčšou plochou nalieha na prednú
stenu hrudníka. Predsiene novorodeneckého srdca v porovnaní s komorami sú väčšie a majú nápadne veľké
ušká.Medzi 7. až 12. rokom života sa srdce dieťaťa svojím tvarom aj uložením blíži tvaru a uloženiu srdca
dospelých.
Fetálny krvný obeh
V priebehu intrauterinného života nemôžu pľúca plniť svoju funkciu a výmenu plynov zabezpečuje
placenta. Okysličená krv z placenty priteká do plodu pupočníkovou (umbilikálnou) žilou (obr.1).Časť tejto
krvi preteká cez ductus venosus, časť cez pečeňové cievne riečisko do dolnej dutej žily. Táto krv prúdi
ďalej do pravej predsiene a odtiaľ cez foramen ovale do ľavej predsiene, ľavej komory a aortou do
systémového obehu. Krv pritekajúca z hornej dutej žily do pravej predsiene prúdi cez trojcípovú chlopňu
do pravej komory a pravá komora ju vypudzuje do kmeňa pľúcnice. Vzhľadom na vysokú pľúcnu
rezistenciu, ktorá prevyšuje systémovú rezistenciu, odteká väčšina krvi z kmeňa pľúcnice cez otvorený
ductus arteriosus do descendentnej aorty a potom k placente. Cez pľúcne riečisko preteká iba 10% objemu
krvi vypudzovanej z pravej komory. Pravá komora je pri takejto cirkulácii viac objemovo i tlakovo
zaťažená a preto je aj hmotnosť jej myokardu väčšia ako hmotnosť myokardu ľavej komory.
Obr. 1 Schéma fetálnej cirkulácie (modifikované podľa Rudolpha 1974)
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DA – ductus arteriosus, Ao – aorta, RV – pravá komora, RA – pravá predsieň, LV – ľavá komora, LA –
lavá predsieň, PA – art.pulmonalis, DV – ductus venosus, GIT – gastrointestinálny trakt
Zmeny obehu po narodení
Po narodení placenta prestáva byť zdrojom okysličenej krvi a funkciu výmeny plynov preberajú pľúca. Po
podviazaní pupočníka a prvom vdychu sa rozopnú pľúca a množstvo krvi pretekajúce pľúcami sa zvýši.
Veľký prítok krvi z pľúc do ľavého srdca a do veľkého obehu spôsobí vzostup systémového tlaku, pričom
tlak v pľúcach klesá. Zmenou tlakových pomerov v pľúcnici a v aorte sa mení smer prúdu krvi v ductus
arteriosus. Ductus arteriosus sa po narodení rýchlo kontrahuje. Jeho funkčný uzáver sa uskutoční v prvom
týždni života. Do 4.mesiaca sa uzatvára anatomicky a mení sa na ligamentum arteriosum. Aj druhá fetálna
spojka - foramen ovale (otvor v medzipredsieňovej prepážke) sa funkčne uzatvára v prvých minútach po
narodení, zostáva však prechodná prvé 3 mesiace a niekedy až do 1. roka. Po narodení sa kontrahuje ďalej
aj ductus venosus a do dvoch mesiacov aj umbilikálne cievy. Po narodení stúpa objemová záťaž ľavej
komory a klesá objemová i tlaková záťaž pravej komory, ktorá počas vnútromaternicového života
vykonávala funkciu systémovej komory.

VYŠETROVANIE KARDIOVASKULÁRNEHO SYSTÉMU
Napriek prudkému rozvoju využitia moderných neinvazívnych vyšetrovacích metód v detskej kardiológii,
najcennejšou medicínskou hodnotou ostáva starostlivé a vysokoprofesionálne klasické lekárske vyšetrenie,
ktoré začína anamnézou.
Anamnéza
V rodinnej anamnéze hľadáme výskyt vrodených alebo získaných ochorení srdca, u matky užívanie liekov
alebo prekonanie infekcií (najmä vírusových) v priebehu gravidity.V osobnej anamnéze sú významné
prekonané ochorenia: opakované streptokokové angíny, reumatická horúčka a časté respiračné infekcie. Z
hľadiska možného kardiovaskulárneho ochorenia sú dôležité tieto údaje: trvalá alebo prechodná cyanóza,
únavnosť pri telesnej námahe, dyspnoe (dýchavica) u dojčiat napr.pri pití, u starších detí pri chôdzi do
kopca, po schodoch, ďalej výskyt šelestov na srdci, opuchy, mdloby, bolesti hlavy, krvácanie z nosa a u
starších detí aj bolesť pri srdci.
Fyzikálne vyšetrenie
Cieľom fyzikálneho vyšetrenia je zistiť, či je dieťa zdravé alebo choré. U dieťaťa s postihnutým srdcom
zisťujeme, či ide o stav kompenzácie alebo dekompenzácie (zlyhávajúce srdce). Fyzikálne vyšetrenie
začíname ohodnotením rastu a vývoja. Vážne srdcové ochorenia môžu byť príčinou poruchy somatického
vývoja, čo sa niekedy prejaví úbytkom hmotnosti, pričom dĺžka zostáva relatívne neovplyvnená (kardiálny
infantilizmus).Pri niektorých srdcových chybách (koarktácia aorty) nastáva disproporcionálny telesný
vývoj (horná časť tela je viac vyvinutá ako dolná).Pri fyzikálnom vyšetrení používame všetky klasické
metódy: aspexiu, palpáciu, perkusiu i auskultáciu.
Aspexia
Pri celkovej aspexii si okrem somatického vývoja všímame farbu kože a slizníc.
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Cyanóza - modrasté sfarbenie kože a slizníc.Cyanózu delíme na periférnu a centrálnu. Periférna cyanóza
vzniká najčastejšie na podklade zlyhávania vazomotorov (najčastejšie u novorodencov účinkom chladu), je
prítomná pri zlyhaní srdca, ide o tzv. studenú cyanózu. Je prítomná na akrách (pery, prsty, uši). V
arteriálnej krvi je normálna saturácia kyslíkom. Pri centrálnej cyanóze je prítomné modré sfarbenie kože aj
slizníc t.zn. teplá cyanóza.V arteriálnej krvi je znížená saturácia kyslíkom.
Príčiny centrálnej cyanózy sú kardiálneho a nekardiálneho pôvodu (tab.1).
Tab. 1 Príčiny cyanózy
NEKARDIÁLNE
KARDIÁLNE
____________________________________________________________
Pľúcna - primárne pľúcne ochorenia
Cyanotické srdcové chyby
- obštrukcie dýchacích ciest
napr.: Fallotova tetralógia
- pneumónie
Transpozícia veľkých ciev a
- kompresia pľúc zvonka
ďalšie
Hematologická
-methemoglobinémia
Príčinou centrálnej cyanózy sú tiež poruchy a ochorenia CNS (krvácanie do mozgu, utlmený
novorodenec následkom medikácie matky pri cisárskom reze, meningitída a ďalšie), ktoré sú sprevádzané
hypoventiláciou, resp. apnoe.
Pokojové hodnoty pulzu/min u detí v rôznom veku sú:
novorodenec 130-140
7 rokov
6 mesiacov
130-135
8 rokov
1 rok
120-125
9 rokov
2 roky
110-115
10 rokov
3 roky
105-110
11 rokov
4 roky
100-105
13 rokov
5 rokov
98 -100
14 rokov
6 rokov
90 -95
15 rokov

85 - 90
80 - 85
80 - 85
78 - 85
78 - 82
72 - 80
72 - 78
70 – 76

Najčastejším diferenciálne diagnostickým problémom (predovšetkým u novorodencov) je odlíšenie
centrálnej cyanózy pľúcneho a kardiálneho pôvodu. Na podklade klinického obrazu, acidobázickej
rovnováhy a krvných plynov a kyslíkového testu je možné zpresnenie pôvodu cyanózy.
Pri kyslíkovom teste odoberieme kapilárnu krv z dobre zohriatej periférie na vyšetrenie hodnôt
acidobázickej rovnováhy a krvných plynov (pO2 – parciálny tlak kyslíka, pO2 – parciálny tlak oxidu
uhličitého) a dieťa necháme po dobu l0 minút vdychovať 100% kyslík. Opakujeme odber arterializovanej
krvi a ak výrazne stúpne pO2 (pozitívna odpoveď na O2 ) cyanóza sa zmierni, resp. ustúpi, cyanotická
srdcová chyba je zväčša vylúčená.
Následkom závažnej dlhšie trvajúcej centrálnej cyanózy pri srdcových chybách vznikajú paličkovité
prsty (clubbing = digiti Hipocratici), hyperplázia ďasien, rozšírenie ciev očných spojoviek a sliznice dutiny
ústnej.
Nápadne bledá koža býva pri reumatickej karditíde. Farba kože bledej kávy je charakteristická pri
bakteriálnej endokarditíde.Subikterická až ikterická býva farba kože pri chronickom zlyhávaní srdca
hromadením krvi vo veľkom obehu a v pečeni.
Vyklenutie srdcovej krajiny (voussure) vzniká pri vrodených chybách v dôsledku tlaku zväčšených
komôr na poddajný hrudný kôš. Voussure bol voľakedy častý pri vážnych reumatických chybách (cor
bovinum – býčie srdce). Pri zväčšení pravej komory vidíme pulzáciu nadbruška (epigastria).
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Mohutná hrotová pulzácia až zdvíhavý úder hrotu ukazujú na zväčšenie (hypertrofiu) ľavej komory. Ak je
úder hrotu posunutý doľava a dolu u starších detí, znamená to zväčšenie ľavej komory. Zmeny náplne a
pulzácie žíl sú odrazom zmien žilového tlaku.
Palpácia
Úder hrotu srdca hmatáme najlepšie zápästnou časťou dlane. Za normálnych pomerov sa úder hrotu u
mladších dojčiat palpuje ťažko. U starších dojčiat a detí do 3 rokov úder srdcového hrotu hmatáme v 4.
medzirebrovom priestore laterálne od medioklavikulárnej čiary. U detí od 4 do 8 rokov v 5. medzirebrovom
priestore mediálne od medioklavikulárnej čiary. Palpačne rozoznávame slabý úder hrotu - pri zlyhaní srdca,
při zápalových ochoreniach srdca a zosilnený úder hrotu pri horúčke, rozrušení,fyzickom zaťažení a
hypertrofii komôr.
Na srdci sa palpujú aj víry, ktoré sprevádzajú hlučnejšie šelesty. Vír hmatáme dlaňou priloženou na
hrudník a prirovnáme ho k fenoménu „pradenie mačky“.
Perikardiálne trenie je ďalší fenomén, ktorý môžeme palpačne zachytiť napr.pri suchej perikarditíde, a to
najčastejšie na báze srdca a pozdĺž ľavého okraja sterna.
Pulz (tep) vyšetrujeme bruškami troch prstov na oboch horných (a.radialis) a oboch dolných (a.femoralis)
končatinách, u detí vždy v pokoji, prípadne v spánku. Palpáciou periférneho pulzu zisťujeme frekvenciu a
pravidelnosť alebo nepravidelnosť činnosti srdca. Všímame si rýchlosť pulzu, svižnosť a hmatatelnosť.
Slabý pulz hmatáme pri stenóze aorty a při zlyhaní srdca. Dobre hmatateľný pulz na horných končatinách a
nehmatateľný alebo veľmi slabý nad a.femoralis býva pri koarktácii aorty. Svižný, tvrdý (tzv.Corriganský)
pulz nachádzame napr.pri otvorenom arteriálnom dukte. Vtedy možno vidieť Quinckeho kapilárnu pulzáciu
na lôžku nechtov. U malých detí, najmä u dojčiat, dostaneme spolahlivejšie hodnoty pulzu pri auskultácii
srdca fonendoskopom. Hodnotíme počet pulzov za minútu.
Ak je počet pulzov oproti uvedeným pokojovým hodnotám zvýšený, hovoríme o tachykardii. Vyskytuje sa
pri zvýšenej teplote, anémii, hypoxii, hypertyreóze, myokarditíde a zlyhaní srdca. Náhly vzostup pulzovej
frekvencie nad 220/ min., často až 300/min býva pri paroxyzmálnej supraventrikulárnej tachykardii.
Znížený počet pulzov označujeme ako bradykardiu. Za normálnych podmienok sa vyskytuje v spánku, v
rekonvalescencii. Patologickú bradykardiu zisťujeme pri poruchách predsieňokomorového vedenia, pri
poškodení srdcového svalu, urémii, brušnom týfuse, ťažkých poruchách výživy.
Pulzová frekvencia u detí je veľmi labilná. U detí je častá aj respiračná arytmia (zrýchlenie frekvencie
počas vdychu a spomalenie počas výdychu).
Krvný tlak
Pri meraní TK u detí je veľmi dôležité, aby šírka manžety zodpovedala veku dieťaťa. Všeobecne platí, že
šírka manžety má zodpovedať 2/3 dĺžky ramena. U dojčiat preto používame 2,5 cm, u detí v predškolskom
veku 4 cm, v školskom veku 7 cm a u veľkých detí 12 cm manžetu. Rovnako ako pri palpácii pulzu aj pri
meraní TK platí, že dieťa vyšetrujeme v pokoji, pretože plač, strach, úzkosť, rozčúlenie môžu podstatne
ovplyvniť výšku krvného tlaku. Tlak meriame na horných i na dolných končatinách, po upokojení dieťaťa.
Pri zvýšených hodnotách meranie opakujeme.
Pri meraní tlaku na horných končatinách je aj u starších detí vhodná poloha poležiačky na chrbte s
vystretou končatinou v lakti. Postup merania : manžetu tesne obtočíme okolo ramena tak, aby pod jej
dolným okrajom bol priestor pre palpáciu a auskultáciu pulzu nad a.brachialis. Opakovaným stlačením
balónika tlakomeru
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zvyšujeme tlak vzduchu v manžete dovtedy, kým auskultačne nezachytíme vymiznutie pulzu. Keď potom z
manžety pomaly vypúšťame vzduch (uvoľnením príslušného uzáveru) v určitom momente pri auskultácii
nad vyšetrovanou tepnou zachytíme znovu objavenie pulzových vĺn v podobe temných klapavých zvukov.
Hodnotu tlaku, ktorý vyvolal tento fenomén, odpočítame na stupnici tlakomeru - to je hodnota systolického
tlaku. Diastolický tlak sa zisťuje ďalším pomalým vypúšťaním vzduchu z manžety dovtedy, kým sa
zreteľne neoslabia synchrónne zvuky (vtedy krv opäť prechádza cievou v nepretržitom prúde). To je
hodnota diastolického tlaku.
Tab.3. Hodnoty krvného tlaku u detí
Vek
Novorodenec
Prematúrny
novorodenec
6 – 12 mes.
3 r.
5 – 7 r.
10 – 11 r.
12 – 14 r.

Systolický tlak
x ± 2SD
kPa
10,6 ± 21

mm Hg
80 ± 16

Diastolický tlak
x ± 2SD
kPa
mm Hg
6,1 ± 2,1
46 ± 16

8,6
11,8 ± 3,9
13,3 ± 3,3
13,3 ± 2,0
14,8 ± 2,3
15,7 ± 2,5

65
89 ± 29
100 ± 25
100 ± 15
111 ± 17
118 ± 19

5,16
8,0 ± 1,3
8,9 ± 3,1
7,5 ± 1,2
7,7 ± 1,3
8,0 ± 1,3

39
60 ± 10
67 ± 23
56 ± 9
58 ± 10
60 ± 10

Na meranie tlaku na dolných končatinách by sa nemalo zabúdať najmä vtedy, keď sa nedá spoľahlivo
zachytiť pulz nad a.femoralis - môže ísť o koarktáciu aorty. Tlak na dolných končatinách meriame u
pacienta ležiaceho na bruchu. Manžetu obtočíme okolo stehna a auskultáciu robíme v zákolennej
(popliteálnej) jamke.
Krvný tlak kolíše podľa veku a je v tesnom vzťahu ku hmotnosti a výške dieťaťa. Pri bežnej auskultačnej
metóde merania TK hodnotu systolického tlaku udáva hodnota, ktorú zaregistrujeme pri počúvaní ako prvý
zreteľný zvuk nad príslušnou tepnou. Diastolickú hodnotu tlaku udáva hodnota tlaku pri prvom zreteľnom
oslabení pulzu. Pri meraní TK sa používajú aj niektoré iné metódy.
Najpresnejšou metódou merania TK je ultrazvuková metóda. Dovoľuje veľmi presné meranie tlaku u
dojčiat, ako aj u starších detí.
Všeobecne, z praktického hľadiska rozoznávame tri základné metódy:
príležitostné meranie TK (v ordinácii, pri hospitalizácii),
meranie TK doma rodičmi,
ambulantné 24 hodinové monitorovanie TK (ABPM – ambulatory blood pressure monitoring)
Vyššie hodnoty tlaku zisťujeme pri chorobách obličiek, hypertyreóze, tumoroch nadobličiek. Nižší tlak
pozorujeme pri myokarditíde, pri perikarditíde, zlyhaní srdca, hypotyreóze. Nízky systolický tlak s malým
systolickodiastolickým rozdielom býva pri stenóze aorty. Vysoký tlak na horných a nízky na dolných
končatinách je pri koarktácii aorty.Veľký systolickodiastolický tlakový rozdiel nachádzame pri ductus
arteriosus patens alebo pri insuficiencii aortálnej chlopne.
Auskultácia
Auskultácia je umenie, ktoré sa dá zlepšovať praxou. Platí to osobitne o auskultácii srdca, lebo auskultácia
u detí je obtiažnejšia ako u dospelých, najmä pri kriku a tachykardii. Na druhej strane počuteľnosť
zvukových fenoménov vznikajúcich pri činnosti srdca je u detí lepšia pre ich ľahšie šírenie cez tenkú stenu
hrudníka. Srdce dieťaťa počúvame v ležiacej polohe na chrbte, na ľavom boku, príp. posediačky,
postojačky a v predklone. Hodnotíme kvalitu oziev, prídavných zvukov a šelestov. V prvej fáze auskultácie
sa sústredíme na charakteristiku oziev a až potom na šelesty.
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Obrázok 3 a 4 znázorňujú tradičné miesta auskultácie jednotlivých chlopní. Každú chlopňu treba počúvať
aspoň 30 sekúnd a ak je prítomný šelest tak dlhšie.
Obr.3. a 4. Tradičné miesta pre auskultáciu u veľkých detí (a) a u novorodencov a dojčiat (b)

Srdcové ozvy
Činnosť zdravého srdca sprevádzajú srdcové ozvy, ktoré majú špecifickú auskultačnú charakteristiku.
Srdcové ozvy vznikajú kmitaním (rozozvučaním) srdcových elastických štruktúr, chlopní, myokardu,
papilárnych svalov a priľahlých častí veľkých ciev.
Hlavným činiteľom, ktorý rozkmitáva srdcové tkanivá je krvný tlak v jednotlivých oddieloch srdca, vlastne
jeho meniace sa hodnoty počas systoly a diastoly.
Normálne počujeme na srdci dve ozvy, prvú a druhú a dva intervaly, systolu (medzi 1. a 2. ozvou) a
diastolu (medzi 2. ozvou a nasledujúcou 1. ozvou). Systola je kratšia, diastola dlhšia. Prvá ozva vzniká pri
uzávere átrioventrikulárnych chlopní. Hlasitosť prvej ozvy je podmienená rýchlosťou uzáveru chlopní,
najlepšie ju počujeme na srdcovom hrote.
Druhá ozva vzniká uzáverom semilunárnych chlopní (chlopní pľúcnice a aorty), vyšetruje sa pri ľavom
hornom okraji sterna. Hlasitosť ozvy je určená rýchlosťou uzáveru chlopní, ich vzdialenosťou od prednej
steny hrudníka.
U dojčiat bývajú ozvy menej hlučné, v 2. roku sú zretelnejšie a neskôr sú hlučnejšie ako u dospelých. U
novorodencov sú obidve ozvy na hrote srdca v prvých hodinách po narodení rovnako hlučné.
Srdcové ozvy môžu byť zosilnené alebo oslabené.
Srdcové ozvy počujeme normálne ako čisté, ohraničené zvuky. Za niektorých fyziologických, ale najmä
patologických okolností môže nastať rázštep oziev.
Na zlyhávajúcom srdci môžeme počuť galopový (trojdobý) rytmus.
Srdcové šelesty
Činnosť chorého srdca charakterizujú zmenené srdcové ozvy a organické srdcové šelesty. Šelesty vznikajú
vírením (turbulenciou) krvi najčastejšie pri:
1.
zvýšenom prietoku krvi (anémia, hypertyreóza)
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2.
3.
4.

zúžení krvného riečiska (stenózy chlopní)
rozšírení krvného riečiska (insuficiencia chlopní)
defektoch na srdci a cievach.

Pri zistení šelestu posudzujeme akustický charakter šelestu, jeho intenzitu, umiestnenie v srdcovom cykle,
miesto maximálnej počuteľnosti a smer propagácie. Každý šelest sa vyznačuje časovým vzťahom k
srdcovým ozvám. Podľa toho rozoznávame tieto druhy šelestov: systolický,diastolický a kontinuálny
(systolicko - diastolický).
Kontinuálny šelest začína v systole a pokračuje bez prerušenia cez druhú ozvu do diastoly. Šelest nemusí
vypĺňať celú systolu a diastolu. Intenzita šelestu sa môže meniť.
Dôležitým údajom je určenie miesta najlepšej počuteľnosti šelestu (punctum maximum). Šelest je totiž
najlepšie počuteľný v mieste svojho vzniku. Cennou informáciou je aj zistenie smeru šírenia šelestu
(propagácia) od miesta jeho a najlepšej počuteľnosti. Vieme, že sa šelest šíri krvným prúdom. Podľa smeru
šírenia šelestu môžeme usudzovať na smer, ktorým prúdi krv od miesta, kde šelest vzniká.
Šelesty môžu byť funkčné, fyziologické (tzv. nevinné, akcidentálne) a organické, patologické (vždy spojené
so štruktúrnou srdcovou chybou).
Funkčné šelesty patria k osobitnostiam vyvíjajúcej sa obehovej sústavy.Sú charakteristické tým, že sú
tichšie, ich intenzita sa mení s polohou, dýchaním, zosiľňuje sa pri rozčúlení, horúčke a pod. Postupne
vymiznú, hovorí sa, že „dieťa z nich vyrástlo“. Vždy majú normálny EKG a RTG obraz.
Je popísané veľké množstvo rôznych funkčných šelestov. Ich odlíšenie od patologických, organických
šelestov je mimoriadne dôležité, nakoľko chybné hodnotenie nevinného šelestu môže psychicky poškodiť
jeho nositeľa a spôsobiť t.zv. šelestovú iatrogenitu nielen jemu, ale aj celej rodine na celý život, lebo dieťa
pokladajú za choré! Odlíšenie je možné auskultáciou, v komplikovaných situáciach rozhodne
echokardiografia.
Elektrokardiografia
Elektrokardiografia patrí aj pri rýchlom rozvoji nových neinvazívnych metód medzi základné vyšetrenia
kardiovaskulárneho systému. Pri zápise kriviek používame dvanásťzvodový záznam, ktorý zahŕňa:
- bipolárne končatinové (štandardné) zvody I,II,III,
- unipolárne končatinové zvody aVL, aVR, aVF,
- unipolárne hrudníkové (prekordiálne) zvody V1,V2,V3,V4,V5 a V6.
Bipolárne končatinové zvody snímajú potenciálové rozdiely medzi dvoma končatinami. Umiestňujeme ich
na končatinách tak, aby tvorili trojuholník - I.zvod na ľavej a pravej ruke, II.zvod na pravej ruke a ľavej
nohe a III.zvod na ľavej nohe a ľavej ruke.
Unipolárne končatinové zvody snímajú z jednotlivých končatín skutočné zväčšené potenciály. Priestorové
usporiadanie unipolárnych zvodov vo vzťahu k oddielom srdca ukazuje obr. 5. Krivky z týchto zvodov
spolu s krivkami z hrudníkových zvodov používame na presnejšie určenie polohy srdca.
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Obr.5 Priestorové usporiadanie unipolárnych končatinových zvodov vo vzťahu k jednotlivým
oddielom srdca

Srdce je normálne uložené v prednom mediastíne. Opiera sa o bránicu a je uzavreté v perikardiálnom vaku.
Dlhá os srdca smeruje od bázy k hrotu, šikmo dopredu, nadol a doľava. Medzikomorové septum leží šikmo.
Povrch pravej komory je viac vpredu, ľavá komora vľavo vzadu.
Unipolárne hrudníkové zvody snímajú potenciály z povrchu srdca, ktoré sa šíria kolmo na povrch hrudníka.
Bežne prikladáme šesť snímacích elektród na hrudník v tomto poradí:
- V1 - 4.medzirebrový priestor pri pravom okraji sterna
- V2 - 4.medzirebrový priestor pri ľavom okraji sterna
- V3 - v bode medzi V2 a V4
- V4 - 5.medzirebrový priestor v ľavej medioklavikulárnej čiare
- V5 - 5.medzirebrový priestor v ľavej prednej axilárnej čiare
- V6 - 5.medzirebrový priestor v strednej axilárnej čiare vľavo
Unipolárne hrudníkové zvody majú význam pri zisťovaní polohy srdca, pri určovaní patológie jednotlivých
oddielov srdca. Zvody V1a V2 snímajú za normálnych okolností potenciály z pravého srdca, zvody V3 a
V4 tzv.prechodnú zónu. Zvody V5, V6 snímajú potenciály z ľavého srdca (obr. 6).
Obr. 6. Hrudníkové zvody a ich vzťah k topografii srdca (Wright, 1967)
MCL - ľavá medioklavikulárna čiara
MCR - pravá medioklavikulárna čiara
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Špeciálne upravenými aparátmi dá sa snímať fetálny EKG z povrchu matkinho tela už od 11. týždňa
intrauterinného života plodu.
Zmeny EKG kriviek počas 1. roku života sú podmienené fetálnou hemodynamikou, zmenou
hemodynamiky v extrauterinnom živote, rastom organizmu a zmenou extrakardiálnych pomerov.
Bezprostredný vplyv na tvar EKG krivky má hrúbka steny hrudníka a hrúbka pľúcneho tkaniva medzi
srdcom a stenou hrudníka. Čím je viac pľúcneho tkaniva (vzduchu) medzi srdcom a príslušným zvodom a o
čo je stena hrudníka hrubšia, o to viac je znížená schopnosť vedenia vzruchov. U dojčiat a malých detí je
srdce bližšie k prednej hrudnej stene, vzdušný plásť je menší, hrudník tenší ako u dospelých, preto v
hrudníkových zvodoch zachytávame obyčajne vyššie amplitúdy ako v neskoršom veku.
EKG krivka sa výrazne mení najmä v prvých mesiacoch života. Vývojové zmeny sú odrazom
anatomických a hemodynamických zmien, ktoré prebiehajú na srdci v perinatálnom období, ale
predovšetkým rastom svalovej hmoty a výkonnosti ľavej komory, oproti pôvodne dominantnej pravej
komore.
Fonokardiografia
Fonokardiografia je metóda, ktorou možno objektívne dokumentovať auskultačný nález na srdci. Graficky
znázorňuje srdcové ozvy a šelesty. Pri súčasnom zaznamenávaní EKG krivky umožňuje presne zistiť
umiestnenie šelestov v srdcovom cykle a ich charakter. Dnes, pri rutínnom echokardiografickom vyšetrení
detí s podozrením na srdcové ochorenie, dopplerovou metódou, ustupuje fonokardiografia
do pozadia.
Echokardiografia
Echokardiografia je diagnostická metóda, ktorá využíva registráciu ultrazvukových vĺn a ich odrazov na
znázornenie srdcových štruktúr. Je významnou neinvazívnou metódou, ktorá sa v kardiológii bežne používa
pred invazívnymi vyšetrovacími metódami. Výhodou je, že vyšetrenie sa môže robiť pri posteli chorého, u
nedonosených detí v inkubátoroch, opakovane a bez vedľajších účinkov. Poskytuje spoľahlivé informácie o
zmenách srdcových komôr, predsiení, sept, o polohe veľkých ciev, chlopní, znázorňuje anatomické pomery
a patologické prípadné zmeny vrodené i získané a poskytuje aj hemodynamické údaje.

RÖNTGENOVÉ VYŠETRENIE
Röntgenové vyšetrenie má pri posúdení polohy, tvaru, veľkosti srdca, veľkých ciev a pľúcneho cievneho
riečišťa, arteriálneho i venózneho rozhodujúci význam. Veľkosť srdca sa orientačne určuje pomocou tzv.
kardiotorakálneho indexu (CTI). Je to pomer medzi najväčšou šírkou srdcového tieňa a šírkou hrudníka na
zadoprednej snímke zhotovenej u dieťaťa v stojacej polohe, v pokoji, uprostred inspíria a expíria. Pri
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určovaní CTI sa určí priečny priemer hrudníka vo výške vrcholu pravej bránice (c) a priečny priemer srdca
súčtom najväčšej vzdialenosti pravého a ľavého okraja srdcového tieňa od strednej čiary (a+b). Stredná
čiara sa vedie kolmo cez stred chrbtice (obr.7). CTI je potom (a + b) / c
Obr. 7 Určovanie kardiotorakálneho indexu

U novorodenca je 0,6 až 0,65, v dojčenskom veku klesá na 0,53, v predškolskom veku na 0,45 a u detí v
školskom veku sa pohybuje okolo 0,49.
Pri posudzovaní rtg nálezov na srdci treba mať na zreteli zmeny tvaru a veľkosti srdca podmienené vekom,
polohou i dýchaním.U novorodencov je srdcový tieň guľatejší, veľké cievy sa horšie rozlišujú. Veľké cievy
a kraniálna časť srdca sú totiž prekryté týmusom. U malých detí sú bránice vyššie uložené a tieň srdca je
priečny.
Obr. 9 Kontúry jednotlivých oddielov srdca v zadoprednej projekcii
1. vena cava superior (horná dutá žila)
2. pravá predsieň
3. pravá komora
4. arteria pulmonalis (pľúcna artéria)
5. uško ľavej predsiene
6. ľavá komora
7. aorta ascendens (zostupná aorta)

Zmeny tvaru srdca sa vyskytujú pri rôznych patologických stavoch.
Príčinu zmien tvaru srdcového tieňa,alebo jednotlivých oddielov srdca, možno presnejšie vysvetliť len so
súčasným posúdením pľúcneho riečiska. Na rtg snímke si preto vždy všímame aj pľúcne polia hlavne
vaskulárnu kresbu, ktorú tvorí arteriálne a v menšej miere venózne riečisko a môžeme súčasne posúdiť
pľúcne riečište aj z hľadiska pľ. Parenchýnu (pneumónia, atelektáza, emfysem a pod.)
Pri podozrení na anomálne uloženie srdca v hrudnej dutine si súčasne všímame uloženie brušných orgánov
(žalúdočná bublina, pečeň), aby sme mohli určiť či nie je prítomný situs viscerum inversus s uložením
srdca na pravej strane hrudného koša, žalúdka vpravo a pečene vľavo.
Katetrizácia srdca
Katetrizácia je invazívna vyšetrovacia metóda, ktorá sa robí pomocou cievok zavedených cez veľké vény,
alebo cez aortu. Najčastejšie sa používa Seldingerova perkutánna metóda, čo je priama punkcia perifernej
vény, alebo artérie. Katetrizácia umožňuje zistenie tlakových pomerov a saturácie krvi kyslíkom v
jednotlivých oddieloch srdca a krvného obehu.
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Je indikovaná len vtedy, keď na základe klinického vyšetrenia a neinvazívnych vyšetrovacích metód
nezískame informácie potrebné na stanovenie diagnózy, alebo vtedy, keď treba urobiť liečebný zákrok s
použitím inštrumentária pripevneného ku katetrizačnej cievke(napr. valvuloplastika pri stenóze aorty alebo
atrioseptostómia na rozšírenie otvoru medzi predsieňami pri niektorých cyanotických vrodených chybách,
aby sa umožnilo lepšie miešanie arteriálnej a venóznej krvi). Ďalšou indikáciou katetrizácie je
angiokardiografia. S rozvojom echokardiografie počet katetrizácií značne ubúda.
Angiokardiografia
Presné znázornenie jednotlivých oddielov srdca veľkých ciev pomocou kontrastnej látky poskytuje
angiokardiografia (AKG). Je to invazívna vyšetrovacia metóda, robí sa cielene súčasne s katetrizáciou
srdca. Spravidla ide o selektívnu AKG.
Selektívna AKG sa uplatňuje najmä pri diagnostike komplikovaných vrodených srdcových chýb, keď
echokardiografia nepodáva jasný obraz o anatomických pomeroch. Bez exaktnej diagnózy kardiochirurg
nemôže spoľahlivo korigovať srdcovú chybu.

18.

KRVNÝ SYSTÉM, ZÁKLADNÉ VYŠETRENIA KRVNÉHO SYSTÉMU
MUDr. Sabína Šufliarska
VÝVOJ KRVOTVORBY
Krvotvorba sa začína vo včasnom embryonálnom období a v jej vývoji rozoznávame tri obdobia:
mezoblastické, hepatolienálne a medulárne.
Mezoblastická krvotvorba začína už v 3. gestačnom týždni v žĺtkovom vaku, neskôr aj v mezenchýmových
tkanivách dutých priestorov embrya. Veľké primitívne krvné bunky tohto obdobia sa najviac podobajú
postnatálnym megaloblastom, a preto sa táto fáza krvotvorby nazýva aj megaloblastická.
Hepatolienálna krvotvorba sa začína v 2. embryonálnom mesiaci a prebieha najmä v mezenchýme pečene,
menej v slezine. Ako prvá sa objavuje tvorba červených krviniek, neskôr granulocytov a trombocytov.
Medulárna (dreňová alebo myeloická) krvotvorba sa začína koncom 4. mesiaca a postupne preberá celú
krvotvorbu. Hepatálnej krvotvorby v tomto období postupne ubúda a úplne zaniká v 2. až 3. týždni po
narodení. Extramedulárna krvotvorba sa postnatálne objavuje len za patologických okolností
(osteopetróza).

VÝVOJ A CHARAKTERISTIKA KRVNÝCH ELEMENTOV
Všetky krvné elementy sa vyvíjajú z nedeterminovanej (pluripotentnej) kmeňovej krvotvornej bunky
v kostnej dreni, z ktorej pôsobením induktívneho hemopoetického faktora vznikne determinovaná kmeňová
bunka pre granulopoézu (myeloblast), erytropoézu (pronormoblast), trombopoézu (megakaryoblast), pre
vývoj monocytov (monoblast) a lymfocytov (lymfoblast).
Leukopoéza zahrňuje tvorbu heterogénnej skupiny buniek – leukocytov, ktoré sa tvoria v rôznych
orgánoch, najmä však v kostnej dreni a v lymfatickom tkanive. Patria sem polymorfonukleáry
(granulocyty) a mononukláry (lymfocyty a monocyty).
Granulocyty vznikajú výlučne v kostnej dreni a podľa farbiteľnosti cytoplazmatických granúl sa delia na
neutrofily (sivočervená granulácia), eozinofily (hrdzavočervená granulácia) a bazofily (tmavofialová
granulácia). Tvoria 2/3 dreňových buniek a ich vývojový rad zahrňuje: myeloblasty, promyelocyty,
myelocyty, metamyelocyty, paličkové a segmentované granulocyty. Do periférnej krvi sa za normálnych
okolností dostávajú len vyzreté granulocyty s prevahou segmentovaných buniek (majú segmentované laločnaté jadro) a menším podielom (do 10%) nesegmentovaných buniek (ich jadro je nesegmentované –
paličkové). Granulocyty prežívajú v krvi len 12 až 14 hodín. Ich hlavnou funkciou pri ochrane organizmu
je fagocytóza a usmrtenie choroboplodných zárodkov.
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Lymfocyty sa tvoria v kostnej dreni ako v primárnom lymfatickom orgáne. Tie, ktoré dosiahnu svoju
imunologickú zrelosť priamo v kostnej dreni sa nazývajú B bunky a tie, ktoré dozrejú až po svojej migrácii
v týmuse (tiež primárnom lymfatickom orgáne) sa nazývajú T bunky. Na rozdiel od granulocytov sú tieto
bunky menšie a majú relatívne veľké tmavofialové, guľaté jadro. Zrelé B a T lymfocyty migrujú krvou do
sekundárnych resp. periférnych lymfatických tkanív (lymfatické uzliny, tonzily, slezina, lymfatické tkanivo
čreva, bronchov atď.), kde reagujú s cudzorodými antigénmi a odkiaľ sú mobilizovateľné do periférnej
krvi. T lymfocyty reagujú na prezentovaný antigén tvorbou lymfokínov a sú zodpovedné za bunkovú
imunitu. Prežívajú v organizme niekoľko rokov a tvoria asi 65 % cirkulujúcich lymfocytov. B lymfocyty po
stretnutí s antigénom produkujú protilátky a sú zodpovedné za humorálnu imunitu. Prežívajú krátko,
niekoľko dní a tvoria 35 % lymfocytov periférnej krvi.
Monocyty sa vyvíjajú v kostnej dreni z kmeňovej krvotvornej bunky a ich vývojový rad zahrňuje:
monoblast, promonocyt a monocyt. Zrelé monocyty sa nachádzajú v periférnej krvi asi 15 hodín a po
prechode do tkanív sa ďalej delia a vznikajú z nich tkanivové makrofágy. Ich funkciou je odstraňovanie
cudzorodých materiálov a odumretých buniek z organizmu.
Erytropoéza. Erytrocyty sa vyvíjajú v kostnej dreni diferenciáciou kmeňovej bunky pôsobením rastového
faktoru tvoreného obličkami - erytropoetínu. Ich vývojový rad zahrňuje: pronormoblast, normoblast,
retikulocyt a erytrocyt. V periférnej krvi sa za fyziologických okolností nachádzajú len bezjadrové formy:
retikulocyt a erytrocyt. Erytrocyty tvoria 40% objemu krvi a podmieňujú jej červenú farbu. Majú tvar
kotúča, na priereze tvar piškóty a priemer 7,2 µm. Erytrocyt s menším priemerom sa nazýva mikrocyt
a s väčším priemerom makrocyt. Iné morfologické odchýlky charakterizujú rôzne druhy anémií
(kosáčikovité, terčovité erytrocyty). Erytrocyty transportujú v organizme kyslík a prežívajú v cirkulácii asi
120 dní.
Kyslík je v erytrocyte viazaný na proteinový nosič – hemoglobín, ktorý tvorí 90 % suchej váhy zrelého
erytrocytu. Hemoglobín sa skladá z bielkovinovej časti – globínu (tvorený je 4 polypeptidovými reťazcami)
a zo železo obsahujúcej farebnej zložky – hému. Podľa typu polypeptidových reťazcov rozlišujeme
niekoľko druhov hemoglobínu. Vo fetálnom období prevláda fetálny hemoglobín Hb F (dva reťazce alfa
a dva gama), v dospelosti adultný hemoglobím Hb A (dva reťazce alfa a dva beta). Pri narodení tvorí Hb F
70 % a podiel Hb A rýchlo narastá, takže v 6. mesiaci života tvorí už 98 % celkového hemoglobínu.
Železo je dôležitou súčasťou hemoglobínu. Plod získava železo od matky a donosený novorodenec má pri
narodení značné zásoby železa v objeme 78 mg/kg hmotnosti. Po narodení získava organizmus železo
z potravy. Denná potreba železa u detí je 0,5 až 1 g. Resorbuje sa v duodéne a proximálnom jejúne
a v krvnom obehu sa viaže na bielkovinový nosič transferín, z ktorého sa použije ne tvorbu hemoglobínu,
alebo sa vo forme feritínu a hemosiderínu ukladá do tkanív.
Trombopoéza. Trombocyty (krvné doštičky) sú bezjadrové bunkové fragmenty, ktoré vznikajú rozpadom
alebo odštiepením cytoplazmy zrelých megakaryocytov. Megakaryocyty sa vyvíjajú v kostnej dreni a ich
vývojový rad zahrňuje: megakaryoblast, promegakaryocyt a megakaryocyt. Trombocyty prežívajú
v cirkulácii asi 10 dní. Majú dôležitú úlohu v procese zrážania krvi a spontánneho zastavenia krvácania. Ich
počet nevykazuje v detskom veku veľké variácie a býva okolo 200x109/l.

