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olympijské heslo 

Citius, Altius, Fortius (Rýchlejšie, vyššie, silnejšie)

Heslo anestéziológov a intenzivistov

Citius, subtilis, nonincursio

(Rýchlejšie, presnejšie, neinvazívnejšie)



Guidelines, platinum minutes, golden hour, bedside, multidisciplinarita

Metódy monitorovania:

- presné, rýchle a opakovateľné

- nezaťažujúce pacienta

- nenáročné na podmienky použitia

- bedside

- neinvazívne (eliminácia negatív invazívnych metód)

- kontinuálne (možnosť ihneď terapeuticky zasiahnuť) 

- ľahko interpretovateľné

Súčasné trendy v pediatrickej anestéziológii, intenzívnej 

a resuscitačnej starostlivosti  



Uhol pohľadu môže byť rôzny

náš pohľad



Uhol pohľadu môže byť rôzny - infračervený pohľad



NIRS
(Near-InfraRed Spectroscopy)

INVOS
(In-Vivo Optical Spectroscopy)



INVOS  Cerebral / Somatic oxymeter

• predstavuje neinvazívne “okno” do telovej/cerebrálnej mikrocirkulácie

• systém kontinuálneho a neinvazívneho multisenzorového monitorovania perfúzie mozgu/tkanív

organizmu (rSO2)

• poskytuje v reálnom čase údaje o regionálnej tkanivovej saturácii kyslíka (odpovedá rozdielom

medzi dodávkou a spotrebou O2)

• môže detekovať lokálne ischémické/hemodynamické komplikácie

• monitoruje lokálnu orgánovú/tkanivovú perfúziu a podáva údaje o možnej rozvíjajúcej sa

patológii



Miesto výmeny plynov a čo kde meriame

Pulzná 

oxymetria

SvO2

(venózna saturácia kyslíka)

Normálne hodnoty: 50-70%

Cerebrálna/

somatická

oxymetria

SaO2

(arteriová saturácia kyslíka)

Normálne hodnoty: 90-100%

rSO2

(regionálna tkanivova saturácia kyslíka)

arterioly, kapiláry, venuly

Normálne hodnoty: 60-80%



INVOS  Cerebral / Somatic oxymeter

• meria oxy a deoxy hemoglobín v arteriálnej a venóznej krvi v pomere 25:75

• je relatívne nezávislý od pulzu, tlaku krvi a telesnej teploty

• využívame ho ako trendový monitor

• poskytuje možnosť terapeutickej intervencie pred tým, než dôjde k ischemickému 

poškodeniu orgánov

• namerané somatické zmeny NIRS sú zaznamenané skôr než cerebrálne zmeny



Markery perfúzie (Douglas, ID)

rSO2 ↓pulzov  ∆farby   ↑KRT   akrá laktát MAC    TK oligúria kreatinín

Okamžite minúty hodiny

Zvyšujúce sa riziko ireverzibilného bunkového/tkanivového poškodenia

Hypotenzia / 

kardiálne zlyhanie



Stresová odpoveď – aktivácia sympatického nervového systému zapríčiní zvýšenie

prietoku krvi srdcom a mozgom a zníženie prietoku krvi obličkami a brušnými

orgánmi

▪ najskôr: pokles regionálnej perfúzie (renálna/somatická)

▪ potom: globálna hypoperfúzia (SvO2)

▪ potom: pokles tlaku krvi

▪ potom: znížená cerebrálna perfúzia

▪ potom: Ireverzibilné poškodenie orgánov/smrť



Cerebrálna rSO2:

Veľký prietok/veľká extrakcia O2 

tkanivom

Perirenálna rSO2:

Variabilný prietok/nižšia extrakcia 

O2 tkanivom

Abdominálna rSO2:

