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Abstrakt 

Studie se týká hodnocení psychomotorického vývoje dětí ve 2. roce života, které se narodily s velmi 

nízkou porodní hmotností (<1500 g), u nichž nebyla zjištěna žádná vrozená vývojová vada a byly 

ošetřovány po narození na odděleních JIRP v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí. 

Celkem bylo vyšetřeno 152 dětí, což je 82,2 % všech dětí vybraných dle zmíněných kritérií. Jsou 

analyzovány výsledky psychologického hodnocení skupiny 76 dětí narozených v roce 2004 a 76 

dětí narozených v roce 2005. Psychický vývoj dětí byl hodnocen pomocí mentální a motorické 

vývojové škály Bayleyové (BSID II). Z výsledků vyplývá, že v souboru nedonošených dětí bylo 

více jedinců s opožďujícím se mentálním i motorickým vývojem než se udává v běžné populaci: 

v mentálním vývoji (MVI<69) to bylo u 22,4 % dětí narozených v roce 2004 a u 13,1 % narozených 

v roce 2005. Výskyt dětí s opožděným motorickým vývojem (PVI<69) byl u obou ročníků shodný 

(18,4 %). Zastoupení dětí s opožděným vývojem je nejvyšší v obou ročnících u dětí s porodní 

hmotnostní nižší než 750 gramů, kterých bylo v celém souboru 14 (v r. 2004 - šest dětí,  v r. 2005 - 

osm dětí). Z nich mělo vážnější problémy v mentálním vývoji (MVI<70) 9 dětí (64,3 %) a 

v motorickém vývoji (PVI<70) 8 dětí (57,1 %). Zatímco v této nejnižší hmotnostní skupině se počet 

dětí v obou ročnících výrazně nelišil (6 vers. 8 dětí), ve skupině dětí s porodní hmotností 999 – 750 

g se jejich počet v roce 2005 zdvojnásobil (11 vers. 22 dětí), což se odrazilo i v nižším průměrném 

gestačním stáří při narození (29,7 týdnů těhotenství (dále jen t.t.) v r. 2004 vers. 28,6 t.t. v r. 2005 - 

p 0,05). I přes významný nárůst dětí s porodní hmotností  1000 g v r. 2005 (p 0,05) nedošlo v 

tomto ročníku ke zhoršení výsledků v mentálním ani motorickém vývoji. Je to dáno hlavně tím, že 

k nárůstu počtu dětí došlo zejména v hmotnostní kategorii 999-750 g, přičemž tato skupina dětí se 

nelišila významně v mentálním ani motorickém vývoji od skupiny dětí s porodní hmotností 1499-

1000 g.  

 

Klíčová slova 

Velmi nízká porodní hmotnost, nedonošené děti, psychomotorický vývoj,  mentální vývojový index 

- MVI, psychomotorický vývojový index - PVI, Bayley Scales of Infant Development, BSID-II. 

 

 

Úvod 
Technický pokrok a nové výzkumné poznatky v perinatální medicíně v oblastech diagnostiky, léčby 

a prevence vedly zejména v devadesátých letech minulého století k významnému zlepšení péče o 

těhotné ženy, plod a novorozence. Novorozeneckou úmrtnost se podařilo snížit v naší republice na 

jednu z nejnižších ve světě (Plavka, 2008). Tento trend však s sebou přináší nové problémy. 

Hranice životaschopnosti (viability) byla posunuta v r. 1994 na 24. gestační týden (Štembera, 2007, 

str. 212), přičemž se daří zachraňovat děti narozené dokonce ve 23. či 22. gestačním týdnu. Dnes 

přežívá většina dětí velmi nízké porodní hmotnosti - VNPH (  1500 g), ale i děti s tzv. extrémně 

nízkou porodní hmotností - ENPH (  1000 g). Kvalita perinatální péče není již poměřována jen 

úrovní mortality, nýbrž časnou a zejména pak pozdní morbiditou, jejíž snížení se stává jednou 



Psychologické dny: Já & my a oni 
Rodiče a děti 

 

2 

 

z priorit perinatální medicíny (Štembera, 2004, str. 375). Patří sem i morbidita psychologická, které 

je však u nás věnováno stále velmi málo pozornosti.  