ZVLÁŠTNOSTI HEMOPOÉZY V DETSKOM VEKU
V prvých rokoch života sa hemopoetická (krvotvorná) kostná dreň nachádza vo všetkých kostiach. Od 4.
roku sa postupne v dlhých kostiach premieňa na tukovú dreň a po puberte je hemopoéza sústredená len do
plochých kostí (panva, sternum), rebier a stavcov.
Po narodení dochádza k významným zmenám krvného obrazu, ktoré pokračujú v priebehu detského veku
a po 12 roku života sa jeho hodnoty ustália (tab. 1).
Tab. 1. Priemerné hodnoty hematologických parametrov podľa veku
Vek
Hb(1) (g/l) Ht (2)
Ery(3)x1012/l
Leuko(4)x109/l Neutro(5)(%)

Lymfo(6)(%)
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1. deň
210
0,6
5,6
19
60
30
1. týždeň
180
0,5
5,3
12
45
41
1. mesiac
145
0,42
4,5
12
30
63
3. mesiac
115
0,35
3,8
12
30
65
1. rok
120
0,33
4,2
11
31
61
6. rok
125
0,36
4,4
9
45
48
7.-12. rok
130
0,38
4,5
8
55
38
ženy
140
0,42
4,4
7,5
60
30
muži
160
0,47
4,8
7,5
60
30
(1) Hemoglobín, (2) Hematokrit, (3) Erytrocyty, (4) Leukocyty, (5) Neutrofily, (6) Lymfocyty
Relatívna polycytémia novorodenca sa vysvetľuje väčšou produkciou erytropoetínu vo fetálnom období
vplyvom hypoxie, a tým zvýšenou erytropoézou. V prvých dňoch života sa môžu v krvi fyziologicky
vyskytnúť i mladšie jadrové formy ako normoblasty. Po narodení sa zlepší zásobovanie tkanív kyslíkom,
klesá hladina erytropoetínu a znižuje sa erytropoéza. Zároveň dochádza k zvýšenému rozpadu fetálnych
erytrocytov, ktoré majú kratšie prežívanie a tiež rýchlej expanzii cirkulujúceho objemu krvi pri náraste
hmotnosti v prvých mesiacoch života. To spoločne vedie k poklesu počtu erytrocytov i hemoglobínu
v prvých troch mesiacoch života, tzv. fyziologickej anémii dojčiat. Pri nedostatku železa vzniká
sideropenická (mikrocytárna) anémia. U dojčiat sa vyvíja obvykle až po 6 mesiaci života. U zdravých
adolescentov sa niekedy vyskytuje prechodná benígna polycytémia.
Počet leukocytov po narodení prechodne vystúpi (po 12 hodinách až na 23x109/l), ako reakcia na stres pri
pôrode, neskôr postupne klesá a počet leukocytov býva okolo 10x109/l. Charakteristické sú aj zmeny v
zastúpení jednotlivých druhov bielych krviniek. Prevaha granulocytov po narodení (tvoria až 75 %
leukocytov) sa po piatom dni života vyrovnáva s podielom lymfocytov. V dojčenskom a batolivom veku až
do 5 roku života prevažuje podiel lymfocytov (tvoria viac ako 60 % leukocytov). Okolo piatich rokov je
počet lymfocytov a granulocytov vyrovnaný a neskôr postupne narastá podiel granulocytov, ktorý dosiahne
okolo puberty hodnotu dospelých (tab. 1). Počet a zastúpenie ostatných bielych krviniek nevykazuje veľké
vekové variácie. Eozinofilov býva 2-4 %, bazofilov 0,5-1 %, monocytov okolo 5 % a plazmatických buniek
je 0,5-1 %
Množstvo krvi u dospelého tvorí 6-8 % telesnej hmotnosti. U donoseného novorodenca je množstvo krvi 85
ml/kg (t.j. 8,5 %) a u nedonoseného až 90 ml/kg. V prvých dňoch po pôrode množstvo krvi stúpa a potom
postupne klesá na hodnotu 75 ml/kg.

ZÁKLADNÉ LABORATÓRNE VYŠETRENIA KRVNÉHO SYSTÉMU
Laboratórne hematologické vyšetrenia sú zamerané na hodnotenie fyzikálno-chemických
vlastností, morfologických znakov a počtu krvných elementov ako aj hemokoagulačných a imunohematologických parametrov.
Sedimentácia erytrocytov je jedným z najbežnejších nešpecifických laboratórnych vyšetrení. Prevádza sa
podľa Fahraeusovej-Westergrenovej (FW) metódy, pričom sa nezrazená krv nechá sedimentovať
v sklenenej ociachovanej rúrke s dielikmi do 200 mm. Hodnota sedimentácie sa odčíta po 1 a 2 hodinách.
Normálna hodnota za jednu hodinu je u novorodencov nízka – 2 mm, u dojčiat 4-8 a u starších detí 4-10
mm, za dve hodiny obvykle nepresahuje 14-24 mm. Hodnoty do 60 mm za hodinu ukazujú stredne
zvýšenú, nad 60 vysokú sedimentáciu. Zvýšená býva pri infekčných, autoimunitných i nádorových
ochoreniach.
K základným parametrom krvného obrazu patrí počet erytrocytov, leukocytov a trombocytov, hodnota
hemoglobínu a hematokritu. Normálne hodnoty sú uvedené v tabuľke (tab. 1). Zo základných parametrov
červenej krvnej zložky sa dajú vypočítať indexy, ktoré pomáhajú pri posúdení erytrocytov a typu anémie:
stredný objem erytrocytu (SoEr) – pomer hematokritu a počtu erytrocytov.
stredná farebná koncentrácia (KHb)- pomer hemoglobínu a hematokritu
stredná hodnota hemoglobínu v erytrocyte (HbEr) – pomer hemoglobínu a počtu erytrocytov (tab. 2)
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Tieto hodnoty bývajú znížené pri mikrocytovej anémii z nedostatku železa a zvýšené pri makrocytovej
anémii z nedostatku kyseliny listovej a vitamínu B12.
Zrážanie krvi – hemokoagulácia je zabezpečovaná komplexným spôsobom, na ktorom sa podiela endotel
ciev, trombocyty a trinásť koagulačných faktorov (I. –XIII.). Krvná zrazenina obsahuje zhluk trombocytov
a nerozpustných molekúl fibrínu. Základné hemokoagulačné vyšetrenia (Quickov čas, PTT, fibrinogén) sú
uvedené v tabuľke (tab. 2). Niektoré hemokoagulačné faktory (II, VII, IX, X) sa tvoria v pečeni za
spoluúčasti vitamínu K. Tieto faktory sú u novorodenca znížené a niekedy sa môže objaviť aj krvácanie pri
tzv. hemoragickej chorobe novorodenca. Preventívne podanie vitamínu K zabráni manifestácii tohoto
ochorenia
Tab. 2. Referenčné hodnoty niektorých hematologických parametrov
Vek
Novorodenec
Dojča
Staršie dieťa Bez ohľadu na vek
SoEr (fl)
100
78
80
KHb (%)
36
33
34
HbEr (pg)
38
25
30
Železo (umol/l)
31
14
20
Transferín (umol/l)
46
70
65
Do 6. mesiacov
Quickov1 čas (INR) 0,8 - 1,3
0,8 – 1,2
PTT2-ratio
0,8 - 1,3
0,8 – 1,2
Fibrinogén (g/l)
1,7 – 3,5
1 Protrombínový čas, 2 Parciálny tromboplastínový čas

KLINICKÉ PRÍZNAKY HEMATOLOGICKÝCH CHORÔB
Najčastejšie symptómy hematologických ochorení:
• Únava – býva pri ťažkej alebo náhle vzniknutej anémii, ako aj leukémii.
• Bolesti hlavy – bývajú mierne a sprevádzajú anémiu.
• Nechutenstvo, neprospievanie – môže byť prejavom sideropénie a anémie.
• Bolesti končatín – môžu byť pri leukémii.
• Bolesti brucha – môžu byť pri hemolytickej kríze a hemoragických stavoch.
Najčastejšie príznaky hematologických ochorení:
• Bledosť – anémia
• Ikterus – hemolytická anémia
• Prejavy krvácania – petéchie, menšie hematómy na koži a slizniciach – trombocytopénia, veľké
hematómy, krvácania do kĺbov, svalov – poruchy hemokoagulačných faktorov
• Hepatosplenomegália – extramedulárna hemopoéza, leukémia
• Lymfadenopatia - leukémia
• Opakované baktériové infekcie – neutropénia
• Somatická stigmatizácia – malformácie rádia a palca – Fanconiho anémia
Vzhľadom na to, že klinické príznaky hematologických ochorení sú nešpecifické a niekedy môžu tieto
choroby prebiehať takmer asymptomaticky, je vyšetrenie krvného obrazu aj s diferenciálnym krvným
obrazom indikované pri každom závažnejšom a nejasnom chorobnom stave.

19.

VYŠETRENIE GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU
MUDr. Iveta Čierna
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Akútne a chronické choroby gastrointestinálneho traktu sa prejavujú celým radom príznakov, ktoré sa
vyskytujú samostatne alebo v kombinácii. V detskom veku však často sprevádzajú aj ochorenie iných
systémov a môžu vznikať aj na psychogénnom podklade.
Nechutenstvo (anorexia) je zníženie až strata chuti do jedla. Príčinou nechutenstva môže byť infekcia
alebo iné akútne alebo chronické ochorenie rôznych systémov. Môže vzniknúť aj na psychogénnom
podklade. Extrémna forma nechutenstva, ktorá sa vyskytuje najmä u dospievajúcich dievčat sa nazýva
mentálna anorexia.
Nauzea je nutkanie na vracanie, ktoré býva často spojené aj s inými príznakmi ako sú: slabosť, bolesti
brucha, zníženie tlaku, zvýšená sekrécia slín.
Vracanie je reflexný dej, ktorý spočíva vo vyprázdnení žalúdka cez pažerák a ústnu dutinu. Pri hodnotení
vracania je dôležitá jeho frekvencia a charakter vývratkov. Vracanie nestrávenej potravy svedčí
o krátkodobom pobyte stravy v žalúdku. Prítomnosť žlče vo vývratkoch signalizuje prekážku pod ústím
žlčových ciest do čreva. Fekaloidný obsah vývratkov býva spojený s prekážkou v nižších častiach
gastrointestinálneho traktu.
Dysfágia (ťažkosti pri prehĺtaní) je pocit uviaznutia sústa v pažeráku. Je dôležitým príznakom ochorenia
pažeráku ale môže mať aj psychogénny podklad.
Hemateméza je vracanie s prítomnosťou krvi vo vývratkoch. Krv môže byť jasnočervená (nenatrávená),
čo znamená že zdroj krvácania je v hornej časti zažívacieho traktu (pažerák, žalúdok, duodénum).
Prítomnosť krvi vzhľadu kávovej usadeniny svedčí o natrávenej krvi zo žalúdka alebo nižších častí
tráviacej rúry.
Bolesti brucha môžu sprevádzať akékoľvek akútne alebo chronické ochorenie. Je potrebné analyzovať
charakter bolesti (kolikovitá: výrazná, záchvatovitá, periodická: opakuje sa v určitých časových
intervaloch, parietálna: lokalizovaná na postihnutý orgán, viscerálna: súvisí s inerváciou orgánu),
lokalizáciu, trvanie ako aj súvislosť s jedením, kašľom, močením a stolicou.
Meteorizmus (zvýšená plynnatosť) býva následkom poruchy trávenia niektorých živín, prejavuje sa
„nafúknutým“ bruchom z hromadenia plynov v čreve.
Zápcha je vyprázdňovanie tuhej stolice menej často ako tri krát za týždeň. Príčina zápchy v detskom veku
býva často psychogénna so zadržiavania stolice s následne vzniknutou poruchou pravidelného
vyprázdňovania. Inou príčinou môžu byť poruchy inervácie čreva.
Hnačka sa prejavuje častým vyprázdňovaním stolíc s riedkou konzistenciou. Akútna hnačka je následkom
akútneho črevného ochorenia vyvolaného vírusmi, baktériami či parazitmi. Chronická hnačka je v detskom
veku prejavom poruchy trávenia alebo vstrebávania živín.
Meléna je mazľavá dechtovito sfarbená stolica s natrávenou krvou. Zdroj krvácania býva najčastejšie
v horných úsekoch zažívacieho traktu.
Žltačka (ikterus) je žlté sfarbenie kože, sklér, slizníc a séra a je prejavom zvýšenej koncentrácie žlčového
farbiva – bilirubínu v krvi. Vyskytuje sa pri ochoreniach pečene, žlčových ciest ale aj pri zvýšenom
rozpade červených krviniek.

VYŠETROVACIE METÓDY TRÁVIACEHO SYSTÉMU
Pre správne stanovenie diagnózy je prvoradé dôkladné klinické vyšetrenie pacienta a vhodný výber
vyšetrovacích metód ako aj ich správna interpretácia.
V anamnéze sú dôležité údaje o ochoreniach tráviaceho traktu v rodine (niektoré sa vyskytujú familiárne).
V rámci osobnej anamnézy sú dôležité informácie o výžive u dojčaťa, údaje o predchádzajúcich chorobách
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a pri terajšom ochorení pátrame po prvých príznakoch ochorenia, či začiatok bol akútny alebo pomalý, či
ide o nové ochorenie alebo jeho recidívu.
Pri samotnom vyšetrení, pri obhliadke (aspexia) pacienta hodnotíme stav výživy, farbu kože, vlhkosť
slizníc a vzhľad brucha (vyklenuté, asymetrické, priebeh dychovej vlny). Brucho je potrebné v rámci
vyšetrenia prehmatať (palpácia) a zhodnotiť tak lokalizáciu bolesti, veľkosť pečene, sleziny, prípadne zistiť
prítomnosť patologického útvaru v bruchu. Doplňujúce je aj vyšetrenie poklepom (perkusia). Poklep na
brucho môže byť bolestivý pri zápalových ochoreniach, bubienkový pri veľkej plynatosti alebo skrátený pri
nádoroch. Činnosť čriev sa vyšetruje posluchom (auskultácia). Pri podozrení na náhlu príhodu brušnú
alebo patologické procesy v oblasti konečníka robíme aj manuálne vyšetrenie konečníka (per rectum).
Vyšetrenia pri ochoreniach pažeráka
Ultrasonografia (USG) je neinvazívna vyšetrovacia metóda pri diagnostike gastroezofagálneho refluxu
(GER), pri ktorej sa sleduje návrat žalúdočného obsahu do pažeráka. Po vypití tekutiny sa v priebehu 20
minút sleduje kardia a spätný návrat tekutiny do pažeráka.
Rádiodiagnostické vyšetrenie - ezofagografia je znázornenie pažeráka báryovou kontrastnou látkou.
Umožňuje diagnostiku zmenených anatomických pomerov pažeráka (zúženie, výchlipky, nádory).
Manometria. Manometriou je možné zmerať tlaky v rôznych úsekoch pažeráka, umožňuje podrobnú
analýzu jeho pohyblivosti, a preto je indikovaná pri podozrení na funkčnú poruchu.
Ezofagoskopia. Ezofagoskopické vyšetrenie umožňuje priame prehliadnutie vnútorných stien pažeráku.
Ezofagoskopia je indikovaná pri poruchách prehĺtania, pri podozrení na prítomnosť cudzieho telesa,
zúženie alebo ezofageálne varixy.
24 hodinová pH metria je najhodnotnejšou diagnostickou metódou na stanovenie refluxovej choroby. Pri
vyšetrení je do distálnej tretiny pažeráku zavedená elektróda, ktorá umožňuje kontinuálne (24 hod)
monitorovanie zmien pH.
Vyšetrenia pri ochoreniach žalúdka a dvanástnika
Laboratórne vyšetrenia. Z laboratórnych vyšetrení pri podozrení na ochorenie žalúdka a dvanástnika majú
význam predovšetkým serologické vyšetrenia na dôkaz infekcie Helicobacterom pylori, baktérie, ktorá
môže byť zodpovedná za vredovú chorobu žalúdka. Ešte spoľahlivejším vyšetrením na dôkaz infekcie je
ureázový výdychový test.
Gastroduodenofibroskopia. Najspoľahlivejšou vyšetrovacou metódou v diagnostike ochorení žalúdka a
dvanástnika je endoskopické vyšetrenie. Umožňuje vizualizáciu patologických zmien na sliznici žalúdka a
dvanástnika. Indikáciou na endoskopické vyšetrenie sú podozrenie na vredovú chorobu, chronické bolesti
brucha a pozitivita protilátok proti Helicobacteru pylori, malígne procesy a krvácanie z hornej časti
zažívacieho traktu. Pri endoskopickom vyšetrení je výhodou aj možnosť odberu bioptickej vzorky na
histologické vyšetrenie prípadne na dôkaz infekcie Helicobacterom pylori (mikroskopické, kultivačné
vyšetrenie).
Diagnostickým doplnkom gastroduodenofibroskopie je endoskopická ultrasonografia (EUS).
Vysokofrekvenčnými ultrasonografickými sondami, ktoré sa zavádzajú do tráviaceho traktu pomocou
endoskopu, je možné zobraziť črevnú stenu aj bezprostredne blízko sa nachádzajúce orgány a štruktúry.
Rádiodiagnostické vyšetrenia. Do nedávna bolo rontgenové vyšetrenie s použitím kontrastnej látky
najdôležitejšou vyšetrovacou metódou v gastroenterológii. Rontgenologicky je možné hodnotiť veľkosť,
tvar žalúdka, kontúry jeho stien, priechodnosť pyloru, tvar duodena a pasáž tenkým črevom. Jeho
nevýhodou je však veľká radiačná záťaž pre pacienta a možnosť nepresností v stanovení diagnózy,
v diagnostike vredovej choroby sa nepoužíva.
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Vyšetrenia pri ochoreniach tenkého čreva
Laboratórne vyšetrenia. Pri podozrení na primárny malabsorpčný syndróm - celiakiu je vhodným
skríningovým vyšetrením vyšetrenie protilátok proti gliadínu, retikulínu, endomýziu a tkanivovej
transglutamináze.
Rezorpčné testy. O funkcii čreva nás informujú aj rezorpčné testy, ktoré spolu s biochemickými
vyšetrovacími metódami síce nestanovia definitívnu diagnózu ale sú dobrými orientačnými vyšetreniami
ktoré usmernia správne stanovenie diagnózy. Najčastejšie sa používa xylózový test .
Výdychový laktózo-tolerančný test je určený na zistenie poruchy trávenia mliečneho cukru - laktózy.
Vodík je normálnou súčasťou vydychovaného vzduchu u človeka, vzniká výlučne bakteriálnym rozkladom
cukrov v hrubom čreve. Pri poruche trávenia mliečneho cukru je vo vydychovanom vzduchu vyšší obsah
vodíka.
Biopsia čreva je jedinou spoľahlivou vyšetrovacou metódou na diagnostiku primárneho malabsorpčného
syndrómu – celiakie. Biopsia sa vykonáva pomocou bioptickej sondy zavádzanej do duodenojejuna s
rontgenovou kontrolou. Po správnom umiestnení sondy sa odoberie vzorka, ktorá sa odošle na histologické
a enzymologické vyšetrenie.
Rádiodiagnostické vyšetrenia. Z rádiodiagnostických vyšetrení je na posúdenie morfologických zmien
na sliznici tenkého čreva najvhodnejším vyšetrením enteroklýza. Do proximálnej časti tenkého čreva sa
zavádza cievka, ktorou sa aplikuje kontrastná látka priamo do čreva spolu s podávaním metylcelulózy,
ktorá spôsobí vtláčanie kontrastu do stien čreva. Výsledkom je prehľadný snímok, ktorý zaznamenáva
detailnejšie zmeny na sliznici tenkého čreva
Endoskopia – Enteroskopia. Endoskopické vyšetrenie hornej časti tráviacej trubice rutinne zahrňuje
vyšetrenie dvanástnika až po dolný ohyb, avšak k vyšetreniu nižších častí tenkého čreva je potrebný
špeciálny prístroj – enteroskop. Vyšetrenie je veľkým prínosom pre priame posúdenie zmien na sliznici
tenkého čreva a pre možnosť odberu bioptickej vzorky.
Vyšetrenia hrubého čreva
Rádiodiagnostické vyšetrenie - irigografia je vyšetrenie hrubého čreva, pri ktorom sa kontrastná látka
aplikuje ako rektálny nálev po predchádzajúcej príprave a vyčistení hrubého čreva. Črevo sa prehliada pri
odliatkovej náplni za použitia tlaku a po vyprázdnení sa hodnotí reliéfová náplň. Irigografické vyšetrenie
informuje o uložení, šírke, dĺžke jednotlivých úsekov hrubého čreva. Znázorňuje aj stenózy, dilatácie a
tumory.
Endoskopické vyšetrenia. Rektoskopia - umožňuje vizualizáciu zmien na sliznici rekta a časti colon
sigmoideum. Rektoskopicky môžeme zistiť zdroj krvácania, hemorhoidy, polypy, nádory, zápalové
ochorenia ako aj ďalšie patologické procesy. Kolonoskopia - umožňuje vyšetriť celé hrubé črevo až po
cekálnu oblasť. Vyšetrenie si vyžaduje dôkladnú prípravu - vyčistenie hrubého čreva. Kolonoskopia je
indikovaná pri podozrení na ohraničené patologické procesy hrubého čreva. Výhodou endoskopických
vyšetrení je aj možnosť odberu bioptickej vzorky na upresnenie diagnózy.
Vyšetrenia pečene a žlčových ciest
Základné biochemické vyšetrenia. Medzi základné biochemické vyšetrenia patrí stanovenie bilirubínu,
ktoré napomáha pri diferenciálnej diagnostike žltačky. Pri poškodení funkcie pečene je narušená tvorba
bielkovín. Z laboratórnych vyšetrení je potrebné stanovenie koncentrácie bielkovín, albumínu, faktorov
zrážania (Quickov test - protrombínový čas) a enzýmu cholínesterázy. Pri podozrení na metabolické
ochorenie sa stanovujú koncentrácie bielkovín ceruloplazmínu a alfa1 – antitrypsínu. Následkom zníženej
syntézy močoviny v pečeni predovšetkým v pokročilých štádiách ochorenia, je možné v krvi zaznamenať
vysoké koncentrácie amoniaku.
Enzýmy. K základným vyšetreniam pečene patrí stanovenie aktivity enzýmov, ktoré informujú o poškodení
pečeňovej bunky, respektíve o poruche vylučovania žlče. K týmto enzýmom patria: a) enzýmy zvýšené pri
poškodení pečeňovej bunky: (alanínaminotransferáza-ALT, aspartátaminotransferáza-AST,
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laktátdehydrogenáza-LD) b) enzýmy zvýšené pri cholestáze: (alkalická fosfatáza-ALP,
gamaglutamyltransferáza-GMT)
Imunologické vyšetrenia.V rámci imunologického vyšetrenia má význam stanovenie koncentrácii
jednotlivých imunoglobulínov (IgG, IgM, IgA) ktoré sú síce nešpecifické ale môžu pomôcť v diferenciálnej
diagnostike pečeňového ochorenia. Pri podozrení na autoimunitné ochorenie pečene sa stanovujú
autoprotilátky.
Serologické vyšetrenia. Na určenie etiológie akútnych hepatitíd má význam určovanie niektorých
antigénov a protilátok (HbsAg, protilátky proti hepatitíde A a C).
Ultrasonografia (USG) má dôležité postavenie v diagnostike ochorení pečene a žlčníka.
Ultrasonografické vyšetrenie je zamerané na určenie difúznych zmien v pečeni (cirhóza, stukovatenie),
ložiskových zmien (nádory, cysty) ako aj na diagnostiku ochorení žlčníka (kamene, zápal).
Perkutánna transhepatálna cholangiografia (PTC). Pod rontgenovou kontrolou sa zavedie flexibilná
ihla do väčšieho intrahepatálneho žlčovodu a instiláciou kontrastnej látky sa naplnia žlčovody. Výsledkom
je zobrazenie žlčových ciest a zistenie ich priechodnosti.
Endoskopická retrográdna cholangiopankreatografia (ERCP). Pri vyšetrení sa za pomoci
gastrointestinálneho fibroendoskopu s bočnou optikou vyhľadá vyústenie žlčových a pankreatických ciest.
Ústie sa nasonduje katétrom, ktorým sa vstrekne kontrastná látka. Vyšetrením je možné zobraziť
pankreatické a žlčové cesty, a tak posudzovať ich priechodnosť.
Transkutánna splenoportografia je určená na posúdenie priechodnosti doležitého cievneho (portálneho)
riečišťa pečene. Zobrazenie lienoportálneho riečišťa sa uskutočňuje transkutánnym vstreknutím kontrastnej
látky do hilu sleziny.
Kavografia a manometria sú kontrastné vyšetrenia, ktoré slúžia na zobrazenie dolnej dutej žily.
Počítačová tomografia (CT). Indikáciou na vyšetrenie sú predovšetkým ložiskové a difúzne pečeňové
procesy (nádory, metastázy, cysty, nodulárne hyperplázie, abscesy). V hepatologickej diagnostike sa
využíva až po predchádzajúcom sonografickom vyšetrení, ktoré neprinieslo jednoznačný záver.
Magnetická rezonancia (MRI). Výhodou tejto vyšetrovacej metódy je skutočnosť, že nepoužíva
ionizujúce žiarenie. Vyšetrovacia metóda je vhodná na dobré zobrazenie najmä ciev aj bez nutnosti
aplikácie kontrastnej látky.
Scintigrafia pečene a žlčových ciest. K rádionuklidovému zobrazeniu sa využíva schopnosť hepatocytov
vychytávať z krvného obehu niektoré látky a vylučovať ich do žlčových ciest. Scintigrafické vyšetrenie je
zamerané na určenie veľkosti, tvaru, uloženia pečene ako aj jej prípadných ložiskových alebo difúznych
zmien.
Biopsia pečene umožní odber vzorky z pečene na histologické vyšetrenie za účelom spresnenia diagnózy
pečeňového ochorenia.
Laparoskopia predstavuje prehliadnutie pečene, žlčníka a sleziny. Pri ložiskových zmenách je možnosť
cielenej biopsie.
Vyšetrenia pankreasu
Stanovenie aktivity enzýmov v sére a moči patrí k základným vyšetreniam pri ochoreniach pankreasu.
Zvýšené koncentrácie amylázy a lipázy v sére sú zaznamenané pri zápaloch pankreasu.
Vyšetrenie stolice. Znížený obsah enzýmov trypsínu a chymotrypsínu v stolici informuje o nedostatočnej
funkcii pankreasu.
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Vyšetrenie duodenálnej šťavy. Aktivitu pankreatických enzýmov je možné stanovovať aj v duodenálnej
šťave. Vyšetrenie duodenálnej šťavy sa využíva aj na určenie prítomnosti parazitov, žijúcich práve
v dvanástniku – giardia (lamblia).
Vyšetrenie chloridov v pote sa robí za účelom diagnostikovania cystickej fibrózy. Potenie sa stimuluje
pilokarpínovou iontoforézou. Získaný pot sa odsáva na presne odvážený filtračný papierik.
Glukózo - tolerančný test je patologický u pacientov pri pokročilej pankreatickej nedostatočnosti, pri
poškodení endokrinnej funkcie pankreasu. Vyšetrujú sa hladiny glykémie po perorálnom podaní glukózy.
Rádiodiagnostické vyšetrenie pankreasu. Na natívnej snímke je možné nájsť kalcifikáty v pankrease .
Cielená angiografia a splenoportografia sú určené na zobrazenie ciev pankreasu. Splenoportografia
umožňuje zobraziť zúženie lienálnej vény a poruchy jej prítoku. ERCP (Endoskopická retrográdna
cholecystopankreatografia) určená na zistenie morfologických zmien pankreatických vývodov.
Z rádiodiagnostických vyšetrení má význam aj počítačová tomografia a magnetická rezonancia na
objasnenie patologických zmien v pankrease.
Ultrasonografické vyšetrenia pankreasu je najvýznamnejšou neinvazívnou vyšetrovacou metódou,
pomocou ktorej môžeme zistiť morfologické zmeny pankreasu, jeho veľkosť.
Vyšetrenie stolice
Biochemické vyšetrenia. Pri biochemickom vyšetrení stolice určujeme pH stolice ktoré je za
fyziologických podmienok 6 - 7. Znížené hodnoty pH sa vyskytujú pri akútnych enteritídach a malabsorpcii
cukrov, pH vyššie pri celiakii a cystickej fibróze. Krv v stolici (okultné krvácanie) vyšetrujeme
benzidínovou skúškou. Pri vyšetrovaní stolice na okultné krvácianie musí byť u pacienta zo stravy
vylúčené mäso a listová zelenina. Pacient nesmie užívať preparáty železa.
Mikroskopické vyšetrenie stolice. Mikroskopickým vyšetrením stolice môžeme zistiť prítomnosť
parazitov. Parazity môžeme dokázať priamo v stolici, prípadne na dôkaz vajíčok mrle ľudskej sa môže
použiť metóda perianálneho zlepu. Priesvitná lepiaca páska sa nalepí ráno na perineum, kde sa prípadne
nachádzajú naložené vajíčka parazita, ktoré je možné mikroskopicky potvrdiť.
Mikrobiologické vyšetrenie stolice je potrebné na dôkaz vyvolávateľov infekčnej hnačky (baktérie,
vírusy, pliesne).

20.

ENDOKRINNÝ SYSTÉM
Doc. MUDr. Ľudmila Košťalová, CSc.
Žľazy s vnútornou sekréciou predstavujú špeciálne orgány, ktoré vylučujú do krvného riečišťa veľmi
účinné látky – hormóny, ktoré regulujú rôzne funkcie organizmu. Hormóny zasahujú do:
• metabolizmu tukov, cukrov a bielkovín

•
•
•

ovplyvňujú rast , stavbu tela – kostry, funkciu svalov
sexuálnu diferenciáciu, vývoj sekundárnych pohlavných , menštruačný cyklus a fertilitu
stav výživy

Endokrinný systém spolu s nervovým a imunitným systémom tvorí integrovanú regulačnú sústavu
organizmu. Endokrinné orgány sú pod vplyvom CNS. Mozog tvorí produkty – neurotransmitery a rilízing
(uvoľňujúce) hormóny, ktoré následne cez hypofýzu regulujú činnosť jednotlivých žliaz. Hormóny
vytvorené v žľazách zasa spätnou väzbou informujú mozog, či je ich sekrécia dostatočná. Toto vzájomné
ovplyňovanie sa nazývame spätnou väzbou. Spätná väzba môže byť pozitívna, to znamená, že keď je
v tkanivách nedostatok hormónu a je potrebné, aby sa jeho produkcia zvýšila, musí sa zvýšiť produkcia aj
jeho „nadradeného“ hormónu v CNS. Negatívnou spätnou väzbou nazývame naopak stav, kedy nadmerná
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sekrécia hormónu v žľaze (napr. nadmerná produkcia tyroxínu pre tyreotoxikóze), utlmí produkciu
„nadradeného hormónu (v tomto prípade produkciu TSH).
Hormóny sú prenášané krvou k jednotlivým orgánom, ktoré majú špecifické receptory, na ktoré sa
naväzujú a spúšťajú kaskádu dejov, ktorých výsledkom je aktivácia biochemických pochodov v bunke.
Hormóny sa tvoria buď v špeciálnych orgánoch (štítna žľaza, hypofýzy, nadoblička, prištítne telieska,
gonády, pankreas), ale môžu ich tvoriť aj jednotlivé tkanivá (pečeň a rastová platnička – tvorí inzulínu
podobný rastový faktor – 1 - IGF-I).

