
Sledovanie stavu plodu v druhej Sledovanie stavu plodu v druhej 
polovici  tehotnosti.polovici  tehotnosti.



Metódy sledovaniaMetódy sledovania  

 KLINICKÉ  (KLINICKÉ  (poradňa á 4 týždneporadňa á 4 týždne))

 LABORATÓRNE (KO, screening GDM, Rh LABORATÓRNE (KO, screening GDM, Rh 

protilátky)protilátky)

 POMOCNÉ  (ultrazvukové, ctg, pulzná POMOCNÉ  (ultrazvukové, ctg, pulzná 

oxymetria, st analýza, funkčné testy)oxymetria, st analýza, funkčné testy)



Náplň UZV vyšetrenia v II. trimestriNáplň UZV vyšetrenia v II. trimestri

Hodnotenie:Hodnotenie:

 steny uteru, steny uteru, cervixucervixu a bezprostredného okolia uteru  a bezprostredného okolia uteru 

 počtu plodov a ich počtu plodov a ich vitalityvitality

 placentyplacenty  (štruktúra, hrúbka, uloženie)  (štruktúra, hrúbka, uloženie)

 Pupočníka (počet ciev, hrúbka, vinutie)Pupočníka (počet ciev, hrúbka, vinutie)

 plodovej vody plodovej vody (vizuálne, AFI)(vizuálne, AFI)

 biometrických parametrov biometrických parametrov 

 morfológie plodu podrobne , softmarkery genet.morfológie plodu podrobne , softmarkery genet.



CervixCervix
Vylúčenie isthmo-cervikálnej insuficiencie:Vylúčenie isthmo-cervikálnej insuficiencie:
dĺžka cervixu =funkčná (nedilatovaná) časťdĺžka cervixu =funkčná (nedilatovaná) časť

 Normálny nález:Normálny nález:  
dĺžka funkčnej časti viac ako 30mm  dĺžka funkčnej časti viac ako 30mm  
        
šírka cervixu menej ako 30 mm  šírka cervixu menej ako 30 mm  
                                                                
dilatácia vnút. bránky do 8 mmdilatácia vnút. bránky do 8 mm

tenký hypoechogénny tenký hypoechogénny 
cervikálny kanálcervikálny kanál

 Meranie v kľude a pri záťažiMeranie v kľude a pri záťaži



Placenta

Plodová voda stĺpec, AFI

pupočník



LebkaLebka Tvar



Mozog – transcerebellárna rovinaMozog – transcerebellárna rovina

•Zmena tvaru cisterna magna =signál defektu NT (banana shape)

•NF= nuchal skinfold thickness = do 6 mm (softmarker aneuploidií)



Mozog –transventrikulárna rovinaMozog –transventrikulárna rovina

Meranie šírky bočného komorového  systému
= do 10 mm

Dilatácia = znak rozvoja hydrocefalu

Cysty chorioid. plexu 

= marker aneuploidií

(trizomia 18)



TvárTvár

Profil tváre v strednej čiare

Nosová kosť, postavenie nosa
 = marker aneuploidií



 KrkKrk
Krčná chrbtica, pohyblivosťKrčná chrbtica, pohyblivosť
Predná časť krku – klenutie, deformityPredná časť krku – klenutie, deformity
Prehĺtacie pohybyPrehĺtacie pohyby

 ChrbticaChrbtica
Sagitálna rovina – dvojkoľajnicaSagitálna rovina – dvojkoľajnica
Koronálna rovina – 3 osifikačné jadrá– trojitá líniaKoronálna rovina – 3 osifikačné jadrá– trojitá línia
Transverzálna rovina – posúdenie 3 osifikačných jadierTransverzálna rovina – posúdenie 3 osifikačných jadier



 Hrudník a bruchoHrudník a brucho

Sagitálna rovinaSagitálna rovina
Tvar, celistvosť predných stienTvar, celistvosť predných stien
Oddelenie hrudnej a brušnej dutiny - bránicaOddelenie hrudnej a brušnej dutiny - bránica



SrdceSrdce

 Základ hodnotenia Základ hodnotenia 
– štvordutinový obraz– štvordutinový obraz



BruchoBrucho

 Celistvosť prednej brušnej stenyCelistvosť prednej brušnej steny
 Žalúdočná bublina – ľavý horný kvadrantŽalúdočná bublina – ľavý horný kvadrant
 Črevá (hyperechogénne črevo = marker aneuploidií)Črevá (hyperechogénne črevo = marker aneuploidií)



BruchoBrucho

 Obličky a nadobličky Obličky a nadobličky 
 Močový mechúr – po stranách 2 a. umbilicalesMočový mechúr – po stranách 2 a. umbilicales



KončatinyKončatiny
 Počet dlhých kostíPočet dlhých kostí
 Dĺžka kostíDĺžka kostí
 PhyblivosťPhyblivosť
 Akrálne časti – počet prstov, členokAkrálne časti – počet prstov, členok



