
SA VSF (SpektrSA VSF (Spektráálnlníí  analýza analýza 
variability srdevariability srdeččnníí  frekvence) a frekvence) a 

EGG (EGG (elektrogastrofrafieelektrogastrofrafie) ) --  metody metody 
popisujpopisujííccíí  funkce autonomnfunkce autonomníího ho 

nervovnervovéého systho systéému.mu.

Lenka MlLenka Mlččáákovkováá
NeuromuskulNeuromuskuláárnrníí

 
sympozium, Brno 2008sympozium, Brno 2008



AutonomnAutonomníí  nervový systnervový systéém m 

••
 

je zodpovje zodpověědný za udrdný za udržžovováánníí
 

kardiovaskulkardiovaskuláárnrníí, , 
gastrointestingastrointestináálnlníí

 
a terma termáálnlníí

 
homeosthomeostáázyzy

 
a a 

odpovodpovííddáá
 

na podnna podněěty, kterty, kteréé
 

ji naruji naruššujujíí
••

 
slosložžky : sympatikus, parasympatikus a ky : sympatikus, parasympatikus a enterenteráálnlníí

 systsystéémm





SA VSF SA VSF 

ElektrofyziologickElektrofyziologickáá
 

metoda zalometoda založženenáá
 

na reaktivitna reaktivitěě
 autonomnautonomníího nervovho nervovéého systho systéému ovlivmu ovlivňňujujííccíího ho 

kardiovaskulkardiovaskuláárnrníí
 

systsystéémm



Parasympatikus srdeParasympatikus srdeččnníí
 

frekvenci zpomaluje frekvenci zpomaluje 
(prodlu(prodlužžuje Ruje R--R interval)R interval)

Sympatikus srdeSympatikus srdeččnníí
 

frekvenci zrychluje (zkracuje frekvenci zrychluje (zkracuje 
RR--R interval)R interval)

SrdeSrdeččnníí
 

frekvence kolfrekvence kolííssáá
 

fyziologicky pfyziologicky přři klidovi klidovéém m 
dýchdýcháánníí

 
(sinusov(sinusováá, respira, respiraččnníí

 
arytmie)arytmie)



ProvedenProvedeníí  vyvyššetetřřeneníí

••
 

Je nutnJe nutnéé
 

zajistit klidnzajistit klidnéé
 

prostprostřřededíí
 

bez rubez ruššivých ivých 
vlivvlivůů

••
 

ZZááznam poznam pořřizujeme za standardnizujeme za standardníích podmch podmíínek nek 
(8 (8 ––

 
10. hodina rann10. hodina ranníí) ) 

••
 

15 minutov15 minutovéé
 

snsníímmáánníí
 

EKG zEKG zááznamu znamu 
••

 
5 minut vle5 minut vležže, 5 minut ve stoje, 5 minut vlee, 5 minut ve stoje, 5 minut vležžee



HodnocenHodnoceníí

LFLF ((lowlow
 

frekvencyfrekvency))--
 

nníízkofrekvenkzkofrekvenkččnníí
 komponenty komponenty ––

 
odpovodpovíídajdajíí

 
aktivitaktivitěě

 
sympatikusympatiku

HFHF ((highhigh
 

frekvencyfrekvency) ) ––
 

vysokofrekvenvysokofrekvenččnníí
 komponenty komponenty ––

 
odpovodpovíídajdajíí

 
aktivitaktivitěě

 parasympatikuparasympatiku



PPřři SA VSF se hodnoti SA VSF se hodnotíí
 

: : 
PowerPower

 
LF LF ––

 
spektrspektráálnlníí

 
výkon v pvýkon v páásmu sympatikusmu sympatiku

PowerPower
 

HF HF ––
 

spektrspektráálnlníí
 

výkon v pvýkon v páásmu smu 
parasympatikuparasympatiku

TotalTotal
 

PowerPower
 

––
 

celkový spektrcelkový spektráálnlníí
 

výkonvýkon
S/V balance S/V balance 
LF/HF LF/HF ratioratio

 
––

 
pompoměěr spektrr spektráálnlníích výkonch výkonůů

 
ppáásem sem 

nníízkzkéé
 

a vysoka vysokéé
 

frekvencefrekvence



ZkouZkoušška leh ka leh ––
 

stoj stoj ––
 

leh : vyleh : vyššetetřřovacovacíí
 

manmanéévr k vr k 
posuzovposuzováánníí

 
regularegulaččnníích vlivch vlivůů

 
ANS na srdeANS na srdeččnníí

 
frekvenci frekvenci 

••
 

UmoUmožňžňuje citlivuje citlivěěji zachytit aktivitu vagu (respiraji zachytit aktivitu vagu (respiraččnněě
 vváázanzanáá

