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Sympózium Srdce, mozog, cievy...
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Frekvencia srdca (FS), ako aj krátkodobá beat-to-beat 
spontánna variabilita frekvencie srdca (VFS) novorodencov je 
determinovaná geneticky, ako aj stupňom vývoja dieťaťa, najmä 
autonómneho nervového systému (ANS) a ďalšími faktormi. 
Nedonosení novorodenci i bez známok maladaptácie na 
extrauterinný život majú oproti donoseným novorodencom 
redukovanú VFS. Čím je nižší gestačný vek, tým je vyššia 
priemerná FS a menšie oscilácie RR intervalov okolo ich 
priemernej hodnoty – VFS. Hodnotením VFS spektrálnou 
analýzou sa zistilo, že na determinovanie FS a generovanie 
VFS u nedonosených novorodencov má rozhodujúci vplyv 
sympatikový systém, ktorý má svoj odraz v LF pásme. 
Parasympatiková HF zložka je u nedonosených novorodencov 
veľmi malá, prípadne chýba. 
V prvých postnatálnych dňoch sa celková VFS až 
niekoľkonásobne zväčšuje a postupne sa zvyšuje aktivita v HF 
pásme, a  to u donosených aj nedonosených novorodencov. 
Možné vysvetlenie tohoto zvýšenia môže byť efekt pravidelných 
dýchacích pohybov sprevádzaných respiračnou sínusovou 
arytmiou, ale aj postupné odoznievanie popôrodného stresu 
a  akcelerácia dozrievania autonómneho nervového systému, 
ako aj ďalších štruktúr zapojených do regulácie činnosti srdca. 
Najpravdepodobnejšia je kombinácia všetkých uvedených 
faktorov. 
Predpokladá sa, že FS, ako aj VFS novorodencov môže 
byť ovplyvnená spôsobom pôrodu, anestéziou i následnou 
popôrodnou starostlivosťou o novorodenca. Niektoré štúdie 
ukázali, že novorodenci po spontánnom fyziologickom pôrode 
majú signifikantne vyššiu FS v porovnaní s novorodencami 
porodenými cisárskym rezom (SC), alebo po pôrode 
s  epidurálnou anestéziou (EDA) (1). Odôvodňuje sa to nižším 
perinatálnym stresom v anestézii. Na rozdiel od uvedených 
autorov Toth a  spol. (7) našli vyššiu FS u novorodencov 
porodených s EDA v porovnaní s novorodencami bez 
anestézie. Rozdiel bol len prechodný a  trval asi 10 minút po 
pôrode.
V našej štúdii bolo 46 donosených novorodencov rovnomerne 
rozdelených do skupín po spontánnom fyziologickom pôrode, 
pôrode s EDA, ako aj po operačnom pôrode cisárskym rezom 
(SC). Porovnaním FS a VFS novorodencov sme v 1. a 3./4. 
postnatálnom dni nenašli signifikantné medziskupinové 
rozdiely s  výnimkou zvýšenej aktivity v HF pásme a  zníženej 
aktivity v LF pásme, a  z  toho vyplývajúceho nižšieho pomeru 
LF/HF po spontánnom vaginálnom pôrode bez anestézie 
(5). Mechanizmus vzniku tohto rozdielu môže byť v  efekte 
použitých anestetík počas pôrodov s EDA, resp. SC, do úvahy 