Některé zahraniční studie poukazují na fakt, že s nárůstem množství zachráněných dětí s VNPH a 

ENPH se zvyšuje počet dětí s vývojovými komplikacemi (Allen, 2008  Wocadlo, Rieger, 2006) a 

většina autorů klade důraz na potřebu dlouhodobého sledování vývoje těchto dětí, neboť některé 

problémy se mohou objevit až později, zejména ve školním věku (Chyi et al., 2008  Voss et al., 

2007). Např. L. R. Ment a spolupracovníci (2003) uvádějí v přehledové studii, že více než 50 % 

nedonošených dětí potřebuje v průběhu školní docházky specifickou péči. Ke stejnému závěru 

docházejí i Wocadlo a Rieger (2006). Tyto autorky zároveň upozorňují, že i děti s průměrnou či 

nadprůměrnou inteligencí narozené ve 30. gestačním týdnu či dříve, nebo s extrémně nízkou 

porodní hmotností, potřebovaly specifickou péči v prvních letech školní docházky ve více než 48%. 

Jiní autoři zmiňují, vedle poruch učení, i nápadnosti v chování nedonošených dětí (Msall, Park, 

2008  Anderson et al., 2008), přičemž převládají poruchy pod obrazem ADHD a problémy 

internalizační. Na vysoký výskyt problémů v chování, které se vztahují k poruchám autistického 

spektra u nedonošených dětí (25%) poukazuje C. Limperopoulos se svými spolupracovníky (2008), 

které by bylo možné, podle autorů, odkrýt již v raném věku.  

Nejrizikovější skupinou s ohledem na další vývoj jsou děti s ENPH. C. Sommer s dalšími autory 

(2007) sledovali neurologický a psychický vývoj u dětí extrémně nezralých, narozených před 27. 

gestačním týdnem. Z 53 přežívajících dětí byl u většiny (v 90%) ve 2 letech korigovaného věku 

hodnocen neurologický vývoj jako normální. Děti však měly daleko více problémů v mentálním a 

psychomotorickém vývoji – celkem v 64 % případů, přičemž u 27% se jednalo o vážné vývojové 

poruchy. Zatímco v naší republice je neurologický vývoj průběžně sledován u všech dětí s VNPH, 

průběžné sledování mentálního a psychomotorického vývoje psychologem je spíše výjimkou. 

V naší studii uvádíme výsledky psychologického vyšetření dětí s VNPH a ENPH, které se týkají 

mentálního a motorické vývoje hodnoceného ve 2. roce života. Zaměřujeme se jednak na porovnání 

mentálního a motorického vývoje dvou za sebou jdoucích ročníků, a jednak na porovnání vývoje 

ve skupinách dětí vytvořených dle porodní hmotnosti.  

 

Soubor 
Náš soubor tvoří děti, které se narodily v letech 2004 a 2005 s porodní hmotností nižší než 1500 

gramů, byly po narození ošetřovány v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí na 

jednotkách intenzivní nebo resuscitační péče (JIRP) a přežívají ve 2. roce života, kdy byly pozvány 

na psychologické vyšetření. Uvedená kritéria splnilo celkem 185 dětí, přičemž v roce 2004 to bylo 

93 dětí a v roce 2005 se jednalo o 92 dětí. Na psychologické vyšetření se dostavilo 152 dětí, což je 

82,2 % z původního souboru. Většina dětí, které se na vyšetření nedostavily, žily ve vzdálených 

místech od Prahy v různých částech České republiky a ojediněle i v zahraničí. Často pocházely ze 

sociálně slabších rodin.  

Z tabulky č. 1 vyplývá, že v obou ročnících bylo vyšetřeno 76 dětí. Jak dále ukazuje tato tabulka, 

skupiny dětí v obou ročnících byly vyrovnané, co se týče zastoupení pohlaví (nevýznamně bylo 

v každém ročníku více dívek než chlapců), tak co se týče četnosti těhotenství (zastoupení dětí 

pocházejících z vícečetných těhotenství bylo vysoké – více než jedna třetina dětí v obou ročnících). 

