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Prehľadová práca

Chronotropná regulácia činnosti srdca a jej zmeny pri vybraných ochoreniach

v pedopsychiatrii
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Súhrn

V posledných rokoch hľadanie interakcií medzi centrálnym nervovým systémom a perifériou pri rôznych
psychických poruchách, ako aj možnosť ovplyvnenia autonómnych funkcií kognitívnymi procesmi, prechádza
obdobím dynamického rozvoja. V súčasnosti narastá počet prác týkajúcich sa interakcie kardiovaskulárnej
regulácie a jej zmien pri psychiatrických poruchách, pričom vzhľadom k závažným a nepriaznivým následkom
v neskoršom veku sa upriamuje pozornosť najmä na detský a adolescentný vek. Jednou z neinvazívnych
možností je stanovovanie zmien chronotropnej kontroly srdca použitím krátkodobej variability frekvencie
srdca, ktorá podáva informáciu najmä o vágovej regulácii/dysregulácii kardiálnej funkcie. Cieľom tejto práce
je poskytnúť prehľad o vplyve niektorých ochorení v pedopsychiatrii na variabilitu frekvencie srdca, ktorej
zmeny, hlavne zníženie, môžu byť prediktorom zvýšenej kardiovaskulárnej morbidity a mortality.

Kľúčové slová: variabilita frekvencie srdca, psychické poruchy.

Úvod

Činnosť srdca je mimoriadne citlivá na modulačné vplyvy
cez autonómny nervový systém (ANS). Prejavom tejto ne-
ustálej a citlivej regulácie je to, že nie je konštantná, neustále
a
”
od úderu k úderu“ sa mení a prispôsobuje svoju aktivitu

aktuálnym požiadavkám organizmu. Táto premenlivosť – va-
riabilita je odrazom komplexných regulačných mechanizmov
a vplyvu mnohých faktorov – dedičnosť, vek, pohlavie, fy-
zická trénovanosť, ako aj psychický stav jedinca.
Regulácia kardiovaskulárnej činnosti je komplexná, pôso-

biaca mechanizmami na rôznych regulačných úrovniach –
od vlastnej aktivity pacemakerových (sínoatriálnych) buniek
počnúc až po vplyv centrálneho nervového systému (CNS).
Odpovede kardiovaskulárneho systému sa prejavujú v krv-
nom tlaku, frekvencii srdca, vývrhovom objeme ako aj v cel-
kovej periférnej rezistencii, kde hlavným koordinačným me-
chanizmom je baroreflex. Integrácia kardiovaskulárnej regu-
lácie je komplikovaná, sofistikovaná a zasahuje viaceré úrov-
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ne centrálneho nervového systému – od najnižších centier
(napr. mozgový kmeň) cez podkôrové štruktúry (napr. hy-
pothalamus, amygdala) až po kortikálnu úroveň (Aubert
a spol., 1999). Dôležitú a významnú úlohu v tejto regulácii
má ANS – sympatikový a parasympatikový oddiel kooperu-
júci navzájom v dynamickej rovnováhe – ako súčasť neurohu-
morálneho regulačného systému. ANS koordinovane prispô-
sobuje reakcie organizmu zmenám vnútorného i vonkajšieho
prostredia. Ide o systém, ktorého súčasti za fyziologických
okolností vzájomne harmonicky kooperujú.

Autonómny nervový systém znamená, že funguje samos-
tatne, je

”
vôľovo nezávislý“, a teda pracuje bez závislosti

od presného riadenia vyššími nervovými štruktúrami. Tento
pohľad je však relatívny. Centrálny nervový systém, podieľa-
júci sa na regulácii autonómnej rovnováhy, je úzko spätý až
čiastočne sa prekrývajúci s oblasťami regulujúcimi sociálne,
emočné a motivačné správanie sa, a tým môže štruktúrne
ako aj funkčne spájať psychologické procesy spolu s fyzi-
ologickými odpoveďami (Thayer a Brosschot, 2005). Benar-
roch (1993) opísal funkčnú jednotku centrálnej autonómnej
siete (CAN – central autonomic network), ktorý predstavuje
integrovaný regulačný systém s riadiacou funkciou viscero-
motorických, neuroendokrinných a behaviorálnych odpovedí
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organizmu. CAN zahŕňa oblasti CNS, ako sú inzula, ventro-
mediálna prefrontálna oblasť, amygdala, hypotalamus, nuc-
leus tractus solitarii, ako aj ventrolaterálne oblasti miechy,
ktoré ovplyvňujú aktivitu sinoatriálneho uzla. Viacerí autori
tak považujú zmeny chronotropnej regulácie činnosti srdca
(vyjadrené variabilitou frekvencie srdca) za možný ukazova-
teľ integrácie centrálneho a autonómneho nervového systému
(Thayer a Lane, 2000).
Pri zmenách aktivít oddielov ANS môže vzniknúť via-