ETIOLÓGIA ENDOKRINNÝCH OCHORENÍ U DETÍ.
Hormonálne podmienené ochorenia v detskom veku majú svoju špecificitu, ktorá súvisí s tým, že detský
organizmus sa vyvíja a postupne sa mení v dospelého jedinca. Preto sú niektoré ochorenia, ktoré sa
vyskytujú len detskom veku a ich klinický priebeh je odlišný od priebehu ochorenia dospelého jedinca
(napr. kongenitálna hypotyreóza, vrodená adrenálna hyperplázia nadobličky, nedostatok rastového
hormónu).
Počas intrauterinného života vývoj dieťaťa ovplyvňujú hormóny produkované matkou. Hormóny
prechádzajú placentou do obehu dieťaťa. Po 12. týždni plod si postupne dokáže tvoriť hormóny sám a tieto
vlastné hormóny ovplyvňujú jeho vývoj. Pri vrodenom defekte tvorby môže prísť k poškodeniu vývoja
dieťaťa (defekt 21-hydroxylázy v nadobličkách vedie ku vzniku kongenitálneho adrenogenitálneho
syndrómu, ktorý je u dievčat sprevádzaný malformáciou vonkajšieho genitálu). Po narodení dieťa môže
poruchu endokrinného systému získať, či už následkom zápalového procesu (autoimúnny proces) alebo
poškodením (nádorom, ožiarením, zakrvácaním). Niektoré endokrinné ochorenia sa častejšie spájajú s
niektorými syndrómami s chromozómovými aberáciami (Turnerov syndróm- dysgenéza gonád, Downov
syndróm- autoimúnne tyreoiditídy)

PRÍZNAKY CHORÔB ENDOKRINNÉHO SYSTÉMU.
Poruchy rastu- znížený rast najčastejšie vzniká pri nedostatku rastového hormónu (STH) - hypopituitárny
nanizmus, alebo z nedostatku hormónov štítnej žľazy, hypotyreóza. Často sa za retardáciou rastu skrývajú
neendokrinné, chronické, dlhotrvajúce ochorenia (vrodené srdcové chyby), vrodené vývojové chyby kostry
(achondroplázia) alebo liečba kortikoidmi (reumatoidná artritída, ulcerózna kolitída, astma).
Nadmerný, zvýšený rast v novorodeneckom veku sa vyskytuje pri hyperinzulinémii plodu počas
intrauterinného obdobia (novorodenci diabetických matiek) alebo postnatálne, pri hyperinzulinémii
z hyperplázie β-buniek Langerhansových ostrovčekov (Beckwikov-Wiedemannov syndróm). Ak dieťa
nadmerne rastie, môže vzniknúť gigantizmus (adenóm hypofýzy produkujúci STH). Ak má už uzavreté
rastové štrbiny a telo nemôže rásť do dĺžky, rastú len akrálne časti (brada, prsty na rukách a nohách,
nadočnicové oblúky), vzniká akromegália. Deti s neliečenou nadprodukciou hormónov štítnej žľazy,
hypertyreózou, rastú rýchlejšie. Zrýchlenie rastu nastáva pri produkcii sexuálnych hormónov, preto je
potrebné sa pozdrieť, či dieťa neide do predčasnej puberty. U týchto detí počiatočné zrýchlenie rastu vedie
k predčasnému uzáveru rastových štrbí, v dôsledku čoho zostávajú menšími.
Poruchy výživy -nadmerná výživa- až obezita vzniká pre nadmernej produkcii hormónov nadobličiekglukokortikoidov. Obezita pri Cushingovom syndróme alebo Cushingovej chorobe sa vyznačuje tým, že
dochádza k ukladaniu tuku najmä na hrudníku a v tvári (mesiačikovitá tvár), pričom končatiny zostávajú
tenkými. Z ďalších príznakov sa vyskytujú strie na koži, hypertenzia, svalová slabosť, hyperglykémia
a zaostávanie v raste. Deti, ktoré majú nedostatok hormónov štítnej žľazy, pri hypotyreóze,môžu tiež trpieť
obezitou. Deti s nedostatkom rastového hormónu (hypopituitárni nanici) majú zmnožené tukové tkanivo
najmä na tele, s nápadne guľatou tvárou.
Nedostatočná výživa, chudnutie - sprevádza spolu s potením a nekľudom nadprodukcia hormónov štítnej
žľazy - tyreotoxikóza. Neprospievnie so svalovou slabosťou, opakovaným vracaním až kolapsom, býva pri
nedostatočnej sekrécii hormónov nadobličiek - hypokortikalizmus. Dieťa chudne pri vyvíjajúcom sa
diabetes mellitus 1.typu .V období puberty je častou príčinou chudnutia chorobné odmietanie potravymentálna anorenia.
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Nadmerný príjem a strata tekutín (polydipsia a polyúria) je pri nedostatočnej sekrécii antidiuretického
hormónu - diabetes insipidus centralis alebo pri necitlivosti obličkových tubulov na tento hormón -periférny
typ diabetes insipidus. Dieťa nielen často pije a močí, ale pri nedostatočnom príjme tekutín dochádza
k dehydratácii (suché sliznice, znížený turgor kože). Podobné príznaky, ktoré sa rýchlo vyvíjajú, sa môžu
vyskytnúť pri cukrovke (diabetes mellitus 1.typu).
Deformity kostí, varozita dolných končatín, deformity hrudníka a zmena tvaru hlavy sú prejavom
nedostatku alebo porúch metabolizmu D vitamínu, rachitídy, alebo pri nadmernej strate fosforu obličkami,
tzv. fosfátový diabetes.
Kŕče, poruchy vedomia môžu byť následkom metabolických zmien, ako napr. pri hyperglykémii
(diabetes mellitus) alebo hypoglykémii (nadmerné podanie inzulínu pri diabetes mellitus, vrodený
hyperinzulinizmus). Tetania, hypokalciemické kŕče bývajú pri nedostatočnej produkcii parathormónu
(autoimúnny proces v prištítnych telieskach), alebo pri necitlivosti na parathormón, pri hystérii v spojitosti
s hyperventiláciou pacienta.
Malformácie vonkajšieho genitálu u novorodenca poukazujú na zmeny počas intrauterinného vývoja.
Príčina môže byť u dievčat v nadobličkách (kongenitálna adrenálny hyperplázia), u chlapcov
v semenníkoch (enzymopatie), alebo u oboch pohlaví pri chromozomálnych aberáciách ( skrížená
gonadálna dysgenéza).
Zmeny ochlpenia – nadmerné ochlpenie u dievčat na miestach, kde sa vyskytuje len u chlapcov –
hirzutizmus – objavuje sa pri nadobličkových enzymopatiách (kongenitálna adrenálna hyperplázia),
nádoroch nadobličiek a vaječníkov.
Poruchy nástupu puberty a poruchy menštruačného cyklu – môžu byť jedným zo symptómov
nedostatočnej sekrécie buď gonadotropínov z hypofýzy alebo v dôsledku poruchy vývoja a poškodenia
gonád.

VYŠETRENIA ENDOKRINNÉHO SYSTÉMU
Anamnéza.
V rodinnej anamnéze sa informuje o výške matky a otca, prípadne o nástupe a priebehu puberty rodičov,
napr. kedy otec najviac vyrástol, v akom veku matka dostala menštruáciu. Z ochorení v rodine sa
zameriavame na výskyt endokrinných a autoimúnnych ochorení.V osobnej anamnéze je dôležité
perinatálne obdobie (pôrodná dĺžka a pôrodná hmotnosť, komplikácie počas pôrodu), somatické odchýlky –
u chlapcov retencia semenníkov, mikropenis, malformácie genitálu, edémy chrbta nôh (Turnerov syndróm),
prolongovaný ikterus (kongenitálna hypotyreóza).Zaujíma nás ďalší psychomotorický vývoj dieťaťa,
dodávka D vitamínu, údaje o raste a hmotnosti, prípadne nástupe puberty. V terajšom ochorení sa okrem
dôvodov návštevy lekára spýtame na výskyt kŕčov, poruchy vedomia, množstvo príjmu a výdaja tekutín,
chuť do jedla, prítomnosť obstipácie, zmeny v hmotnosti dieťaťa, prípadne na to, ako sa dieťa učí.
Fyzikálne vyšetrenie
Somatické vyšetrenie začíname posúdením celkového stavu dieťaťa. Zistíme jeho hmotnosť a dĺžku,
zmeriame tlak krvi a frekvenciu srdca.
Aspexia – vyšetrie zrakom patrí k dominantnému vyšetreniu v endokrinológii.Všímame si zmeny na koži
(vitiligo – autoimúnna tyreoiditáda), trofické zmeny na nechtoch (ochorenia štítnej žľazy), výživu,
malformácie kostry (pri rachitíde), rôzne dysmorfické stigmy (Turnerov syndróm, Downov syndróm)),
ktoré by nám mohli upozorniť na niektoré geneticky podmienené ochorenia. Všimneme si vonkajší genitál,
prípadne malformácie genitálu a posúdime štádium puberty podľa Tannera .
Palpácia – pohmatom vyšetrujeme najmä štítnu žľazu, pri ktorej si okrem veľkosti všímame jej
konzistenciu a prítomnosť uzlíkov. U chlapcov palpujeme semenníky v skróte (veľkosť, konzistencia).
Palpáciou si všímeme veľkosť veľkej fontanely u dojčiat, prítomnosť rachitického ruženca pri rachitíde. Pri
cystách ovárií môžeme nájsť bolestivé podbruško.
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Auskultácia – počúvame najmä srdce pre ochoreniach štítnej žľazy. Výskyt tachykardie so šelestom býva
pri tyreotoxikóze, naopak bradykardia s tupými ozvami pri hypotyreóze.
Laboratórne vyšetrenia
Stanovujeme hladiny hormónov buď z jednorazového odberu alebo počas dynamických testov. Pacient
musí byť pred odberom nalačno a je vhodné, aby sa odbery robili v tom istom čase, najlepšie o 8 hodine
ráno. Hladiny hormónov sa v priebehu dňa menia a väčšina hormónov má najvyššiu hladinu medzi 6-8
hodinou ráno. Princípom dynamického (stimulačného) testu je navodenie určitej štandardnej situácie
v oragnizme, pri ktorej hodnotíme typ odpovede – primeraná odpoveď alebo nedostatočná odpoveď (napr.
vyplavenie rastového hormónu na hypoglykémiu).
Zobrazovacie metódy
Základnou zobrazovacou metodikou je sonografia (USG), ktorá dokonale zobrazí štítnu žľazu, prišťítne
telieska, pankreas, nadobličky, vaječníky a semenníky. Ak je nález na sonografii negatívny a napriek tomu
podľa výsledkov sa predpokladá vážny patologický proces, vyšetrenie sa doplní o počítačovú tomografiu
(CT) alebo magnetickú rezonanciu (MRI). Intrakraniláne procesy (nádory) najlepšie zobrazíme
magnetickou rezonanciou.

21.

OBLIČKY

A MOČOVÉ CESTY
MUDr. Margaréta Gecíková
Úlohou obličiek je:

•

účasť pri udržiavaní homeostázy vnútorného prostredia t.j. účasť pri udržiavaní vodného a soľného
hospodárenia organizmu a acidobázickej rovnováhy

•
•

vylučovanie odpadových produktov metabolizmu a detoxikácia cudzorodých látok
endokrinná činnosť (produkcia renínu, kinínov, prostaglandínov, erytropoetínu, účať na tvorbe D
vitamínu), a tým účasť na regulácii krvného tlaku, erytropoézy, metabolizmu Ca,P

ANATOMICKÉ A FUNKČNÉ ZVLÁŠTNOSTI UROPOETICKÉHO SYSTÉMU U DETÍ
Obličky sú párový orgán, uložený v dutine brušnej retroperitoneálne, paravertebrálne vo výške stavcov
Th 12 a L 3, pravá zvyčajne asi o polovicu stavca nižšie ako ľavá. U donoseného novorodenca má oblička
hmotnosť okolo 20-30g, postupne v puberte 120-170g, v dospelosti váži oblička do 300g. Vo včasnom
detstve sú obličky relatívne väčšie, predstavujú až 0,75% telesnej hmotnosti.
Fetálne obličky začínajú pracovať v 4. lunárnom mesiaci, 1. deň života močí 92% novorodencov, 2. deň
99% a 3.deň už všetci. 1.a 2. deň močí novorodenec 2-6x/24 hod, potom 5-25x/24hod, postupne sa
frekvencia močenia znižuje, v 1. roku veku je okolo 15x/deň, v 3. roku veku okolo 10x/deň
a v predškolskom a školskom veku 6-7x/deň. U novorodenca je nízka relatívna hustota moču a osmolalita
moču sa blíži osmolalite plazmy, postupne sa jej hodnoty zvyšujú. U zdravého dieťaťa sa relatívna hustota
moču pohybuje v závislosti od stravy medzi 1001-1032, čomu zodpovedá osmolalita 40-1200 mOsmol/kg.
Pri narodení je prítomný plný počet nefrónov, t.j.1 až 1,3 milióna v každej obličke. Z nich len 30% je
zrelých, ostatné funkčne i štrukturálne dozrievajú v priebehu prvých 2 rokov života. Táto nezrelosť sa
prejavuje znížením jednotlivých funkcií obličiek, čo si treba uvedomiť napr. pri stanovení správnej výživy
novorodenca a dojčaťa. Pri neprimeranej dodávke vody a solí v potrave, pri chorobných stavoch,
spojených s vyššími stratami telesných tekutín, ale aj pri neadekvátnej rehydratačnej liečbe, umožňuje
znížená funkcia nezrelých „dojčeneckých“ obličiek ľahší vznik dehydratácie či edémov. Pri aplikácii liekov
si tiež treba uvedomiť obmedzemú eliminačnú schopnosť obličiek vo včasnom detstve.

KLINICKÉ PRÍZNAKY OCHORENÍ UROPOETICKÉHO SYSTÉMU
Pri ochoreniach uropoetického systému (US) sa stretneme s typickými príznakmi, ako bolestivé močenie
či poruchy močenia, lumbalgia, prítomnosť opuchov, krvavý moč či hypertenzia. Častejšie sa však zisťujú
len nešpecifické príznaky, ako nechutenstvo, neprospievanie, hnačky, vracanie, subfebrility alebo
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hyperpyrexia. Ak takéto príznaky perzistujú, alebo sú spojené napr. s opakovanou dehydratáciou či
acidózou, treba vylúčiť aj ochorenie obličiek
V anamnéze zisťujeme výskyt ochorení obličiek a močových ciest u rodinných príslušníkov, dôležité sú aj
údaje o systémových ochoreniach, poruche sluchu, a vrodených vývinových chybách.
V osobnej anamnéze nás zaujímajú nedávno prekonané ochorenia dýchacích ciest, hnačky alebo kožné
ochorenia, ktoré môžu spúšťať po období latencie reťaz imunologických reakcií, vedúcich k vzniku
glomerulonefritídy. Dôležité sú údaje o bolesti pri močení, dyzúrii, ktoré môžu sprevádzať infekcie
močových ciest, prípadne o výskyte kolikovitej bolesti pri močových kameňoch, alebo spojení bolestí
chrbta s horúčkou pri akútnom bakteriálnom zápale obličiek, pyelonefritíde. Rovnako dôležité sú aj
informácie o smäde, vrátane nočného smädu, a zvýšenom príjme tekutín, ktoré môžu byť spojené
s poruchou koncentračnej schopnosti obličiek, či nešpecifické príznaky ako zvýšená únavnosť, zmeny
chovania, neprospievanie, bolesti hlavy, kĺbov, kostí, a iné extrarenálne príznaky, ktoré môžu byť už
prejavom obličkovej nedostatočnosti.
Dôležité sú údaje o diuréze, frekvencii močenia a poruchách vyprázdňovania. Normálna diuréza okrem
prvých dní života dosahuje 15-20ml moču /kg /24hod, resp. 0,5-1,0 ml/kg/hod. Menšiu diurézu označujeme
ako oligúria. Sprevádza ochorenia obličiek, pri ktorých dochádza k zníženej funkcii obličiek, rozvinuté
štádium nefrotického syndrómu, ale aj stavy spojené s dehydratáciou organizmu. Opakom je polyúria, teda
nadmerná diuréza, napr. pri poruche koncentračnej schopnosti alebo neadekvátnej odpovedi na
antidiuretický hormón. Môže však sprevádzať aj „neobličkové“ ochorenia ako centrálny diabetes insipidus
a diabetes mellitus. Polyúriu sprevádza zvýšený pocit smädu, polydypsia.
Ak je diuréza pod 0,2ml/kg/hod, hovoríme o zástave tvorby moču a teda aj zástave močenia, anúrii.
Dochádza k nej pri obličkovom zlyhaní. Pozor, oligúriu a anúriu si nemožno zamieňať s retenciou moču,
kedy sa moč tvorí, ale v dôsledku organickej alebo funkčnej prekážky v odtoku moču sa močový mechúr
nevyprázdňuje.
Ako polakisúria sa označuje časté močenie s nutkaním, alebo len časté nutkanie s málo kvapkami moču,
nyktúria je nočné močenie. Medzi poruchy vyprázdňovania patrí aj inkontinencia, čo je neschopnosť udržať
moč, ktorý samovoľne odteká, ďalej už spomínaná retencia, a paradoxná ischuria, čo je samovoľný odtok
moču pri retencii, tzv. pretekanie mechúra. Osobité miesto patrí enuréze, mimovoľnému močeniu,
pomočovaniu dennému alebo nočnému, vo veku, kedy sa už močenie ovláda vôľou.

VYŠETROVANIE UROPOETICKÉHO SYSTÉMU
V celkovom objektívnom náleze sledujeme výšku, hmotnosť, krvný tlak, stav hydratácie, farbu a kvalitu
kože, ako aj prejavy poruchy hemostázy, ako sú petéchie či sufúzie, typické pri vaskulitídach, ktoré bývajú
spojené s nefritídou, napr. pri Schönleinovej Henochovej purpure. Prítomnosť motýľového exantému na
lícach a nose môže byť známkou systémového lupus erytematosus, pri ktorom často dochádza k závažnej
nefritíde.
Pri akútnom horúčkovitom ochorení s celkovou schvátenosťou, bolesťami brucha vyšetríme aj tapotement,
bolestivosť úderu hranou dlane na lumbálnu oblasť pod rebrovým oblúkom obojstranne. Býva pozitívny pri
akútnej pyelonefritíde. Pri retencii moču môžeme nad symfýzou hmatať horný okraj naplneného močového
mechúra. Vyšetríme genitál a perianálnu oblasť, kde môžu byť prejavy zápalu alebo malformácie.
Všímame si prítomnosť opuchov (edémov). U pacienta s opuchmi viečok, genitálu a predkolení pátrame aj
po prítomnosti ascitu, auskultačne kontrolujeme prítomnosť fluidothoraxu. Mierne edémy viečok, ktoré
môžu byť prítomné len v ranných hodinách, pozorujeme pri akútnych glomerulonefritídach, výraznejšie až
masívne edémy prípadne až presiaknutie celého podkožia - anasarku, pozorujeme pri nefrotickom
syndróme. Opuchy kĺbov s patologickým nálezom v moči nás upozornia na možnosť nefritídy pri
systémovom ochorení. Na vrodenú vývinovú chybu US treba myslieť pri výskyte iných kongenitálnych
anomálií a niektorých malformácií tváre, ako hypertelorizmus, výrazné epikanty, nízko nasadajúce ušnice,
malformácie ušníc, sploštený koreň nosa, malá brada, gotické podnebie.
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Fyzikálno-chemické vlastnosti moču
Normálne sfarbenie moču je svetložlté. Koncentrovaný moč je tmavší (pri horúčke, zníženom prívode alebo
zvýšenom výdaji tekutín). Farba moču sa mení v závislosti od patologických prímesí. Krv z dolných
močových ciest farbí moč do ružovočervena, niekedy aj s prítomnosťou krvných zrazenín, pri krvácaní
z obličiek je moč skôr hnedočervený. Tmavšie odtiene hnedočervenej farby, prirovnávanej k farbe čierneho
piva, má moč obsahujúci bilirubín a urobilinogén pri ochoreniach pečene. Farbu moču menia aj niektoré
lieky (furantoin, B komplex) alebo potraviny (cvikla, čierne ríbezle).
Čerstvo vylúčený moč je priehľadný. Zákal môže spôsobiť prítomnosť nadbytku solí, ktoré sa v moči
vyskytujú aj normálne, ale aj hnis alebo prítomnosť baktérií. Zápach čerstvého moču je ľahko aromatický,
dlhším státím na vzduchu sa mení na amoniakálny. Pri zvýšenom obsahu ketónov cítiť ovocný zápach,
rozkladajúce sa baktérie, krv a hnis menia zápach na hnilobný. Typický zápach moču je pri fenylketonúrii
(myšací) alebo hypervalinémii (mačací). Reakcia moču sa v závislosti od príjmu a zloženia stravy
pohybuje od pH 4,5 do 8,5, pri adekvátnej zmiešanej bielkovinovej strave zvyčajne medzi pH 5,0-7,0.
Prítomnosť kamienkov v moči môže trvale posúvať moč ku kyslým alebo zásaditým hodnotám, prítomnosť
baktérií v moči posúva pH nad 6,0. Hodnota pH v moči sa mení paralelne s pH v krvi, pri paradoxných
zmenách pH v moči a krvi treba myslieť na poruchu acidifikačnej schopnosti tubulárnych buniek.
Relatívna hustota moču vyjadruje koncentráciu molekúl v moči. Meriame ju urometrom. Pred meraním
moč ochladíme na teplotu, ktorú udáva urometer. Určenie relatívnej hustoty moču hustomerom nie je
celkom presné, výsledok ovplyvňujú patologické prímesy v moči. Meranie osmolality, ktorá závisí od
množstva osmoticky aktívnych látok v moči je presnejšie. Robí sa v biochemickom laboratóriu
osmometrom. Meranie osmolality je z praktického hľadiska u detí výhodnejšie. Kým na určenie relatívnej
hustoty treba 50ml moču, na vyšetrenie osmolality postačujú 1-2ml.
Chemické vyšetrenie moču môžeme robiť pomocou testovacích papierikov, alebo klasicky, pomocou
chemických reagencií. Dokazujeme prítomnosť krvi, bielkoviny, glukózy, ketónov, a žlčových farbív.
Testovacie papieriky umožňujú semikvantitatívne vyšetrenie. Sú impregnované chemikáliami, ktoré pri
styku s príslušnou vyšetrovanou patologickou prímesou v moči dávajú farebnú reakciu, intenzitu ktorej
odčítame porovnaním s farebnou škálou testovacej súpravy. Dá sa testovať viac látok naraz (Heptaphan,
Hexaphan, Labstix), alebo izolovane (Albuphan, Hemophan, Glucophan, Nitriphan). Výhodou je možnosť
použitia v ambulancii, v teréne, aj samotným pacientom v domácnosti. Nevýhodou je možnosť falošne
pozitívnej reakcie. Odčítanie farebnej škály po ponorení testovacieho papierika do moču je potrebné v čase,
určenom výrobcom, a preto nemusí byť rovnaké pre všetky vyšetrované látky. Spoľahlivejšie vyšetrenie
patologických prímesí v moči je laboratórne vyšetrenie moču v skúmavkách s použitím chemických
reagencií.
Hematúria, prítomnosť krvi v moči, môže byť makroskopická alebo mikroskopická. Pri makroskopickej
hematúrii je dôležité zistiť miesto krvácania. Orientačne nám pomôže skúška 3 pohárov. Pri nej pacient
v priebehu močenia zachytí moč do 3 pohárov. Ak sa hematúria vyskytuje len v prvom pohári, t.j. na
začiatku močenia, pochádza najskôr z močovej rúry. Ak je prítomná na konci močenia, predpokladaný
zdroj krvácania je močový mechúr. Pri výskyte makroskopickej hematúrie vo všetkých 3 pohároch, t.j.
v priebehu celého močenia sa veľmi pravdepodobne jedná o krvácanie z obličiek.
Presnejšie určenie miesta krvácania nám poskytne zhodnotenie tvaru erytrocytov, a to nielen pri
makroskopickej, ale aj mikroskopickej hematúrii. Vychádzame pritom z poznatku, že erytrocyty, ktoré
vnikli do moču až v dolných močových cestách majú zachovaný normálny tvar, označujeme ich ako
neglomerulárne. Naproti tomu erytrocyty ktoré sa do moču dostali prechodom cez bazálne glomerulárne
membrány, tzv. glomerulárne erytrocyty, vykazujú rôzne zmeny tvaru. Vyšetrenie sa robí z močového
sedimentu mikroskopicky, po sfarbení erytrocytov eozínom alebo bez farbenia, vo fázovom mikroskope,
novšie sa používa určenie tvaru erytrocytov prietokovou cytometriou.
Ak pri chemicky pozitívnej hematúrii nezistíme súčasne aj mikroskopicky prítomnosť erytrocytov
v močovom sedimente, môže sa jednať o hemoglobinúriu alebo myoglobinúriu, ktoré potvrdíme
a navzájom odlíšime spektrofotometricky alebo elektroforeticky.
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Proteinúria, prítomnosť bielkovín v moči, je možná aj za fyziologických okolností. V takom prípade je jej
hodnota nízka a bežnými chemickými metódami sa nedetekuje. Patologická prítomnosť bielkovín v moči
býva pri poruche na úrovni glomerulárneho filtra, ako je to pri glomerulonefritídach, nefrotickom
syndróme, alebo pri poruche rezorpcie bielkovín v tubuloch, pri ich toxickom poškodení alebo vrodenom
enzymatickom defekte. Môže byť prítomná aj pri infekciách obličiek a močových ciest. Proteinúria môže
byť prechodná, sem zaraďujeme aj ortostatickú proteinúriu, ktorá sa vyskytuje v moči len po státí a pohybe,
a ponámahovú proteinúriu, ktorú zistíme po zvýšenej fyzickej námahe. Prechodná proteinúria nebýva
spojená s významnejším poškodením obličiek.
Bližšie rozdiferencovať jednotlivé druhy bielkovín v moči nám pomôže polyakrylová gelová elektroforéza
bielkovín v moči (SDS PAGE), ktorá spoľahlivo rozlíši bielkoviny podľa molekulárnej hmotnosti. Ak sa do
moču vylučujú len bielkoviny s nižšou molekulovou hmotnosťou, hovoríme o selektívnej proteinúrii,
pokiaľ sú prítomné aj bielkoviny s vyššou molekulovou hmotnosťou, hovoríme o neselektívnej proteinúrii,
ktorá je prognosticky závažnejšia.
Pri chemicky pozitívnom náleze patologickej proteinúrie je dôležité stanoviť kvantitatívnu proteinúriu.
Stanovíme množstvo vylúčenej bielkoviny v moči za časovú jednotku 12 alebo 24 hodín. Horná hranica
proteinúrie u zdravých detí je 150, v puberte až 300 mg/24 hodín. Kvantitatívnymi metódami stanovíme aj
index selektivity, t.j. pomer klírens bielkovín s vysokou molekulovou hmotnosťou (IgG) ku klírens
bielkovín s nízkou molekulovou hmotnosťou (albumín, transferín). Ak je index selektivity menší ako 0,1,
hovoríme o vysokoselektívnej proteinúrii, pri hodnote indexu viac ako 0,3 sa jedná o neselektívnu
proteinúriu, pri indexe 0,1-0,3 hovoríme o prechodnom, intermediárnom type proteinúrie.
Prítomnosť cukru v moči, glykozúria, je diagnosticky významná pri cukrovke. Vyskytuje sa aj pri
obličkových ochoreniach. Pri glykozúrii nad 0,5mmol/l a normálnej glykémii ide o poruchu na úrovni
tubulárneho aparátu obličky. Ketolátky bývajú v moči prítomné pri nekompenzovanej cukrovke, ale aj pri
dehydratácii, napr. pri acetonemickom vracaní. Pri ochoreniach pečene a diferenciálnej diagnostike ikteru
sú dôležitým nálezom v moči žlčové farbivá.
Okrem uvedených látok je v moči možné kvantitatívne stanovovať koncentrácie ďaších látok, ktoré majú
diferenciálne diagnostický význam pri vyšetrovaní vrodených metabolických ochorení, ochorení
tubulárneho aparátu, ale aj pri intoxikáciách rôznymi látkami. Príkladom je stanovenie pomeru Ca/kreatinín
v moči pri hodnotení hyperkalciúrie, vyšetrenie NAG ( tubulárny enzým N-acetyl-glukozaminidáza) pri
poškodení tubulárnych buniek, vyšetrenie aminoacidúrie a hladín organických kyselín pri ochoreniach
spojených s výskytom urolitiázy alebo nefrokalcinózy, a tiež stanovenie hladín liekov alebo toxických
a omamných látok v moči pri intoxikácii. Na takéto vyšetrenia sú niekedy stanovené špeciálne podmienky
zberu moču, alebo prípravy pacienta na zber.
Mikroskopické vyšetrenie
Z kvapky scentrifugovaného natívneho moču vyšetrujeme tzv. močový sediment. Vyšetrujeme tzv. stredný
prúd moča, získaný po dôkladnom očistení genitálu. Za normálne hodnoty sa považuje nález do 5
erytrocytov v zornom poli, leukocytov môže byť do 10, môžu byť prítomné epitélie z dolných močových
ciest, malé množstvá baktérií a tiež anorganické soli.
Leukocytúria, pokiaľ je spojená s prítomnosťou patologickej bakteriúrie, je známkou infekcie močových
ciest. Výskyt valcov je spojený s proteinúriou, a svedčí pre postihnutie parenchýmu obličiek. Poznáme
viaceré typy valcov, napr. hyalinné, erytrocytové, granulované, epitelové, voskové a tukové.
Mikroskopické je aj vyšetrenie formovaných elementov v moči za časovú jednotku, tzv. Addisov sediment
(moč za 12 hodín). Pri hodnotení Addisovho sedimentu sa počítajú erytrocyty, leukocyty a valce v určitých
počtoch štvorcov v Bürkerovej komôrke. Po vynásobení počtu erytrocytov a leukocytov miliónom a počtu
valcov stotisícom dostaneme hodnoty za 24 hodín. Fyziologický je počet erytrocytov do 4 miliónov,
leukocytov do 5 miliónov a valcov do 100 000.
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Mikrobiologické vyšetrenie
Zisťujeme ním kvantitatívnu bakteriúriu, t.j. bakteriálny kmeň a počet kolónií, ktoré vyrástli v 1ml moču, a
citlivosť baktérií na antibakteriálne lieky. Významne patologický je nález nad 100 000 baktérií/ml moču,
hodnoty pod 1000 sú bezvýznamné a hodnoty medzi 10 000 a 100 000 sú hraničné. Tieto údaje neplatia pre
kvantitatívnu bakteriúriu v moči, ktorý bol získaný suprapubickou punkciou a aspiráciou z močového
mechúra. alebo pri katetrizácii močového mechúra za sterilných podmienok. V týchto prípadoch je
patologický každý nález baktérií v moči. Uvedené spôsoby odberu moču sa používajú len výnimočne. Pri
zbere moču na bakteriologické vyšetrenie je potrebné dodržať sterilné podmienky odberu, t.j.
po dôkladnom umytí genitálu sa zachytí stredný prúd moču priamo do sterilnej skúmavky, ktorú ihneď
uzavrieme, alebo priamo do sterilnej nádobky s kultivačnými pôdami. Po odbere sa zabezpečí odvoz do
mikrobiologického materiálu. Pokiaľ nie je možný okamžitý odvoz, skladuje sa sterilná skúmavka s močom
pri teplote 10°C, sterilná skúmavka s kultivačnými pôdami pri izbovej teplote, čo najkratší čas, nie viac ako
12-24hodín. Odber moču má byť urobený pred začatím antibakteriálnej liečby.

FUNKČNÉ VYŠETRENIA OBLIČIEK
O funkcii obličiek nás informuje vyšetrenie glomerulárnej filtrácie, koncentračnej a acidifikačnej
schopnosti obličiek a stanovenie odpadu a frakčných exkrécií látok vylučovaných močom.
Glomerulárna filtrácia
Glomerulárnu filtráciu (GF) zmeriame pomocou klírens látky, ktorá sa po odfiltrovaní v glomerule nemení
počas celého prietoku primárneho moču tubulárnym systémom. Musí teda ísť o látku, ktorá sa v tubuloch
ani nereabsorbuje, ani nevylučuje. V praxi ju meriame pomocou klírens endogénneho kreatinínu. Klírens,
t.j.množstvo plazmy, ktotré sa očistí od určitej látky za minútu, sa počíta podľa vzorca C=U.V/P,
kde U je koncentrácia látky v moči, P je koncentrácia látky v plazme a V je množstvo moču za minútu.
U detí je potrebný prepočet na povrch, a počítame podľa vzorca C=UxV/P na 1,73/telesný povrch dieťaťa.
Priemerná hodnota GF u dojčiat je okolo 1ml/s/1,73m2, u školákov 1,2 až 2ml/s/1,73m2, u novorodencov
asi 1/5 hodnoty GF školáka.
Ak od hodnoty GF odpočítame množstvo moču za minútu, dostaneme veľkosť tubulárnej resorpcie vody,
ktorú vyjadrujeme v percentách. Normálne hodnoty sú 98,9-99,8%.
Ak nemáme istotu presného zberu moču, môžeme glomerulárnu filtráciu môžeme použiť výpočet podľa
Schwartza: GF= k . dĺžka tela v cm/P-kreat, kde k je konštanta, ktorá sa mení vekom a P-kreat. je hladina
kreatinínu v plazme v umol/l.
Koncentračná schopnosť
Koncentračnú schopnosť vyšetríme tzv. adiuretínovým (dezmopresínovým) testom. Adiuretín je syntetický
analóg vazopresínu, ktorý sa aplikuje intranazálne v dávke 1kv/0,5m2, po odbere rannej vzorky moču.
V hodinových intervaloch sa potom počas 4 hodín zbiera moč, v ktorom sa meria osmolalita. Počas
vyšetrenia pacient neprijíma tekutiny, u dojčiat sa podáva polovičná dávka stravy pre nebezpečenstvo
hyponatrémie pri hyperhydratácii. O dobrej koncentračnej schopnosti svedčia hodnoty osmolality u starších
detí nad 900, u dojčiat po 2.mesiaci života nad 700, a u novorodencov a dojčiat do 2 mesiacov veku okolo
400 mOsmol/kg.
Acidifikačný test
Acidifikačný test je citlivou skúškou na funciu distálneho tubulu. Po záťaži s NH4Cl (0,1g/kg hmotnosti) sa
zbiera moč v štvorhodinových intervaloch počas 8 hodín. V moči sa určuje pH(má klesnúť pod 5,5),
titrabilná acidita (má dosiahnuť hodnoty 30 až 70 mmol/min/1,73m2) a amoniak .Dojčatá dosahujú dolnú
hranicu normy starších detí.
Vyšetrenie krvi
Dôležité miesto v diferenciálnej diagnostike ochorení US má vyšetrenie krvi (ABR a biochémia,
hematológia, imunológia, sérológia). Medzi základné vyšetrenia patrí určenie FW, C-reaktívneho proteínu
(CRP) a krvného obrazu s diferenciálnym leukogramom, ktoré nás informujú o zápalovej aktivite, prípadne
anémii, ktorá sa môže vyskytovať pri systémových ochoreniach alebo v štádiu obličkovej nedostatočnosti.
Orientačný pohľad na zmenu funkcie obličiek poskytuje vyšetrenie parametrov vnútorného prostredia. Pri
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zhoršujúcej sa funkcii stúpajú hodnoty kreatinínu, urey, neskôr často aj kyseliny močovej a niektorých
iónov, napr. draslíka, fosforu. Pri nefrotickom syndróme sú významné zmeny hladiny albumínu, celkových
bielkovín, cholesterolu, a triacylglyceridov, a tiež iónov. Pri poruchách tubulov a zlyhávaní obličiek sú
časté poruchy acidobázickej rovnováhy a tiež zmeny v ionograme.
V etiopatogenéze niektorých ochorení obličiek majú dôležitú úlohu imunologické mechanizmy, vrátane
autoimunitných. Preto významné miesto v diagnostike najmä glomerulonefritíd a nefritíd pri systémových
ohoreniach má imunologické vyšetrenie. Cennými ukazovateľmi aktivity ochorenia sú imunoglobulíny,
cirkulujúce imunokomplexy, zložky komplementu, antinukleárny faktor, protilátky proti glomerulárnej
a tubulárnej bazálnej membráne a mezangiu, ANCA protilátky a stanovenie ASLO. Niektoré ochorenia
obličiek, napr. glomerulonefritídy, nefrotický syndróm hemolyticko-uremický syndróm, sa spájajú
s poruchou koagulácie v zmysle hyperkoagulačného stavu, preto najmä v akútnej fáze ochorenia
vyšetrujeme aj hemokoagulačné parametre.