Obě skupiny dětí se nelišily také v průměrném věku při vyšetření, který se pohyboval kolem 24. 

měsíce korigovaného věku vzhledem k nedonošenosti a kolem 26. měsíce chronologického věku. 

Nevýznamný rozdíl jsme zjistili v průměrné porodní hmotnosti, která byla ve skupině dětí 

narozených v roce 2005 nižší (1128,0 g, SD 284,6 g) než v roce 2004 (1203,3 g, SD 241,9 g). 

Statisticky významný rozdíl mezi oběma ročníky se objevil při porovnání průměrného gestačního 

věku (p=0.019), který byl rovněž nižší ve skupině dětí narozených v roce 2005, kdy nedosáhl ani 29 

týdnů těhotenství (28,7 t.t., SD 2,3) oproti dětem z roku 2004 (29,6 t.t., SD 2,5). 
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Tabulka č. 1: Charakteristika souboru 
 

Charakteristiky sledovaných skupin 
Ročník   2004 Ročník   2005 

N= 76 N= 76 

Gestační věk (týdny)          průměr  (SD) 29,6 (2,5) 28,7 (2,3) 

Porodní hmotnost (gramy)  průměr  (SD) 1203,3 (241,9) 1128,0 (284,6) 

Chlapci / dívky                        N    (%) 36  /  40 (47,4 / 52,6) 33  /  43 (43,4 / 56,6) 

Četnost těhotenství:  

Jednočetné/vícečetné              N    (%) 47  /  29 (61,8 / 38,2) 48  /  28 (63,2 / 36,8) 

Věk při vyšetření (měsíce):  

26,1 (1,3) 26,7 (1,4) chronologický věk               průměr  (SD) 

korigovaný věk                    průměr  (SD) 23,9 (0,9) 24,1 (1,3) 
 

 Průměrný gestační věk ve skupině dětí narozených v r. 2005 byl významně nižší (p=0,019) než ve skupině 

dětí narozených v r. 2004. 

 

Děti s porodní hmotností menší než 1500 gramů, bývají označovány jako děti s tzv. velmi nízkou 

porodní hmotností – VNPH (very low birth weiht – VLBW). Z nich jsou ještě dále odlišovány děti 

s porodní hmotností nižší než 1000 gramů, jako tzv. děti s extrémně nízkou porodní hmotností – 

ENPH (extreme low birth weight –ELBW). Jaký je počet dětí s VNPH a s ENPH ukazuje 

následující tabulka. 

 
Tabulka č. 2: Zastoupení dětí s velmi nízkou (VNPH) a extrémně nízkou porodní hmotností (ENPH) 

 

Rok narození 
ENPH VNPH 

 1000 g 1000 – 1499 g 

r. 2004  (76 dětí)         N    (%) 17 (22,4) 59 (77,6) 

r. 2005  (76 dětí)         N    (%) 30  (39,5) 46 (60,5) 

 

 Počet dětí s extrémně nízkou porodní hmotností byl v r. 2005 významně vyšší (p=0,023) než v r. 2004. 

      

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v roce 2005 vzrostl počet dětí s ENPH téměř o polovinu (ze 17 

dětí v roce 2004 stoupl na 30 dětí v r. 2005), přičemž tento nárůst je statisticky významný 

(p=0,023).  

Dětí s porodní hmotností  1000 g bývají ještě dále členěny na děti, které při narození vážily méně 

než 750 gramů. O výskytu dětí této nejnižší hmotnostní kategorie informuje tabulka č. 3. 