Variabilný prietok/nižšia extrakcia 

O2 tkanivom

NIRS – klinická aplikácia



Možnosti uloženia senzora

Cerebrálny senzor: frontálna oblasť

Somatický senzor: nad skeletálne svalstvo, bez hrubej vrstvy tuku

 Oblasť obličiek: reg.m.latissimus dorsi, Th10-L2 laterodorzálne

 Abdomen: nad oblasť m.obliqus abdominis

 Hrudník: nad oblasť m.pectoralis major

 Predlaktie: nad oblasť m.brachioradialis

 Rameno: nad oblasť m.biceps

 Lýtko: nad oblasť m.gastrocnemius

 Stehno: nad oblasť m.quadriceps

Nedávame ho do oblasti: névu, hematómu, porušenej kože, hrubá vrstva 

tuku, slabý kontakt senzora s kožou



Indikácie použitia NIRS

• Šok

• Sepsa / septický šok

• Znížený kardiálny výdaj

• Srdcové zlyhanie

• MODS

• KPR

• Intraventikulárna hemoragia

• Intrakraniálna hypertenzia

• TBI

• Aneuryzma v mozgu

• Kŕče / status epilepticus

• Chirurgia karotíd

• Monitoring cerebrálnej cirkulácie a 

oxygenácie

✓ Poruchy autoregulácie CNS

✓ Pokles pCO2 po intervenciách

• Renálne zlyhanie v dôsledku ↓CO

• Abdominal kompartment syndróm

• Akútny kompartment syndróm

• Vplyv inotropie, antiepileptík, 

thiopentalu, transfúzie, sval.relaxancii

• ECMO

• Intoxikácie (CO,.....)

• Obštručný spánkový apnoe-hypopnoe

syndróm

• Polytrauma

• Závažná trauma končatín

• Iné...



Indikácie použitia NIRS

Kardiochirurgia a kardio-intenz.starostlivosť

• Kritická AoS po valvuloplastike

• Pľúcna hypertenzia

• Transpozícia veľkých ciev

• Tamponáda srdca

• Závažný hemothorax

• Závažné arytmie

• Hypoplastický ľavokomorový syndróm

• Iné vrodené chyby srdca

• Invazívne kardio výkony

• Kardio-pulmonálny bypass

• Vaskulárny oklúzny test

Anestéziológia

• Súčasť komplexného monitoringu pri 

rozsiahlych operačných výkonoch v CA

• Operácie rizikových pacientov

• Operácie mozgu

• Perioperačný monitoring



NIRS a abdominal kompartment syndróm



Pediatr Surg Int. 2011 Apr;27(4):399-405. doi: 10.1007/s00383-010-2808-x. Epub 2010 Dec 5.

Abdominal compartment syndrome in childhood: diagnostics, therapy and survival rate.
Steinau G, Kaussen T, Bolten B, Schachtrupp A, Neumann UP, Conze J, Boehm G.

Ich výsledky naznačujú, že včasné stanovenie abdominal kompartment syndrómu

po ktorej nasleduje rýchla liečba so znížením intraabdominálnej hypertenzie, je

nevyhnutné na zníženie vysokej úmrtnosti súvisiacej s týmto stavom.

Surgery. 2001 Mar;129(3):363-70.

Near-infrared spectroscopy reflects changes in mesenteric and systemic perfusion during abdominal

compartment syndrome.
Varela JE, Cohn SM, Giannotti GD, Dolich MO, Ramon H, Wiseberg JA, McKenney M.

Meranie NIRS GStO2 a MStO2 odrážalo zmeny v mesenterickej a systémovej

perfúzii počas krvácania a ACS.



Semin Thorac Cardiovasc Surg Pediatr Card Surg Ann 8:12-21 © 2005 Elsevier Inc

Noninvasive Assessment of Cardiac Output
George M. Hoffman, Nancy S. et al.

• Zlepšený výsledok terapie šoku závisí od včasnej detekcie a korekcie abnormalít

obehu.