cero variantov: Aktivita sympatika a parasympatika môžu
byť v rovnováhe, hoci táto vyváženosť môže vznikať za rôz-
nych bazálnych hodnôt sympatikového a parasympatikového
drivu. Sympatikový, resp. parasympatikový drive môže byť
zvýšený absolútne – t.j. pri zvýšenej frekvencie impulzácii
v sympatikových, resp. parasympatikových nervoch zistíme
zníženú alebo nezmenenú aktivitu korešpondujúceho oddielu
ANS alebo relatívne – t.j. pri normálnej frekvencii v prísluš-
nom oddieli ANS zistíme znížený drive v korešpondujúcom
oddieli. Najzávažnejšie dysregulácie môžu nastať pri kom-
binácii zvýšenej aktivity jedného a súčasnom poklese akti-
vity druhého oddielu ANS. Konečné efekty však závisia tiež
od centrálnych a periférnych modulácií a interakcií pri au-
tonómnej regulácii daného orgánu a od ďalších morfologic-
kých, fyziologických a patofyziologických charakteristík. Vo
všetkých prípadoch však ide o zmenu fyziologickej dynamic-
kej rovnováhy aktivity sympatika a parasympatika (Javorka,
2001), ktorá môže byť spojená s kardiovaskulárnou mortali-
tou a morbiditou.

Metodika

Medzi možnosti neinvazívne hodnotiť zmeny chronotropnej
kontroly činnosti srdca patrí aj hodnotenie spektrálnej ana-
lýzy variability frekvencie srdca (VFS) – kolísania frekven-
cie srdca okolo svojej priemernej hodnoty. VFS podáva in-
formácie o periodických osciláciách frekvencie srdca s rôz-
nymi frekvenciami a amplitúdami, a tým poskytuje informá-
ciu o dynamickej rovnováhe ANS v kontrole srdca (Hedman
a spol., 1995).
V našich predchádzajúcich štúdiách sme použili hodno-

tenie variability frekvencie srdca (VFS) spektrálnou analý-
zou pri odhaľovaní už prvých príznakov diabetickej auto-
nómnej neuropatie, porúch regulácie činnosti srdca u juve-
nilných hypertonikov, na zisťovanie zmien dynamickej rov-
nováhy ANS pri mentálnej záťaži ako aj fyziologického vý-
voja regulačných kardiovaskulárnych mechanizmov (Tonhaj-
zerová a spol., 1999, 2000, Olosová a spol., 1999, Javorka
a spol., 1999, Javorka a spol., 2005). V súčasnosti rastie
počet prác, ktoré zistili zmeny vo vágovej aktivite pri rôz-
nych psychiatrických ochoreniach, napr. pri depresii (Kim
a spol., 2005), poruchách správania alebo príjmu potravy
(Crowell a spol., 2006, Platisa a spol., 2006). Niektorí autori
sa domnievajú, že táto autonómna dysbalancia sa odráža aj
v zmenenej VFS, ktorá môže byť prediktorom neúčinnej dis-
tribúcie pozornosti a kognitívnych funkcií ako aj markerom
prefrontálnej hypoaktivity (Thayer a Brosschot, 2005).

Z hľadiska časového poznáme krátkodobú (trvajúcu ob-
vykle 5 minút) a dlhodobú (Holter-24-hodinovú) variabilitu
frekvencie srdca. Výhodou krátkodobej variability frekvencie
srdca je, že toto vyšetrenie trvá krátko, nezaťažuje pacienta,
môže sa robiť prakticky pri posteli pacienta, a výsledky sú
okamžite k dispozícii (Javorka a spol., 2005). Pri tomto vy-
šetrení je potrebné zdôrazniť štandardizáciu podmienok –
dôsledné dodržiavanie časového rozvrhu vyšetrenia, minima-
lizácia rušivých vplyvov, štandardná teplota a ďalšie faktory,
ktoré môžu mať vplyv na reprodukovateľnosť výsledkov. Na
zisťovanie zmien parasympatikovej kontroly činnosti srdca
sa využíva hodnotenie spektrálnej aktivity vo vysokofrek-
venčnom pásme – high frequency band (HF).