USG USG 

 30.-32. USG skríning IUGR30.-32. USG skríning IUGR
 Doppler fetálnych ciev – vyhľadávanie Doppler fetálnych ciev – vyhľadávanie 

príznakov centralizácie obehu plodupríznakov centralizácie obehu plodu

 V termíne UZV ( biometria, poloha plodu, V termíne UZV ( biometria, poloha plodu, 
plodová voda, placenta, doppler fetálnych plodová voda, placenta, doppler fetálnych 
ciev)ciev)



Po 4O. týždniPo 4O. týždni

UZVUZV +  + Doppler fetálnych cievDoppler fetálnych ciev
CtgCtg
BFPBFP
Počítanie pohybov Počítanie pohybov 
OZTOZT
(Step test, bradavkový stimulačný test)(Step test, bradavkový stimulačný test)
AmnioskopiaAmnioskopia



KardiotokografiaKardiotokografia

Aktivita uteru, pohyby ploduAktivita uteru, pohyby plodu

Hodnotenie ctg záznamu :Hodnotenie ctg záznamu :
Bazálna frekvenciaBazálna frekvencia
Oscilácie Oscilácie (reaktívny, znížene undulatórny, silentný)(reaktívny, znížene undulatórny, silentný)

AkcelerácieAkcelerácie
Alterácie Alterácie (decelerácie DIP I,II)(decelerácie DIP I,II)

*Nonstress
*Počas pôrodu



Kardiotokografia – nonstress test
Normálny záznam



Ctg pri kontrakciách
Normálny reaktívny záznam 



Suspektný záznam



Suspektný záznam





Biofyzikálny profilBiofyzikálny profil

 UZV – sledovanie plodu 20 minUZV – sledovanie plodu 20 min
            bodová škála 0 - 2            bodová škála 0 - 2
 Veľké pohybyVeľké pohyby
 Dýchacie pohybyDýchacie pohyby
 TonusTonus
 Množstvo plodovej vodyMnožstvo plodovej vody
 ctgctg



Počítanie pohybovPočítanie pohybov

 Štandardný čas v rámci dňaŠtandardný čas v rámci dňa
 Štandardná doba sledovaniaŠtandardná doba sledovania
 Počítanie pohybov matkouPočítanie pohybov matkou
 Porovnanie napočítaných hodnôtPorovnanie napočítaných hodnôt
 Signifikantné zníženie pohybovej aktivitySignifikantné zníženie pohybovej aktivity
 Pohybový alarmPohybový alarm



Oxytocín záťažový testOxytocín záťažový test

 !!! Nejde o metódu indukcie pôrodu!!!!!! Nejde o metódu indukcie pôrodu!!!
 Test reakcie uteruTest reakcie uteru
 Test reakcie plodu na kontrakčnú záťažTest reakcie plodu na kontrakčnú záťaž
 Infúzia 2 j Oxytocínu v 5OO ml diluentuInfúzia 2 j Oxytocínu v 5OO ml diluentu
 Vyvolať 3 pravidelné kontrakcieVyvolať 3 pravidelné kontrakcie
 20 min test20 min test
 Negatívny test = normálny reaktívny záznam OPNegatívny test = normálny reaktívny záznam OP
 Pozitívny test – alterácie OP pri kontrakciáchPozitívny test – alterácie OP pri kontrakciách



Kardiotokografia – OZT
Normálny záznam





Fetálna pulzná oxymetriaFetálna pulzná oxymetria

 Priame monitorovanie oxygenácie ploduPriame monitorovanie oxygenácie plodu
 Po prerušení vaku blán (spontanne, Po prerušení vaku blán (spontanne, 

amniotomia)amniotomia)
 Sonda na hlavičkeSonda na hlavičke
 Záznam+korelácia s ctgZáznam+korelácia s ctg



ST analýzaST analýza

 Priamy monitoring ohrozenia ploduPriamy monitoring ohrozenia plodu
 Po prerušení vaku blán (spontánne, amniotomia)Po prerušení vaku blán (spontánne, amniotomia)
 Sonda na hlavičkeSonda na hlavičke
 Fetálne ekgFetálne ekg
 Alterácia ST segmentu– marker of fetálnej Alterácia ST segmentu– marker of fetálnej 

hypoxie- fetal distresshypoxie- fetal distress
 Záznam - korelácia s ctgZáznam - korelácia s ctg





Obsolentné už nepoužívané Obsolentné už nepoužívané 
metódymetódy

 Step testStep test  - po fyzickej záťaži (schody) hodnotenie   - po fyzickej záťaži (schody) hodnotenie 
ctg záznamu ctg záznamu 

 BBradavkový stimulačný testradavkový stimulačný test – vyvolanie kontrakcií  – vyvolanie kontrakcií 
stimuláciou bradaviek a následné hodnotenie ctgstimuláciou bradaviek a následné hodnotenie ctg

 AmnioskopiaAmnioskopia – pozorovanie dolného pólu vaku  – pozorovanie dolného pólu vaku 
blán cez tubus amnioskopu zavedený do blán cez tubus amnioskopu zavedený do 
cervikálneho kanála hodnotenie kvality pl. vodycervikálneho kanála hodnotenie kvality pl. vody