môžeme brať aj mierne odlišnú starostlivosť o novorodenca 
po fyziologickom a  chirurgickom pôrode. Zdá sa, že moderné 
vedenie pôrodu v  súčasnosti, použitie efektívnych a krátkodobo 
pôsobiacich anestetík má za následok ekvivalentnú popôrodnú 
adaptáciu novorodencov porodených uvedenými spôsobmi, 
prinajmenšom z pohľadu chronotropnej regulácie činnosti 
srdca. 
Aj rôzne patologické stavy a  terapeutické postupy môžu byť 
spojené so zmenami VFS novorodencov. Hodnotenie VFS, 
čo je veľmi senzitívny, ale nešpecifický nástroj, môže prispieť 
aj do včasnej diagnostiky a v niektorých prípadoch môže byť 
prognostickým ukazovateľom. Hodnotenie VFS môže pomôcť 
včasnej diagnostike začiatku ochorenia, niekedy už pred 
objavením sa klinických prejavov. Príkladom je neonatálna 
sepsa, kde sa zistilo významné zníženie VFS už 24 hodín pred 
klinickými príznakmi (2). Tieto výsledky viedli k vytvoreniu 
monitoru (HeRO), ktorý nepretržite vypočítava HRC index 
a HeRO skóre založené na hodnotení VFS a prechodných 
decelerácií srdcového rytmu. Abnormálny HRC index koreluje 
s nástupom sepsy u predčasne narodených detí (2), ale 
napríklad aj s nekrotizujúcou enterokolitídou (6). Zdá sa, že 
do mechanizmu sú zapojené cytokíny ovplyvňujúce prenos 
signálov ANS.
Efekty hyperbilirubinémie u novorodencov a  jej liečba 
fototerapiou na kardiovaskulárne parametre, vrátane 
VFS boli málo študované. Uhríková a  spol. (8) použili 
konvenčnú spektrálnu analýzu VFS, pričom nezistili rozdiely 
v parametroch VFS medzi novorodencami s  fyziologickými 
a patologickými hladinami bilirubinémie. Avšak použitie metód 
nelineárnej dynamiky ukázalo posun chronotropnej regulácie 
činnosti srdca smerom k zvýšeniu parasympatikovej aktivity 
a k poklesu sympatikovej aktivity u  ikterických novorodencov. 
Spektrálna analýza v  časovej i  frekvenčnej oblasti počas a po 
fototerapii hyperbilirubinémie neukázala signifikantné zmeny 
parametrov VFS. Aplikácia metód nelineárnej dynamiky 
ukázala zmeny charakteristické pre posun sympatiko-
parasympatikovej rovnováhy smerom k prevahe aktivity 
sympatika a  tento posun pretrvával aj 30 minút po ukončení 
fototerapie (8). 
Hypoxicko ischemická encefalopatia (HIE) je mimoriadne 
závažný následok asfyxie u novorodencov. V  súčasnosti sa na 
zníženie tohto následku používa ako terapeuticko-preventívna 
metóda celotelová kontrolovaná hypotermia. Ochladzovanie sa 
začína do 6 hodín po narodení a  telesná teplota (TT) dieťaťa 
je udržiavaná na hodnote okolo 33,5 °C približne 72 hodín. 
Po uvedenom čase sa začína proces návratu telesnej teploty 
(recovery fáza) k normálnym hodnotám (36,5 °C), čo trvá asi 
12 – 15 hodín. Málo je známe o efektoch tejto hypotermie 
novorodenca a následného zohrievania na VFS. 
Zistili sme, že v  tejto recovery fáze mierne klesá krvný tlak 
a  zvyšuje sa FS (4, 5). Zmeny parametrov VFS záviseli od 
závažnosti HIE. U novorodencov so závažnou HIE počas 
návratu TT sa VFS znižovala, u novorodencov s menej 
závažnou HIE sa VFS zvyšovala. Na základe tohto nálezu, 
ako aj podľa poznatkov Vergalesa a  spol. (10) sa zdá, že 
monitorovanie VFS môže poskytovať dodatočné informácie 
o  závažnosti poškodenia mozgu u detí s HIE.



184

Cardiology Lett 2017;26(3):170–210

Znížená až vymiznutá VFS bola tiež zistená u novorodencov 
s periventrikulárnym krvácaním, prechodne u detí s  edémom 
mozgu (9), ako aj u detí s hydrocefalom. Zníženie VFS 
v  týchto situáciách je pravdepodobne odrazom zníženej 
perfúzie tých oblastí CNS, ktoré sú zapojené do kontroly 
kardiovaskulárnych funkcií zvýšeným intrakraniálnym 
tlakom (ICP). Naše predbežné výsledky ukazujú, že funkčná 
terapeutická drenáž detí s hydrocefalom nielen znižuje 
ICP, zlepšuje cerebrálnu hemodynamiku, zmenšuje veľkosť 
mozgových komôr, ale aj signifikantne zvyšuje parametre VFS, 
hlavne v HF pásme. 
Záver: Analýza VFS môže byť užitočná nielen pre získanie 
nových poznatkov v oblasti fyziológie a patofyziológie 
novorodencov, ale aj pre včasnú diagnostiku dysregulácie 
srdca pri rôznych patologických stavoch a preventívno-
terapeutických výkonoch.
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