 

Tabulka č. 3: Zastoupení dětí v hmotnostních kategoriích nižších než 1000 gramů 

 

Rok narození 
Porodní hmotnost 

999 - 750 g   750 g 

r. 2004  (17 dětí)         N    (%) 11 (33,3) 6 (42,9) 

r. 2005  (30 dětí)         N    (%) 22 (66,7) 8 (57,1) 
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Z tabulky je zřejmé, že počet dětí v hmotnostní kategorii 999–750 gramů vzrostl v roce 2005 přesně 

na dvojnásobek – z 11 na 22 dětí, zatímco v nejnižší hmotnostní kategorii pod 750 gramů se zvýšil 

počet pouze o 2 děti. Celkově však jde o malé počty a rozdíl v tomto případě není statisticky 

významný.   

 

 

Metoda 
Děti byly zvány na psychologické vyšetření do Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí 

ve věku, který se pohyboval po věkové korekci vzhledem k předčasnému narození okolo 24. měsíce 

života. Pro hodnocení psychomotorického vývoje jsme užili druhé vydání vývojových škál 

Bayleyové (Bayley Scales of Intant Development-Second Edition - BSID-II) (Bayley, 1993), což je 

metoda, která patří k celosvětově nejrozšířenějším vývojovým testům pro děti ve věku 1-42 měsíců. 

Je účinným nástrojem k co nejranější identifikaci dětí s vývojovým opožděním. V naší studii 

uvádíme výsledky získané pomocí mentální a motorické škály. Výsledné hodnocení dosažené 

v těchto dvou škálách se udává pomocí tzv. vývojových indexů: mentálního (MVI) a 

psychomotorického (PVI). Průměrná hodnota vývojových indexů je v běžné populaci 100 bodů, 

standardní odchylka (SD) je 15 bodů. Vývoj dítěte je hodnocen jako normální, pohybuje-li se 

v rozmezí ±1 SD od průměru, tj. v rozmezí 85-114 bodů. Jestliže dosahuje hodnoty vyšší než 1 SD 

nad průměrem (tj. 115 bodů a více), je vývoj považován za urychlený. Pokud se výkon dítěte 

pohybuje pod průměrem v rozmezí 2 SD (tj. v  rozmezí 70-84 bodů), je vývoj považován za mírně 

opožděný. Dosahuje-li výkon hodnot nižších než 2 SD pod průměrem (tj. 69 bodů a méně), je 

pokládán dle originálního manuálu BSID-II za významně opožděný. Při hodnocení vývoje 

nedonošených dětí bylo doporučeno neontologickou společností v ČR v souladu s Evropskou 

asociací perinatální medicíny (EAPM) považovat vývoj za vážně opožděný tehdy, když je vývojový 

index nižší než 50 bodů, tj. pohybuje se více než 3 SD pod průměrem.  

V naší práci jsme dle některých zahraničních literárních pramenů pro potřeby statistického 

zpracování nahradili hodnotu <50 hodnotou 49 (Bayleyová nižší hodnoty vývojových indexů než 

50 bodů již dále neudává). Protože naše nedonošené děti většinou nedosahovaly nadprůměrných 

výsledků, spojili jsme kategorii urychlený vývoj s kategorií normy, normou tedy rozumíme výkon 

hodnocený 85 a více body.  

Statistickou analýzu jsme prováděli pomocí programu  STATICTICA 6,0  98´Edition. Za významné 

bylo považováno p 0,05. 

 

Výsledky 

 
Analýza dat při rozdělení souboru dle roku narození 

 

Tabulka č. 4 ukazuje průměrné hodnoty MVI a PVI zjištěné ve skupině dětí narozených v roce 2004 

a 2005 jednak při užití věkové korekce vzhledem k nedonošenosti, a jednak při užití 

chronologického věku. Z tabulky je patrné, že děti jsou v obou ročnících hodnoceny hůře 

v motorickém vývoji než ve vývoji mentálním při věkové korekci, a že v porovnání s populační 

normou je mentální i psychomotorický vývojový index nižší oproti populační normě (MVI 88,6 

±22,1 resp. 90,4 ±21,4 a PVI 84,0 ±19,2 resp. 85,5 ±18,8), kde průměrné hodnoty obou vývojových 

indexů jsou 100 ±15. Při užití chronologického věku je tento rozdíl ještě větší. Je tudíž zřejmé, že 

věková korekce u nedonošených dětí s porodní hmotností menší než 1500 g je i ve 2. roce života 

stále potřebná, jak v oblasti mentální, tak v oblasti motorické. 