ZOBRAZOVACIE VYŠETRENIA
Na zobrazenie US a jeho funkcie, možno použiť viaceré vyšetrenia. Jednotlivé vyšetrenia volíme podľa
príznakov ochorenia US. Ultrazvukové vyšetrenie nás informuje o anatomických pomeroch,
röntgenologické vyšetrenia poskytujú morfologicko-funkčný obraz o US, a rádioizotopové vyšetrenia sú
veľkým prínosom najmä pri funkčnom vyšetrení obličiek, pretože nimi možno stanoviť nielen celkovú, ale
aj separovanú ľavostrannú a pravostrannú funkciu obličiek, a čiastočne poskytujú aj morfologický obraz.
Ultrazvukové (ultrasonografické) vyšetrenie (UZ)
UZ vyšetrenie US je neinvazívne, neškodné a nebolestivé, nevyžaduje špeciálnu prípravu pacienta,
s výnimkou vyšetrenia močového mechúra, ktorý možno UZ posúdiť len keď je naplnený. UZ možno
posúdiť veľkosť, tvar, uloženie obličiek, prítomnosť malformácií, cýst, nádorov, kameňov, konfiguráciu
odvodného systému a jeho prípadnú dilatáciu. Orientačne sa dajú zhodnotiť aj zmeny parenchýmu v zmysle
akútnych a chronických zápalových zmien, a pod kontrolou UZ možno sledovať postup punkčnej ihly pri
biopsii obličiek. UZ možno vyšetriť aj renálne cievy (tzv Doppler renálnych ciev) pri podozrení napr. na
stenózu renálnych ciev pri hypertenzii. Pacient musí byť nalačno a „odplynený“, aby bolo možné posúdiť
celý priebeh renálnych ciev.
Röntgenologické vyšetrenia (Rtg)
Natívna snímka: má naďalej svoje miesto pri posúdení prítomnosti rtg kontrastných kamienkov
v obličkách a močových cestách
Vyšetrenia po podaní kontrastnej látky
Intravenózna vylučovacia urografia (IVU): po i.v. podaní kontrastnej látky sa posudzuje tvar a veľkosť
obličiek, hodnotí sa vylučovanie kontrastnej látky, ďalej tvar panvičiek, kalichov a odvodných močových
ciest, a ich prípadne rozšírenie (hydronefróza, megaureter) a priebeh. Stop kontrastnej látky znemená
prekážku v odtoku moču, ktorá môže byť intraureterálna (napr. kameň) alebo extraureterálna, tlakom
zvonka (napr. aberantná cieva, lymfatická uzlina), veľmi zriedkavo je u detí príčinou obštrukcie alebo tlaku
zvonka tumor. Častá býva prekážka v oblasti pyeloureterálnej junkcie (prechod panvičiek do močovodu).
Na vyšetrenie musí byť pacient pripravený. Deň pred vyšetrením sa mu podáva bezzvyšková strava, večer
lieky na zníženie plynatosti čriev a podľa potreby preháňadlo. Pacient má byť dobre hydratovaný. Pred
podaním kontrastnej látky sa pacientovi podáva i.v. hydrokortison a podľa alergickej anamnézy aj
antihistaminiká. Robí sa natívna snímka, a snímky po 5., 10. a 25. minútach. Pri spomalenom vylučovaní
indikujeme snímky podľa potreby aj po niekoľkých hodinách. Pri posúdení nálezu tzv. blúdivej obličky
(ren migrans) sa robí 1 zo snímok postojačky.
V novorodeneckom období sa vyšetrenie neodporúča robiť vzhľadom na prirodzene zníženú glomerulárnu
filtráciu a zvýšenú plynatosť čriev, čo zťažuje posúdenie IVU. Počas snímkovania je potrebné kryť
reprodukčné orgány pred žiarením.
Mikčná cystoureterografia (MCU): po instilácii kontrastnej látky do močového mechúra posudzujeme
tvar a veľkosť močového mechúra, jeho kapacitu, a pomery v močovom mechúri (prítomnosť
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nekontrastného kameňa, tumoru, divertikla), po vymočení zas prítomnosť postmikčného rezídua.
Hodnotíme prítomnosť spätného návratu moču do ureterov (vesikoureterálny reflux), alebo až do panvičiek
(vesikorenálny reflux). Zobrazuje sa aj uretra s možným patologickým zúžením (stenóza uretry, chlopne
uretry) a rozšírením nad prekážkou. Snímky sa robia po náplni, počas mikcie a po mikcii.
Moč, získaný pri vyšetrení za sterilných podmienok (cievkovaný), odosielame na kultivačné vyšetrenie. Po
vyšetrení profylakticky podáme pacientovi krátkodobe antibakteriálnu liečbu. Po uvedených kontrastných
vyšetreniach je potrebný dostatočný príjem tekutín a sledovanie diurézy.
Renálna angiografia (RA), sa používa na znázornenie cievneho riečiska obličiek pri podozrení na stenózu
renálnej artérie pri hypertenzii, na tumory, pri neznázornenej obličke, úrazoch.
Počítačová tomografia (CT) a magnetická rezonancia (MR): CT využívame na diferenciáciu
expanzívneho procesu, po úrazoch, pri afunkčnej obličke. MR je vhodná na odlíšenie tumoru od nekrózy
alebo krvácania, odhalí aj jemné odchýlky.
Rádioizotopové vyšetrenia (RI), sú vyšetrenia pomocou rádiofarmák, ktoré sa po i.v. podaní vylučujú
glomerulárnou filtráciou alebo tubulárnou sekréciou. Prítomnosť týchto rádiofarmák sa v obličkách
a vývodných cestách sleduje špeciálnymi zariadeniami s citlivými detektormi. Pri rádioizotopovej
nefrografii (renografii) sa zaznamenáva rádioaktivita nad obličkami vo forme kriviek nad každou obličkou.
Hodnotia sa 3 časti krivky: vaskulárna, sekrečná a exkrečná časť. Rôzne patologické stavy majú v závislosti
od spôsobu vylučovania rádiofarmaka odlišné patologické typy kriviek. Na vyšetrenie sa používa hipuran
označkovaný jódom 131 I. Pri scintigrafii (gamagrafii) sa distribúcia rádioaktivity znázorňuje plošne,
pomocou registračného zariadenia.
Pri statickej (sumačnej) scintigrafii sa v priebehu vyšetrenia sníma gamakamerou 1 obraz, alebo
pohyblivá sonda mapuje len vybranú oblasť. Používame rádiofarmakum DMSA (kyselina 2,3dimerkaptosukcynylová). značkované technéciom 99mTc, ktoré dosahuje vysokú koncentráciu v kôre
obličiek a vylučuje sa prevážne proximálnym tubulom. Najvýhodnejšie je na zobrazenie parenchýmu
a posúdenie funkcie tubulárnej masy ľavej aj pravej obličky, Využíva sa pri posúdení zápalových zmien
a tzv.jaziev (vtiahnutia parenchýmu).
Pri fázovej (sekvenčnej, dynamickej) scintigrafii sa obraz získava opakovane po jednom podaní
rádionuklidu v ľubovoľných časových fázach. Používame tiež technéciom značkované rádiofarmakum,
DTPA (kyselina dietyléntriaminopentaoctová), ktoré sa vylučuje v 100% glomerulárnou filtráciou a preto
umožňuje posúdiť glomerulárnu funkciu obličiek, intrarenálny transport a vylučovanie dutým systémom
a vypočítať aj separovaný klírens ľavej a pravej obličky osobitne. Súčasne možno registrovať aj
rádionefrografické krivky, čo umožňuje oddiferencovať napr. pri obštrukčnom type krivky, či sa jedná
o funkčnú alebo organickú obštrukciu. Ak retencia rádiofarmaka pretrváva po zmene polohy, po vymočení
a aj po i.v. podaní diuretika (furosemidu), musíme predpokladať prítomnosť organickej prekážky v odtoku
moču. Perspektívnym rádiofarmakom je technéciom značkovaný MAG -3(merkaptoacetyltriglycín), ktorý
dobre odráža glomerulárnu filtráciu, ale sčasti aj tubulárnu sekréciu.
Endoskopické vyšetrenia
Patria medzi urologické vyšetrenia, sú pre pacienta náročnejšie. V pediatrii má svoje miesto najmä
cystoskopia a cystometria. Cystoskopia sa robí v celkovej anestéze. Cez močovú rúru sa sa zavedie
cystoskop, pomocou ktorého sa hodnotia pomery v močovom mechúri a močovej rúre, ako napríklad
chronicky zmenená sliznica, divertikel, ureterokéla, polyp, anomálne vyústenie ureterov do močového
mechúra, prítomnosť stenózy alebo chlopní uretry. Použitie špeciálne vybaveného cystoskopického
zariadenia umožňuje aj menšie operačné zákroky alebo kalibráciu močovej rúry. Cystometria slúži na
posúdenie funkčnej zdatnosti svalstva močového mechúra, informácie sa získavajú pomocou senzorov na
špeciálne vybavenom katétri. Je súčasťou kompletného urodynamického vyšetrenia pri podozrení na
funkčné poruchy detruzora a sfinktera uretry a na poruchy inervácie močového mechúra. Vyžaduje
spoluprácu pacienta.
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BIOPTICKÉ VYŠETRENIE
Patrí medzi invazívne vyšetrenia, robí sa v celkovej anestéze u mladších a v lokálnej anestéze u starších
detí. Ide o punkčnú biopsiu obličiek, ktorá sa robí špeciálnou punkčnou ihlou alebo špeciálnym
nastreľovacím zariadením a pod UZ kontrolou. Pri punkcii získavame tkanivo obličiek, v ktorom
posudzujeme histologické zmeny, ktoré vznikli v patologicky zmenenej obličke.
Po biopsii by mal pacient ležať so zaťažením miesta biopsie napr. vreckom s pieskom. Keďže po vyšetrení
býva skoro vždy prítomná mikroskopická, ale často aj makroskopická hematúria, sledujeme diurézu
a chemicky vyšetríme každú porciu moča. Zabezpečíme dostatočný príjem tekutín a tým „preplachovanie „
močových ciest. Lokálna bolestivosť v mieste vpichu bioptickej ihly si niekedy vyžaduje podanie analgetík.
U pacienta po biopsii obličiek sledujeme celkový stav vrátane krvného tlaku najmenej 24 hodín a vždy
robíme kontrolné UZ vyšetrenie obličiek (nielen pri obtiažach).
V zriedkavých prípadoch sa môžu pri vyšetrení vyskytnúť komplikácie ako nabodnutie panvičky,
nabodnutie veľkej cievy s tvorbou subkapsulárneho intrarenálneho alebo perirenálneho krvácania. Pri
masívnom krvácaní je výnimočne potrebná nefrektómia.
Bioptické vyšetrenie má aj kontraindikácie, nesmie sa robiť u pacienta so solitárnou obličkou, a pri
závažnejšej hypertenzii. Pri poruchách hemokoagulacie musí byť dôsledná príprava na vyšetrenie
v spolupráci s hematológom. Pred vyšetrením majú byť pacient a jeho zákonný zástupca poučení
o vyšetrení, jeho prínose ale aj jeho možných komplikáciách, súhlas s vyšetrením musí byť potvrdený
podpisom.

22.

POHYBOVÝ SYSTÉM
MUDr. Janka Smolenová
Choroby pohybového systému, ktoré postihujú kosti, kĺby, svaly a nervy sú pomerne časté v detskom
veku. Neskoro stanovená diagnóza môže byť príčinou ireparabilných zmien s následnou trvalou
invalidizáciou dieťaťa.
Kosť, chrupavka a sval sa vyvíjajú z mezenchymálneho tkaniva. K ich základnej organizácii dochádza v
embryonálnom období ( 4-8 týždeň) samodiferencovaním. Vo fetálnom období dochádza prevažne k rastu a
v priebehu ďalšieho života pohybový vývoj výrazne ovplyvňujú pohyb, zvyky, telesná záťaž, ktoré
pomáhajú prispôsobovaniu sa týchto tkanív ich funkčným potrebám.
V období embryonálneho vývoja má kostné tkanivo špongiovitú štruktúru, ktorá sa postupne prestavuje na
lamelárnu. Zrenie kostí plynule pokračuje v postnatálnom období, hovoríme o tzv. kostnom veku, ktorý
určuje stupeň fyziologickej zrelosti. Kosti dojčiat a malých detí sú elastickejšie a menej lomivé. So
stúpajúcim vekom sa obsah vody v skelete zmenšuje a zvyšuje sa obsah minerálnych látok.
S vývojom kostného systému súvisí aj vývoj kĺbov. Kĺby sú spojenia kostí umožňujúce kontrolovaný
pohyb. Kosti môžu byť spojené rôznymi spôsobmi: pevne - synartróza, väzivovým tkanivom - syndezmóza,
chrupavkou - synchondróza, alebo pohyblivou diartrózou - synoviálnym kĺbom. Kĺb je obklopený púzdrom.
Vývoj svalového tkaniva je ukončený pri narodení. Svalové tkanivo u dojčaťa predstavuje 1/5 a u
dospelého 1/3 telesnej hmotnosti. Vývoj svalstva je individuálny a závisí od typu dieťaťa, od spôsobu
života a od telesnej aktivity.
Sval ku kosti ukotvuje šľacha. Mnohé šľachy, hlavne tie s veľkým rozsahom pohybu majú pošvy, ktoré sa
podobajú púzdru kĺbu a uľahčujú kĺzavý pohyb.

VYŠETRENIE POHYBOVÉHO SYSTÉMU
Pri vyšetrení pacienta s ochorením pohybového aparátu sa orientujeme jeho vekom. U novorodenca
očakávame skôr vrodené chyby a u väčších detí získané choroby.
Úvodné vyšetrenie sa skladá prevažne z pozorovania v kľude a zo sledovania v priebehu vybraných
pohybov. Pacienta pozorujeme pri chôdzi dopredu, pri otáčaní a pri chôdzi dozadu. Všímame si
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abnormality chôdze, napr. krívanie, kolísavú chôdzu, tzv. stepáž, kolísavú chôdzu na širokej báze, dupavú
chôdzu atď.
Svalstvo vyšetrujeme predovšetkým aspexiou a pohmatom. Aj u zdravého dieťaťa je veľká variabilita
muskulatúry. U detí obéznych je svalstvo vyvinuté menej, podobne ako aj u detí, ktoré sú dlhšiu dobu
pripútané na lôžko, hovoríme o svalovej hypotrofii až atrofii, ktorá môže byť vrodená alebo získaná.
Svalovú hypertrofiu pozorujeme pri dlhšej telesnej aktivite, u niektorých porúch žliaz s vnútornou
sekréciou a i.
Svalový tonus predstavuje určitý stupeň svalového napätia a vyšetruje sa palpáciou v kľude a pri
pasívnom pohybe. Znížený svalový tonus - hypotonus - môže byť generalizovaný alebo lokalizovaný. Pri
zníženom svalovom tonuse je treba postupovať veľmi opatrne pri zaťažovaní dieťaťa, aby nevznikli
deformity ako napr. ploché nohy, zakrivenie chrbtice a pod. Zvýšený svalový tonus - hypertonus pozorujeme napr. pri zápaloch kĺbov a kostí, pri chorobách centrálneho nervového systému. Svalová
rigidita býva príznakom podráždenia mozgových blán. Dôležité je vyšetrenie svalovej sily. Svalová sila je
značná už u novorodenca, s vekom stúpa a je priemerne väčšia u chlapcov ako u dievčat. Sila pravej ruky
býva väčšia ako ľavej u pravákov.
Anamnéza musí byť podrobná a kompletná. Je potrebné zamerať sa na príznaky ako sú bolesť, opuch,
deformity postihnutých kĺbov, kostí, prípadne svalov. Dôležitá je analýza bolesti, či je trvalá alebo prchavá,
ako reaguje na záťaž, či sa zhoršuje v noci alebo ráno.
Pri aspexii si všímame vzhľad postihnutých miest, farbu kože, prítomnosť opuchu, deformácie. Pri
palpácii hodnotíme opuch, porovnávame teplotu kože voči okoliu a bolesť na dotyk.
Vyšetrenie rozsahu pohyblivosti kĺbov a jeho porovnanie s normálnym rozsahom je základným kritériom
posúdenia stavu kĺbu a sledovania vývoja jeho postihnutia. Pohyblivosť kĺbov treba vyšetrovať v
štandardných polohách, aby sa vylúčila súhra pohybov v rôznych kĺboch. Rozsah pohyblivosti kĺbu môže
byť aj zväčšený, a to aj u zdravých detí. Tento nález sa nazýva syndróm hypermobility. Hypermobilný
syndróm svedčí o genetickej poruche spojiva a môže sa podieľať na vzniku a vývoji choroby. Normálny
rozsah pohybov v najdôležitejších kĺboch je v tabuľke l.
Tab.1. Normálny rozsah niektorých pohybov v najdôležitejších kĺboch
rameno

flexia 170st, extenzia 45st

vonkajšia rotácia 90st, vnútorná rotácia 70st
abdukcia 150st
lakeť
zápästie
bedrový kĺb
koleno
členok

flexia 150st, extenzia 10st

supinácia 90st, pronácia 80st
flexia 90st, extenzia 90st
radiálna dukcia 30st, ulnárna dukcia 40st
flexia 140st, extenzia 10st
abdukcia 30st, addukcia 20st
vonkajšia rotácia 45st, vnútorná rotácia 50st
flexia 150st, extenzia 0st

plantárna flexia 60st, dorzálna flexia 10st

Pri vyšetrení kĺbov je nutné rozoznávať, či ide len o bolesť - artralgiu, alebo o zápal kĺbu - artritídu. Pri
artritíde je vždy prítomný opuch kĺbu a ešte aspoň dva z nasledujúcich príznakov: zvýšená teplota kĺbu pri
pohmate, bolesť kĺbu, obmedzenie jeho pohyblivosti.
Pri vyšetrení chrbtice môžeme pozorovať odchýlky od ideálnej línie. Jej vybočenie - skolióza, či
nadmerné vyklenutie - kyfóza, alebo naopak preliačenie – lordóza, môžu byť prejavom rôznych vrodených
chorôb, ale môžu sa vytvoriť aj v dôsledku nesprávnych pohybových a statických návykov, neprimeraného
a nerovnomerného zaťažovania a nedostatočného rozvíjania svalov. Najviac sú takýmito poruchami
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ohrozené deti v školskom veku. Zvýšenú pozornosť treba venovať deťom predovšetkým počas rastových
akcelerácií ( 6-8rokov) a v rannej puberte (11-13 rokov). Treba ich zavčasu zistiť a zamedziť ich
zhoršovaniu.
Chybné držanie tela sa klinicky prejavuje zvýšenou hrudníkovou kyfózou, plochým hrudníkom,
posunutými ramenami dopredu s odstávajúcimi lopatkami, zvýšenou bedrovou lordózou a ochabnutými
brušnými svalmi.
Často sú prítomné aj vbočené kolená a ploché nohy.
K podozreniu na skoliózu vedú: asymetria ramien, hrudníka, lumbokostálych uhlov, lopatiek, odchýlka
línie tŕňových výbežkov vo frontálnej rovine, asymteria paravertebrálnych svalov a asymetria rebrových
oblúkov v predklone. Pri vyšetrovaní musí byť panva v horizontálnom postavení, orientujeme sa podľa
polohy hrebeňov a tŕňov lopát bedrových kostí.
Pri klinickom vyšetrení pacienta nestačí sa zamerať len na kĺby, svaly a ich okolie, ale aj na
extraartikulárne symptómy, ako napr. exantém na koži, poruchy pigmentácie, podkožné uzly, ťažkosti pri
prehĺtaní, vredy v ústnej dutine, zväčšenie slinných žliaz, poruchy zraku, suché oči, sťažené dýchanie,
bolesti na hrudníku, vredy v okolí genitálu a i.

LABORATÓRNE A POMOCNÉ VYŠETRENIA
Medzi laboratórne vyšetrenie patrí: vyšetrenie sedimentácie erytrocytov, krvný obraz, dôkaz zvýšenej
aktivity niektorých enzýmov, testy akútnej fázy zápalu, imunologické parametre, dôkaz špecifických
protilátok, dôkaz autoprotilátok.
O sile jednotlivých svalov tvoriacich funkčnú jednotku aktívneho pohybu v danom kĺbe, nás informuje
svalový test. Svalový test hodnotí svalovú silu podľa toho, ako je schopný pacient vykonať pohyb časti tela
v gravitačnom poli. Používa sa šesť stupňov od 0 do 5.
Pri elektromyografii snímame potenciály z vyšetrovaného svalu a tým môžeme rozlíšiť tzv. myogénne a
neurogénne zmeny. Ide o invazívne vyšetrenie, pri ktorom sa pomocou ihlových elektród vpichnutých do
svalu registrujú elektrické potenciálové rozdiely a zaznamenávajú sa pomocou kriviek.
V nejasných prípadoch je potrebné urobiť biopsiu svalu , ktorá pomôže určiť správnu diagnózu.
Nosným pilierom v diagnostike všetkých kĺbových ochorení je vyšetrenie kĺbového synoviálneho
výpotku. Vyšetrenie synoviálneho výpotku je nevyhnutné pri diagnostike bakteriálnych a zápalových
neinfekčných artritíd, pretože včasná terapia pri včas určenej septickej artritíde môže pacientovi zachrániť
život alebo aspoň včas zabrániť vývoju vážnych deštrukcií.
Artroskopia je invazívny postup, ktorý slúži na endoskopické vyšetrenie kĺbov a zároveň poskytuje
možnosti pre určitý zásah. Výhodou vyšetrenia je možnosť priameho vizuálneho posúdenia napr. kvality
synovie, miery poškodenia menisku a chrupky a zároveň možnosť priameho zásahu, t.j. napr. urobiť
biopsiu.
Röntgenové vyšetrenie má význam pri poruchách skeletu. Robíme snímky končatín v predozadnej a
bočnej projekcii.
Ultrasonografické vyšetrenie má význam pri zobrazovaní mäkkých častí spojivového systému, pri
zobrazovaní kĺbov. Nie je vhodné na vyšetrenie kostí. Ultrazvukové vyšetrenie je jednoduché, rýchle,
lacné, bez ionizujúceho žiarenia, dobre reprodukovateľné, veľmi vhodné na preventívne vyšetrenie.
Gamagrafické vyšetrenie kĺbov je vhodné na včasnú diagnostiku artritídy, vyšetrenie kostných bolestí
neznámeho pôvodu, diagnostiku malígneho ochorenia, pátranie po metastázach pri nádorovom ochorení,
určenie miesta kostnej biopsie, vyhľadávanie najaktívnejšieho kĺbu na terapiu a pod.
Počítačová tomografia (CT) významne prispieva k diagnostike patologických zmien na pohybovom
aparáte. Prednosťou CT v porovnaní s klasickým rtg vyšetrení je to, že môže zobrazovať aj v axiálnej
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rovine, čím umožní zhotoviť prierezový vrstvový záznam. Počítačová tomografia umožňuje získať
informácie aj o charaktere niektorých štruktúr, napr. krv, tuk.Pomocou nej možno zviditeľniť kostru aj
mäkké časti tela, diagnostickú pomoc však poskytuje skôr pri vyšetrení kostí.
Magnetická rezonancia v nejasných prípadoch podáva najpresnejšie informácie o postihnutí kĺbov, ale
predovšetkým má veľký význam pri diagnostike mäkkých častí.

23.

NEUROLÓGIA
Doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Neurológia je medicínsky obor, ktorý sa zaoberá ochoreniami centrálneho a periférneho nervového systému
a svalov. Zahŕňa diagnostiku, liečbu a výskum týchto ochorení.

PRÍZNAKY OCHORENIA NERVOVÉHO SYSTÉMU
Poruchy vedomia
Vedomie je komplex činností mozgu, ktoré zabezpečujú schopnosť prijímať podnety z okolitého prostredia,
spracovať ich a na ne reagovať. Reakcia na podnety môže byť spomalená, oneskorená alebo nemusí byť
žiadna. Takéto poruchy sa označujú ako ospalosť, kedy dieťa reaguje len na opakované otázky, sopor, kedy
sa dieťa ešte dá bolestivým podnetom zobudiť a kóma keď nereaguje na žiadne podnety. Dieťa môže
reagovať na podnety výrazným nepokojom, predráždenosťou, môže byť dezorientované a mať halucinácie.
Porucha sa označuje sa ako psychomotorický nepokoj, agitovanosť, delirantný stav .
Poruchy pohyblivosti
Zníženie svalovej sily s poruchou pohyblivosti sa označuje ako obrna (paréza). Príčinou je poškodenie
motorických dráh, ktoré vedú vzruchy z mozgovej kôry cez mozgový kmeň a miechu ku svalu, ktorý
stiahnutím vykoná pohyb. Pri poškodení motorických dráh v mozgu a mieche vzniká centrálna, pri
poškodení nervov vychádzajúcich z miechy periférna obrna. Pri centrálnej obrne je svalové napätie zvýšené
(spatická obrna), pri periférnej obrne je znížené (chabá obrna). Môžu byť postihnuté jednotlivé svaly alebo
skupiny svalov zásobené periférnym alebo hlavovým nervom, jedna končatina (monoparéza), končatiny na
jeden strane tela (hemiparéza) alebo všetky končatiny (kvadruparéza).
Mimovoľné pohyby
Ide o poruchy pohyblivosti s výskytom vôľou neovládateľných, mimovoľných pohybov. Tras sú rýchle
striedajúce sa pohyby malej amplitúdy, chorea sú rýchle, briskné pohyby, atetóza sú pomalé červovité
pohyby.
Poruchy koordinácie pohybov sú pri ochoreniach mozočka. Prejavujú sa neschopnosťou cieleného pohybu
a tackavou chôdzou (ataxia)
Kŕče sú najčastejšie prejavom epileptického záchvatu. Môžu byť celkové (generalizované) alebo čiastočné
(parciálne). Generalizovaný tonicko-klonický záchvat ( tzv. veľký záchvat) sa prejavuje náhlou poruchou
vedomia s pádom na zem s krátkym (20 sek) s napnutím všetkých končatín a potom rytmickými
(klonickými) zášklbmi. Môže byť aj porucha vedomia bez kŕčov (absencia) alebo len zášklby jednej
končatiny bez poruchy vedomia ( parciálny motorický záchvat).
Ochorenia nervového systému sa môžu prejavovať aj poruchami citlivosti, a bolesťami. Najčastejšie sú
bolesti hlavy, ktoré môžu byť príznakom nádoru alebo zápalu mozgových blán a mozgu, záchvatovité
bolesti sú pri migréne.

NEUROLOGICKÉ VYŠETRENIE
Cieľom neurologického vyšetrenia je zistiť prítomnosť, rozsah a miesto poškodenia nervového systému.
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Základom neurologického vyšetrenia dieťaťa je pozorovanie. Hodnotíme stav vedomia, čiže schopnosť
reagovať na vonkajšie podnety primeraným spôsobom. U zdravého dieťaťa je vedomie jasné, primerane
reaguje na podnety a staršie deti vedia svoje meno, bydlisko a dátum.
Pozorovaním hodnotíme aj správanie dieťaťa, polohu dieťaťa pri vyšetrení a pohyblivosť. Dieťa môže
byť pokojné, apatické, nepokojné, plačlivé. Zdravé dieťa pohybuje všetkými končatinami, symetricky,
vykoná povely, uchopí hračku. Obrna –svalová slabosť sa prejaví zmenšenou silou a zníženou
pohyblivosťou postihnutej časti tela. Obrnou môže byť postihnutá izolovaná časť tela, polovica tela alebo
všetky končatiny. Môžu byť prítomné mimovoľné pohyby ( tras, chorea, atetóza, myoklónie).
Na hlave si všímame tvar lebky, veľkosť, mozgové švy, veľkosť fontanely. Makrocefália – veľká hlava
môže byť pri nahromadení mozgovomiechového moku v lebke (hydrocefalus), mikrocefália- malá hlava
býva pri ťažkých poškodeniach so zvraštením (atrofiou) mozgu. Vyklenutá pulzujúca fontanela je prejavom
zvýšeného vnútrolebečného tlaku pri mozgových nádoroch, hydrocefale, zápaloch mozgových blán.
Na krku vyšetrujeme pohyblivosť a meningeálne príznaky. Odpor šije pri pasívnom predklone u ležiaceho
dieťaťa, zohnutie dolných končatín v kolenách pri pasívnom predklone hlavy alebo pri posadzovaní svedčia
pre dráždenie mozgových obalov (meningeálne príznaky). Sú prítomné pri zápalovom postihnutí obalov
mozgu (meningitíde) a pri krvácaní medzi mozgové obaly (subrachnoidálne krvácanie).
Vyšetrením mozgových nervov hodnotíme zrak, sluch a čuch, ďalej pohyblivosť očných gúľ, veľkosť
zreníc, pohyblivosť svalov tváre, citlivosť tváre, prehĺtanie a reč. Poruchy okohybných nervov sa prejavia
nepohyblivosťou očných gúľ, škúlením a mimovoľnými pohybmi očí (nystagmus), Pri poškodení lícneho
nervu dieťa nevie zavrieť oko, nevycerí zuby, pri poškodení trojklaného nervu má poruchy citlivosti na
tvári. Pri poruchách prehĺtania má dieťa nezrozumiteľnú reč a slinotok.
Na končatinách vyšetrujeme svalový tonus, pohyblivosť, svalovú sila a reflexy. U zdravého dieťaťa
poklepom kladivka vybavíme reflex bicipitálny na horných končatinách, reflex patelárny a reflex Achilovej
šlachy na dolných končatinách. Pri poškodení mozgu a obrnách môžeme zistiť patologické reflexy
(Babinski). Pri poruchách koordinácie si dieťa netrafí prstom na nos ( prestreľuje) alebo si netrafí pätou na
koleno. Poruchy koordinácie sú pri ochoreniach mozočka.
Súčasťou neurologického vyšetrenia je vyšetrenie postoja a chôdze. Postoj môže byť neistý s výkyvmi
(titubácie), chôdza neobratná, tackavá (ataxia), alebo asymetrická so obkročným pohybom nohy
(hemiparetická). Kačacia, kolísavá chôdza je pri ochorenia svalov. Vyšetrenie sa končí vyšetrením
citlivosti a chrbtice.
U novorodencov a dojčiat, u ktorých sú mozgové funkcie nezrelé, mnohé ešte nie sú vyvinuté (reč, chôdza,
koordinácia) a nie je možná spolupráca je potrebné špeciálne vyšetrenie. Vyšetruje sa psychomotorický
vývoj a u novorodencov novorodenecké reflexy. K nim patrí sací reflex keď pri podráždení pier dieťa
vykonáva sacie pohyby, Moorov reflex: podtrhnutím podložky na ktorej dieťa leží vyvoláme rozhodenie
horných končatín s ich pomalým návratom (objímací reflex), reflexný úchop- ak vložíme prst do dlane
dieťaťa, dieťa zovrie prst. Ak dieťa uchopíme pod pazuchami a postavíme ho na podložku novorodenec
stojí, udrží svoju váhu a ak ho mierne nakloníme novorodenec „ chodí“, robí automatické kroky.

POMOCNÉ VYŠETRENIA V NEUROLÓGII
Slúžia na spresnenie diagnózy. Neurologickým vyšetrením zistíme prítomnosť, a miesto poškodenia
nervového systému a pomocnými vyšetreniami zisťujeme presnejšie rozsah, charakter poškodenia a jeho
príčinu.
RTG lebky, chrbtice: posudzuje sa štruktúra kostí hlavy, stavce a ich postavenie.
Ultrasonografické vyšetrenie cez veľkú fonanelu. Ultrazvukovým signálom cez otvorenú veľkú fontanelu
sa u novorodencov a dojčiat zobrazujú vnútrolebečné štruktúry. Vyšetrenie má veľký význam pri zisťovaní
vrodených vývojových anomálii mozgu, poškodenia mozgu pri pôrode a vnútrolebečného krvácania.
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CT-vyšetrenie (počítačová tomografia). Na základe zmien intenzity röntgenového žiarenia pri jeho
prechode mozgom a miechou sa pomocou počítača zostrojuje ich obraz. Je to vhodné vyšetrenie na zistenie
nádorov, krvácania a úrazov.
Magnetická rezonancia- (MRI). Na vytvorenie detailného obrazu sa využívajú zmeny pohybu vodíka
v magnetickom poli. Je vhodnejším a presnejším vyšetrením na zobrazenie chorobných procesov ako
počítačová tomografia.
Pozitrónová emisná tomografia (PET) - je metóda s využitím pozitrónových častíc na určenie látkovej
výmeny v mozgu.
Elektroencefalografia (EEG) je vyšetrenie funkcie mozgu. Sníma rozdiel elektrického potenciálu, ktorý
vzniká pri činnosti mozgu. Používa sa najmä v diagnostike epilepsie.
VideoEEG je súčasné snímanie dieťaťa so záchvatom videokamerou a elektrickej aktivity mozgu
elektroencefalografom (EEG). Výsledkom je obraz záchvatu a jeho EEG korelát.
Elektromyografia (EMG) je vyšetrenie, ktoré zaznamenáva elektrickú aktivitu pri činnosti svalového
vlákna. Dráždením nervov sa dá zistiť rýchlosť vedenia vzruchu nervovým vláknom. Je základným
vyšetrením pri ochoreniach svalov a periférnych nervov.
Evokované potenciály sa vyšetrujú snímaním odpovede v príslušnej časti mozgovej kôry po opakovanom
sluchovom, zrakovom alebo somatosenzorickom podnete. Používa sa v diagnostike ochorení zraku a sluchu
a mnohých neurologických ochorení s postihnutím nervových dráh jednotlivých systémov.
Cerebrálna angiografia je zobrazenie mozgových ciev röntgenom po podaní kontrastnej látky.
Mozgovomiechový mok je tekutina, ktorá sa tvorí v bočných komorách mozgu, vypĺňa mozgové komory
a priestor medzi mozgom a jeho obalmi (pavúčnicou). Na vyšetrenie sa odoberá lumbálnou punkciou,
napichnutím vaku, v ktorom je miecha vo výške driekových stavcov. Normálny mozgovomiechový mok je
číry a bezfarebný. Je nevyhnutným vyšetrením pri diagnostike zápalových ochorení mozgu a miechy.
Zmeny v zložení sú pri mnohých ochoreniach (subarachnoidálne krvácanie, národy, poruchy látkovej
výmeny).

24.

ZÁKLADNÉ DIAGNOSTICKÉ A LIEČEBNÉ VÝKONY V DETSKOM VEKU

MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc.

INJEKCIE
Injekciou rozumieme podávanie menšieho množstva liekov, alebo diagnostických látok do tkanív, ciev,
alebo dutín organizmu ( parenterálne).
Rozdelenie injekcií:

•
•
•
•
•
•
•
•

Intravenózne (i.v.) do žily, intraarteriálne do tepny
Intramuskulárne ( i.m.) do svalu
Intradermálne (i.d.) do kože
Subkutánne ( s.c.) podkožne
Intramedulárne do kostnej drene
Intrakardiálne do srdca
Intralumbálne do miechového kanála
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Veľkosť injekčnej striekačky vyberáme podľa množstva podávaného lieku od 1ml (napr. inzulínové
striekačky) po 20 ml. Veľkosť ihly vyberáme podľa spôsobu aplikácie – pre i.v. podanie je ihla dlhšia,
s kratšie zabrúseným hrotom, pre i.m. podanie ihla s dlhým ostrým hrotom. Na subkutánnu a intradermálnu
aplikáciu sa používajú veľmi tenké, krátke ihly. Na riedenie roztokov a pri podávaní hustých olejovitých
liečiv sa používajú hrubé ihly.
Niektoré parenterálne lieky sa dodávajú v práškovej forme a pred podaním sa rozpúšťajú v predpísanom
roztoku ( fyziologický roztok, voda na injekciu a podobne). Je dôležité poznať minimálne množstvo
rozpúšťadla, aby roztok nespôsobil patologické zmeny v tkanive, do ktorého sa aplikuje.
V pediatrii sa často podávajú relatívne malé dávky liekov je potrebné znížiť koncentráciu liečiva
v originálnom balení tak, aby sa mohlo podať vyrátané množstvo účinnej látky v dostatočne veľkom
objeme.
Príklad: V 1 ml heparínu je 25 000 jednotiek účinnej látky. Pacient má dostať na dávku 500 jednotiek, čo
by znamenalo podať 0,02 ml, čo nie je technicky možné. Preto odoberieme z originálneho balenia napr.0,2
ml heparínu do striekačky s objemom 2 ml. V tomto objeme bude 5 000 jednotiek účinnej látky. Potom do
striekačky dotiahneme do 2 ml kompatibilný neutrálny roztok. Teraz sa v 2 ml bude nachádzať 5 000
jednotiek heparínu, a podaním 0,2 ml z takto riedeného roztoku podáme potrebných 500 jednotiek účinnej
látky. Zvolený pomer môže byť rôzny. Pri riedení používame hrubšiu ihlu a vymeníme ju za adekvátnu
podľa spôsobu aplikácie.
Roztoky z fliaš s gumenou zátkou a ampulky v mieste otvárania dezinfikujeme. Podobne dezinfikujeme
kožu v mieste plánovaného vpichu. Pozor na alergickú anamnézu pri použití dezinfekčných látok
s obsahom jódu!
Odbery krvi aj podávanie injekcií v detskom veku si vyžaduje zvýšené nároky na upokojenie a fixáciu
pacienta. V súčasnosti je možnosť použiť lokálne anestetické náplaste a krémy, treba však myslieť na
možnosť alergickej reakcie na lokálne anestetikum.
Je výhodnejšie uložiť dieťa do ležiacej polohy pre šetrnú fixáciu končatín a trupu, prípadne kolapsový stav.
U pacientov do školského veku aplikujme ihlu bez striekačky, neskôr pri dobre viditeľných cievach so
striekačkou. Pri intravenóznom prístupe fixujeme pevne končatinu nad miestom vpichu, aby sme spôsobili
stázu krvi. U malých detí fixujeme rukou, alebo špeciálne upraveným škrtidlom. Najčastejšie miesta
vpichu sú chrbát ruky, kubitálna jamka, u novorodencov a dojčiat na hlave v temporálnej a supraorbitálnej
oblasti, na dorze nohy alebo perimaleolárne. Hrot smerujeme tak, že vidíme lumen ihly, picháme v uhle asi
20 až 30°, asi 0,5 cm pod miesto prepichnutia samotnej žily. Pred podaním roztoku liekov do žily povolíme
venostázu. Medikáciu podávame podľa návodu a podľa reakcie pacienta. Po vybratí ihly pritlačíme
sterilným tampónom do zástavy krvácania.
Centrálny venózny prístup – je potrebný na dlhodobú intravenóznu liečbu, na podávanie živín pri totálnej
parenterálnej výžive. Zabezpečujeme ho napichnutím v. subclavia, prípadne v. jugularis, v. femoralis
a katéter sa zavedie do v. cava tesne nad pravú srdcovú predsieň. Polyuretanové alebo silikónové katétre sa
zavádzajú chirurgicky, fixujú sa na povrchu stehmi, aby vydržali aj mesiace. Ošetrenie a preplachovanie
lúmenov týchto centrálnych venóznych katétrov sa vykonáva za aseptických podmienok. Pri objavení sa
horúčky u pacienta s CVK sa odoberie hemokultúra, pretože tento vstup môže byť prístupovou cestou pre
baktérie a vznik sepsy. Po vybratí katétra sa špička odosiela na mikrobiologické vyšetrenie.
Odber kapilárnej krvi sa robí krátkym vpichom do bruška prsta alebo do päty u novorodencov. Krv sa
odoberá do zvláštnych malých skúmaviek (glykémia),do kapiláry (acidobázická rovnováha, ióny) alebo sa
vpije na špeciálny papierik ( skríning HT, PKU, CAH). Tento odber je výhodný pre malý objem odobratej
krvi a možnosť opakovaných odberov počas dňa.
Pri intramuskulárnej aplikácii vyberáme miesto vpichu na prednej a vonkajšej strane stehna, u veľkých
detí do horného vonkajšieho kvadrantu sedacieho svalu alebo do ramena. Výber ihly má zohľadniť hrúbku
tukovej vrstvy, aby bol vpich dostatočne hlboký a účinná látka aplikovaná do svalu. Sval pevne uchopíme
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medzi 2 prsty a rýchlym, ráznym vpichom sa dostaneme do svalu. Pred stlačením piesta striekačky krátko
aspirujeme, aby sme sa presvedčili, či nie je ihla zavedená v cieve. Po podaní roztoku ihlu rýchlo
vyberieme presne v opačnom smere ako sme ju zaviedli. Pacienta sledujeme asi 30 až 60 minút po podaní
lieku, v tom čase môže vzniknúť prudká alergická reakcia na podanú látku.
Subkutánne sa podávajú len špecificky upravené liečivá ako je inzulín, rastové faktory, heparín a iné. Pri
opakovanej aplikácii je dôležité meniť miesta vpichu. Využíva sa mediolaterálna strana stehna, ramená,
brucho.
Intradermálne sa podáva diagnosticky tuberkulín, kde je dôležitá aplikácia tak, aby sa presne stanovené
množstvo dostalo tesne pod pokožku. Na predlaktí po napnutí kože picháme temer rovnobežne s jej
povrchom a sledujeme pod pokožkou lúmen ihly do vzdialenosti asi 3-4 mm od vpichu. Po aplikácii
diagnostika sa objaví anemická papulka pri aplikácii 0,1 ml asi 0,5 cm v priemere.
Pozor! Do svalu a pod kožu nepodávame injekcie u pacientov s poruchami zrážania (trombocytopénie,
hemofílie, antikoagulačná liečba)!