 
slosložžka HF) ka HF) ––

 
ppřři opakovani opakovanéém lehu dochm lehu docháázzíí

 obvykle k obvykle k „„ppřřestestřřelenelení“í“
 

vagovvagovéé
 

odpovodpověědi di 

••
 

DokDokáážže zobrazit vagovou aktivitu i tam, kde mohla být e zobrazit vagovou aktivitu i tam, kde mohla být 
do tdo téé

 
doby interferujdoby interferujííccíími faktory potlami faktory potlaččena (napena (napřř. . 

stresem z vystresem z vyššetetřřeneníí). ). 



Analyzujeme fluktuaci RAnalyzujeme fluktuaci R--R intervalR intervalůů
 

jako odpovjako odpověďěď
 

na na 
ortostortostáázuzu

 
(leh (leh ––

 
stoj stoj ––

 
leh)leh)



ZZááznam mznam měřěřeneníí



Výsledky Výsledky 





NormNormáálnlníí  nnáález lez 



AbnormAbnormáálnlníí  nnáález lez 



AbnormAbnormáálnlníí  nnáález lez 



AbnormAbnormáálnlníí  nnáález lez 



Protokol Protokol 



ZZáávvěěr r 

SpektrSpektráálnlníí
 

analýza variability srdeanalýza variability srdeččnníí
 

frekvence je frekvence je 
neinvazivnneinvazivníí, velmi elegantn, velmi elegantníí

 
metodou, popisujmetodou, popisujííccíí

 funkce autonomnfunkce autonomníího nervovho nervovéého systho systéému. mu. 



EGG (EGG (elektrograstrografieelektrograstrografie) ) 

••
 

PerkutPerkutáánnnníí
 

elektrogastrografieelektrogastrografie
 

(EGG) je (EGG) je 
neinvazivnneinvazivníí

 
metoda, sloumetoda, sloužžííccíí

 
k zk zááznamu znamu 

myoelektrickmyoelektrickéé
 

aktivity aktivity žžaludku. aludku. 

••
 

ZZíískaný a zaznamenaný signskaný a zaznamenaný signáál se podobl se podobáá
 sinusoidsinusoiděě

 
a nazýva nazýváá

 
se se elektrogastrogramemelektrogastrogramem



Poskytuje informaci o Poskytuje informaci o myoelektrickmyoelektrickéé
 

aktivitaktivitěě
 žžaludku a s pomocaludku a s pomocíí

 
spektrspektráálnlníí

 
analýzy detekuje analýzy detekuje 

jednotlivjednotlivéé
 

ččáásti spektra sti spektra --
 

bradygastribradygastriíí, , tachygastritachygastriíí
 a vlastna vlastníí

 
rytmus rytmus pacemakerupacemakeru. . 



EGG (EGG (elektrogastrogramelektrogastrogram) ) 



ZZáávvěěry SA VSF a EGGry SA VSF a EGG

••
 

NovNověějjšíší
 

elektrodiagnostickelektrodiagnostickéé
 

motodymotody
 

––
 

SAVSF a EGG SAVSF a EGG ––
 prokazujprokazujíí

 
ppřříítomnost autonomntomnost autonomníí

 
dysfunkce vdysfunkce v

 
oblasti oblasti 

kardiovaskulkardiovaskuláárnrníí
 

a a gastrointestingastrointestináálnlníí
 

u vysoku vysokéého ho 
procenta nemocných sprocenta nemocných s

 
ddééletrvajletrvajííccíím diabetem (85, resp. m diabetem (85, resp. 

93 %), p93 %), přřiiččememžž
 

u významnu významnéé
 

ččáásti nemocných je tato sti nemocných je tato 
dysfunkce dysfunkce subklinicksubklinickáá. . 

••
 

NNáálezy SAVSF a EGG spolu navzlezy SAVSF a EGG spolu navzáájem nekorelujjem nekorelujíí, ale , ale 
ppřředstavujedstavujíí

 
navznavzáájem komplementjem komplementáárnrníí

 
metodymetody
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