 



Psychologické dny: Já & my a oni 
Rodiče a děti 

 

5 

 

Tabulka č. 4: Průměrný mentální (MVI) a psychomotorický (PVI) vývojový index vzhledem ke 

korigovanému a chronologickému věku u dětí s porodní hmotností  1500 gramů. 

 

 Korigovaný věk Chronologický věk 

Oblasti hodnocení Průměr (SD) Průměr (SD) 

MVI r. 2004 88,6 (22,1) 77,5 (19,5) 

 r. 2005 90,4 (21,4) 77,8 (19,6) 

PVI r. 2004 84,0 (19,2) 69,6 (17,2) 

 r. 2005 85,5 (18,8) 70,0 (16,0) 

 

 

Je potěšitelné, že i když se počet dětí v hmotnostní kategorii 999g – 750g v roce 2005 zdvojnásobil 

(viz tabulka č. 3), a zároveň se snížil průměrný gestační věk při narození v této skupině (viz tabulka 

č. 1), nedošlo ke zhoršení mentálního ani motorického vývoje v dané skupině. Jak vyplývá 

z následující tabulky č. 5, ve skupině dětí narozených v roce 2005 v porovnání s rokem 2004 

dokonce ubylo dětí se středním opožděním mentálního vývoje (10 vers. 3) a více jich bylo 

klasifikováno jen jako mírně opožděné (9 vers. 18). Dětí hodnocených v normě nebo vážně 

opožděných bylo v obou ročnících prakticky stejně. Celkově se oba ročníky dětí od sebe významně 

neliší ani v dosažených průměrných hodnotách MVI, ani co se týče zastoupení v kategoriích 

hodnocení mentálního vývoje.  

 
Tabulka č. 5: Zastoupení v kategoriích hodnocení mentálního vývoje (MVI) celého souboru dětí rozděleného 

dle roku narození 

 

 

Rok narození 

V širší normě 
(MVI 70 ) 

Vážnější problémy 
(MVI 69) 

Nadprůměr + 

norma  ( 85) 
Mírné opoždění 

(84-70) 
Střední opoždění 

(69-50) 

Vážné opoždění 

( 50) 

2004   (N=76) 50 65,8% 9 11,8% 10 13,2% 7 9,2% 

2005   (N=76) 48 63,2% 18 23,7% 3 3,9% 7 9,2% 

 
      
Tabulka č. 6: Zastoupení v kategoriích hodnocení motorického vývoje (PVI) celého souboru dětí 

rozděleného dle roku narození 

 

 

Rok narození 

V širší normě 
(PVI 70 ) 

Vážnější problémy 
(PVI 69) 

Nadprůměr + 

norma  ( 85) 
Mírné opoždění 

(84-70) 
Střední opoždění 

(69-50) 

Vážné opoždění 

( 50) 

2004   (N=76) 38 50,0% 24 31,6% 5 6,6% 9 11,8% 

2005   (N=76) 42 55,2% 20 26,3% 7 9,2% 7 9,2% 
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Totéž platí i pro hodnocení motorického vývoje, které je u obou ročníků velice podobné (viz 

tabulka č. 4, tabulka č. 6 a obrázek č. 1). 

 

Pro zjednodušené porovnání obou ročníků dětí s ohledem na jejich hrubší klasifikaci mentálního a 

motorického vývoje uvádíme obrázek č. 1. Informuje nás přehledně o zastoupení dětí, jejichž vývoj 

se pohybuje v normě (včetně tzv. širší normy, kde dosažené vývojové indexy jsou 70 – oranžové 

sloupce) a o zastoupení dětí, jejichž vývoj je vážněji opožděn (dosažený vývojový index je 69) – 

modré sloupce. Z obrázku je zřejmé, že výskyt dětí s vážněji opožděným vývojem v motorické 

oblasti (PVI) je v obou ročnících shodný (18,4%). V mentální oblasti došlo v roce 2005 sice ke 

snížení počtu dětí s vážnějším opožděním (z 22,4% na 13,1%), ale tento rozdíl není statisticky 

nevýznamný.   
 