INFÚZIE
Infúzia je vpravovanie väčšieho množstva tekutiny do organizmu, najčastejšie do žily, prípadne do kostnej
drene.
Roztoky sa dodávajú v sterilných infúznych fľašiach uzavretých kovovým uzáverom s gumovou zátkou.
Do roztokov sa môžu injekčne pridávať kompatibilné liečivá. Fľaše sú označené ryskami s určením objemu
tekutiny. Upevňujú sa na stojane tak, aby mohla tekutina stekať silou gravitácie, prípadne je napojená na
infúznu pumpu, ktorá pod tlakom vpravuje roztok do žily podľa vopred nastavenej rýchlosti. Sterilne
dodávané súpravy obsahujú spojovacie hadice, ktoré sa napichnú do gumovej zátky infúznej fľaše a po
zavedení a fixácii kanyly (umelohmotná ihla s mandrénom, ktorý sa po vpichu vytiahne) sa napoja na
lúmen ihly. Pri kanylácii končatín sa tieto fixujú dlahami tak, aby sa zabránilo pohybu končatiny v kĺbe
v mieste vpichu a nedošlo k perforácii cievy a paravenóznemu podaniu roztoku. Malé deti, ktoré si môžu
infúziu zrušiť manipuláciou druhou rokou sa musia fixovať v postieľke, prípadne primerane tlmiť.
Je mimoriadne dôležité sledovať okolie vpichu a končatinu najmä pri podávaní hyperosmolárnych a iných
dráždivých roztokov. Pri začervenaní, edéme, bolestivosti sa infúzia zastaví, v prípade neistoty sa podá
injekčne 5 -10 ml fyziologického roztoku.
Rýchlosť a zloženie infúzie ordinuje lekár podľa účelu. Je potrebné presvedčiť sa o kompatibilite liekov
a roztokov podávaných v spoločnej infúznej súprave.
Najčastejšie používané infúzne roztoky v pediatrii:
Roztok
Označe
Zloženie
nie
Fyziologický roztok NaCl plný
1/1 FR
0,9% NaCl (9 g NaCl, Aqae pro
injectione ad 1000 ml)
Fyziologický roztok NaCl polovičný
½ FR
0,9% NaCl 500 ml
5% glukóza 500 ml
Fyziologický roztok NaCl tretinový
1/3 FR
0,9% NaCl 333 ml
5% glukóza 666 ml
5 % glukóza
5%G
Gluosae 50 g
Aqae pro injectione ad 1000 ml
10 % glukóza
10 % G
Glucosae 100 g
Aqae pro injectione ad 1000 ml
Do uvedených roztokov sa podľa potreby môžu injekciou za sterilných podmienok doplniť ióny a
intravenózne lieky. Otvorená fľaša sa musí použiť do 24 hodín.
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Pri horúčke sa hadička na infúznej súprave môže položiť do misky s ľadom a tak ochladzovať podávanú
tekutinu.
Najmä u malých detí je potrebné sledovať množstvo podanej tekutiny pre možný vznik edémov
z hyperhydratácie, močenie a celkovú bilanciu tekutín.

TRANSFÚZIE
Transfúzia je terapeutický výkon, pri ktorom sa podáva pacientovi – príjemcovi erytrocytový koncentrát,
trombocytový koncentrát, plazma alebo výnimočne plná krv od jedného alebo od viacerých zdravých
darcov.
Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o biologický materiál, pri ktorého podávaní môže u príjemcu dôjsť
k izoimunizácii, závažnej potransfúznej reakcii a je možný prenos infekčných ochorení, je dôležité zvážiť
indikáciu a dodržiavať presné pravidlá podávania transfúznych prípravkov.
Transfúzia erytrocytového koncentrátu sa podáva pri kritickom poklese červených krviniek
a hemoglobínu z rozličných dôvodov ( viď kapitolu o krvotvornom tkanive). Podávame prípravok darcu
s identickou krvnou skupinou v systéme ABO a Rh faktorom ako má príjemca – pacient. V prvom rade je
potrebné určiť, alebo preveriť krvnú skupinu pacienta, k čomu je potrebné odobrať venóznu krv do suchej
skúmavky, ktorá sa zároveň môže použiť na krížnu skúšku s krvou darcu. Je nevyhnutné dôkladne označiť
skúmavku a dôsledne vypísať žiadanku s identifikačnými údajmi o pacientovi, anamnézou (najmä
o podávaní krvných derivátov v minulosti) a uviesť prípadné reakcie, uviesť kde a kedy bola určená krvná
skupina. Ďalej žiadanka musí obsahovať presné údaje o žiadanom druhu a množstve krvného derivátu.
U detí podávame 10 - 15 ml/kg hmotnosti do 20 kg, u väčších detí 300 ml erytrocytového koncentrátu.
V indikovaných prípadoch sa pri kriticky nízkom počte trombocytov podáva trombocytový koncentrát.
Pri veľmi špecifických stavoch sa indikuje čerstvá zmrazená plazma, fibrinogén, ľudský imunoglobulín,
ľudský albumín.
Exsanguinačná transfúzia je liečebný výkon, pri ktorom sa nahradí krv príjemcu, ktorá je patologicky
zmenená krvou darcu. Liečia sa ňou ťažké formy hemolytickej choroby novorodencov.
Autotransfúzia ( autológna transfúzia) je transfúzia vopred odobratej vlastnej krvi pacienta. Pred závažnou
operáciou sa odoberie, zakonzervuje a podá počas zákroku. Výhodná je u alergických pacientov, znižuje
riziko prenosu infekčných chorôb.
V prípade, že sa jedná o polytransfundovaného pacienta používame ožiarené krvné deriváty a podávame ich
cez filter, čím sa minimalizuje riziko prenosu imunokompetentných buniek a izoimunizácia pacienta.
V hematologickom laboratóriu sa vykoná krížna skúška, t.j. skúška kompatibility séra darcu s krvinkami
príjemcu a naopak. Skúšku vykonáva kvalifikovaný personál hematologického oddelenia. Po kontrole vydá
na oddelenie skontrolovaný, označený krvný derivát s výsledkami krížnej skúšky s danou krvnou
konzervou. Keďže sú deriváty vydávané z chladničky, niektoré zmrazené, necháme ich pri izbovej tepote
zahriať asi 30 min., pozor na zahrievanie v teplej vode, pri T nad 37 °C sa môžu biologicky znehodnotiť.
Pri lôžku vypisuje lekár a sestra doklad o podaní krvného derivátu, kde znovu overí údaje o pacientovi,
indikácii, krvnej skupine a porovná ich s údajmi na krvnej konzerve a na sprievodnom liste s výsledkom
krížnej skúšky. Skontroluje dátum expirácie prípravku. Ak sú všetky údaje správne, môže sa do
transfúzneho vaku napichnúť transfúzna súprava, nechá sa stiecť krv do konca spojovacej hadice a kvapne
sa na rýchly sanguitest do 2 krúžkov pre darcovskú krv a súčasne sa pri posteli pacienta odoberie aj krv
príjemcu a kvapne sa do krúžkov pre krv príjemcu. Do prvého krúžku sa pridá protilátka proti skupine A (
sérum anti A) a do druhého proti skupine B ( anti B). Podľa toho, v ktorom krúžku dôjde po zamiešaní
antisér s krvou k aglutinácii – vyvločkovaniu určíme ešte raz krvné skupiny darcu a príjemcu. Táto skúška
nenahrádza krížnu skúšku z laboratória a neurčuje Rh faktor.
Pacientovi sa pred podaním derivátu zmeria krvný tlak, počet pulzov, počet dychov a telesná teplota.
Odoberie sa moč na chemické vyšetrenie.
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Transfúziu začneme podávať rýchlou fázou – do 25 kvapiek za minútu, tzv. biologickým pokusom, potom
spomalíme na 10 kvapiek za minútu a sledujeme klinickú odozvu pacienta na podávaný prípravok. Pri
dobrom stave pokračujeme tak, aby transfúzia stiekla do 2 hodín, maximálne do 4 hodín. Po dotečení
derivátu opäť zmeriame vitálne funkcie a odoberieme moč.
Komplikácie transfúzie
• Hemolytické – pri podaní inkompatibilnej krvi: triaška, horúčka, bolesti na hrudníku a v lumbálnej
krajine, cyanóza, vývoj šoku až smrť, často v urémii.

•
•
•
•
•

Pyretické – reakcia na pyrogény v konzerve. Klinicky ako bolesť hlavy, nevoľnosť, triaška, až šok.
Alergické, anafylaktické – urtika, Quinckeho edém, šok.
Bakteriálne toxické – septický stav, toxický šok.
Prenos infekčných chorôb (HIV, hepatitídy, CMV a i.)
Iné

Pri podozrení na komplikáciu transfúzie ihneď zastavíme podávanie derivátu, odoberieme krv na
vyšetrenie, aplikujú sa glukokortikoidy, antihistaminiká, podľa potreby adrenalín a kyslík. Každá reakcia
musí byť zdokumentovaná v chorobopise a dvojmo sa podá hlásenie so vzorkou krvi a zvyšok derivátu do
krvného skladu. O ťažkej reakcii musí byť informovaný raiditeľ alebo námestník pre LPS príslušného
zariadenia.
Hlásenie o transfúznej reakcii
Lekár, ktorý vykonával transfúziu, vyplní dvojmo tlačivo a spolu so vzorkou krvi pacienta odobratej po
reakcii a zvyškom krvného prípravku odošle do príslušného krvného skladu. V prípade ťažkej reakcie
(hemolytickej, bakteriálne toxickej, anafylaktickej) a v prípade úmrtia v súvislosti s transfúziou sa
okamžite informuje o tejto skutočnosti riaditeľ a/alebo námestník riaditeľa pre liečebnopreventívnu
starostlivosť.
Zodpovedný pracovník krvného skladu odošle lekárom vyplnené tlačivá so vzorkou krvi pacienta
odobratej po reakcii, zvyškom krvného prípravku a vzorkou krvi, z ktorej sa uskutočnilo vyšetrenie
kompatibility pred transfúziou na príslušné zariadenie transfúznej služby poverené riešením
potransfúznych reakcií. Ďalej sa postupuje podľa Metodického pokynu o prevencii, hlásení a vyšetrovaní
transfúznych reakcií (Vestník MZ SR 2002, čiastka 33-35).

PUNKCIE
Lumbálna punkcia
Lumbálna punkcia – punkcia mozgomiechového moku slúži ako diagnostická metóda v detskom veku
najčastejšie pri podozrení na zápalové ochorenie CNS, ale aj pri iných neurologických a onkologických
ochoreniach. Môže sa použiť aj ako terapeutický prístup najmä v onkológii.
K zákroku je potrebné pripraviť punkčnú lumbálnu ihlu s mandrénom, sterilné rukavice, sterilné rúšky,
tampóny, dezinfekčný roztok, peán, skúmavky a Pandyho reagens. Personál musí mať pri zákroku sterilné
rukavice a rúšky na tvár. U nespolupracujúcich pacientov je vhodná sedácia.
Pre úspešné vniknutie punkčnej ihly medzi tŕňové výbežky chrbtice je bezpodmienečne nutná fixácia
pacienta v maximálnej kyfóze. Dieťa polohujeme v sede alebo v ľahu na boku a za pomoci sestry
predkloníme hrudník a chrbát a zohneme dolné končatiny k trupu. Miesto plánovaného vpichu 3 krát
očistíme smerom od chrbtice k periférii, vždy s novým tampónom. Vpich vedieme medzi dvoma tŕňovými
výbežkami a po prekonaní odporu ligamentum falvum (slabší odpor) a dura mater (silnejší odpor) začne po
vytiahnutí mandrénu vytekať liquor. Sledujeme pod akým tlakom, čírosť a reakciu na prítomnosť
bielkoviny s Pandyho reagens v priloženej skúmavke. Do ďalšej skúmavky naberieme liquor na
biochemické vyšetrenie a na kultiváciu, prípadne iné špeciálne vyšetrenie.
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Pred vytiahnutím ihly do lúmenu zasunieme mandrén. Miesto vpichu pevne pritlačíme. Pacient by mal
ležať minimálne 2 hodiny rovno na chrbte, výskyt postpunkčného syndrómu ( bolesti hlavy, závrate,
nauzea) môže trvať aj 24 hodín po výkone a poloha v ľahu a hydratácia zmierňujú príznaky.
Punkcia kostnej drene
Punkcia kostnej drene je dôležitým diagnostickým výkonom pri identifikácii ochorení krvotvorby. Robí sa
v celkovej alebo lokálnej sedácii. U detí sa aspiruje kostná dreň zo sterna, z crista iliaca anterior superior
alebo posterior, u dojčiat aj z proximálnej tíbie. Punkcia sa robí za aseptických podmienok špeciálnou ihlou
s nastaviteľnou dĺžkou a s mandrénom. Po dosiahnutí drene sa odstráni mandrén a ihlou sa aspiruje kostná
dreň. Odosiela sa na vyšetrenie morfologické, histochemické, imunofenotypizáciu alebo genetiku podľa
indikácie. Po vytiahnutí ihly sa miesto pevne zatlačí a najmä u pacientov s trombocytopéniou sa dobre
zaťaží (pieskom). Aspirovaná dreň, ktorá sa bude morfologicky vyšetrovať sa vytlačí zo striekačky na
podložné sklíčko a druhým sklíčkom v 45° rozotrie súvislým pohybom, nechá sa uschnúť pred zafarbením.
Iné punkcie
Punkcia hrudníka, prípadne s ponechaním drenáže, punkcia dutiny brušnej, punkcia lymfatických uzlín,
kože a pečene sa vykonáva u detí v celkovej anestéze na operačnom sále za aseptických podmienok. Tieto
výkony sú buď diagnostické, terapeutické, často oboje.
Dôležité je presne označiť miesto patologického ložiska, zaistiť odber, fixáciu a transport materiálu na
ďalšie vyšetrenie.

25.

ÚVOD DO ANTIBIOTICKEJ LIEČBY
MUDr. Júlia Horáková
V súčasnom období je antiinfekčná liečba zameraná proti všetkým mikroorganizmom (baktérie, vírusy,
plesne a parazity. S nárastom nových antiinfekčným liekov súvisia aj problémy, ktoré prináša samotná
liečba:
rezistencia mikroorganizmov,
vedľajšie a nežiadúce účinky
interakcia podávaných liekov.
Problémy antiinfekčnej liečby sa t. č. dotýkajú takmer všetkých klinických odborov na úrovni lekárov
prvého kontaktu ako aj vysokošpecializovaných odborov (onkológia, transplantológia). Antibiotická liečba
predstavuje len čas antiinfekčnej liečby.
Pri správnej indikácii má byť zameraná proti infekciam zapríčinených bakteriálnymi mikroorganizmami.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PODÁVANIA ANTIBIOTICKEJ LIEČBY (ATB)
Včasné nasadenie liečby v dostatočnej dávke a v dostatočnej dĺžke podávania (osobná anamnéza, príznaky
ochorenia, epidemiologická anamnéza, ambulantná liečba alebo liečba počas hospitalizácie)
Výber iniciálnej ATB liečby sa riadi podľa zásad:
• cielená (známy patogén po získaní mikrobiologického vyšetrenia)
• empirická (predpokladaný patogén, nasadiť po odbere kultivačných vyšetrení )

•
•
•
•
•
•

kombinácia ATB (dosiahnuť synergický alebo aspoň aditívny efekt )
spôsob podávania (per os, i. m., i. v. )
stav pacienta, orgánová lokalizácia infekcie
vek, chorobnosť a imunitný systém pacienta
aktuálny klinicky stav a podávaná iná liečba (operácia, polytraumatizmus, orgánová alebo transplantácia
kostnej drene, cytostatická liečba, imunosupresívna liečba, prítomnosť shuntu, centrálného venózneho
katétra)
kontraindikácie podávania lieku (poškodenie pečene, obličiek, gravidita, laktácia, vekové
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obmedzenie pre podávaný liek)

ROZDELENIE ATB
Antibiotiká sú metabolické produkty niektorých mikroorganizmov, ktoré už v malej koncentrácii zastavujú
rast a rozmnožovanie mikróbov, alebo ich usmrcujú. Pôsobia len na živé mikroorganizmy. Dnes sú to
prevažne látky, ktoré sa vyrábajú polosynteticky alebo synteticky.
Podľa toho, ako účinkujú na mikróby ich rozdeľujeme na ATB:

•

bakteriostatické, ktoré zastavujú alebo narúšajú rast a rozmnožovanie mikróbov (pri eliminácii
patogéna má rozhodujúcu úlohu imunitný systém pacienta, klinický účinok liečby sa dá očakávať o 7296 hod., až po dosiahnutí kontinuálnej hladiny ATB, nie sú vhodné u pacientov s porušenou imunitou)

•

baktericídne, ktoré mikroorganizmy priamo usmrcujú (pri optimálnom dávkovaní, klinický účinok
možno očakávať v priebehu 48 hodín, sú indikované pri septických systémových ochoreniach a u
pacient s poruchou imunity)

Pred začatím antibiotickej liečby si treba uvedomiť, že niektoré baktericídne ATB v nižších koncentráciach
pôsobia len bakteriostaticky. Pre správne dávkovanie ATB je nesmierne dôležité vychádzať z minimálnej
bakteriostatickej hladiny (MIC), ktorá je daná najmenšou inhibičnou koncentráciou ATB v telových
tekutinách na dosiahnutie jeho inhibičného účinku. Ak túto hladinu ATB v telových tekutinách
nedosiahneme, pokladáme daný bakteriálny kmeň rezistentný pre dané ATB. Ak existuje bakteriálna
citlivosť na viaceré ATB, volíme podľa možností ATB s najnižšou MIC.
Opakom citlivosti je bakteriálna rezistencia, ktorá je daná vlastnosťou každého mikroorganizmus
odolávať vplyvu účinku ATB.
Bakteriálna rezistencia môže byť:

•

primárna - bakteriálny kmeň prirodzene vzdoruje pôsobeniu ATB, je primárne mimo spektra jeho
účinnosti

•

sekundárna – znamená, že pôvodne citlivé baktérie, vykazujú po určitej dobe odolnosť na dané ATB
(vzniká selekčným tlakom v priebehu antibiotickej liečby, môže sa vyvíjať rýchlo alebo pomaly).
V súčasnom období sa stáva vážnym problémom medicíny práve fenomén sekundárnej rezistencie,
ktorý bezprostredne súvisí so samotnou a neuváženou ATB liečbou.

Kombinácia ATB sa má používať výnimočne pri ťažkých a zmiešaných infekciach za predpokladu, že
očakávame rozšírenie spektra účinku ATB alebo zosilnenie antibakteriálneho účinku dvoch ATB. Za
najvhodnejšiu kombináciu považujeme aplikáciu dvoch baktericídnych preparátov, od ktorých očakávame
zosilnenie účinku - synergiu. Pri podávaní dvoch bakteriostatických ATB sa účinky obidvoch ATB sčítajú
– adícia. Základným predpokladom pre výber kombinácie ATB je poznať pôvodcu infekcie, ako aj MIC
príslušného mikroorganizmu na obidve ATB.

NEŽIADÚCE REAKCIE
Nežiadúce reakcie ATB sa môžu manifestovať toxickými, alergickými alebo aj biologickými reakciami.
Toxické reakcie:
• neutoxicita (bolesť hlavy, kŕče, psychické poruchy, poruchy motorickej inervácie)
• nefrotoxicita (leukocytúria, erytrocytúria, makroaskopická hematúria, azotémia)
• hematotoxicita (útlm kostnej drene, aplastická anémia
• hepatotoxicita (zvýšenie pečeňových transamináz, hyperbilirubinémia)
Alergické reakcie:
Vyskytujú sa u senzibilizovaných pacientov pri opakovanom podávaní toho istého (alebo chemicky
podobného) ATB, nezávidia od množstva podaného lieku. Alergická reakcia môže byť:
Včasná (humorálna) reakcia, ktorá sa prejaví hneď po aplikácii ATB ako
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•
•
•

anafylaktické prejavy ( anafylaktický šok, bronchiálna astma, urtika, Quinkeho edém)

cytotoxické prejavy (hemolytická anémia, trombocytopenická purpura, agranulocytóza)
lokálne prejavy (sérová choroba, Arthusov fenomén)
Vyžaduje okamžitý zásah – adrenalín, antihistaminiká, glukokortikoidy.
Neskorá (celulárna) reakcia, ktorá sa rozvinie v priebehu niekoľkých hodín, prípadne dní (až týždňov)
Prejavy neskorej reakcie sú: infiltrácia v mieste vpichu ATB, generalizovaný erytemato-papulózny a
morbilózny exantém, ekzém, erytrodermia, erythema nodosum, systémový lupus erythematosus
Biologické reakcie:
Tieto vznikajú porušením prirodzenej biologickej rovnováhy medzi patogénnymi a nepatogénnymi
mikroorganizmami v črevnom trakte. Prejavia sa tráviacimi ťažkosťami : vracania, bolesť brucha, hnačky.

ZÁKLADNÉ ROZDELENIE ATB
Penicilíny

penicilín G, penicilín V
ampicilín, amoxycilín
azlocilin, piperacilín, karbenicilín
oxacilin, meticilin

Cefalosporíny

cefalotín, cefazolín, cefapirin
cefuraxím, cefoxitin
cefotaxim, ceftriaxóm, cefoperazón, cefodizim
cefpiróm, cefepím
gentamicín, amikacín, tobramycín
meropeném
aztreonam
tetracyklín,doxycyklín
erytromycín, spiramycín, klaritromycín,
azitromycín
linkomycín, klindamycín
chloranfenikol
vankomycín, teikoplanín
streptomycín, rifampicín, izoniazid
ofloxacín, ciprofloxacín
kolostín
neomycín, bacitracín

Aminoglykozidy
Karbapenémy
Monobaktámy
Tetracyklíny
Makrolidy
Linkozamíny
Chloramfenikol
Glykopeptidy
Antituberkulotiká
Chinolóny
Ostatné
Lokálne ATB

základné
širokospektrálne
antipseudomonásové
antistafylokokové(stabilné
proti betalaktamáze)
1. generácie
2. generácie
3. generácie
4. generácie

KATEGORIZÁCIA ATB
Okrem horeuvedeného rozdelenia, ktoré môže pomôcť pri empirickej ATB liečby (jednotlivé skupiny ATB
majú predpokladanú cilivosťou pre určité bakteriálne kmene), existuje aj kategorizácia ATB z hľadiska
antibiotickej liečebnej politiky. Cieľom kategorizácie je predovšetkým zabrániť nárastu sekundárnej
rezistencie neuváženým podávaním ATB. Podľa toho môžeme ATB rozdeliť na:

•
•

voľné ATB, ktoré môže predpisovať každý lekár ( predovšetkým ambulantní pacienti)
ATB, ktoré môže predpísať každý lekár, ale sú viazané na zistenie etiologického agensa, s výnimkou ak
hrozí nebezpečenstvo z omeškania liečby,

•
•

pred ich nasadením treba odobrať biologický materiál na mikrobiologické vyšetrenie
ATB, ktoré sa môžu podávať len v lôžkových zariadeniach, sú rezervované len pre kriticky chorých
pacientov !!!
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26.

AKÚTNE STAVY V PEDIATRIII

MUDr. Tomáš Dallos
Aj v detskom veku sa môžeme stretnúť so stavmi, ktoré vznikajú náhle, majú akútny priebeh a potenciál
ohroziť zdravie či život dieťaťa. Deti majú vzhľadom k ich fyziológii v mnohých prípadoch menšie rezervy
ako dospelí. Správny, cielený, pohotový a často krát aj veľmi jednoduchý zásah dokáže priniesť úľavu
prípadne zachrániť život dieťaťa. V nasledujúcej kapitole sa pokúsime prebrať akútne stavy z bežnej
pediatrickej praxe, ako aj stavy, ktoré patria skôr do starostlivosti oddelení intenzívnej starostlivosti.

FEBRILNÉ DIEŤA
Najčastejšou príčinou návštevy pediatra je zvýšená telesná teplota dieťaťa. Spektrum ochorení
spôsobujúcich zvýšenie telesnej teploty sa pohybuje od bežnej virózy, cez stavy, ktoré ak ostanú neliečené
môžu zanechať trvalé následky alebo ohroziť život dieťaťa.. Úlohou pediatra je odlíšiť a adekvátne liečiť
každý stav, čo nie je obzvlášť u najmenších detí jednoduché. Niekedy až priebeh ochorenia ukáže pravú
príčinu horúčky.
Detailná anamnéza a fyzikálne vyšetrenie pomôžu odhaliť ochorenia ako je faryngitída, angína, bronchitída
a pneumónia, ktoré často na seba upozornia aj inými príznakmi či nálezom pri fyzikálnom vyšetrení. Sú
však stavy ako meningitída, otitída a infekcia močových ciest, ktoré napriek svojej závažnosti môžu
bežnému fyzikálnemu vyšetreniu uniknúť. Preto sa pri anamnéze a fyzikálnom vyšetrení febrilného dieťaťa
treba cielene zamerať aj na príznaky meningitídy ako sú prejavy intrakraniálnej hypertenzie (bolesť hlavy,
vracanie), vyšetrenie menigeálnych príznakov, fontanely u dojčaťa (vyklenutie, pulzácia). Otoskopické
vyšetrenie vylúči purulentnú otitídu a vyšetrenie moča infekciu močových ciest. Z výšky telesnej teploty
nie je možné robiť závery o vírusovej či bakteriálnej etiológii febrilného ochorenia. Z toho vyplýva, že
antibiotikami sa nemajú liečiť vysoké horúčky, ale bakteriálny infekt, ktorý má buď svoj charakteristický
klinický obraz alebo laboratórny nález.
Liečba samotnej horúčky spočíva v dostatočnej hydratácii dieťaťa, podávaní antipyretík prípadne
fyzikálnom znižovaní telesnej teploty. Z antipyretík sa používa paracetamol (10 mg/kg/dávku) a ibuprofen
(20mg/kg/deň v 4 dávkach). Vzhľadom na potenciálnu hepatotoxicitu paracetamolu ako aj antiflogistický
účinok ibuprofenu je vhodné tieto dve liečivá kombinovať. Z fyzikálnych metód sa používajú zábaly
a vlažné sprchy. Ich cieľom je odviesť teplo z povrchu tela. Treba zdôrazniť, že na oboje treba používať
vlažnú, nie studenú vodu. Studená voda totiž spôsobuje vazokonstrikciu povrchových ciev a tým bráni
úniku tepla z organizmu. Pri pretrvávaní vysokých teplôt viac ako 2 dni je vhodné skontrolovať pacienta,
často je totiž nemožné odlíšiť vírusový a bakteriálny infekt v prvý deň teplôt a je potrebné prehodnotenie
stavu s prípadným nasadením antibiotickej liečby, ak je indikovaná.

KŔČE
Kŕče v detskom veku môžu mať veľmi širokú paletu príčin. Sú to mimovoľné zmeny svalového tonusu ,
ktoré sú výsledkom patologických výbojov v CNS. Podľa charakteru výbojov môžu nadobúdať rôznu
podobu. Tak odlišujeme kŕče generalizované (postihujú celé telo a sú odrazom aktivácie celej mozgovej
kôry) alebo parciálne (postihujú len určitú oblasť tela). Kŕče môžu aj sekundárne generalizovať – začnú ako
parciálne a postupne sa rozšíria na celé telo.
O tonických kŕčoch hovoríme vtedy ak dôjde k zvýšeniu tonusu svalstva, ktorý pretrváva. Ako klonické sa
označujú kŕče, pri ktorých dochádza k rytmickým synchronizovaným zmenám tonusu svalstva a majú preto
podobu zášklbov.
Aj keď sa v laickej verejnosti kŕče často spájajú s epilepsiu, táto nespôsobuje všetky kŕče v detskom veku
a existujú aj formy epilepsie, ktoré sa neprejavujú kŕčmi. Klasifikácia epilepsie je veľmi rozsiahla a nie je
predmetom tejto kapitoly. Treba však spomenúť, že na to, aby sme stav mohli uzavrieť ako epilepsiu, je
potrebné potvrdiť patologické elektrické výboje aj na elektroencefalografickom vyšetrení (EEG) kŕče sa
musia opakovať.

115
Febrilné kŕče. Častou príčinou kŕčov u detí až do veku 5-6 rokov môžu byť vysoké horúčky. Pri horúčke
dochádza k zníženiu prahu pre vznik kŕčovej aktivity v mozgu, čo sa u predisponovaných jedincov prejaví
vznikom tzv. febrilných kŕčov. Pri náhlom vzostupe telesnej teploty dieťa stratí vedomie, vyvráti oči
a kŕčuje. Po cca. 1 minúte dôjde väčšinou k spontánnemu ústupu kŕčovej aktivity, dieťa nadobudne
vedomie, je však stále malátne a zaspáva. V priebehu toho istého horúčkovitého ochorenia môže dôjsť
k opakovaniu febrilných kŕčov, avšak toto je skôr výnimkou. Pre ďalší postup je dôležitý údaj o veku
dieťaťa, o dĺžke trvania ako aj o charaktere kŕčov.
U detí starších ako 6 rokov, u ktorých kŕče trvajú dlhšie a dieťa počas alebo po kŕčoch javí známky
lateralizácie (oči vyvrátené do strany, jednostranné kŕče, jednostranná ochabnutosť po kŕčoch), prípadne
dochádza k opakovaniu kŕčov treba myslieť aj na iné príčiny. Tak horúčky môžu vyprovokovať prvý
epileptický záchvat alebo môže ísť o prvú manifestáciu tumoru CNS.
Prevenciou febrilných kŕčov je efektívna antipyretická liečba (viď podkapitolu febrility). Pri opakovaní
kŕčov je indikovaná prevencia diazepamom počas febrilít. Pokiaľ kŕče ustúpia nie je potrebné podávanie
antikonvulzív, diazepam sa má podávať len v snahe prerušiť pokračujúce kŕče. Podanie antikonvulzív totiž
skresľuje neurologické vyšetrenie ako aj EEG záznam.

OBŠTRUKCIA HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST
V tabuľke č. 1 sú zoradené príčiny obštrukcie horných dýchacích ciest. Najčastejším a najzávažnejšími
z nich sa venujeme bližšie v ďalšom texte.
Akútna laryngitída
Akútna laryngitída je veľmi častý stav spôsobujúci akútnu obštrukciu horných dýchacích ciest. Jej
patologickoanatomickým podkladom je edém subglotického riedkeho väziva tracheálneho ústia laryngu
(subglotický priestor) spôsobený vírusovým zápalom (RSV, influenza, parainfluenza, adenovírusy).
Vzhľadom na vírusovú etiológiu sa s laryngitídou stretneme najmä v jesennom a zimnom období.
Príčiny obštrukcie horných dýchacích ciest
• edém jazyka

•
•
•
•
•
•
•
•

hypertrofia tonzíl
paratonzilárny absces
retrofaryngeálny absces
aspirácia cudzieho telesa
epiglotitída
laryngitída
laryngospazmus
kompresívna trauma laryngu a trachey

Najčastejšie sú postihnuté deti od 1 až do 5 rokov, čo je dané anatomickými pomermi v laryngu detí tejto
vekovej kategórie. Na rozdiel od dospelých, ktorí pri laryngitíde trpia neobturujúcim edémom glotických
rias (čo sa prejaví dysfóniou až afóniou), u detí s úzkym subglotickým priestorm dochádza k obštrukcii
edematóznou sliznicou. V popredí klinického obrazu je suchý, dráždivý, štekavý kašel, hlasný inspiračný
stridor s inspiračným dyspnoe, ktoré sa navonok prejaví inspiračnými retrakciami mäkkých častí hrudníka
(suprajugulárna jamka, interkostálne priestory, epigastrium). Pri ťažkom priebehu sa dieťa vôbec nevie
nadýchnuť, je cyanotické a upadá do bezvedomia. Vzhľadom na náhly vznik, často v strede noci zo spánku,
výrazné inspiračné dyspnoe a často hlasný inspiračný stridor je priebeh laryngitídy veľmi dramatický.
K úplnej obštrukcii dýchacích ciest však dochádza skôr zriedkavo. K úplnej obštrukcii dochádzalo
v prípade pablanového zápalu spôsobeného Corynebacterium diphteriae (záškrt) v čase pred zavedením
povinného očkovania.
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Prvá pomoc pri laryngitíde spočíva v upokojení dieťaťa, vzpriamenej polohe, podávaní tekutín a
vdychovaní studeného vlhkého vzduchu, ktorý vedie k ústupu edému. V prostredí ambulancie, či
pohotovosti je dieťa možné nainhalovať fyziologickým roztokom prípadne inhalačným kortikoidom, pri
pretrvávaní príznakov sa podávajú kortikoidy parenterálne. Už aj u nás sú dostupné kortikoidy vo forme
čípku, ktoré môžu podať rodičia sami. Pri pretrvávaní stridoru a dyspnoe je indikovaná inhalácia
adrenalínom. Zriedkavo dochádza k výraznejšej obštrukcii dýchacích ciest, ktorá vyžaduje intubáciu
dieťaťa. Tá je indikovaná ak dieťa desaturuje napriek podávaniu kyslíka prípadne dochádza k akumulácii
CO2 v krvi, alebo dieťa je vyčerpané zhoršujúcim sa klinickým stavom.
Epiglotitída
Od laryngitídy je nutné odlíšiť obštrukciu horných dýchacích ciest spôsobenú opuchom hrtanovej
príchlopky pri jej akútnom zápale – epiglotitíde. Táto je spôsobená infekciou Haemophilus influenzae b (v
ostatnom čase aj Streptococcus pyogenes A). Na rozdiel od vírusovej laryngitídy sa vyskytuje sporadicky
prevažne u detí predškolského a mladšieho školského veku, môže sa však vyskytnúť v ktoromkoľvek veku.
Diferenciálna diagnostika akútnej laryngitídy a epiglotitídy
Vek
Sezonalita
Etiológia
Výskyt
Začiatok
Teplota
Celkový
stav
Kašeľ
Stridor
Hlas
Horúčka
Leukocyty

Laryngitis acuta
6 mes. – 3 roky
neskorá jeseň,
zima
vírusy
veľmí častý
postupný
zvýšená
dobrý
štekavý
inspiračný (od
začiatku)
zahripnutý
<39 C
normálny počet

Epiglotitída
2 – 7 rokov
celý rok
H.influenzae typ b
zriedkavý (najmä vďaka vakcinácii proti Hib)
náhly
vysoká horúčka
toxický vzhľad, slinenie!! „3D“ – dusenie,
dysfagia, dysfonia
je menej výrazný
inspiračný, menej výrazný (neskôr)
Afónia
>39 C
leukocytóza s posunom doľava

Ako každá iná bakteriálna infekcia aj epiglotitída je sprevádzaná aj celkovými príznakmi v podobe teplôt
a celkovej schvátenosti. Z lokálnych príznakov stojí v popredí výrazná bolesť hrdla. Deti nekašlú.
Vzhľadom na anatomické umiestnenie epiglotis dochádza nielen k obštrukcii dýchacích ciest, čo vedie
k vzniku inspiračného dyspnoe, ale aj k obštrukcii vchodu pažeráka a teda neschopnosti prehĺtať. Toto sa
prejaví výraznou saliváciou a vytekaním slín z úst dieťaťa. V dutine ústnej je možné vidieť edematóznu
a začervenanú epiglotis. Krčné lymfatické uzliny môžu byť zväčšené.
Priebeh epiglotitídy je vzhľadom na rýchlo vznikajúcu úplnú obštrukciu dýchacích ciest fulminantný a pri
neskorom zásahu fatálny. Toto bolo popri ťažkých hemofilových meningitídach dôvodom pre zavedenie
vakcinácie konjugovanou Hib vakcínou, ktorá viedla k ústupu výskytu tohto ochorenia. Ak by sa mala
epiglotitída predsa len vyskytnúť, je akékoľvek vyšetrovanie vrátane vyšetrenia dutiny ústnej
špachtľou a snaha dieťa liečiť ambulantne kontraindikovaná. Dieťa treba v polohe v sede za podávania
kyslíka bez zdržania transportovať do najbližšej nemocnice vybavenej jednotkou intenzívnej starostlivosti,
kde bude zaintubované a zaháji sa parenterálna antibiotická liečba. Intubácia pri epiglotitíde má prebiehať
v podmienkach operačného sálu s pripraveným vybavením aj personálom, keďže mechanické podráždenie
epiglotis môže viesť k náhlemu uzavretiu dýchacích ciest. Pri včasnej intubácii môže byť väčšinou dieťa do
1-3 dní extubované.
Aspirácia cudzieho telesa
Náhle vzniknutá obštrukcia dýchacích ciest môže byť spôsobená aj aspiráciou cudzieho telesa. Ako
aspirácia sa označuje vniknutie tekutiny alebo tuhého telesa do trachey alebo bronchov. Aspiráciou sú
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ohrozené najmä deti od cca. 9 mesiacov do 3 rokov života, ktoré skúmajú okolitý svet všetkými zmyslami,
sú už dostatočne manuálne zručné, aby si do úst vložili aj menšie predmety, avšak nevedia všetko dokonale
požuť a nie je u nich ani dokonale vyvinutá koordinácia prehĺtania. Zľaknutie, pád, či len jednoduché
vdýchnutie môžu viesť k aspirácii, ktorá sa prejaví záchvatovitým kašlom, dyspnoe až apnoe a pri
zlyhávaní dýchania cyanózou. V závislosti od charakteru, veľkosti a lokalizácie cudzieho telesa môže byť
prítomný stridor alebo dysfónia. Čím je predmet väčší, tým vyššie v dýchacích cestách uviazne a tým viac
ohrozuje dieťa na živote. Obštrukcia dýchacích ciest môže pri subakútnom priebehu viesť k vzniku
atelektázy alebo emfyzému, prípadne pneumónii.
Prvá pomoc u väčších detí (1-8.r) spočíva v použití tzv. Heimlichovho manévru. Ten spočíva v náhlom
zvýšení intraabdominálneho tlaku, ktorý sa prenáša na hrudník a tým pomáha vypudiť cudzie teleso
z dýchacích ciest. Dieťa, ktoré je pri vedomí, záchranca obíjme oboma rukami pod axilami okolo hrudníka
a položí zovretú päsť do stredu spojnice pupku a distálneho konca sterna. Druhou rukou zovrie päsť prvej
ruky a opakovanými (5x) silnými sťahmi smerom do brucha a hore stláča brucho dieťaťa. Pri tom sa musí
vyhnúť stlačeniu processus xiphoideus, inak by mohlo dôjsť k poraneniu intraabdominálnych orgánov.
U detí v bezvedomí sa dieťa uloží na chrbát, záchranca kľačí obkročmo nad ním a tlačí v rovnakom mieste
zápästím na brucho dieťaťa. U dojčiat opakovane udierame dlaňou do chrbta dieťaťa položeného tvárou
dole na predlaktí záchrancu. Potom sa položením udierajúcej ruky a predlaktia záchrancu na chrbát dieťaťa
toto pretočí do polohy na chrbte, uloží sa na stehná sediaceho záchrancu a cudzie teleso sa pokúšame
vypudiť ráznymi stlačeniami hrudníku podobne ako pri masáži srdca. Dôležité je, aby hlavička dieťaťa bola
vždy nižšie ako zvyšok jeho tela. Potom treba skontrolovať dutinu ústnu na prítomnosť cudzieho telesa
a toto odstrániť. Ak dieťa spontánne nedýcha treba zahájiť umelé dýchanie. Pohyby hrudníka pri umelom
dýchaní signalizujú priechodnosť dýchacích ciest.
Najlepšou prevenciou proti aspirácii je zabrániť dieťaťu, aby sa dostalo k malým predmetom vrátane
orieškov, hrozienok, kúskov ovocia, zeleniny a mäsa, drobných hračiek, kociek, mincí etc. Preto je
dôležité, aby sa dodržiavali aj odporúčania výrobcov hračiek týkajúce sa vhodnosti hračky pre vek dieťaťa.
Zároveň by deti nemali behať s cukríkmi, lízatkami, žuvačkami a akýmkoľvek iným jedlom v ústach.
Pokiaľ aspirácia nebola pozorovaná, môže ostať neodhalená a prejaviť sa až neskôr recidivujúcimi
pneumóniami na tom istom mieste pľúcneho parenchýmu.
Alergický edém
K obštrukcii dýchacích ciest môže dôjsť aj v rámci celkovej alergickej reakcie (Quinkeho angioneuritický
edém) alebo po poštípaní hmyzom v priestore dutiny ústnej. Liečba spočíva v podávaní liekov ako pri
anafylaktickom šoku (adrenalin, antihistaminiká a kortikoidy parenterálne). Alergici so známymi ťažkými
alergickými reakciami by mali byť vybavení adrenalínovým perom (EpiPEN), prípadne by mali podstúpiť
desenzibilizačnú liečbu.

