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NEUROLOGICKÝ VÝSLEDOK                           NEUROMONITORING
(EEG, TCD, NIRS...) 

▪ Pokroky v diagnostike VVCH srdca

▪ Pokroky v chirurgických  technikách

▪ Pokroky v anestéziológii

▪ Pokroky v ECC

▪ Pokroky v intenzívnej medicíne

Lepšie prežívanie detí 

s kritickou VVCH srdca



ČO NIRS MONITORUJE?

▪Monitoring O2 saturácií v malých cievach, ktoré sa 
zúčastňujú na výmene krvných plynov (arterioly, kapiláry, 
venuly) 

▪V závislosti od tkaniva sa približne 85% krvi nachádza vo 
venulách

▪NIRS = monitoring venóznej saturácie v skúmanom tkanive 



NIRS = „VYŠŠÍ LEVEL“ MONITORINGU

Dodávka 
O2

Potreba 

O2

Výhody

▪ Kontinuita

▪ Neinvazívnosť

▪ Nezávislosť na pulzatilite, krvnom tlaku, teplote

▪ Meranie v reálnom čase, okamžitá detekcia

oxygenačno-perfúznych abnormalít

▪ Možnosť okamžitej intervencie a rýchlej kontroly

efektivity intervencie

▪ Hodnotenie regionálnej perfúzie rôznych tkanív

(orgánov) s rôznymi mechanizmami regulácie

▪ Široké klinické použitie

▪ Relatívne nízka cena

Nevýhody

▪ Relatívna cena

▪ Monitoring malého objemu tkaniva

▪ Meranie relatívnej oxygenácie



cSO2

• Vysoký prietok, auto-regulácia, vysoká extrakcia 

O2

• Rozsah cSO2: 60-80

• Triger pre intervenciu: < 50 cSO2 alebo 20% Δ

vzhľadom na bazálnu 

• Kritická hranica: < 45 cSO2 alebo 25% Δ vzhľadom 

na bazálnu hodnotu

sSO2 (peri-renal):

• Variabilný prietok, nižšia extrakcia

• O 5-20 vyššia hodnota oproti cSO2

• Zmeny v pomere cSO2 / sSO2 môžu byť 

indikátorom patológie

Ciele a hraničné hodnoty rSO2



Možnosti intervencie Dodávka 
O2

Potreba 

O2

❑ Srdcový výdaj:    - kontraktilita: katecholamíny

- preload: i.v. tekutiny

- afterload: inodilatancia (milrinone)

- frekvencia: katecholamíny, kardiostimulácia

- A/V synchrónia: sekvenčná kardiostimulácia

❑ Hemoglobín, Hct: - transfúzia

- utrafiltrácia, modifikovaná ultrafiltrácia

❑ SatO2, oxygenácia: - FiO2 f

- nastavenie UVP (PEEP)

❑ Prietok krvi tkanivom: - pCO2 (CNS): ↓ MV

- vazodilatácia (splanchnikus): milrinone

❑ Požiadavky metabolizmu tkaniva na O2  (CMRO):

- telesná teplota

- prehĺbenie anestézia, sedácie

Rozhodovanie: - kauzálnosť

- dostupnosť

- klinický stav, monitoring VF, labor. parametre



NIRS – KLINICKÉ POUŽITIE

▪ Skorá detekcia nízkeho srdcového výdaja, perioperačný manažment 
LCO: preload, katecholamíny, inhib.PDE (milrinone), 

▪ Detekcia hypoxických udalostí počas MTO, zhodnotenie adekvátnosti 
intervencie

▪ Trigger transfúzie, resp. tolerancia anémie

▪ Detekcia technických problémov okruhu mimotelového obehu a VAD 
(kanylácia veľkých ciev)

▪ Manažment distribúcie CO pri jednokomorovej cirkulácie (Qp/Qs)

▪ Manažment odpájania od MTO

▪ Tolerancia a efekt modifikovanej ultrafiltrácie po odpojení z mimotelového 
obehu

▪ Tolerancia primárneho uzáveru hrudníka, resp. nutnosť ponechania 
otvoreného hrudníka po operácii s následným sekundárnym uzáverom

▪ Manažment VAD a odpájania od VAD

▪ Pooperačný indikátor renálneho zlyhania (rSO2)

▪ Skorá detekcia šoku, resp. ischémie splanchniku





AVSDC, BAP, m. Down, 3,5kg, 1m

Inotropia

EM

PM                                      BAP    



VSD, BAP, 6kg, 5 mesiacov

FiO2

Inotropia BAP



CoAo, E-to-E anast., 6kg, 4m, 



PDA, clip PDA, 16 dni, 1130g

FiO2

Preload

Klip PDA



AVB III, 5r, 16 kg, vymena PM



PA, po mBT, PH, BDG, 8mes., 7,1 kg, 

Repozícia art. kanyly



VSD dekomp., záplata, 10 týždňov, 3,9 kg

Nízky sNIRS, EM, milrinone

MUF (↓), inotropia Milrinone



AVSDC, m.Down, PH,  korekcia, 16mesiacov, 7,2kg

iNO, reakcia na zavretie hrudníka, úprava po FiO2+Dopamin 

iNO FiO2+Dopamin



Endokarditida AoV, 15 rokov, chron. sepsa,  Ross-Cono, 2xECC, LCO, 

vysoké katecholamíny, ECMO, EM, Exitus



Donosený novorodenec, 3,55 kg, TGA, 

operácia: ASO 5. deň života

EM, Inotropia Fenylefrin MUF



Donosený 16 dňový novorodenec, 3,45 kg, DORV, TGA, operácia: BAP



35. tGV, gemini, pôrod KP, 2,2 kg,TAPVD horný typ, 

operácia 14 deň po narodení, korekcia TAPVD transseptálne

EM, Milrinone Parc.klem v.i., kanylácia VC  Malpozícia art. k. MUF (↑ sSO2 )          ↑pCO2 - ↑cSO2 



Pôrod v 39 tGV, 2,2kg, TOF+hypoplastické ramená AP, 

operácia 25 deň: resekcia výtoku RV, TAP, 

EM                                                                                        Milrinone MUF



ananmnéza: 32.tGV, SC, Gemini, 1500g

Operácia: 3 mesačná, 3,2kg, uzáver VSD záplatou

↑pCO2     EM MUF+EM



2,5ročný, 12 kg, DORV +TGA, po BAP

Operácia: uzáver VSD, ASO, Debanding AP  

Instabilita pri preparácii VC...

FiO2, CaGl

Trombóza v.annonima

cNIRS l.sin.                                                                                          MUF



8 mesačný, 5,5 kg, HLHS po Norwood op, sten. ramien AP

Operácia: Bidirekčný Glenn, plastika ramien AP

EM                milrinone 2x

adrenalin



Anomálie aortálneho oblúka

HAA IAA CoA



• Alternatíva k DHCA (14-16 C̊, CA, neurol. komplikácie, koagulopatia, ARI...)

• Kanylácia pravej art. Innominata, 30 ̊C, MTO prietok 80% 

• Willisov okruh  a vertebrálne artérie

• Od r. 2011 v DKC, Bratislava

▪Regionálna cerebrálna perfúzia











Ďakujem za pozornosť