  

Obrázek č.1:  Porovnání zastoupení dětí (%) s MVI a PVI v normě (širší) a s vážnějším opožděním v roce  

2004 a 2005 

 

 

Analýza dat při rozdělení souboru dle porodní hmotnosti 
 

Dále jsme se zaměřili na analýzu dat v celém souboru rozděleného do tří skupin podle porodní 

hmotnosti dětí. Nejpočetnější byla skupina dětí nejvyšší hmotnostní kategorie 1499-1000 g 

(N=105), následovala skupina dětí spadajících do hmotnostní kategorie 999-750 g, kde se 

vyskytovalo 33 dětí. Nejméně početná byla skupina dětí s porodní hmotností nižší než 750 g, kam 

spadalo pouze 14 dětí (viz tabulka č. 7). Zatímco v prvních dvou skupinách se průměrné hodnoty 

vývojových indexů od sebe významně nelišily, třetí skupina dětí s porodní hmotností <750g dosáhla 

statisticky významně nižší vývojové indexy, a to v porovnání k oběma skupinám s větší porodní 

hmotností (p<0,01), jak je patrné z tabulky č. 7. 
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Tabulka č. 7: Průměrný mentální (MVI) a psychomotorický (PVI) vývojový index ve skupinách dětí celého 

souboru vytvořených dle porodní hmotnosti. 

 MVI PVI 

Hmotnostní skupiny Průměr SD Průměr SD 

1499 – 1000 gramů  (N=105) 93,2 20,6 88,6 18,0 

999 – 750 gramů   (N=33) 88,7 19,1 82,3 16,4 

 749 gramů   (N=14) 62,0  15,3 62,1  15,2 

 

   Průměrné hodnoty vývojových indexů (MVI a PVI) ve skupině dětí s porodní hmotností menší 

než 750 gramů jsou významně nižší (p  0,001) oproti oběma skupinám dětí s vyšší porodní 

hmotností. 

 

Podobné výsledky dostáváme i při porovnání výskytu dětí v jednotlivých kategoriích hodnocení 

mentálního a motorického vývoje ve třech skupinách vytvořených dle porodní hmotnosti dětí.  
 

Tabulka č. 8: Zastoupení dětí v kategoriích hodnocení mentálního vývoje (MVI) celého souboru rozděleného 

dle porodní hmotnosti 

 

 

Hmotnostní skupiny 

V širší normě 
(MVI 70 ) 

Vážnější problémy 
(MVI 69) 

Nadprůměr + 

norma  ( 85) 

Mírné opoždění 
(84-70) 

Střední opoždění 

(69-50) 

Vážné opoždění 

( 50) 

1499-1000 g   (N=105) 76 72,3% 15 14,3% 7 6,7% 7 6,7% 

999 – 750 g   (N=33) 21 63,7% 8 24,2% 2 6,1% 2 6,1% 

 749 g          (N=14) 1 7,1% 4 28,6% 4 28,6% 5 35,7% 

 
Klasifikace mentálního vývoje ve skupinách dětí vytvořených dle porodní hmotnosti je významně rozdílná 

(p 0,01). 