NÁHLE BRUŠNÉ PRÍHODY
K častým problémom v detskom veku patria bolesti brucha. Môžu sa vyskytnúť pri závažných stavoch,
ktoré vyžadujú chirurgickú intervenciu, pri akútnych gastroenteritídach najmä bakteriálnej etiológie, ale aj
ako sprievodný príznak iných ochorení.
Pri diagnostike náhlych brušných príhod má stále rozhodujúce postavenie anamnéza a fyzikálne vyšetrenie
pacienta. Tak napríklad pri akútnej apendicitíde dochádza k charakteristikckému vývoju bolesti brucha so
začiatočným pobolievaním epigastria (viscerálna bolesť) a postupným presunom výraznej bolestivosti do
pravého hypogastria (somatická bolesť). Pri vyšetrení je dieťa schvátené, krčí sa od bolesti, alebo nehybne
leží, aby sa vyhlo provokácii bolesti, bráni sa palpačnému vyšetreniu brucha. Pozitívne sú peritoneálne
príznaky (Pleniesov, Rowsingov, Bloombergov), ktoré sú všetky dôsledkom zápalu viscerálneho peritonea,
prečo je akýkoľvek pohyb orgánov (tlaková vlna pri poklope, presun orgánov pod vplyvom tlaku
z nepostihnutej oblasti resp. priamy tlak) spojený s výraznou bolestivosťou. Tzv. défence musculaire, teda
difúzne napätie brušného svalstva je už prejavom difúznej peritonitídy. Pri retrocekálnej alebo pelvínnej
polohe apendixu môžu byť klasické príznaky negatívne, čo podčiarkuje potrebu vždy vyšetrovať aj
psoasový príznak (retroceakálne uložený appendix leží na m. psoas maior a jeho napätie spôsobuje bolesť)
a per rectum (priamy tlak na pelvínne uložený apendix). Leukocytóza v krvnom obraze, zvýšené zápalové
parametre (FW, CRP) sú nespoľahlivými markermi akútnej apendicitídy a pri rozhodovaní o operačnom
riešení majú druhoradú úlohu. Sonograficky je možné vizualizovať zdurenie steny apendixu, jeho dilatáciu
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prípadne voľnú tekutinu periapendikulárne, avšak prímos tohto vyšetrenia je vždy závislý od erudovanosti
vyšetrujúceho. Pri jednoznačnom náleze je riešenie vždy len operačné - apendektómiou.
Práve pre dôležitosť fyzikálneho nálezu pri diagnostike náhlych brušných príhod je nutné dodržiavať
zásadu absolútneho zákazu podávania analgetík pri bolestiach brucha, ktorými by sa mohol skresliť
fyzikálny nález.
Invaginácia
U menších detí (do 3 rokov) sa môžeme stretnúť s invagináciou, resp. intususcepciou. Jedná sa o akútne
vzniknutý ileózny stav spôsobený zasunutím orálneho úseku čreva do aborálnej časti čreva. K závažnosti
samotného ileu sa pridáva ešte aj skutočnosť, že invagináciou dochádza k stlačeniu ciev, následne
vznikajúcemu edému črevnej steny, ktorý úplne zastaví prietok krvi postihnutou oblasťou čreva, čo vedie
k nekróze čreva. Príčina vzniku invaginácie doposiaľ nie je jednoznačne zistená, uvažuje sa o poruchách
motility spôsobených zväčšením mesenteriálnych lymfatických uzlín pri infektoch, črevných polypoch
a divertikloch.
Klinicky sa invaginácia prejaví náhle vzniknutou bolesťou brucha u malého dieťaťa, najmä v nočných
hodinách, ktoré drží nožičky skrčené pri brušku a plače. Pre obštrukciu čriev sa dostaví vracanie, spočiatku
chýba stolica, neskôr sa môže objaviť sangvinolentná stolica výzoru „jahodového želé“. Zradný je ústup
bolestí po krátkom čase, ktorý môžu rodičia považovať za zlepšenie stavu. Najčastejšou lokalizáciou
invaginácie je oblasť ileocékalneho prechodu. Pri fyzikálnom vyšetrení sa preto môže dať vyhmatať
valcovitý útvar v pravom hypogastriu. Tento sa dá vizualizovať aj sonograficky a na priečnom reze má
charakteristický kokardovitý obraz. Obraz je typický aj na irigografickom vyšetrení, ktoré je zároveň aj
prvým terapeutickým zásahom, keďže sa niekedy podarí pod tlakom kontrastnej látky črevo
dezinvaginovať. V prípade, že sa diagnóza potvrdí a nepodarila sa dezinvaginácia kontrastnou látkou, je
nutný chirurgický zákrok s manuálnou dezinvagináciou čreva, eventuálne s resekciou jeho nekrotických
častí.
Zapamätajte si!
• Náhly záchvat kašľa a inspiračný stridor sú prítomné pri podozrení vdýchnutia cudzieho telesa.

•

Pri bezvedomí, najmä ak sú zmeny na zreniciach a dieťa vracia, treba myslieť na otravu, úraz,
ochorenie CNS alebo metabolický rozvrat vnútorného prostredia z rôznych príčin.

•

Bolesti brucha so zhoršovaním celkového stavu, s vracaním, pri palpačnom náleze tuhej brušnej
steny, kde chýbajú dýchacie exkurzie, svedčia o náhlej brušnej príhode.

•

Kŕče sú dôležitým príznakom postihnutia CNS (zápalový proces, epilepsia). Môžu mať aj
metabolický podklad (tetánia). V detskom veku sú najčastejšie febrilné kŕče.

TRAUMA
Úrazy sú najčastejšou príčinou úmrtia u detí a sú zodpovedné za viac úmrtí ako všetky ostatné príčiny
spolu. Za viac ako polovicu incidencie sú zodpovedné úrazy v cestnej premávke, ktoré sú v 50% prípadov
spôsobené alkoholizáciou vodiča. K častým úrazom patrí aj poranenie dieťaťa ako chodca (vybehnutie na
ulicu pri hre), cyklistické úrazy, topenie a popáleniny. Početné štúdie, ktoré preukázali veľký prínos
preventívnych opatrení ako je používanie autosedačiek, bezpečnostných pásov, cyklistických heliem,
oplocovania vodných plôch a dymových detektorov hovoria jednoznačne za ich používanie.
Pri úrazoch končatín stále platí, že postihnutú končatinu či kĺb je potrebné imobilizovať vhodnou dlahou
a dieťa transportovať na odborné ošetrenie chirurgom. Od lokálneho eventuálne röntgenologického nálezu
potom závisí ďalší postup. U detí sa nemusí každá zlomenina prejaviť dislokáciou kostných
fragmentov. Výrazná bolestivosť, obmedzenie pohyblivosti a opuch môžu byť jediným prejavom
prítomnosti zlomeniny. Pre detský vek sú taktiež charakteristické takzvané epifyzárne zlomeniny
(epifyzeolýzy), ktoré prechádzajú rastovou štrbinou. Tieto neadekvátnym hojením môžu viesť
k poškodeniu rastovej štrbiny a tak asymetrickému rastu alebo úplnému zastaveniu rastu postihnutej kosti.
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V prípade otvorených poranení je potrebné očistenie okolia rany, sterilné krytie rany bez akýchkoľvek
zásypov a mastí a chirurgické ošetrenie.
V detskom veku sa často stretávame s poraneniami hlavy. Tieto vznikajú pri náraze na tvrdý predmet
často pri pádoch alebo autonehodách. Sily takto pôsobiace môžu spôsobiť poranenie kostných štruktúr ale
aj CNS. S každým pacientom s poranením hlavy, najmä ak má poruchu vedomia, musí byť zaobchádzané
tak, ako keby mal poranenú aj krčnú chrbticu (imobilizácia !!!), až kým nie je dokázaný opak. Impresívne
fraktúry lebky sú hmatné a často sprevádzané aj poškodením mäkkých tkanív nad miestom fraktúry.
Lineárne fraktúry nie sú hmatné a mäkké časti nad nimi môžu byť neporušené. V prípade prítomnosti
fraktúry lebky (aj lineárnej) je vyššia aj pravdepodobnosť poranenia mozgu (kontúzia) alebo
intrakraniálnych cievnych štruktúr (epidurálny, subdurálny hematóm). Výtok krvi alebo likvoru z nosa
alebo zvukovodov je prejavom fraktúry lebečnej bázy, podobne ako tzv. okuliarový hematóm na orbitách.
Pri ťažkých traumách hlavy sa diagnostika a liečba riadi nutnosťou zabezpečenia vitálnych funkcií,
imobilizácie krčnej chrbtice a následnou neurologickou diagnostikou. V neurologickom vyšetrení sa
zameriavame na stanovenie poruchy vedomia (Glasgow Coma Scale, viď tabuľka č.3) a nález topických
príznakov (stranové rozdiely v svalovom tonuse, šľachovo-okosticových refelxoch, anizokória, unilaterálna
mydriáza, poruchy fotoreakcie etc.), ktoré by svedčali pre lokalizované intrakraniálne poškodenie
(kontúzia, hematóm).
Mimoriadnu pozornosť je nutné venovať deťom, u ktorých sa stretneme s častými poraneniami a údajnými
pádmi s následnými modrinami a jazvami na atypických miestach (tvár, ruky, chrbát, mediálna strana
stehien), prípadne atypickými poraneniami (ostro ohraničené popáleniny, pruhové modriny, poranenia
hlavy u detí mladších ako 1 rok), ktoré môžu byť náznakom fyzického týrania dieťaťa. Aj prítomnosť
početných poranení staršieho dáta neadekvátne ošetrených a zhojených, o ktorých neexistujú zdravotnícke
záznamy naznačujú vyhýbanie sa zdravotníckej starostlivosti v snahe skryť vzniknuté poranenia. Podobne
je na mieste aj ostražitosť v prípade oneskoreného príchodu na ošetrenie, pri neschopnosti plauzibilne
vysvetliť vzniknuté poranenia, či diskrepancie vo výpovediach dieťaťa a rodičov.
K nezriedkavým poraneniam v detskom veku patria aj popáleniny. Vznikajú deštrukciou tkaniva teplom
a to kontaktom s horúcimi predmetmi či tekutinami ako aj pôsobením žiarenia.
Rozlišujeme štyri stupne popálenín:
stupeň: (poškodenie epidermy) koža je začervenaná, bolestivá, hojí sa bez jazvy
stupeň: (poškodenie epidermy a dermy) na koži sú pľuzgiere, je bolestivá
stupeň: (nekróza epidermy, dermy aj podkožia vrátane kožných adnexov) koža je belavá, hnedá až čierna,
spočiatku nebolestivá (zničené nervové zakončenia), vyžaduje nekrektómiu a prípadné krytie kožnými
štepmi
stupeň: zuhoľnatenie všetkých tkanivových vrstiev
Popáleniny vedú nielen k hojeniu mutilujúcimi jazvami, ale pri ťažších popáleninách aj k tzv.
popáleninovej chorobe. Cez poškodené kapiláry dochádza veľkým povrchom tela k úniku množstva plazmy
(rozvrat vnútorného prostredia, hypoproteinémia vedúca ku kachexii) a s ňou aj tepla, vzniku edémov
a deplécii intravaskulárneho objemu (šok). Nekrózy sa stávajú zdrojom toxínov a poškodený kožný kryt
umožňuje vstup infekcie. U detí je koža tenšia, a výskyt popálenín vyššieho stupňa častejší a popáleninová
choroba sa u nich vyskytuje už pri postihnutí menšieho rozsahu.
Závažnosť popáleniny sa teda odvíja od stupňa a rozsahu popáleniny. Pre prognózu pacienta je však
dôležitá aj lokalizácia popálenín a vek pacienta. Pri popáleninách v oblasti končatín, veľkých kĺbov a tváre,
ako aj u detí mladších ako 3 roky je prognóza horšia. Súčasné popálenie pľúc (pri výbuchu, požiaroch)
ďalej zhoršuje prognózu pacienta.
Prvá pomoc pri popálení spočíva v eliminácii tepla z oblasti popálenia prostredníctvom studenej vody alebo
studených mokrých čerstvo prežehlených rúšok, čím sa zabráni ďalšiemu poškodeniu tkaniva. Popálenina
sa zakryje vlhkými rúškami, neprekrýva sa žiadnymi masťami či púdrami! Pri popálení pľúc má pacient
dýchať cez vlhkú rúšku. Bolesti treba tlmiť analgetikami, straty tekutín hradiť ich parenterálnym
podávaním. Pacienta treba preočkovať proti tetanu. Pri väčšom rozsahu a vyššom stupni popálenín je
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pacient priamo ohrozený na živote a vyžaduje intenzívnu starostlivosť špecializovaného popáleninového
centra. Popáleniny tretieho stupňa môžu vyžadovať transplantáciu kože.

PORUCHY VEDOMIA
Vedomie je jednou zo základných funkcií centrálneho nervového systému, ktorá nám umožňuje vnímať
a uvedomovať si seba a svoje okolie. Na jeho správnu funkciu je potrebné fungovanie mozgovej kôry ako
aj retikulárneho aktivačného systému nachádzajúceho sa v mozgovom kmeni. K poruche vedomia dôjde ak
sa poruší jedna z týchto dvoch štruktúr. (tab. č. 2)
Etiológia poruchy vedomia
difúzne poškodenie
- hypoglykémia (vrodené metabolické ochorenia, hepatálne zlyhanie,
mozgovej kôry
hypokortizolizmus)
- hypoxia (ischémia, hypoxémia)
- poruchy elektrolytov(hypernatrémia, hyponatrémia)
- porucha acidobázickej rovonováhy (diabetická ketoacidóza)
- urémia (zlyhane obličiek)
- hypotermia a hypertermia
- kŕče (status epilepticus)
- intoxikácie (etanol metanol, barbituráty, salicyláty etc.)
- trauma (commotio cerebri)
- zápal (meningitída, meningoencefalitída)
porušenie mozgového priame poškodenie (infratentoriálne): trauma, krvácanie, ischémia,
kmeňa
tumor, absces
sekundárne pri herniácii pre supratentoriálnu expanziu: krvácanie
(subdurálny epidurálny hematóm), edém, tumor, absces
psychogénne príčiny
katatónia
Pri plnom vedomí je pacient orientovaný v čase, priestore a osobe, adekvátne odpovedá na verbálne
podnety. Každá odchýlka od tohto stavu sa označuje ako porucha vedomia, ktorá môže byť kvalitatívneho
(delírium) alebo kvantitatívneho (kóma) charakteru. Porucha vedomia môže nadobúdať rôzny stupeň
závažnosti. Ako somnolentný („spavý“) sa pacient označuje ak odpovedá len na opakované otázky
s časovou latenciou. O sopore hovoríme ak pacient reaguje (ale verbálne neodpovedá) výlučne na bolestivé
podnety. Kóma je najťažšou poruchou vedomia, pri ktorej pacient nereaguje na žiadne podnety. V snahe
kvantifikovať stupeň poruchy vedomia je zaužívaná Glasgowská škála kómy (Glasgow Coma Scale, tab.
č. 3), ktorá predstavuje štandardný a všeobecne platný systém hodnotenia stavu vedomia, od ktorého sa
odvíjajú aj niektoré diagnostické a terapeutické postupy.
V prístupe k pacientom s poruchou vedomia platí niekoľko zásad:
ako prvý krok je potrebné zhodnotiť a prípadne zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest, dýchanie a krvný
obeh (viď kapitolu o kardiopulmocerebrálnej resuscitácii)
rýchlo treba diagnostikovať príčinu poruchy vedomia – príčina môže mať progresívny charakter a môže
skončiť fatálne
každá porucha vedomia môže byť dôsledkom intoxikácie
U každého pacienta treba zhodnotiť nasledovné:
- anamnéza: osobná (vrodené metabolické ochorenia, endokrinné ochorenia, epilepsia, koagulopatia,
psychiatrické ochorenie) lieková (predávkovanie inzulínom u diabetika, požitie liekov v suicidálnom
úmysle atď.) okolnosti vzniku poruchy bezvedomia
- známky poranenia na celom tele
- telesnú teplotu , tlak krvi
- neurologický nález: prítomnosť meningeálnych príznakov (opozícia šije, Brudzinského, Kernigov
a Amosov príznak, zvýšená senzitívna dráždivosť: hyperestéza, hyperakúza. fotofóbia), súmernosť
šľachovookosticových reflexov , prítomnosť ložiskovej symptomatológie (tumor, hemorágia, absces),
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funkcia kraniálnych nervov vrátane pohybov očí (okulocefalický, okuovestibulárny reflex) a reakcie zreníc
(mióza, mydriáza, deviácia bulbov, fotoreakcia)
- typ dýchania Cheyne-Stokesovo – alternujúce apnoe s hyperpnoe, hyperventilácia, ataktické dýchanie –
nepravidelná hĺbka a frekvencia dýchania
- známky intrakraniálnej hypertenzie - bolesti hlavy, vracanie letargia, očné pozadie (edém papily
optického nervu), Cushingov trias: hypertenzia, bradykardia, Cheyne-Stokesovo dýchanie
Glasgow Coma Scale
Otváranie očí
0-1 rokov
4 spontánne
3 na zakričanie
2 na bolesť
1 bez odpovede
Najlepšia motorická
odpoveď

Najlepšia slovná
odpoveď

viac ako 1 rok
4 spontánne
3 na príkaz
2 na bolesť
1 bez odpovede
HODNOTENIE:

0-1 rokov

viac ako 1 rok

6 spontánna hybnosť
5 lokalizuje bolesť
4 uhýba pri bolestivých
podnetoch
3 abnormálna flexia
(dekortikačná)
2 abnormálna extenzia
(decerebračná)
1 bez odpovede

6 na výzvu vykoná
prikázaný pohyb
5 lokalizuje bolesť
4 uhýba pri bolestivých
podnetoch
3 abnormálna flexia
(dekortikačná)
2 abnormálna extenzia
(decerebračná)
1 bez odpovede

Skóre je súčtom bodov
v jednotlivých veku
primeraných kategóriách.

0-2 rokov

2-5 rokov

viac ako 5 rokov

5 plače, usmieva sa,
vokalizuje
4 dráždivý plač
3 plače na bolestivý
podnet
2 postonkáva
1 bez odpovede

5 odpovedá adekvátne

Závažnosť:
13-15 malá
9-12 stredne závažná
0- 8 veľmi ťažká –
pacient vyžaduje
intubáciu

5 odpovedá adekvátne,
konverzuje, orientovaný
4 odpovedá neadekvátne 4 dezorientovaný
3 plače, kričí
3 neprimerané slová
2 postonkáva
1 bez odpovede

2 neprimerané zvuky
1 bez odpovede

Z laboratórnych vyšetrení je potrebné stanoviť parametre, ktoré by mohli svedčať pre:

•

metabolickú a endokrinnú príčinu poruchy vedomia (glykémia, kreatinín, urea, amoniak v sére,
bilirubín, ALT, elektrolyty, hemokoagulačné vyšetrenie)

•
•
•

infekciu (CRP, lumbálna punkcia, kultivačné vyšetrenia, hemokultúra, kultivácia likvoru)
intoxikáciu (toxiklogický sktínong moča a séra)
pri podozrení na intrakraniálnu expanziu CT mozgu

Liečba poruchy vedomia je kauzálna. Platí však, že každý pacient v bezvedomí musí mať najprv
zabezpečené vitálne funkcie, má sa mu podávať kyslík a infúzia glukózy. Všetky postupy majú zabrániť
progresii poškodenia CNS a najmä mozgového kmeňa.
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V prístupe k pacientom s poruchou vedomia platí niekoľko zásad:

•

ako prvý krok je potrebné zhodnotiť a prípadne zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest, dýchanie
a krvný obeh (viď kapitolu o kardiopulmocerebrálnej resuscitácii)

•

rýchlo treba diagnostikovať príčinu poruchy vedomia – príčina môže mať progresívny charakter
a môže skončiť fatálne

•

každá porucha vedomia môže byť dôsledkom intoxikácie

27.

KARDIOPULMOCEREBRÁLNA RESUSCITÁCIA DIEŤAŤA
MUDr. Tomáš Dallos
Resuscitácia zahŕňa všetky postupy, ktoré vedú k obnove alebo udržaniu účinného dýchania a krvného
obehu u detí so zástavou dýchania alebo krvného obehu, respektíve k zabezpečeniu oxygenácie periférnych
orgánov a najmä CNS. Keďže skorá a účinná resuscitácia rozhoduje o prežití, prípadne miere poškodenia
dieťaťa, by v dnešnej modernej rozvinutej spoločnosti mali nasledujúce postupy patriť k všeobecnému
vzdelaniu a to nie len u zdravotníckych pracovníkov.
Pre potreby kardiopulmocerebrálnej resuscitácie (KPCR) sa za dieťa považujú deti do 8 rokov života.
Vyplýva to z určitých fyziologických a tým aj postupových rozdielov pri KPCR. V tejto kapitole sa budeme
venovať KPCR u detí (do 8 rokov), len okrajovo načrtneme postupy pri KPCR dospelých (a teda aj detí nad
8 rokov).
Deti vyžadujú KPCR najčastejšie pre asystolickú zástavu srdca, ktorá vzniká sekundárne pri zástave
dýchania (topenie, dusenie). Preto na rozdiel od dospelých, u ktorých sa najčastejšie jedná o fibriláciu
komôr (arytmia, infarkt myokardu) sa pokúšame o resuscitáciu ešte pred privolaním pomoci. Rýchlou
obnovou dýchania sa totiž dá zabrániť zástave krvného obehu. Pri KPCR postupujeme vždy v rovnakom
poradí.
Stav vedomia zisťujeme oslovením, zakričaním, prípadne zatrasením dieťaťom. Ak je pacient pri vedomí
určite dýcha a má aj krvný obeh, vyžaduje preto len uloženie do stabilizovanej polohy (viď nižšie),
privolanie pomoci, sledovanie. Ak pacient nereaguje, treba zhodnotiť dýchanie a obeh.
Voľné dýchacie cesty sú podmienkou dýchania aj účinnej resuscitácie. Z dutiny ústnej preto treba
odstrániť všetky pohyblivé predmety (protézy u starších ľudí!) a zabrániť zapadnutiu jazyka. To docielime
zaklonením hlavy alebo predsunutím sánky. Záklon hlavy: jednu ruku položíme na čelo dieťaťa
a zakloníme hlavu, ukazovákom a prostredníkom druhej ruky tlačíme kostenú prednú časť mandibuly
smerom hore. Pri tomto manévri sa nesmú zavrieť ústa, nesmie sa tlačiť na mäkké časti., len priamo na
kosť. Predsunutie sánky: Umiestnením prstov po oboch stranách dolnej sánky pred jej uhlom predsúvame
sánku dopredu.
Dýchanie zhodnotíme priložením ucha k ústam ležiaceho pacienta. Sluchom (zvuk výdychu), dotykom
(prúd vydychovaného vzduchu) a zrakom (pohyb hrudníka) sa snažíme zistiť, či pacient dýcha. Ak pacient
nedýcha zahájime umelé dýchanie.
Umelé dýchanie: Po hlbokom nádychu ústami tesne obopneme ústa pacienta (u malých detí ústa aj nos).
Súčasne u väčších detí palcom a ukazovákom stlačíme nos pacienta (aby neunikal vzduch) a vdýchneme do
pacienta. Vdych má byť pomalý (trvanie 1-1,5 s), rovnomerný. Pri rýchlom vdychu vzduch prúdi do
žalúdka, čím je dýchanie jednak neefektívne, zvyšovaním abdominálneho tlaku sa ďalej sťažuje a hrozí
vracanie a aspirácia. Prejavom účinného dýchania je pohyb hrudníka. Ak chýba, je nutné skontrolovať
priechodnosť dýchacích ciest (udržiavať záklon hlavy!), prípadne myslieť na prítomnosť cudzieho telesa
v dýchacích cestách. Frekvencia dýchania má byť 20 dychov za minútu. Po vdychu uvoľníme nos pacienta
a necháme ho spontánne vydýchnuť.
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Krvný obeh zhodnotíme pomocou prítomnosti periférneho pulzu, ktorý je prejavom intaktného krvného
obehu. U väčších detí pulz hmatáme na a. carotis tak, že položíme prsty na štítnu chrupavku a zosunieme
ich laterálne medzi chrupavku a m. sternocleidomastoideus. U malých detí najľahšie nahmatáme pulz v
inguínach nad aa. femorales alebo v strede na mediálnej strane ramena nad aa. brachiales. Laici by sa
nemali zdržovať hľadaním pulzu! Prítomnosť pulzácií prekordia a srdcových oziev nie je dostatočným
dôkazom pre intaktný krvný obeh!
Masáž srdca vykonávame pri zástave krvného obehu. Musí byť vždy spojená s umelým dýchaním (nemá
zmysel udržiavať obeh bez adekvátnej oxygenácie krvi). Pacient musí byť uložený na rovnej tvrdej
podložke. Malé deti môžu byť uložené na ruke či predlaktí záchrancu, čo umožňuje ich súčasne
transportovať.
Pre efektívnu cirkuláciu je dôležité, aby hrudník bol stláčaný na správnom mieste. U dojčiat stláčame
hrudník dvoma prstami asi 1 prst pod spojnicou prsných bradaviek. U ostatných detí stláčame hrudník
proximálnou časťou dlane v dolnej tretine sterna. Hrudník sa stláča tak, aby poklesol asi o 1/3 až ½
vzdialenosti sterna a chrbtice. U dospelých (a detí nad 8 rokov) je potrebné hrudník stlačiť o 3-5 cm, preto
ho stláčame v dolnej tretine sterna proximálnou časťou dlane, ale zároveň si pomáhame druhou rukou
položenou na prvej. Ruky musia byť pritom vystreté, aby sa dosiahlo efektívne stlačenie. Frekvencia
masáže by mala byť 100 stlačení/min. Stlačenie a uvoľňovanie by mali trvať rovnako dlho, aby sa dosiahla
plynulá rytmická masáž. Ruka sa nemá zdvíhať z hrudníka, aby sme nestratili jej správnu polohu. Pri
kombinácii masáže srdca a umelého dýchania dodržujeme pomer 5:1.
Stabilizovaná poloha zabráni u spontánne dýchajúceho pacienta v bezvedomí vzniku aspirácie ako aj
zapadnutiu jazyka. Dosiahneme ju tak, že pacienta pretočíme na jeho pravý bok, pričom jeho pravá ruka
ostáva paralelne s telom a zohnutú ľavú ruku mu podkladáme pod tvár. Koleno ľavej nohy zohneme, čím
pacienta stabilizujeme v tejto polohe. Pacienta vždy otáčame ako celok, aby pri prípadnom poranení
chrbtice nedošlo k poškodeniu miechy.
Privolanie pomoci sa zdá byť banálnou záležitosťou, môže sa však stať zdrojom zbytočných chýb
a zdržaní. Priamo sa rýchla zdravotná pomoc (RZP) dá privolať na telefónnom čísle 155, centrálny
dispečing spoločný pre hasičov, políciu a RZP má číslo 112. Treba dodržiavať nasledovný postup a zásady:
predstaviť sa, udať miesto odkiaľ voláme, naše telefónne číslo, stručne popísať čo sa stalo, počet, vek a stav
obetí, charakter poskytovanej pomoc a ďalšie informácie podľa dotazov dispečera. Nikdy telefón
neskladáme prvý, čakáme na výzvu dispečera!
Zásady KPCR u detí
1) Najprv resuscituj, potom volaj!
2) Možnosť úrazu – nehýb s pacientom,
imobilizuj krčnú chrbticu, nezakláňaj hlavu!
3) Uvoľni dýchacie cesty
4) Dýchanie: pomaly, pravidelne, 20x/min
5) Krvný obeh: skús nahmatať pulz
6) Masáž srdca: v spodnej tretine sterna,
pravidelne, 100x/min, nezdvíhaj ruku z hrudníka
7) Pomer masáž/dýchanie 5:1
8) Spontánne dýchajúceho pacienta daj do
stabilizovanej polohy

Čísla na zapamätanie:
dýchanie
masáž srdca
pomer masáž/dych
telefón

20x /min
100x /min
5:1
155,122

28.

OTRAVY
MUDr. Eva Radvanská
Viac ako 60% hlásených otráv na Slovensku sa týka pacientov mladších ako 17 rokov. V mladšej vekovej
kategórii sú to náhodné požitia rôznych liekov alebo látok z domácností, prípadne rastlín nájdených v
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prírode. U adolescentov prevažujú požitia toxických látok so suicidálnym úmyslom.Akútne otravy sú stavy,
ktoré si vyžadujú promptné konanie. Najdôležitejším faktorom v ich zvládnutí je čas.

DIAGNOSTICKÝ POSTUP
Priama anamnéza pacienta s otravou je často negatívna, preto je nutné oprieť sa aj o nepriamu anamnézu od
príbuzných alebo ľudí, ktorí pacienta našli. Predmety, ktoré sa našli v blízkosti postihnutého (lieky,
fľaštičky, obaly rôznych látok, zvratky apod.), miesto, kde pacienta našli, stopy po rôznych látkach na jeho
koži, odeve a v jeho blízkosti majú nesmierny diagnostický význam. Okrem identifikácie látky, ktorá
otravu spôsobila, nám nepriamo môžu pomôcť odhadnúť aj množstvo látky, ktoré sa do organizmu dostalo.
Fyzikálnym vyšetrením pacienta zhodnotíme vitálne funkcie a celkový stav. Nesmieme zabudnúť na farbu
kože, zápach z úst a výlučkov, stopy po požitých látkach v ústnej dutine, a základný neurologický nález,
ktoré sú cenným diagnostickým znakom.
Základnými laboratórnymi vyšetreniami sa snažíme zhodnotiť funkciu pečene (vyšetrenie AST, ALT,
GMT), obličiek (vyšetrenie urey, kreatinínu) a acidobázickú rovnováhu s koncentráciou elektrolytov v sére.
Po tomto základnom vyšetrení sa snažíme zistiť, či existuje špecifická liečba danej otravy, ak áno, aká je,
prípadne aké ďalšie vyšetrenia je treba vykonať. K tomu nám pomôže 24-hodinová služba Toxikologického
informačného centra na Klinike pracovného lekárstva a toxikológie v Bratislave – tel.č. 02/54774166.

LIEČBA
Liečba a starostlivosť o pacienta s otravou sa delí na niekoľko etáp:
Základná prvá pomoc u pacienta s akútnou otravou:
V prvej pomoci pre pacienta s podozrením na otravu je potrebné:
Udržať voľné dýchacie cesty a zaistiť primeranú ventiláciu.
Pri otravách inhalačnými prostriedkami zamedziť ďalšej expozícii pacienta toxickou látkou (čerstvý
vzduch).
Zaistiť periférny venózny prístup, podľa možnosti zahájiť infúznu liečbu (fyziologickým roztokom).