• Vyhodnotenie obehu pomocou štandardných monitorov poskytuje neúplné a niekedy

zavádzajúce informácie.

• Globálny kardiálny výdaj a dodávka kyslíka musia byť primerané, aby vyhovovali

požiadavkám metabolizmu, tak aby sa zabránilo vzniku dysfunkcie viacerých

orgánových systémov, predĺženej chorobnosti a smrti.



8 mes. dievča

• akútna meningokoková sepsa- pozit. hk

• MODS

• ARDS

• DIC

• akútna renálna insuficiencia

• Abdominal compartment sy.

• anasarka

• Waterhouse-Friedrichsen sy.

Meningitis + abdominal kompartment syndróm



Objemová resuscitácia + dop+nora



IAP:      22       11                                                                 19           13            20          12

CVP:     23       14                                                                 16           15            18           13

IBP:    86/55/46         103/69/51                                                                                                   74/52/41            104/66/53            89/50/41              107/68/54

PIP:       32       26                                                                 31           27            30         25

FiO2:     90       40                                                                 75           35            80           35

223 ml 174 ml                    150 ml



2,5 mes.chlapec

• Jacobsenov sy.

• M.Hirschprung

• Koarktácia aorty st.p.oper.

• Defekt medzikomorového septa – st.p.oper.

• Defekt predsieňového septa – st.p.oper.

• Šok

• Obštrukčný ileus - laparotómia + vyvedenie stómie

• DIC

• ARDS

• MODS

• Abdominal kompartment sy.

• Nekróza tenkého čreva s početnými perforáciami (relaparotómia)

Ileus + abdominal kompartment syndróm





Celý záznam NIRS             Hlava a Brucho



Objemová resuscitácia + inotr.podpora



Punkcia 250 ml hnedej tekutiny              laparotomia

IAP 24

Difúzna nekróza tenkého čreva,

početné perforácie, 

500 ml fekulentného obsahu



Použitie NIRS v iných indikáciách



Crit Care. 2009;13 Suppl 5:S10. doi: 10.1186/cc8008. Epub 2009 Nov 30.

Monitoring trauma and intensive care unit resuscitation with tissue hemoglobin oxygen saturation.
Santora RJ1, Moore FA.

rSO2 je dôležitým nástrojom pri identifikácii vysoko rizikových pacientov pri

septickom a hemoragickom šoku. Je to neinvazívny spôsob získavania životne

dôležitých informácií týkajúcich sa výsledku a primeranosti resuscitácie.



Wally D, Velik-Salchner C.

Med Klin Intensivmed Notfmed. 2015 Nov;110(8):621-30.

NIRS during cardiopulmonary resuscitation and mechanical circulatory support: From

the operating room to the intensive care unit.

• NIRS je rýchlo dostupná, užívateľsky prívetivá a neinvazívna metóda na kontinuálne

meranie rSO2.

• NIRS poskytuje informácie o okysličovaní tkaniva, čo využijeme najmä počas resuscitácie

a mimotelovej podpory obehu.



Young AMH, Guilfoyle MR, et al,

Pediatr Res. 2017 Dec 20.

Multimodality neuromonitoring in severe pediatric traumatic brain injury (TBI).

• NIRS má významné miesto v managemente detí s TBI

• multimodálny monitoring včas indikuje sekundárne komplikácie, vrátane zvýšeného ICP a

zníženého cerebrálneho perfúzneho tlaku.

• pre management pacientov s TBI je vhodná kombinácia NIRS a cerebrálnej mikrodialýzy.



KAZUISTIKA – 15R., KRANIOTRAUMA, THIOPENTAL

KDAIM JLF UK a UN Martin



KAZUISTIKA – LEUKÉMIA, IVH, ICH, KONUS, EXITUS

KDAIM JLF UK a UN Martin



APNOE TEST - KONT. NOR+ADRE AS 170/MIN     DESAT + PORUCHY RYTMU        †

Diagnostika smrti mozgu
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