 

Tabulka č. 9: Zastoupení dětí v kategoriích hodnocení motorického vývoje (PVI) celého souboru 

rozděleného dle porodní hmotnosti 

 

 

Hmotnostní skupiny 

V širší normě 
(PVI 70 ) 

Vážnější problémy 
(PVI 69) 

Nadprůměr + 

norma  ( 85) 

Mírné opoždění 
(84-70) 

Střední opoždění 

(69-50) 

Vážné opoždění 

( 50) 

1499-1000 g   (N=105) 67 63,8% 24 22,9% 8 7,6% 6 5,7% 

999 – 750 g   (N=33) 12 36,4% 15 45,4% 3 9,1% 3 9,1% 

 749 g          (N=14) 1 7,1% 5 35,7% 1 7,1% 7 50,0% 

  
Klasifikace motorického vývoje ve skupinách dětí vytvořených dle porodní hmotnosti je významně rozdílná 

(p 0,01). 
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Z tabulek č. 8 a 9 je zřejmé, že ve skupině dětí s porodní hmotností 1499-1000 g je nejvíce dětí 

hodnoceno v normě. Při hodnocení mentálního vývoje je to 72,3% dětí oproti 63,7 % ze skupiny 

999-750 g. Ve skupině dětí s porodní hmotností  750 g bylo hodnoceno v normě jen jedno dítě (7,1 

%) – viz tabulka č. 8. Jedno dítě (7,1 %) bylo hodnoceno v pásmu normy i v oblasti motorického 

vývoje oproti zbývajícím dvěma skupinám, kde spadalo do normy 63,8 % resp. 36,4 % dětí (viz 

tabulka č. 9).   

Ve skupině s nejnižší porodní hmotností (  750 g) je naopak nejvíce dětí se středním a vážným 

opožděním jak v mentální tak motorické oblasti. Tyto vážnější problémy se vyskytly v dané skupině 

v mentálním vývoji celkem u 64,3 % dětí oproti 13,4 % resp. 12,2 % ve skupinách s vyšší porodní 

hmotností. Vážnější problémy v motorickém vývoji byly ve skupině dětí s porodní hmotností  750 

g celkem u 57,1 % jedinců oproti 13,3% resp. 18,2 % ve zbývajících dvou skupinách.   

 

Diskuse a závěr 

V našem souboru dětí s porodní hmotností menší než 1500 gramů bylo hodnoceno zcela v normě ve 

2 letech korigovaného věku v mentální oblasti 63 % - 66 % dětí. Vážnější vývojové problémy 

(MVI 70) se objevily v r. 2004 u 22 % a v r. 2005 u 13 % dětí. V motorickém vývoji probíhal 

vývoj v normě u 50 % - 55 % dětí. Vážněji opožděný vývoj (PVI 70) jsme zjistili u 18 % dětí 

v obou ročnících.  

Je potěšitelné, že i přes významný nárůst dětí s ENPH ( 1000g) v roce 2005 (z 22 % téměř na 40%) 

a přes významné snížení gestačního věku dětí (z 1203,3 t.t. na 1128,0 t.t.) nedošlo ke zhoršení 

mentálního ani motorického vývoje v tomto ročníku, jak vyplývá z našich výsledků. Domníváme 

se, že je to dáno tím, že se významně zvýšil počet dětí pouze s porodní hmotností 999-750 gramů, 

tedy ve skupině, která se svým vývojem významně nelišila od nejpočetnější skupiny dětí s porodní 

hmotností 1499-1000 g, a nikoliv ve skupině s porodní hmotností 750 g. Na tento fakt poukazuje 

na několika příkladech ve své publikaci také Z. Štembera (2007). Otázkou však je, jak se bude 

měnit zastoupení hmotnostních kategorií v souborech nedonošených dětí v dalších ročnících. Dá se 

předpokládat postupný nárůst dětí i v nejnižší hmotnostní kategorii, která je zatížena nejvyšší 

morbiditou. 

Při analýze rozdílů mezi dětmi s různou porodní hmotností jsme zjistili, že děti ve skupině s porodní 

hmotností 1499-1000 g se vyvíjely v našem souboru velmi podobně jako děti s porodní hmotností 

999-750 g. Nelišily se významně v průměrném mentálním vývojovém indexu vzhledem ke 

korigovanému věku (MVI=93,2 vers. 88,7) ani v průměrném psychomotorickém vývojovém indexu 

(PVI=88,6 vers. 82,3). Obě uvedené skupiny se však významně lišily v průměrných vývojových 

indexech od skupiny dětí s porodní hmotností 750 g (MVI=62,0, PVI=62,1). V této nejnižší 

hmotnostní skupině bylo zároveň nejvíce dětí s vážnějšími vývojovými problémy, jejichž vývojové 

indexy dosáhly hodnoty 69 nebo nižší: v mentální oblasti to bylo u 64 % oproti 13% resp. 12 %, 

v motorické oblasti to bylo u 57 % ve srovnání s 13 % resp. 18 %. 