125
Agens
Alkohol
Kyseliny
a lúhy

Účinky
hypoglykémia, kóma,
respiračné zlyhanie
zápal a ulcerácia so stenózou
GIT
(kyseliny - pylorus, lúhy –
pažerák)

Bielidlá

lokálne lézie

Digoxín

arytmia , hyperkaliémia

Železo

včasné: vracanie, hnačky,
hematemeza, melena, ulcerácia
žalúdka
o niekoľko hodín: kóma, šok,
zlyhanie pečene s
hypoglykémiou a kŕčmi
iritácia žalúdka
zlyhanie pečene o 3-5 dni

Paracetamol
Uhľovodíky
(benzín,, atď.)

pneumonitída pri aspirácii

Salicyláty

iniciálne - hluchota, nauzea,
zvracanie, dehydratácia,
respiračná alkalóza
neskôr – metabolická acidóza,
hypoglykémia

Tricyklické
antidepresíva

sínusová tachykardia, poruchy
vedenia
suché ústa, porucha videnia,
nekľúd, konfúzia, kŕče, kóma
útlm dýchacieho centra,
hypotenzia
Cyanóza

Nitráty

Manažment
glukóza i.v., ak je potrebná, určiť
hladinu alkoholu v krvi
výplach žalúdka a vracanie je
kontraindikované!
chemické antidotá sú kontraindikované
(tvoria teplo)
včasná endoskópia, steroidy na
potláčanie zápalu
mlieko/antacidá per os, zvracanie je
kontraindikované
monitorovanie EKG, koncentrácie
digoxínu v sére
špecifické Fab protilátky v závažných
prípadoch
röntgen brucha – spočítať tabletky
koncentrácia železa v sére
výplach žalúdka , desferal i.v.

začať acetylcystein i.v. ak je
plazmatická koncentrácia po 4
hodinách po otrave >150 mg/kg
zvyčajne liečba nie je potrebná
výplach žalúdka/zvracanie je
kontraindikované!
výplach žalúdka, aktivované uhlie
forsírovaná diuréza, vitamín K,
v závažných prípadoch dialýza
koncentrácia salycilátov v sére,
bilancia tekutín
aktivované uhlie
monitorovanie kardiálnych funkcii,
korekcia acidózy
liečba kŕčov –diazepam
Vitamín C, metylenová modra

Rozšírená prvá pomoc:
Pri hypotenzii podávať primeranú i. v. liečbu.
Pri alterácii vedomia (sopor, kóma) podať naloxón (2 mg i. v.) pre možnú otravu morfínom alebo inými
narkotikami, 40% glukózu (50 ml i. v.) pre možnú hypoglykémiu, tiamín (100 mg i. v.) pre WernickehoKorsakovov syndróm a flumazenil (0,2 mg i. v.) pri otrave benzodiazepínom.
Pri otravách inhalačnými prostriedkami aplikovať 100% kyslík.
Ďalšia medicínska intervencia
V ďalšej medicínskej starostlivosti sa snažíme zabrániť ďalšej rezorpcii požitej látky, eliminovať toxickú
látku z organizmu, prípadne znížiť jej toxický účinok použitím špecifických látok – antidot.
Zabránenie ďalšej rezorpcie požitej látky
Ďalšej rezorpcii požitej látky sa snažíme predísť výplachom žalúdka a podávaním aktívneho uhlia, pri ich
nedostupnosti vyvolaním zvracania (kontraidikácie: poleptanie silnými kyselinami a lúhmi, požitie
olejových a penivých látok).
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Výplach žalúdka
Na zabránenie ďalšej rezorpcie požitej látky je výplach žalúdka účinný iba do 1 hodiny od požitia danej
látky. Výnimku tvoria látky, ktoré výrazne spomaľujú črevnú peristaltiku (opiáty, hypnotiká,
psychofarmaká) – tu sa odporúča robiť výplach aj po 24 hodinách.
U chorých pri vedomí sa na jeho vykonanie volí poloha posediačky, u chorých s alteráciou vedomia
poležiačky, na ľavom boku, s nižšie uloženou hlavou a tvárou mierne otočenou k podložke. U pacientov
v kóme sa robí iba po endotracheálnej intubácii.
Na začiatku výplachu sa zo žalúdka odoberie materiál na toxikologickú analýzu. Potom sa žalúdok
vyplachuje vlažnou vodou alebo fyziologickým roztokom (domáca príprava: 2 čajové lyžičky NaCl do 1
litra vody) v množstve 300-500 ml vyplachovacej tekutiny cca 30-50-krát. Pri posledných výplachoch
pridáme 2-3 lyžice aktívneho uhlia a do poslednej vyplachovacej tekutiny 2-3 lyžice Glauberovej soli
(Na2SO4).
Pri niektorých otravách sa odporúčajú výplachy čriev na odstránenie zvyškov z hrubého čreva.
Kontraindikácie: Výplach žalúdka je absolútne kontraindikovaný pri otravách látkami, ktoré spôsobujú
kŕče, pri požití olejových a penivých látok a pri poleptaní silnými kyselinami a lúhmi.
Aktívne uhlie – „črevná dialýza“
Aktívne uhlie adsorbuje väčšinu liekov a jedov, zabraňuje ich ďalšej absorpcii z gastrointestinálneho traktu
a podporuje presun niektorých látok z krvi do črevného lúmenu, čím vytvára efekt podobný dialýze. Podáva
sa v dávke 1-2 g/kg hmotnosti pacienta (carbo medicinalis v granulovanej alebo práškovej forme)
rozpustené vo vode, čo najskôr po požití látky spôsobujúcej otravu. Môže sa opakovane podávať
každých 4-6 hodín.
Nemá sa podávať súčasne s perorálnymi antidotami pre ich adsorpciu a možnú inaktiváciu (tie podať o 2
hodiny neskôr), ani so sorbitolom pre možnosť zníženia účinnosti aktívneho uhlia.
Eliminácia absorbovaných látok z organizmu
Na elimináciu absorbovaných látok z organizmu sa používa forsírovaná diuréza a mimotelová eliminačná
liečba (peritoneálna dialýza, hemodialýza, hemoperfúzia, plazmaferéza) - tie však riadi výlučne lekár.
Špecifické antidotá
Na neutralizáciu toxických účinkov niektorých látok alebo preventívne pôsobenie proti nim existujú
špecifické antidotá. Ich zoznam a miesto najrýchlejšej dostupnosti na území Slovenskej republiky sú
k telefonickej dispozícii v Toxikologickom informačnom centre.
Antidóta v primárnej starostlivosti pri intoxikácii známou látkou
Druh intoxikácie
Antidotum
metylalkohol, dietylénglykol
etylalkohol 40% 1,5 ml/kg per os
diazepam (ak je kóma)
flumazenil 0,2 mg i. v., za 60 sek
opakovane 0,1 mg, do celkovej dávky 1 mg
opiáty (ak je kóma)
naloxon 10 pg/kg i. v.
oxid uhoľnatý
kyslík dýchanie pri FiO2 1,0
etylalkohol (ak je kóma)
glukóza 10 ml 40% glukózy i. v.
tricyklické antidepresívna
diazepam 5-10 mg i. v., fyzostigmin 0,03 mg i. v opakovane
(kóma, kŕče, arytmie)
organofosfáty
atropín 2-5 mg i. v. opakovane - »atropinizácia«
nitrity, nitráty
vitamín C, metylénova modra
Ďalšie zásady pri akútnych otravách
Pacienta otráveného potenciálne toxickou látkou treba sledovať v medicínskom zariadení najmenej 4
hodiny, ďalší zvýšený dohľad sa odporúča aj minimálne 24 hodín v domácom prostredí.
Pri požití akejkoľvek látky v samovražednom úmysle je potrebné psychiatrické vyšetrenie pacienta.
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Netoxické látky
Abrazíva
Antibiotiká
Atrament (modrý,
čierny)
Detská kozmetika
Dezodoranty
a deodorizéry
(chladničky)

29.

Glycerol
Grafit
Hormonálne
antikoncepčné
prípravky
Kaolín

Kozmetické prípravky
Lepidlá a pasty (vo
vode rozpustné)
Lanolín

Pastelové farbičky
Sviečky – parafín
alebo včelí vosk
Umelé sladidlá

Make-up
Noviny

Vodové farby
Zubná pasta (bez
fluóru)

DEHYDRATÁCIA, REHYDRATÁCIA

MUDr. Dagmar Szekyová

FYZIOLÓGIA HOSPODÁRENIA S VODOU A ELEKTROLYTMI
Zloženie ľudského tela sa rýchle mení počas intrauterínneho vývoja ako aj postnatálne. Až
v postpubertálnom období sa končí telesný vývoj a neskôr nastupujú involučné procesy. Množstvo vody
obsiahnutej v tele človeka sa mení v závislosti na veku. V dojčeneckom období tvorí voda až 75% telesnej
hmotnosti a postupne klesá na 60%. Súčasne dochádza k presunom z extracelulárneho priestoru do
intracelulárneho priestoru. Voda v tele sa delí na extracelulárnu tekutinu (plazma, intersticiálna tekutina,
likvor, sekréty v tráviacom trakte) a na tekutinu intracelulárnu.
Vysoký obrat vody v detskom veku predisponuje k poruchám vodného hospodárenia. V dojčeneckom
období je 3 až 5 násobne vyšší prívod vody ako v dospelosti (príjem a výdaj tvorí až 20% celkovej telesnej
vody kým u dospelých len 5%).
Straty vody vznikajú vo všeobecnosti následkom tvorby tepla. Zvýšená produkcia tepla u dieťaťa vyplýva
z nevýhodného pomeru medzi telesnou hmotnosťou a telesným povrchom.
Na druhej strane fyziologická nezrelosť renálnych funkcií u dojčaťa neumožňuje dostatočnú kompenzáciu
pri zníženom prívode vody alebo pri nefyziologických stratách. Koncentračná schopnosť obličiek je
obmedzená ako aj schopnosť vylučovať takzvanú voľnú vodu.
Potreba elektrolytov je určená stratami močom, stolicou a potom, ako aj potrebou pre rast.

BAZÁLNA POTREBA ELEKTROLYTOV A TEKUTÍN
Bazálna potreba tekutín
100 ml/kg na prvých 10 kg hmotnosti
50 ml/kg na druhých 10 kg hmotnosti
20 ml/kg na každé ďalšie kg hmotnosti
(príklad: 10 kg pacient = 1000ml/kg/24 hod., 20 kg pacient = 1500 ml/kg/24 hod, 50kg pacient = 2100
ml/24 hod)
Bazálna potreba elektrolytov
Na+ 3 mmol/kg/deň, K+ 2 mmol/kg/deň
Potreba tekutín predstavuje bazálnu potrebu tekutín, deficit a priebežné straty. Priebežné bežné straty
tekutín : pri zvýšení teploty pre každý stupeň sa zvyšuje potreba tekutín o 100 ml/m2, na každú vodnatú
stolicu 10 ml/kg/ 24 hod. Vracanie podľa objemu doplniť straty izotonickým roztokom.
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DEHYDRATÁCIA A JEJ KOREKCIA
Dehydratácia je absolútna alebo relatívna strata objemu telových tekutín a elektrolytov. Za normálnych
podmienok stráca organizmus tekutiny kožou, pľúcami, močom a stolicou, kým za patologických okolností
straty nastávajú aj vracaním, hnačkou, horúčkou, excesívnym potením, hyperventiláciou a polyúriou.
Liečba dehydratácie je zameraná na korekciu zmien vnútorného prostredia, s cieľom upraviť volémiu,
osmolalitu, iónové zloženie a acidobázickú rovnováhu.
Stupeň dehydratácie
Stupeň dehydratácie sa posudzuje na základe symptómov a nálezov uvedených v tabuľke. Rozlišujeme 3
stupne miery dehydratácie. Stupeň dehydratácie určuje deficit telových tekutín. (Napr. 10- kilové dieťa pri
deficite 10% stratilo 1000 ml tekutiny).
Stupne závažnosti dehydratácie
Stupeň dehydratácie
I. mierna
Strata telesnej
1 – 5%
hmotnosti
Sliznice
Suché
Turgor kože
Normálny
Pulz
Normálny
TK
Normálny
Diuréza
znížená, koncentrovaný
moč
Veľká fontanela
v niveau
Slzy
Prítomné
PH
7,40 – 7,30

II. stredná
5 – 10%

III. ťažká
10 – 15%

Krehké
Znížený
Zrýchlený - slabý
Normálny/ znížený
Oligúria, výrazne
koncentrovaný moč
Pod niveau
Prítomné / neprítomné
7,30 – 7,10

Popraskané
Stojaca riasa
Rýchly alebo nehmatný
Znížený
Oligúria/ anúria
Pod niveau
Neprítomné
Aj menej ako 7,1

Typ dehydratácie
Typ dehydratácie klasifikujeme podľa zmien obsahu vody a koncentrácie Na+, ktoré podstatne určujú
osmolalitu.
O izotonickej dehydratácii sa hovorí vtedy, keď nastala strata vody a nátria v rovnakom pomere, pričom
natiémia je normálna (koncentrácia Na v sére 130 – 150 mmol/l). Nenastáva presun tekutín medzi
extracululárnym a intracelulárnym priestorom a strata telových tekutín sa týka najmä extracelulárnych
priestorov.
Pri vyššej strate nátria ako vody sa natiémia znižuje (koncentrácia Na nižšia ako 130 mmol/l), čo sa
označuje ako hypotonická dehydratácia. Voda z hypotonickej extracelulárnej tekutiny sa presúva do
intracelulárnej na vyrovnanie osmotického gradientu, stupňuje sa deficit extracelulárnych tekutín a nastáva
výraznejší cirkulačný kolaps. Môže vzniknúť intracelulárny edém s prejavmi postihnutia centrálneho
nervového systému (CNS) – hyperiritabilita. Pri ťažkej hyponatriémii Na pod 115 mmol/l stupor, kŕče,
kómu až úmrtie.
Vyššia strata vody ako nátria vyvoláva hypernátriémiu (koncentrácia sérového Na nad 150 mmol/l), čiže
hypertonickú dehydratáciu. Voda sa presúva z buniek do hypertonickej extracelulárnej tekutiny, pričom
cirkulujúci objem je relatívne zachovaný. Závažná je hlavne kontrakcia CNS s možnosťou postihnutia CNS
a vzniku subarachnoidálneho a intracerebrálneho krvácania.

POSTUP PRI MIERNEJ DEHYDRATÁCII
Orálna hydratácia je obvykle dostačujúca u dieťaťa ktoré stratilo menej ako 5%, pokiaľ dieťa dobre
toleruje perorálny príjem. Na orálnu rehydratáciu sa používa orálny rehydratačný roztok. Od roku 2002
doporučuje WHO na rehydratáciu orálny rehydratačný roztok (ORS) v zložení: glukóza 13,5 g/l, Na 2,6 g/l,
K 1,5 g/l, citát sodný 2,9 g/l.
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Pokiaľ dieťa netoleruje perorálne tekutiny je indikovaná parenterálna rehydratácia. Mnohé deti začnú
tolerovať tekutiny peros po iniciálnom podaní intravenózneho bolusu tekutín 10-20 ml /kg. Pokiaľ ale dieťa
naďalej vracia je indikovaná parenterálna rehydratácia. Pacienti vyžadujú sledovanie príjmu a výdaja
tekutín ako aj telesnej hmotnosti. Pokiaľ vstupné laboratórne výsledky sú v referenčných hodnotách
a klinický stav pacienta sa zlepšuje, nie sú indikované ďalšie vyšetrenia.
Izotonická dehydratácia je najčastejší typ dehydratácie. V iniciálnej fáze rehydratácie, ktorá trvá 8 hodín
podáme 50% vypočítaného deficitu a bazálnu potrebu vody a elektrolytov. V nasledujúcich 16 hodinách
podáme zvyšok deficitu a bazálnu potrebu tekutín a elektrolytov. Na rehydratáciu pri nutnosti i.v. podania
môžeme použiť fyziologický roztok. (0,33% NaCl alebo 0,45%)

PERORÁLNA REHYDRATÁCIA

• perorálny rehydratačný roztok – tzv. WHO roztok - vo väčšine prípadov
• množstvo
bazálna potreba tekutín
novorodenci: 120-160 ml/kg/deň (závisí od telesnej hmotnosti)
za prvých 10 kg - 100 ml/kg/24 hodín, alebo 4 ml/kg/hod
za druhých 10 kg - 50 ml/kg/24 hodín alebo 2 ml/kg/hod
za ďalších 10 kg - 20 ml/kg/24 hodín alebo 1 ml/kg/hod
plus náhrada deficitu (% straty telesnej hmotnosti)
plus náhrada pokračujúcich strát

Pri hypotonickej dehydratácii pacient stratil viac nátria ako vody, čo vedie k nízkym hladinám sodíka
a zároveň vody. Okrem predpokladanej straty Na vyplývajúcej z percenta dehydratácie je prítomná ďalšia
strata sodíka, ktorú sa vypočíta takto – Deficit Na = (135 – nameraný Na mmol/l) x hmotnosť v kg x 0,3.
Pri liečbe pacienta s hypotonickou dehydratáciou sa používa pomalšia 24 hodinová rehydratačná liečba
skôr ako 2 fázový spôsob. Je potrebné pravidelne sledovať klinický stav pacienta, diurézu a liečbu upraviť
podľa aktuálneho klinického stavu. Príliš rýchla korekcia hyponatriémie môže viesť k poruchám v CNS.
Jedinú výnimku tvorí pacient s kŕčmi na podklade hyponatiémie.
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INTRAVENÓZNA REHYDRATÁCIA

• prvá polovica vypočítanej potreby tekutín sa podáva za prvých 8 hodín
• ďalšia polovica za nasledujúcich 16 hodín
Bežné používané intravenózne roztoky
• prvé mesiace: 1/3 fyziologický roztok s 5% glukózou
• po 3. mesiaci 2/3 fyziologický roztok s 5% glukózou
• pre úpravu cirkulácie pri výraznej dehydratácii: plný fyziologický roztok
Izotonická dehydratácia
• úvodom väčšinou 1/3 alebo 2/3 fyziologický roztok
• ďalšia liečba podľa stavu
Hypertonická dehydratácia
• prvé 2 hodiny plný fyziologický roztok
• pokračovať 2/3 fyziologikcým roztokom
• pokles sérovej koncentrácie sodíka nemá prevýšiť 12 mmol/24 hodín

•

riziko edému mozgu!!
Hypotonická dehydratácia
• prvoradá je úprava cirkulácie! – úvodom plný fyziologický roztok
• výpočet potreby sodíka

•
•

deficit mmol = (sodík norm. – sodík akt.) x (hmotnosť kg x 0,3)
fyziologická potreba = 2-4 mmol/kg/24 hodín
• vzostup sérovej koncentrácie sodíka nemá prevýšiť 12 mmol/24 hodín

•

riziko centrálnej myelinolýzy ponsu!!

Hypertonická dehydratácia vzniká pri ťažkých dehydratáciách predovšetkým u dojčiat. Pri nekontrolovanej
rehydratácii môže vzniknúť edém mozgu, ktorý sa môže manifestovať poruchou vedomia a kŕčami. Prvá
fáza sa nelíši výrazne od izotonickej rehydratácie, druhá fáza je pomalá aby sa zabránilo vzniku edému
buniek. Platí základné pravidlo, čím je vyššia hypertonicita o to pomalšia je rehydratácia (maximálne
prírastok na hmotnosti 5% za 24 hod) a o to vyšší obsah Na pri intravenóznom podaní tekutín.
Manažment akútnej gastroenteritídy
Európska spoločnosť pre detskú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu (ESPGHAN) publikovala v roku
1997 odporúčania na manažment akútnej gastroenteritídy u detí, ktoré sa opierajú o súčasné vedecké
poznatky: 1) dieťa má byť rehydratované podávaním orálneho rehydratáčneho roztoku (ORS), 2) u dojčiat
sa odporúča hypoosmolárny ORS s koncentráciou sodíka 60 mmol/l, 3) rehydratácia má byť krátka s
trvaním len 3−4 hodín, 4) dieťa má byť následne realimentované jeho normálnou stravou, 5) používanie
bezlaktózovej formuly nie je u väčšiny detí nevyhnutné, 6) neodporúča sa podávanie zriedenej formuly
s postupne sa zvyšujúcou koncentráciou mlieka, 7) ak dieťa je dojčené, tak dojčenie nemá byť prerušené
počas hnačkového ochorenia, 8) aj po fáze rehydratácie je nevyhnutné dopĺňať priebežné straty tekutín a
elektrolytov pomocou ORS, 9) antidiaroiká sú kontraindikované u detí s nekomplikovanou akútnou
gastroenteritídou.
Výsledky následného prieskumu medzi pediatrami 29 európskych krajín však dokázali, že tieto
odporúčania sa nie vždy dodržiavajú dôsledne, tento záver potvrdzujú aj naše výsledky u pediatrov na
strednom a západnom na Slovensku. Ukázalo sa, že najväčšie rozdiely oproti odporúčaniam sú 1)
v nedostatočnom používaní hypoosmolárneho roztoku s obsahom 60 mmol/l nátria (väčšina lekárovrespondentov bol za ORS s obsahom sodíka 90 mmol/l, ktorý je síce vhodný, ale skôr pre väčšie detí a
dospelých), 2) len 24% respondentov by nasledovalo rýchlu rehydratáciu pomocou ORS v priebehu 3−4
hodín a 3) len 59% opýtaných by v zhode s odporúčaniami nahrádzalo dieťaťu po fáze rehydratácie
pokračujúce straty tekutín pomocou ORS, 4) odporučenie o opätovné začatie kŕmenia hneď po skončení
rýchlej rehydratácie (t.z. najneskôr do 4 hodín) by u nás dodržalo len 13% lekárov, 5) je pritom potešujúce,
že neprerušovanie dojčenia, ako jeden z pilierov liečby hnačky by odporučilo až 98% opýtaných, 6)
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nakoniec, aj keď jediným liekom, ktorý má signifikatný pozitívny efekt v liečbe hnačiek je diosmectit, až
35% lekárov by sa prikláňalo k podávaniu aj iných liekov včítane, homeopatik, Hylaku a dokonca aj
antimotilík a antibiotík! Dá sa teda povedať, že napriek existencii vedeckými dôkazmi podporených
odporúčaní na liečbu detských hnačiek, ktoré sú bezpečné, účinné, dostupné a lacné, tieto sa nie vždy
aplikujú v klinickej praxi. Je na zvážení odborníkov, aby sa našiel spôsob, ako tento stav zmeniť.

30.

REFERENČNÉ HODNOTY NIEKTORÝCH LABORATÓRNYCH PARAMETROV

V DETSKOM VEKU
MUDr. Peter Švec
Uvedené sú najdôležitejšie laboratórne parametre používané v detskom lekárstve..
Biochemické parametre v krvnom sére a plazme
Parameter
vek
hodnota
Amoniak v plazme
do 60
Bielkoviny celkové
novorodenci
49-61
dojčatá
59-66
2-6 rokov
60-78
7-15 rokov
60-82
Albumín
novorodenci
30-40
dojčatá
35-45
2-6 rokov
35-50
7-15 rokov
35-50
Bilirubín celkový
do 20.5
Bilirubín priamy
do 5.1
Sodík
130-150
Draslík
3.5-5.5
Vápnik celkový
2.26-2.75
Vápnik ionizovaný
novorodenci
1.10-1.45
dojčatá
1.15-1.40
2-15 rokov
1.20-1.35
Chloridy
95-107
Horčík
0.7-1.0
Fosfor
novorodenci
1.9-2.8
dojčatá
1.3-2.3
2-6 rokov
1.5-2.2
7-15 rokov
0.85-1.8
Železo
novorodenci
31
dojčatá
14
staršie deti
20
Glukóza – kapilárna krv
3.8-5.6
Glukóza – venózna krv
4.2-6.1
Cholesterol celkový
do 4.8
Kreatinín
do 1 roka
do 60
2-10 rokov
do 70
11-15 rokov
do 85
Kyselina močová
do 1 roka
do 250
2-6 rokov
do 260
7-15 rokov
do 360
Laktát (v plazme)
0.7-2.1
Močovina
do 1 roka
do 5.0
2-15 rokov

do 8.0

jednotky
umol/l
g/l

g/l

umol/l
umol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l

umol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
umol/l
umol/l
mmol/l
mmol/l
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Osmolalita plazmy
C-reaktívny proteín

280-300
do 5

Aktivity enzýmov v sére
Enzým
Aspartátaminotransferáza

Skratka Vek
AST
do 2 mesiacov
3 mes – 1 rok
2-3 roky
4-15 rokov
Alanínaminotransferáza
ALT
do 2 mesiacov
3 mes – 1 rok
2-3 roky
4-15 rokov
Alkalická fosfatáza
ALP
Gamaglutamyltransferáza GMT
do 6 týž
7 týž – 12 mes
1-15 rokov
Laktátdehydrogenáza
LD
do 6 týž
7 týž – 12 mes
1-15 rokov
Amyláza v sére
AMS
Cholínesteráza
CHS
Kreatínkináza
CK
novorodenci
dojčatá
2-14 rokov
Lipáza
do 15 rokov
nad 15 rokov

mOsm/kg
mg/l

Hodnoty (ukat/l)
do 1.20
do 1.05
do 1.0
do 0.85
do 0.95
do 0.90
do 0.80
do 0.75
0.85-6.80
0.23-2.71
0.03-1.51
0.76-2.16
5.63-21.0
4.6-11.8
3.0-8.4
0.48-1.55
85.5-230
do 10.5
do 7.7
do 3.5
0.67-2.34
0.38-3.47

Hematologické parametre
Parameter
Jednotky Novorodenec Dieťa Dospelí– muži Dospelí – ženy
Sedimentácia erytrocytov (mm/hod) 0-4
4-20 1-15
4-25
Parameter
Jednotky Novorodenec Dojča
Hemoglobín
g/l
210
110
Methemoglobín g/l
Methemoglobín %
Erytrocyty
x1012/l
5.6
4.0
Hematokrit
%
63
33
MCV Ery
fl
100
78
Retikulocyty
v % Ery
Leukocyty
x109/l
20
10
9
Trombocyty
x10 /l
Vysvetlenie: MCV Ery – stredný objem erytrocytu
Hemokoagulačné vyšetrenie
Parameter
Protrombínový čas
Medzinárodný normalizačný
pomer PT
Aktivovaný parciálny
tromboplastínový čas
Fibrinogén

Staršie dieťa

Bez ohľadu na vek
130
0-3.0
do 1

4.5
40
80
0.5-1.5
7
150-350

Skratka
PT (Quick)
INR

Hodnota
11-14 sek
0.91-1.11

aPTT

24-40 sek
1.6-4.0 g/l
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Hodnoty acidobázickej rovnováhy a krvných plynov
pH
7.36-7.44
pCO2
4.5-6.0
BE (base excess)
-3.0 až 3.0
HCO322-26
pO2
6.6-11.0
Sat O2
93-98
Parametre mozgovomiechového moku
Pandi
Bielkoviny
Glukóza
Chloridy
Laktát
Bunkové elementy:
Vyšetrenie moču
Chemicky
pH
Bielkoviny, krv, urobilinogén, ketolátky a glukóza

kPa
mmol/l
mmol/l
kPa
%

negat
0.19-0.31
g/l
2.52-3.92 mmol/l
120-130
mmol/l
1.20-2.10
mmol/l
5-10 mononukleárov /3
0 segmentov /3

4.5-8.5
negat.

Sediment
Leukocyty
do 5
Ery
0-1
Baktérie
ojedinele
Hodnotí sa aj prítomnosť epitélii, valcov, bunkovej drte a kryštálov

31.

KLINICKÉ PROBLÉMY

prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH.
Táto kapitola obsahuje krátky popis bežných situácií v detskom veku. Situácie sú úmyselne načrtnuté
stručne. Majú slúžiť najmä ako spúšťací moment pre ďalšiu analýzu a spoločnú diskusiu. Problémy sú
podané tak, aby vyvolali diskusiu o diagnostike, diferenciálnej diagnostike a postupe pri vyšetrení či terapii.
Pedagógovia ich môžu doplniť podľa potreby aj o ďalšie údaje.
Pre výučbu sa môže použiť celý súbor problémov alebo len časť z nich. Prípady môžu byť užitočné pre
študentov aj pri ich individuálnej príprave na stáže či na skúšku z pediatrie. Pedagógovia môžu použiť tieto
problémy na stimuláciu diskusie počas stáží a tiež ako doplnok pri vysvetľovaní diagnostických a
terapeutických postupov.
Klinické prípady sú zaradené do nasledujúcich problémových okruhov:

•
•
•
•
•
•

Prevencia
Rast a vývoj
Poruchy správania
Výživa
Problémy adolescentného veku
Problémy novorodeneckého obdobia
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•
•
•
•
•
•

Lekárska genetika/ Kongenitálne malformácie
Bežné príznaky choroby
Terapia
Hospodárenie s vodou a elektrolytmi
Otravy - prevencia a liečba
Akútne stavy v pediatrii

PREVENCIA

•
•
•

Vyšetrujete 5-dňového zdravého novorodenca pred prepustením z pôrodnice. Aké rady by ste dali
rodičom ohľadom kŕmenia, spánku a celkovej starostlivosti o ich dieťa? Kedy majú očakávať prvú
návštevu obvodného detského lekára?
Zdravé 10-mesačné dieťa sa začína pohybovať po miestnosti a sťahovať predmety na zem. Akú radu
dáte rodičom pre zachovanie bezpečnosti v domácnosti?
4-mesačné dieťa dostane teplotu 40C a je nepokojné 6 hodín po druhej injekcii Diteper. Rodičia
nevedia, či ich dieťa má byť aj v budúcnosti očkované. Vysvetlite vaše stanovisko.

•

15-mesačné dieťa je na preventívnej prehliadke. Má byť očkované proti osýpkam, parotitíde a rubeole.
Pri vyšetrení sa zistí, že má teplotu 37,5 C a výtok z nosa. Má byť očkované? Vysvetlite svoju odpoveď.

•
•

O 6-mesačnom dieťati sa vie, že má oslabenú imunitu. Ako má byť upravený jeho očkovací kalendár?
6-mesačné dieťa dostane horúčku a vyvinú sa generalizované kŕče 6 hodín po očkovaní Diteper a HIB.
Aké sú možnosti pre modifikáciu ďalších očkovaní?

•

Na pôrodnici oznámite rodičom, že novorodencovi treba odobrať krv na “skríning”. Vysvetlite rodičom,
aký to má zmysel.

•

Matka mala počas tehotenstva anémiu. Chce vedieť, kedy je najvhodnejší čas na skríning anémie u
dieťaťa. Prediskutujte vaše odpovede.

•

Rodičia ročného dieťaťa uvažujú o tom, že ho dajú do jasieľ. Radi by s vami prediskutovali výhody a
nevýhody prípadného rozhodnutia.

•
•

5-ročný chlapec je pozvaný do ambulancie na preventívnu prehliadku. Čo je náplňou tohoto vyšetrenia?
4-ročné dieťa prisťahovalcov príde bez očkovacieho preukazu. Ako by ste získali jeho záznam o
očkovaní a aké zdroje informácii sú vám k dispozícii aby ste mohli naplánovať jeho očkovanie?

RAST A VÝVOJ

•

Trojmesačné dieťa, narodené načas pribralo 420 g od narodenia. Jeho rast je v norme. Rodičia sa
zaujímajú či je prírastok váhy primeraný. Čo by ste im povedali?

•

15-mesačné dieťa stále ešte rozpráva nezreteľne. Rodičia sa pýtajú, či potrebuje špeciálnu logopedickú
starostlivosť. Čo by ste im povedali?

•

Dieťa sa začalo otáčať z bruška na chrbát vo veku 4 mesiacov a sedelo s oporou vo veku 6 mesiacov, ale
vo veku jedného roka ešte nie je schopné stáť a sedieť samostatne. Rodičia sú znepokojení a pýtajú sa, či
je to v norme. Vysvetlite vašu odpoveď.

•

Rodičia 9-mesačného dieťaťa sa sťažujú na to, že ich dieťa nesedí. Dieťa má mierne zvýšený svalový
tonus a dolné končatiny v nožničkovom postavení. Vie uchopiť hrkálku, ale nesiaha za predmetmi. Čo
by ste povedali rodičom?

•

6-mesačné dieťa má obvod hlavy v pásme 50 percentilov, výšku zodpovedajúcu 5 percentilom a
hmotnosť 5 percentil (v treťom mesiaci bolo dieťa v pásme 50 percentilov pre všetky parametre). Je v
súčasnosti potrebné ďalšie vyšetrovanie?

•

14-mesačné, pôvodne prematúrne dieťa nechodí. Sedelo bez opory vo veku 9 mesiacov, v súčasnosti
hovorí 2-3 slová. Stojí bez opory. Prediskutujte vaše úvahy.

•

Matka 10-ročného dievčaťa chce vedieť, kedy začne menarché u jej dcéry. Čo by ste jej povedali?
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•

12-ročný chlapec sa sťažuje, že je najmenší v triede. Má 130 cm. Chce vedieť, či by nepotreboval lieky
na podporu rastu. Ako by ste mu objasnili jeho problém?

•
•

Rodičia 8-ročného dievčaťa sa zaujímajú o výšku, ktorú ich dcéra dosiahne. Čo im poviete?
9-mesačný chlapec, ktorého vyšetrujete v ambulancii, sa vie s oporou postaviť, chodí po štyroch, chytá
predmety za pomoci palca a ukazováka (pinzetový úchop) a hovorí ”mama” a “tata”. Jeho rodičia sú
znepokojení, že nie je taký vysoký ako 9 mesačný chlapec od susedov. Čo im na ich obavy poviete?

PORUCHY SPRÁVANIA

•
•

Trojročné dieťa má ísť do škôlky, ale stále má ešte plienky. Čo by ste poradili rodičom?
U 16-mesačného dieťaťa dochádza občas k zastaveniu dýchania sprevádzanému cyanózou, po ktorom je
niekoľko sekúnd ochabnuté. Príhody sa objavujú, keď je dieťa nahnevané alebo podráždené. Aký je Váš
prístup k tomuto problému?

•
•
•

1-mesačné dieťa sa stále v noci budí. Rodičov to prekvapuje. Ako by ste im to vysvetlili?
5-ročné dieťa sa v noci stále pomočuje. Prediskutujte váš názor na tento problém.
15-ročný chlapec, ktorý bol doteraz stále vyznamenaný, začal „blicovať“. Podľa priateľov, sa nezhodol s
rodičmi. Prestal chodiť na tréningy futbalu po tom, čo sa pohádal s trénerom. Popíšte váš prístup.

•

Rodičom 7-ročného chlapca oznámi jeho učiteľ, že chlapec v škole neposlúcha, správa sa neprimerane a
má problém sústrediť sa na vyučovanie. Ako by ste postupovali?

•

14-ročné dievča ušlo po hádke s rodičmi na 2 dni z domu. Prediskutujte racionálny počiatočný postup.
Koho by ste zavolali na pomoc?

•

7-ročné dievča sa sťažuje ma bolesti brucha, ktoré pociťuje niekoľkokrát za týždeň, a preto má časté
absencie v škole. Bolesti nie sú sprevádzané vracaním, ani nauzeou alebo horúčkou. Ako by ste
pristúpili k tomuto problému?

•

10-mesačný chlapec, ktorý býval pokojný, keď chodil k opatrovateľke, začal v poslednom čase plakať
vždy, keď od neho matka odišla. Čo by ste povedali matke?

•

Po hospitalizácii pre pneumóniu, sa trojročné dievča začne pomočovať, hovoriť “detskou rečou” a pýta
si fľašu. Rodičia sú dosť šokovaní a vyhľadajú vás aby sa spýtali, čo majú robiť. Ako by ste im poradili?

•

Rodičia dvojročného chlapca sa vás spýtajú ako sa majú správať pri záchvatoch hnevu svojho syna.
Opíšte, ako by ste riešili tieto úlohy.

VÝŽIVA

•

Matka novorodenca sa vás spýta, či je pre ňu dôležité dojčiť. 24 hodín po pôrode má dojem, že nemá
dosť mlieka. Prediskutujte vaše rady tejto matke vrátane rozdielov medzi dojčením a umelou výživou.

•

Matka 6-mesačného dieťaťa sa potrebuje vrátiť na plný úväzok do práce. Doteraz dieťa dojčila, ale je
pripravená prejsť na umelú výživu. Pýta sa, či je to dobré pre jej dieťa. Akú odpoveď by ste jej dali?

•

2-mesačné dieťa je na pravidelnej preventívnej prehliadke. Matka sa pýta na potrebu pridávania
vitamínov. Porozprávajte sa, kedy a aké vitamíny možno dieťatu dávať.

•

4-mesačné dieťa je zatiaľ plne dojčené. Rodičia sa pýtajú kedy môžu prejsť na pevnú stravu. Vysvetlite
vašu odpoveď. Čo v prípade, ak je dieťa na umelej výžive?

•

Dvojročné dieťa je prieberčivé a v dôsledku toho je len obmedzený sortiment jedál. Čo by ste poradili
jeho rodičom?
Päťročný chlapec je vo vašej ambulancii za účelom predškolského vyšetrenia. Predtým bol v pásme 50
percentil pre výšku aj hmotnosť, teraz je pre hmotnosť v pásme 95 percentil, pričom výška sa stále
pohybuje v pásme 50 percentil. Čo by ste poradili dieťaťu a jeho rodine?

•
•

13-ročné dievča chce začať “s diétou” a pýta si od vás radu. Ako by ste ju vyšetrili a čo by ste jej
poradili?

•

16-ročné dievča privedie matka do ambulancie kvôli tomu, že za obdobie posledných 6 mesiacov
schudla 13 kg. Popíšte dôležité údaje z anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia a ich vzťah k vašej
diferenciálnej diagnóze.
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•

Zdravotne uvedomelí rodičia 1-ročného dieťaťa sa pýtajú, či môžu prejsť u dcéry na nízkotučné mlieko,
nakoľko sa obávajú obezity a srdcocievneho ochorenia.

•

Dvojmesačné dieťa nerastie ani nepriberá na hmotnosti. Dieťa dostáva 200 ml umelej výživy
(adaptované kravské mlieko) každé 3 až 4 hodiny. Ako by ste zistili, či jej príjem je adekvátny?

•

Ročné dieťa stále pije adaptované kravské mlieko. Rodičia sa pýtajú, či môžu prejsť na kravské mlieko,
ktoré dostanú v obchode. Ako by ste im poradili?

•

Prediskutujte váš postoj k dodávke fluoridu vo vašom okolí.

PROBLÉMY ADOLESCENTNÉHO VEKU

•

14- ročné dievča príde do ambulancie s matkou pre časté močenie a dyzúrie. Popíšte u tejto pacientky
váš postup, včítane vhodného spôsobu odberu anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia, diagnostických
postupov, liečby a rady rodičom.

