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Hodnotenie stavu plodu
I. trimester

Životaschopnosť plodu
Určenie počtu plodov v maternici
Dokumentácia intrauterinnej lokalizácie plodu
Identifikácia rizikových faktorov
                                                            - matky
                                                            - otca
                                                            - plodu
Skríning genetických ochorení
 



Hodnotenie stavu plodu 
II. trimester

Určovanie dĺžky gravidity

Detekcia vrodených malformácií plodu

Genetický skríning: 
                                   - biochemické parametre
                                   - UZ vyšetrenie



Genetický skríning

Vysoké hladiny AFP

Nízke hladiny AFP

Nízke hladiny estriolu

Vysoké hladiny β HCG



Diagnostické metódy

Amniocentéza  - karyotyp
                            - NTD
                            - analýza DNK
CVS – chorion villi samples
Cordocentéza
Skorá amniocentéza

Preimplantačná diagnóza
Génová terapia      









Metódy určovania stavu plodu 
I. trimester

Základné vyšetrenie
                                 - páky
                                 - bimanuálne palpačné   
                                   vyšetrenie       
Ultrazvukové vyšetrenie
Doplerovská technika



Metódy určovania stavu plodu 
II. a III. trimester

 Anamnéza – posledná menses
Biochemická analýza plodovej vody
Určovanie karyotypu plodu
Analýza DNK plodu
Dokumentácia zrelosti pľúc – L/S ratio
Hladina bilirubinoidov v plodovej vode
Cardiotokografia
Biofyzikálny profil
Ultrazvuk



Hodnotenie stavu plodu
III. trimester

                 Antepartálne testy

            Intrapartálny monitoring



Fetálny monitoring

Interná CTG
Externá CTG

Význam CTG
Intenzita kontrakcií
Dĺžka kontrakcií
Frekvencia kontrakcií
Základný tonus maternice
Monitorovanie oziev plodu



Grafický záznam oziev plodu

Bazálna frekvencia

Bradykardia

Tachykardia



Príčiny tachykardie

Nezrelosť plodu
Infekcia plodu
Horúčka matky
Mierna hypoxia
Reflexná tachykardia
Fetálna tachyarytmia
Hyperthyreoidizmus matky
Účinok liekov (atropín, beta-mimetiká,..)



Príčiny bradykardie

Tlak hlavičky na mäkké pôrodné cesty – DIP !
Sekundárna odpoveď na kompresiu pupočníka
Hypoxia plodu
Myokardiálna hypoxia plodu
Hydrops plodu
Feto-fetálna transfúzia
Abrupcia placenty



Typy CTG záznamov

Periodické zmeny
Reaktívne akcelerácie 
                      -  súvisiace s pôrodnou činnosťou
                      - nesúvisiace s pôrodnou činnosťou
Skoré decelerácie – DIP I.
Neskoré decelerácie – DIP II.
Variabilné decelerácie





Biofyzikálny profil

Dýchacie pohyby plodu                                 0 – 1 – 2 

Pohyby plodu                                                  0 – 1 – 2 

Tonus plodu                                                     0 – 1 – 2   
                            

Množstvo plodovej vody                              0 – 1 – 2 

CTG záznam                                                     0 – 1 – 2   
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