Jsme si vědomi toho, že skupina s nejnižší porodní hmotností je příliš malá (N=14), než abychom 

mohli dělat obecnější závěry na základě našich výsledků. Nicméně tyto výsledky jsou velmi 

podobné výsledkům mnoha zahraničních studií, které se věnují extrémně nezralým dětem, 

spadajícím do nejnižší hmotnostní kategorie ( 750g), a které jsou někdy označovány jako 

„Incredibly low birth weight – ILBW (Marková, 2005). 

 

Z uvedeného bychom mohli uzavřít, že s nižší porodní hmotností roste výskyt vývojových potíží, 

jak na to upozorňují další studie (Hintz, 2005; Wilson-Costello et al., 2005). M. S. Msall a. J. J. 

Park (2008) však varují před zjednodušeným deterministickým pojetím vývoje dítěte. Připomínají, 

že vývoj je utvářen pod vlivem mnoha různých faktorů, jako je např. zdravotní stav dítěte i rodičů, 

domácí prostředí a zejména péče rodičů, ale i podpora ze strany různých komunit a společnosti. Je 
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nutné mít na zřeteli, že všechny tyto a další faktory jsou spolu rovněž v interakci a teprve jejich 

vzájemné propojení ovlivňuje celkový stav dítěte.     

 

Česká neonatologická společnost klade za úkol perinatologickým centrům v ČR zjistit pouze 

jednorázově vyšetření psychomotorického stavu dětí s VNPH ve 2. roce života. Záleží na každém 

pracovišti, jak se k dané problematice postaví (Dort et al., 2005). Účinná jednotná koncepce, která 

by zahrnovala i průběžnou dlouhodobou psychologickou péči o děti s VNPH a jejich rodiče, a která 

by měla být součástí interdisciplinární spolupráce, zatím u nás chybí (Marková, 2005).  

Přitom sledování do věku 2 let se považuje v současné zahraniční literatuře za zcela nedostatečné. 

Např. W. Voss a jeho spolupracovníci (2007) poukazují na fakt, že do 2 let korigovaného věku je 

možné stanovit s dostatečnou platností např. diagnózu DMO. Další neuromotorické a psychické 

odchylky se mohou v průběhu vývoje měnit, případně některé se mohou projevit až v pozdějším 

věku, jako např. specifické poruchy učení, ADHD, deficity v exekutivních funkcích, které bývají u 

nedonošených dětí časté (Salt, Redshaw, 2006). W. Voss a spolupracovníci (2007) dále uvádějí, že 

odhad dalšího vývoje ve školním věku na základě stavu dítěte v neonatálním období při dosažení 

termínu porodu se podařil v 49 %, ve 12 měsících korigovaného věku v 59 % a ve 3 letech v 70 %. 

V jiné studii (Saigal et al., 2000) je zmíněno, že 52 % čtyřletých dětí s ENPH bylo hodnoceno jako 

vývojově normální, zatímco v 8 letech bylo takto hodnoceno již jen 31 % dětí. Stanovit přesnější 

dlouhodobou prognózu vývoje dítěte v raném věku není tudíž možné. Doporučuje se proto 

dlouhodobé sledování minimálně do věku 6 let a dále. Upozorňuje se také na důležitost rozlišovat 

intenzitu vývojových poruch či opoždění a na jejich včasné odhalení, aby mohla být zahájena 

vhodná intervence. Avšak na otázku, jaký způsob intervence by byl nejúčinnější pro optimální 

zajištění psychomotorického vývoje nedonošených dětí, nebyla dosud nalezena jednoznačná 

odpověď (Spittle et al., 2007).  
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