•

15-ročný chlapec je rodičmi privezený do vašej ambulancie lebo sa vyhrážal, že zje “kopec tabliet”.
Zdá sa, že má sklon k depresii. Pri vyšetrení je klinický stav stabilizovaný. Vysvetlite váš prístup k
tomuto mladému mužovi, vrátane získania anamnézy, nálezov pri fyzikálnom vyšetrení, diagnostických
úvah, terapeutických postupov a rady jeho rodičom.

•

17-ročné dievča je pred odchodom na vysokú školu na preventívnej prehliadke. Popíšte váš postup,
vyšetrenia a rady/poradenstvo.

•

16-ročný chlapec príde do vašej ambulancie s polyúriou a úbytkom hmotnosti počas posledných troch
týždňov. Popíšte dôležité aspekty anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia, diagnostické úvahy a základné
princípy terapeutického postupu.

•

Matka 13-ročného dievčaťa má obavy z toho, že jej dcéra ešte nemala menštruáciu. Čo by ste jej
povedali?

•

16-ročný chlapec príde s horúčkou, únavou a bolesťami hrdla, ktoré trvajú 4 dni. Prediskutujte ktoré
aspekty fyzikálneho a laboratórneho vyšetrenia vám pomôžu stanoviť diagnózu.

•

14-ročné dievča, ktoré dobre poznáte z vašej ambulancie, príde samo na kontrolu a chce sa s vami
poradiť ako začať užívať antikoncepciu. Čo by ste jej poradili? Aké má právo na zachovanie diskrétnosti
z vašej strany? Ste povinní informovať rodičov?

•

17-ročné gravidné dievča príde na dorasteneckú gynekologicko-pôrodnícku ambulanciu za účelom
prenatálnej starostlivosti. Ktoré skríningové testy je potrebné urobiť?

•

14-ročný chlapec, ktorý je futbalistom príde na preventívnu prehliadku. Ktoré dôležité body má
obsahovať anamnéza a fyzikálne vyšetrenie?

•

V nedeľu privezú k vám rodičia dovtedy zdravého chlapca, ktorý je po návrate z oslavy zmätený a
agresívny. Popíšte vás postup pri riešení tohto problému.

PROBLÉMY NOVORODENECKÉHO OBDOBIA

•

10-dňové dieťa je vo vašej ambulancii pre ”žltú farbu kože”. Tehotenstvo a popôrodné obdobie boli bez
komplikácií. Dieťa bolo prepustené domov na siedmy deň života. Popíšte váš postup v tomto prípade.

•

Matka 4-týždňového dieťaťa telefonuje o 22.00 hodine a povie, že dieťa malo celý deň teplotu a teraz
má 40 C. Uveďte dôležité aspekty z anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia, diagnostických úvah a
základných terapeutických princípov.

•

Zavolajú vás na pôrodnicu k dvojdňovému novorodencovi, ktorý zošedol a má tachypnoe v priebehu
posledných štyroch hodín. Uveďte ako by ste postupovali a aké sú vaše diferenciálno-diagnostické
úvahy.

•

Zavolajú vás do pôrodnice k dvojhodinovému novorodencovi, u ktorého sa rozvinula syndróm
respiračnej tiesne. Uveďte nasledujúci postup a diferenciálno-diagnostické úvahy

•

Na pôrodnici si u donoseného dieťaťa vo veku 48 hodín všimnú žltačku. Celkový bilirubín je 200
umol/l. Ktoré vyšetrenia pomôžu pri ďalšom postupe? Aká je vaša diferenciálna diagnostika?

•

Novorodenec je nepokojný, nervózny, vracia, má hnačku a dostane kŕče. Čo vás bude najviac zaujímať z
anamnézy matky?
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•

Rodičia zdravého novorodenca majú obavy z toho, že ich dieťa má dostať injekciu K vitamínu. Tiež
žiadajú, aby nedostal nič do očí. Popíšte svoj prístup k obavám rodičov.

•

Zistilo sa, že dieťa má po pôrode zlomenú klavikulu. Pri vyšetrení sa nad zlomeninou zistí krepitus a
nepravidelnosť, pohyby v ramene sú bolestivé a Morov reflex na postihnutej strane chýba. Aké
vysvetlenie podáte rodičom a ako začnete postupovať?
Dieťa má Apgarovej skóre 5 v prvej minúte a 9 v piatej minúte. Čo to znamená?

•
•

Donosený 48 hodinový novorodenec má generalizovaný exantém spočívajúci v malých žltých papulách
na erytematóznom podklade, ktorý je najvýraznejší na trupe. Čo to môže byť a ako to treba liečiť?

•
•
•

24 hodinový novorodenec nemal ešte smolku. Rozoberte možné príčiny.
Donosený novorodenec váži 4800g. Aký problém môže mať toto dieťa?
Matka novorodenca nebola počas gravidity riadne sledovaná. V jej anamnéze je údaj o liekovej
závislosti. Aké osobitné ťažkosti možno očakávať pri starostlivosti o toto dieťa?

•
•
•

Načas narodený novorodenec váži 2200g. Aké faktory mohli mať vplyv na malú hmotnosť dieťaťa?
Ako by ste určili gestačný vek alebo prematuritu pomocou Dubowitzovho vyšetrenia?
Privezú k vám dvojmesačné dieťa, pretože jeho rodičia majú dojem, že je “chabé”. Uveďte váš prístup a
diferenciálno-diagnostické úvahy.

LEKÁRSKA GENETIKA/VRODENÉ VÝVOJOVÉ CHYBY

•

Trojročné zdravé dievča príde na vyšetrenie kvôli opakovaným pneumóniám (päťkrát v priebehu dvoch
rokov). Počas odoberania anamnézy zistíte, že má aj chronické hnačky. Je v pásme piatich percentil
výšky a hmotnosti. Rozoberte diferenciálnu diagnostiku na základe anamnézy a nálezov pri fyzikálnom
vyšetrení. Ktorá konkrétna genetická choroba môže prichádzať do úvahy? Vytvorte rodokmeň, ak je
podobne postihnutá teta (matkina sestra) a sesternica (dieťa matkinho brata).

•

Novorodenec pochádzajúci z rodiny, ktorú roky dobre poznáte, má epikantus, malé uši, je hypotonický,
má krátke široké ruky a nohy, brachycefaliu a srdcový šelest. Matka si všimne, že dieťa ”vyzerá inak”
ako ostatní traja súrodenci po narodení. Vysvetlite váš postup pri vyšetrovaní tohto dieťaťa. Ako by ste
riešili tento problém s rodičmi?

•

Rodičia dvojročného chlapca s oneskoreným psychomotorickým vývojom udávajú mentálnu retardáciu
u niekoľkých členov rodiny. Aká diagnóza prichádza do úvahy a ktorý diagnostický skríning by ste
použili?

•

Novorodenec ženského pohlavia má širokú kožnú riasu na šiji a opuchnuté ruky. Aký diagnostický
postup by ste zvolili a ktoré ďalšie abnormality by ste hľadali?

•

Matka novorodenca vám povie, že užívala počas gravidity fenytoín a chce vedieť, aké účinky to môže
mať na dieťa. Prediskutujte vaše odpovede.

•

Na pôrodnici vyšetrujete dieťa, ktoré je malé vzhľadom k svojmu gestačnému veku a má mikrocefaliu.
Ktoré dôležité otázky treba dať matke?

•

Stretnete sa s rodičmi, ktorí očakávajú svoje prvé dieťa. Povedia vám, že matkina sesternica prvého
stupňa má cystickú fibrózu. Chcú vedieť, či aj ich dieťa môže byť postihnuté. Akú radu im dáte?

•

Matka dvojročného dieťaťa, ktoré má kosáčikovú anémiu je tehotná a chce vedieť aké riziko rozvoja
tohto ochorenia hrozí jej ďalším deťom. Čo by ste jej poradili?

•

Matka vášho pacienta vám povie, že je tehotná. Prenatálne ultrazvukové vyšetrenie ukáže na možný
výskyt spina bifida u dieťaťa. Matka chce vedieť aké sú dôsledky tejto choroby. Čo by ste jej poradili?
Aké opatrenia treba podniknúť v čase pôrodu a v novorodeneckom období?

BEŽNÉ PRÍZNAKY A CHOROBY
Kašeľ
• 12-ročné dieťa príde s trojdňovou anamnézou kašľa, bolesti na hrudníku a teplotou 39,8C. Pri vyšetrení
zistíte bilaterálne krepitus. Röntgen hrudníka ukáže difúzne zhrubnuté interstícium. Chladové aglutiníny
sú pozitívne. Prediskutujte diferenciálnu diagnostiku. Vysvetlite najpravdepodobnejšiu etiológiu a
základný postup pri diagnóze a terapii.
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•

Privezú k vám 6-týždňové afebrilné dieťa s konjunktivitídou, dráždivým kašľom a tachypnoe. Pri
vyšetrení zistíte bilaterálne rachoty a vrzoty. Röntgen zobrazuje bodkovité opacity a hyperinfláciu. Čo je
najpravdepodobnejšia diagnóza? Vysvetlite možnú etiológiu a základný postup pri stanovení diagnózy a
terapii.

•

6-mesačné dieťa, narodené v 28 týždni gestácie príde s príznakmi infekcie horných dýchacích ciest,
zvýrazňujúcim sa kašľom, vrzotmi a tachypnoe. Pri vyšetrení zistíte sťažené dýchanie s vťahovaním
epigastria a jugula, oslabené dýchanie, pri auskultácii vrzoty a periorálnu cyanózu. Na rtg hrudníka je
obojstranne perihilózne vypruhovanie a hyperinflácia. Prediskutujte diferenciálnu diagnostiku.
Vysvetlite najpravdepodobnejšiu etiológiu a základný postup pri diagnóze a terapii.

•

4-ročný chlapec má kašeľ, ktorý sa objavil 3-4 dni po nástupe infekcie horných dýchacích ciest a s
teplotou, ktorá trvá už 24 hodín. Pri vyšetrení sa zistí krepitus vpravo. Čo očakávate, že sa znázorní na
rtg hrudníka? Ak je dieťa riadne očkované, čo je najpravdepodobnejšou príčinou? Ak je riadne
očkované, ako ho začnete liečiť?
2-ročné dieťa príde pre náhly nástup kašľa, pískoty a tachypnoe. Je afebrilné. Pri vyšetrení zistíte
hypoventiláciu a vrzoty vpravo. Aká je najpravdepodobnejšia príčina?
Jednomesačné dieťa s týždeň trvajúcou anamnézou kašľa a nádchy má záchvaty kašľa, ktoré sú
sprevádzané cyanózou. Je afebrilné. Vyšetrenie hrudníka medzi záchvatmi kašľa je v norme. Počet
leukocytov 28 000 (14% segmentov, 86% lymfocytov). Röntgen hrudníka je bez patologického nálezu.
Aká je najpravdepodobnejšia etiológia a aký je úvodný postup?

•
•

•

7-ročný chlapec má v anamnéze 2 týždne trvajúceho kašľa, nádchy po infekcii horných ciest dýchacích.
Kašeľ sa stupňuje v noci a často sa kvôli tomu budí. Matka pozorovala, že sa u dieťaťa objavil ”zápach
z úst”. Aký je váš názor na toto dieťa a aký by bol váš prístup k tomuto problému?

•

11-ročné dievča máva časté záchvaty kašľa s dýchavicou. Frekvencia záchvatov sa v chlade stupňuje.
Predtým užívala lieky, ktoré jej spôsobovali bolesti hlavy a pocity nafúknutia. Žiada si lepšiu liečbu.
Aká je najpravdepodobnejšia diagnóza a ako by ste postupovali?

•

16-ročný chlapec má po cvičení kašeľ a dýchavicu. Tieto ťažkosti ovplyvňujú jeho výkon pri futbale.
Ako by ste postupovali?

Horúčka
• Dvojtýždňové dieťa prinesú s teplotou 40 C. Pri vyšetrení sa nezistí žiadný závažnejší nález. Čo môže
byť príčinou? Rozoberte možné základné postupy.

•

7-mesačné dievča privezú s teplotou 38,5 C, mierne zvýšenou dráždivosťou a nechutenstvom. Ako by
ste postupovali?

•

7-mesačné dievča privezú pre teplotou 41 C s mierne zvýšenou dráždivosťou a nechutenstvom. Vo vašej
diferenciálnej diagnostike uvažujete o infekcii močových ciest. Ako by ste postupovali v tomto prípade?

•

8-ročné dieťa s teplotou 40,5 C a bolesťami hlavy. Pri vyšetrení je prítomná opozícia šije. Rozveďte
vaše podozrenie a zvoľte vhodný postup.

•

6-mesačné dieťa má 3 dni vysoké teploty a miernú faryngitídu. Na štvrtý deň sa objaví erytematózny
makulo-papulárny exantém a teplota prudko klesne. Akú chorobu má dieťa? Ako by ste ju liečili?

•

7-ročné dievča príde s 24 h trvajúcim kašľom, nádchou, konjunktivitídou a teplotou 41C. Po 24
hodinách sa u nej objaví makulárny exantém, ktorý sa šíri od hlavy na zvyšok tela. Prítomné sú aj šedobiele malé bodky na bukálnej sliznici. Čo je to? Ako to treba liečiť? Je možná prevencia?

•

4-ročný chlapec príde s 5 dňovou anamnézou teploty s exantémom. Užíval Paralen a Amoxicilin, ktoré
nemali žiadaný efekt.. Pri vyšetrení je dráždivý. Má teplotu 41C, bilaterálnu konjunktivitídu, zväčšené
lymfatické uzliny. Ruky sú opuchnuté s makulo-papulóznym exantémom. Rozoberte diferenciálnu
diagnostiku a navrhnite plán vyšetrení.

Bolesť hrdla
• 6-ročné dieťa má horúčku, bolesti hlavy a hrdla: Drobný drsný červený exantém sa začal najprv v
axilách a na krku a postupne sa rozšíril na celé telo. Vyšetrenie odhalí faryngitídu, cervikálnu
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lymfadenopatiu, exantém s periorálnym výbledom. Aká je diagnóza? Aký je etiologický agens? Ako sa
má liečiť táto choroba?

•

9-ročné dieťa s bolesťami hrdla a teplotou 39,5C. Vyšetrenie odhalí miernu cervikálnu adenopatiu a
veľmi červené (bez exsudácie) hrdlo. Uveďte diferenciálnu diagnostiku tohoto stavu. Ako by ste
postupovali?

•

14-ročné dievča sa sťažuje, že sa „necíti vo svojej koži“. Má bolesti hlavy a hrdla. Zistíte zväčšené
tonzily s čapmi, petechie na sliznici faryngu, posteriórnu cervikálnu adenopatiu a splenomegáliu. Pred
troma dňami mala predpísaný Ampicilin pre streptokokovú angínu, teraz má difúzny erytematózny
exantém. Rozoberte diferenciálnu diagnózu a úvodný postup.

Otitída/bolesť ucha
• 18-mesačný chlapec prekonalo infekciu horných ciest dýchacích bez teploty. Po štyroch dňoch sa
objavila teplota. Pri tlaku na ucho bolestivo reaguje. Čo je najpravdepodobnejšia príčina horúčky? Čo
očakávate pri fyzikálnom vyšetrení? Ako treba začať s jeho liečbou?

•

2-ročné dieťa má za posledných 5 mesiacov šiesty krát otitídu (ktorú ste diagnostikovali a liečili).
Rodičia sa pýtajú, aké sú za týchto okolností možnosti jeho liečby. Ktoré faktory treba brať do úvahy?

•

Pred troma dňami bol diagnostikovaný zápal stredného ucha u 15-mesačného dieťaťa. Dnes pri
vyšetrení je membrána jeho bubienka šedá a slabo sa pohybuje. Aké sú vaše návrhy?

Infekcia horných dýchacích ciest
• Trojročný chlapec s nádchou je mierne dráždivý. Počas posledných 48 hodín má teplotu okolo 39 C.
Aká je pravdepodobná diagnóza a ako by ste ho liečili?

•

11-ročný chlapec máva na jar upchatý nos a svrbenie očí, čo sa počas posledných troch rokov stále
zhoršuje. Navrhnite diagnózu a ďalší postup.

•

Rodičia 16-mesačného dieťaťa sa sťažujú na opuchnuté viečka a teplotu 40,5 C. Pri vyšetrení zistíte
výrazný periorbitálny edém a erytém. Rozoberte vašu diagnózu a popíšte váš postup.

Bolesti brucha
• 10-mesačného chlapca prinesú so záchvatmi nepokoja počas ktorých dvíha nohy. Rodičom sa zdá, že
má bolesti brucha. Je letargický a má subfebrility. Čo by ste zahrnuli do diferenciálnej diagnostiky?
Popíšte, ako by ste pokračovali.

•

Trojročné dieťa má posledných 48 hodín teplotu, vracanie a hnačku. Popíšte vás postup pri
diferenciálnej diagnostike. Rozoberte zásady diagnostiky a nálezy pri fyzikálnom vyšetrení.

•

1-ročného chlapca priniesli s údajom, náhle vzniknutých, 6 hodín trvajúcich veľkých bolestí brucha. Po
nich stúpla teplota. Trikrát vracal. Hnačku nemal. Bolesť lokalizuje doprava. Rozoberte váš prístup k
tomuto pacientovi.

•

8-ročné dievča príde s bolesťami brucha, svrbením na gluteách a dolných končatinách a opuchom kĺbov.
O čom by ste pri diferenciálnej diagnostike uvažovali?

•

Matka nahmatala v bruchu 14-mesačného dieťaťa počas umývania jeho bruška tumorózny útvar. Čo by
mohlo byť príčinou? Čo by ste povedali matke?

•

6-ročné dieťa s teplotou a bolesťami brucha má riedke krvavé stolice a pár petechií. Rozoberte
diferenciálnu diagnostiku a počiatočný postup u tohto pacienta.

Hnačka
• Dieťa vo veku jedného roka privezú pre vracanie a hnačky. Problémy trvajú 3 dni. Rozoberte vhodný
postup pri vyšetrení a liečbe.
• 3-ročné dieťa s tri dni trvajúcimi vodnatými, zapáchajúcimi stolicami, flatulenciou a anorexiou. Je
známe, že aspoň 2 deti, ktoré chodia do tej istej škôlky mali v priebehu posledných mesiacov podobné
príznaky. Aký etiologický agens prichádza do úvahy?
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Obstipácia
• 6-ročný chlapec má už 6 týždňov chronické bolesti brucha. Ako by ste pristupovali k tomuto problému?
Kožné problémy
• 4-ročný chlapec je vo vašej ambulancii pre svrbivý exantém na trupe a končatinách. Exantém je
girlandovitý, koža je v centre exantému bledšia. Lézie sú prchavé majú rozličnú veľkosť. Aká je vhodná
diagnóza a terapia?

•

4-ročný chlapec so suchým začervenaným exantémom v kubitálnej a popliteálnej oblasti, na zápästiach
a členkoch. O akú diagnózu môže ísť a aká je vhodná liečba?

•

18-mesačný chlapec má početné zlatisto-žlté mokvajúce krusty, ktoré sa podľa údajov rodičov rozširujú.
O akú diagnózu môže ísť a aká je vhodná liečba?

•
•

5-ročného chlapca uhryzol pes na líci. Čo by ste robili?
8-ročné dieťa s bolestivým, opuchnutým začervenaným predlaktím. Prítomná je taktiež hypertrofia
axilárnych uzlín na tej istej strane. Aká je pravdepodobná diagnóza? Čo treba urobiť?

Bolesti v končatinách/kĺboch
• 15-ročné dievča si poraní lakeť pri basketbale. Čo by ste jej poradili?
• 12-ročný športovec sa sťažuje na bolesť v kolene pri behu a pri futbale. Preberte možné príčiny a
prístupy k tomuto problému.
• 14-mesačné dievča je vo vašej ambulancii pre náhly nástup horúčky, pričom odmieta chodiť. Preberte
čo by ste začali robiť.
• 5-ročné dieťa privedú s opuchnutým, červeným kolenom. Prediskutujete diagnostické úvahy a popíšte
váš postup pri tomto dieťati.
• 4-ročné dieťa privedú s 1 týždeň trvajúcou anamnézou bolesti a opuchu viacerých kĺbov. Preberte
diferenciálnu diagnostiku.
Postihnutie CNS
• 14-ročné dievča príde na pohotovostnú ambulanciu s bolesťami hlavy, ktoré lokalizuje do pravej strany
a popisuje ich ako ”najhroznejšie bolesti hlavy aké kedy mala”. Popisuje, že pred bolesťou vidí
záblesky. Rozoberte vaše počiatočné kroky a liečbu pacientky.

•

9-ročný chlapec máva niekoľkokrát za týždeň bolesti hlavy. Matka ho privedie na vyšetrenie k
pediatrovi. Prediskutujte váš prístup k tomuto dieťaťu.

•

16-ročné dievča, ktoré má kŕče v anamnéze sa informuje, či môže dostať vodičský preukaz. Čo by ste
jej poradili?

Srdcový šelest
• Na preventívnej lekárskej prehliadke sa u 5-ročného dievčaťa zistí srdcový šelest. Šelest je systolický a
maximum intenzity je pri ľavom okraji sterna. Nepropaguje sa. Prediskutujte váš postup u tejto
pacientky. Ako by ste odlíšili funkčný šelest od organického?
Lymfadenopatia
• 10-mesačné dievča je vyšetrované pre opakované pneumónie a neprospievanie. Ukončila liečbu
amoxicilinom bez zlepšenia stavu. Pri fyzikálnom vyšetrení zistíte plienkovú dermatitídu, herpes
labialis, kašeľ a zväčšené axilárne a inguinálne uzliny. Ako by ste postupovali pri vyšetrení tejto
pacientky? Ktorej choroby sa obávate najviac?

•

6-ročné doteraz zdravé dievča sa dostaví na vyšetrenie so zatvrdnutou, 3-5-cm veľkou prednou
cervikálnou lymfatickou uzlinou. Rozoberte diferenciálnu diagnostiku a základné postupy.
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Splenomegália
• Vyšetrujete 10-mesačného chlapca, ktorého vidíte prvýkrát. Pri vyšetrení je nervózny, má subfebrility a
slezinu hmatnú 6 cm pod rebrovým oblúkom. Prediskutujte váš prístup k tomuto pacientovi.
• U 10-ročného chlapca s kosáčikovou anémiou zistíte signifikantnú splenomegáliu. Prediskutujte vaše
názory a postup u tohto pacienta.
Hepatomegália
• 4-ročné dieťa má nauzeu, vracia, má teplotu a je unavené. Pri fyzikálnom vyšetrení má ikterické skléry
a tuhý okraj pečene 3 cm pod rebrovým oblúkom. Aké ďalšie vyšetrenia plánujete?
Zhoršený zrak
• Rodičia prídu so 4-mesačným dieťaťom, ktorému “zabieha oko”. Ako vyšetríte takého pacienta?
Nedokážete vyšetriť reflex očného pozadia u novorodenca. Aké môžu byť príčiny a aký zvolíte postup?
Zhoršený sluch
• 2-ročný chlapec prekonal za posledný rok štyrikrát otitídu. Rodičia sa sťažujú, že dieťa nehovorí.
Rozoberte vaše názory. Čo by ste povedali rodičom?
Hematológia
• 2-ročné dievča prinesú pre krvácanie z nosa a petechie na dolných končatinách. Je afebrilná a fyzikálny
nález je negatívny. Nedávno prekonala infekciu horných ciest dýchacích. Aká je diferenciálna
diagnostika a základný postup u tohoto dieťaťa?

•

4-ročný chlapec príde s teplotou, a je už niekoľko dní bledý a podráždený. Pri vyšetrení má petechie,
hmatnú pečeň aj slezinu. Prediskutujte diferenciálnu diagnostiku a úvodný postup u tohto pacienta.

•

Pri preventívnej prehliadke zistíte u jednoročného chlapca hemoglobín 8,8 g/l, hematokrit 27 a stredný
objem erytrocytov 68. Prediskutujte váš postup pri diagnostike choroby.

Hematúria
• 10-ročný chlapec sa sťažuje na ”tmavý moč” a cefaleu. Pri vyšetrení moču sa zistí proteinúria.
Prediskutujte diagnostiku u tohto pacienta.

•

4-ročný chlapec je u lekára pre “opuchnuté oči”. Je afebrilný. Nedávno bol ”prechladnutý”.
Prediskutujte ďalšie vyšetrenia a diferenciálnu diagnostiku..

•

2-ročné dievča vyšetrujete pre horúčkovité ochorenie, pričom má v moči ketolátky 1+, bielkoviny 1+.
Za predpokladu, že ostatný močový nález je v norme, prediskutujte váš diagnostický záver.

TERAPIA

•

3-ročné dieťa má zápal stredného ucha a teplotu 39,1 C. Prediskutujte váš počiatočný názor na toto
dieťa.

•

18-mesačné dieťa má zápal očných spojiviek. Je afebrilné a nemá zapálené viečka. Prediskutujte vašu
terapiu.

•

4-ročné dievča má prvýkrát infekciu močových ciest. Pri chemickom vyšetrení moču sa našla ”záplava”
leukocytov a početné tyčinkovité baktérie. Popíšte váš postup u tohto dieťaťa.

•

6-mesiacov staré dieťa má byť očkované treťou dávkou Diteper. Matka udáva, že dieťa malo pri
predchádzajúcom rovnakom očkovaní 24 hodín teplotu a bolo výrazne dráždivé. Čo urobíte?

•

6-ročný chlapec kašle už 3 dni. Kašeľ sa výrazne stupňuje v noci. Dieťa je menej aktívné a viac
unavené. Je afebrilné a počuteľné sú difúzne vrzgoty nad celými pľúcami. Aký by bol váš postup a
liečba?

•

13-ročný chlapec kašle a má už týždeň bolesti v hrudníku. Na začiatku choroby mal subfebrility.
Predtým respiračné problémy nemal. Popíšte váš diagnostický a terapeutický postup.
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•
•

10-ročné dievča sa sťažuje na upchatý nos, bolesti hrdla a hlavy. Všimne si, že tieto ťažkosti mala v
priebehu posledných troch rokov každú jeseň, ale tento rok sa príznaky zhoršili. Popíšte základný postup
pri tomto probléme.
2-ročné dieťa sa škriabe na ramenách a nohách už niekoľko týždňov. Má erytémové ložiská so
zreteľnými exkoriáciami na extenzorových plochách ramien, nôh a taktiež v lakťovej jame. Ako by ste
liečili tento stav?

•

4-ročný chlapec má už týždeň nádchu. Teraz má zlatožlté, mierne mokvavé chrasty na nose. Aká je
diagnóza a terapia?

•
•

11-ročný chlapec má zapálené hrdlo a pozitívne ASLO. Preberte váš diagnostický a terapeutický postup.
15-ročná má zapálené hrdlo, opuchnuté predné aj zadné krčné lymfatické uzliny a splenomegaliu. Má
tiež pozitívne ASLO. Vysvetlite váš terapeutický postup.

•

Dlhšie sledovaný pacient s astmou sa sťažuje na kašeľ a sťažené dýchanie, ktoré sa po inhalácii
Ventolinu nelepší. Ako by ste pokračovali?

•

6-ročný chlapec začal pred týždňom chodiť na plávanie do plavárne. Teraz sa sťažuje na bolesť ucha. Je
afebrilný. Cíti bolesť pri dotyku pravého ucha. Vonkajší zvukovod je naplnený hnisavým sekrétom.
Diskutujte o vašej diagnóze a o terapeutickom pláne.
Matka príde s 18-mesačným dieťaťom na preventívnu prehliadku. Rodina sa chystá stráviť letnú
dovolenku v kempingu vo Vysokých Tatrách a matka sa informuje o repelentoch proti hmyzu a
opaľovacích krémov. Akú radu by ste jej dali?
13-ročné dievča sa sťažuje na akné. Pozorujete drobné až veľké, komedonové až pustulózne akné na
tvári a pleciach. Čo by ste jej poradili?

•
•

HOSPODÁRENIE S VODOU A ELEKTROLYTMI

•

Zdravé 6-ročné dievča je prijaté na plánovanú operáciu. Váži 28 kg. Napíšte jej návrh na intravenóznu
predoperačnú infúziu.

•

2-ročný chlapec je po úraze hlavy v komatóznom stave. Váži 14 kg. Ktoré faktory treba brať do úvahy
pri dennej ordinácii tekutín?
7-mesačné dieťa má posledných 24 hodín teplotu. Vracia a má hnačky. Na základe čoho by ste určili, či
pacienta možno liečiť ambulantne alebo je potrebné ho hospitalizovať a podávať tekutiny intravenózne?
8-kilogramové dojča má asi 12% dehydratáciu. Aký je deficit a ako ho treba doplniť? Aký intravenózny
roztok treba použiť? Ktoré laboratórne vyšetrenia sú potrebné?
2-jmesačné dieťa bolo privezené na pohotovosť pre kŕče. Anamnéza odhalí, že dieťa má už 5 dní hnačku
a bolo kŕmené iba vodou a jablkovou šťavou. Čo môže byť príčinou kŕčov a ako by mali byť liečené?

•
•
•
•
•
•

9-mesačné dieťa má hnačku a známky dehydratácie mierneho stupňa. Jeho elektrolyty sú Na 162 K 5,6
Cl 122 NaHCO3 12. Počas intravenóznej rehydratácie dostane generalizované kŕče. Čo bola
pravdepodobná príčina kŕčov?
9-mesačné dojča vracia a má hnačky. Má suché sliznice a zníženú tvorbu sĺz a moču. Dobre pije
tekutiny. Rozhodnete sa, že ho budete liečiť ambulantne. Aký typ tekutín použijete a aké inštrukcie dáte
rodičom?
9-mesačné dieťa s diabetickou ketoacidózou má Na 132, K 5,4, Cl 103, NaHCO3 4. Ak sa upraví deficit
tekutín a klesne glykémia, čo sa stane s hladinami K?

OTRAVY - PREVENCIA A LIEČBA

•

2-ročný chlapec vybehne z garáže s a dusí sa. Na zemi a na jeho odeve je vyliate riedidlo. Akú radu dáte
rodičom po telefóne? Majú podávať sirup ipekakuany? Aký je najzávažnejší toxický efekt tejto
otravy/expozície?

•

2-ročného chlapca našla matka po návrate od susedov ležať v izbe - chlapec neodpovedal na otázky ani
nereagoval na podnety. Čo by ste sa jej spýtali po príchode na pohotovosť? Ako by ste vyšetrovali
pacienta?
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•

Zavolá vám matka, že jej 2,5-ročný syn jedol jej vitamíny. Myslí si, že zjedol asi 16 tabliet. Ktorý z
vitamínov môže byť toxický? Akú radu dáte matke?

•

16-ročné dievča užilo po hádke s priateľom 30 tabletiek paracetamolu. Po 6 hodinách, keď cíti
nevoľnosť, sa s tým zdôverí matke. Aký je správny postup u tejto pacientky?

•

3-ročný chlapec je privezený na pohotovosť pre slabosť, hnačku, potácanie sa a zvýšenú saliváciu.
Predtým sa hral bez dozoru v garáži. Má zúžené zrenice a bradykardiu. Aká je najpravdepodobnejšia
príčina týchto príznakov a ako má byť pacient liečený?
4-ročné dievča s juvenilnou reumatoidnou artritídou dostane horúčku, začína mať sťažené, hlboké
dýchanie, vracanie a hnačku. Sťažuje sa na zvonenie v ušiach. Preberte pravdepodobnú príčinu týchto
príznakov.

•
•
•
•

3-ročné dieťa je vyšetrené pre dráždivosť, nechutenstvo, intermitentné bolesti brucha. Pri vyšetrení
zistíte oneskorený vývoj, hlavne reči a miernu anémiu. Ako by ste ďalej vyšetrovali toto dieťa?
Prediskutujte preventívne rady, ktoré by ste dali rodičom pri preventívnej prehliadke 1-ročného dieťaťa.
Dieťa príde na pohotovosť po tom, ako zjedlo lieky starej matky, pričom sa nevie koľko a aké lieky
zjedol. Ktoré nálezy pri fyzikálnom vyšetrení vám pomôžu identifikovať druh lieku?

URGENTNÉ STAVY V PEDIATRII

•

3-ročné dieťa je na pohotovosti pre akútny nástup stridoru a tachypnoe. Prediskutujte váš prístup k
tomuto pacientovi z hľadiska anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia, diferenciálnej diagnostiky a terapie.

•

4-mesačné dieťa privedú na pohotovosť s teplotou 39,5C a petechiami. Prediskutujte dôležité momenty
z anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia.

•

3-ročný chlapec je na pohotovosti so 48 h anamnézou kašľa a zvýšenej dýchavičnosti a sťaženého
dýchania za posledné 2 h. Prediskutujte diferenciálnu diagnostiku a popíšte základné princípy terapie.

•

14-mesačné dieťa je na pohotovosti s anamnézou symetrických kŕčov, ktoré trvali 2-3 min. Dieťa bolo
spočiatku spavé, ale teraz je prebudené a čulé. Má teplotu 40 C a nemá opozíciu šije. Predtým sa cítilo
dobre. Očkované bolo riadne.

•

Vymenujte ďalšie dôležité body, ktoré treba zistiť v anamnéze a pri fyzikálnom vyšetrení, spresnite
vhodné diagnostické postupy a navrhnite terapiu. Podajte vysvetlenie rodičom.

•

Čo ak dieťa je ešte stále somnolentné a pri vyšetrení zistíte opozíciu šije? Popíšte, ako tento fakt môže
ovplyvniť diferenciálnu diagnostiku a základnú starostlivosť

•

4-ročného chlapca privezú pre krátkodobú stratu vedomia a vracanie po páde z výšky 2 m. Ako by ste
ho vyšetrili a čo vás bude zaujímať?

•

Zatelefonuje matka, že jej 18-mesačné dieťa sa oblialo vrelou šálkou kávy, ktorú stiahlo zo stola a
pritom si polialo tvár aj hrudník. Aké sú vaše odporúčania?

•

4-ročné dievča je privezené pre rýchly nástup tachypnoe, dyspnoe a kašľa, ktoré začali počas osláv
kamarátkiných narodenín. Keď sa začali tieto príznaky, deti jedli zákusok a zmrzlinu. Na stole boli
arašidy a malé cukríky. Vysvetlite vaše počiatočné úvahy a popíšte správny postup pri vyšetrení a
liečbe.

TÝRANIE DIEŤAŤA (FYZICKÉ A SEXUÁLNE)

•

Vyšetrujete 4-ročného chlapca pre bolesti hrdla. Pri vyšetrení pozorujete modriny na jeho tvári a chrbte,
ktoré sú v rôznych štádiách hojenia. Vysvetlite vaše názory a prístup.

•

2-ročné dieťa privedú na pohotovosť po tom, čo si zlomilo rameno počas pádu. Dieťa malo pred šiestimi
mesiacmi zlomenú nohu. Aké máte obavy? Aké vyšetrenia by mali nasledovať?
7-ročné dievča je na vyšetrení pre výtok z pošvy. Ako by ste začali s anamnézou a s fyzikálnym
vyšetrením?
8-ročný chlapec má opakovane nález v moči, v ktorom sa vykultivovala Neisseria gonorrhoe.
Prediskutujte váš postup.

•
•
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•

2-mesačné dieťa s letargiou a slabo reaguje na podnety. Pri vyšetrení sú prítomné hemoragie na sietnici.
Rodičia povedali, že ”mohol spadnúť z postele”. Ako by ste pokračovali?

•

16-mesačné dieťa je privezené na pohotovosť pretože ”odmieta chodiť”. Rodičia povedia, že pred
dvoma dňami spadlo zo svojej vysokej stoličky. Prediskutujte diferenciálnu diagnostiku a vhodné
vyšetrenie u tohto pacienta.
18-mesačné dieťa sa obarilo na zadku a nohách. Rodičia povedia, že dieťa ”otočilo kohútik s horúcou
vodou keď sa hralo vo vani”. Popíšte vaše vyšetrenie a prediskutujte ďalší postup.

•

PRÁVA DIEŤAŤA

•

2-ročné dieťa je vyšetrené v detskej ambulancii pre vracanie. Pri anamnestickom vyšetrení zistíte, že
rodičia sú bezdomovci. Ako by ste pomohli tejto rodine? Ako by ste riešili akútne a chronické zdravotné
problémy dieťaťa?

•

Určité časti mesta vykazujú vysokú dojčenskú úmrtnosť. Ak by ste pracovali na Ministerstve
zdravotníctva, ako by ste riešili tento problém?

•

S jazdením na bicykli sú sprevádzané závažné úrazy hlavy. Ako by ste postupovali pri propagácii
nosenia helmy u detí?

•
•

Dieťa, ktoré sledujete má zlý školský prospech. Ako by ste spolupracovali s jeho školou?
Bývate v malom meste a všimli ste si, že veľa detí má zubný kaz. Zistíte že voda nie je fluoridizovaná.
Ako by ste pokračovali?

•

Pracujete na lekárskej pohotovosti a zistíte, že v priebehu jedného mesiaca sa 3 deti poranili v
”chodítku”. Čo by ste robili?

•

Ambulancia v ktorej pracujete má málo zaočkovaných detí proti Haemophilus influenzae typ B. Ako by
ste zvýšili tento pomer?