Oblasť vysokej frekvencie v rozsahu 0,15–0,4 Hz, resp. 0,
5 Hz (t.j. 9–30 cyklov/min) je charakterizovaná ako odraz
respiračnej sínusovej arytmie, t.j. kolísania frekvencie srdca
v súvislosti s dýchaním (Akselrod a spol., 1981). Aktivita
v HF pásme odráža viac moduláciu (fázický vplyv) parasym-
patikového vstupu ako jeho tonusu, čo sa vysvetľuje zme-
nami koncentrácie acetylcholínu, ktorá sa pri regulačných
vstupoch na FS stimuláciou mení veľmi rýchlo (Hedman
a spol., 1995). Spektrálna aktivita v danej vysokofrekvenčnej
oblasti je dynamická a mení sa v závislosti od daných fyzi-
ologických ako aj patologických okolností. Napr. manévre
spojené so sympatikovou aktiváciou (ortostatický test, men-
tálna záťaž) sú väčšinou sprevádzané s poklesom spektrál-
neho výkonu vysokofrekvenčnej oblasti, kým vágové testy
sa vyznačujú zvýraznením HF zložky (napr. pri klinostáze)
(Opavský, 2002). Hodnotenie spektrálnej aktivity v tomto
pásme sa tak berie ako index vágovej aktivity.

Práve na možnosť hodnotenia respiračnej sínusovej aryt-
mie ako kardiálneho vágového tonusu v psychofyziológii
a psychiatrii poukázali viacerí autori (Beauchaine, 2001,
Porges, 2007). Porges (2007) konštatuje, že respiračná sínu-
sová arytmia je dôležitým markerom odrážajúcom funkčný
výstup špecifických vágových vláken vznikajúcich v nc. am-
biguus, ktoré sú neurofyziologicky ako aj neuroanatomicky
spojené s niektorými psychofyziologickými procesmi (napr.
emócie). Zníženie respiračnej sínusovej arytmie môže charak-
terizovať dysreguláciu emočného stavu (hnev, depresia, úz-
kosť), nadmerná vágová reaktivita môže byť odrazom emoč-
nej lability (napr. pri špecifickej úzkostnej poruche typu pa-
nických atakov) (Beauchaine, 2001). Ďalšie práce na základe
nových metodík (pozitrónová emisná tomografia) poukázali
na koreláciu medzi cerebrálnym prietokom v prefrontálnych
oblastiach a vysokofrekvenčnou zložkou variability frekven-
cie srdca (Lane a spol., 2001).

Určitým prelomom v štúdiách týkajúcich sa spojenia CNS
a ANS bola integračná polyvágová teória (Porges, 1995,
2007), ktorá predstavuje nový flexibilný pohľad na funkcie
ANS vo vzťahu k správaniu sa. Osobitnú úlohu má n. va-
gus, ktorý so svojimi centrálnymi štruktúrami reprezentuje
integrovaný neurálny systém komunikujúci v dvojstrannej
rovine medzi vnútornými orgánmi a mozgom. Porgesova po-
lyvágová teória (1995) vychádza z niekoľkých princípov –
najmä z existencie dvoch motorických vágových výstupov
ako aj z predpokladu, že funkčný výstup na činnosť srdca
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vágovými eferentnými vláknami z nc. ambiguus môže byť
monitorovaný respiračnou sínusovou arytmiou. Ďalej pred-
pokladá, že vágová regulácia odráža pozornostné a emočné
spracovanie (tzv. processing), dané najmä štrukturálnymi
charakteristikami mozgového kmeňa. Podľa tejto teórie dôle-
žitú úlohu teda má vágový systém, ktorý vzhľadom k prepo-
jeniu s ďalšími regulačnými okruhmi sa stáva neoddeliteľnou
súčasťou ďalších nervových systémov mozgu.
Hoci počet prác týkajúcich sa zisťovania interakcií me-

dzi centrálnym nervovým systémom a vágovou aktivitou sa
neustále zvyšuje; táto myšlienka bola vyjadrená už Darwi-
nom v roku 1872. Darwin vo svojej práci The Expression
of Emotions in Man and Animals zdôrazňuje komunikáciu
medzi srdcovou činnosťou a mozgom cez

”
pneumogastrický“

nerv, čiže terajší nervus vagus. Darwinova práca bola v tom
období progresívna a zdôrazňovala dva princípy:

1. aferentná komunikácia zo srdca do mozgu vedúca cez
n. vagus je nezávislá od regulácie spinálnou miechou
a sympatikového nervového systému a

2. n. vagus má regulačnú úlohu vo vyjadrení emócií.

Výsledky a diskusia

Úzkosť a depresia

Depresia je závažným zdravotným problémom nielen v do-
spelosti, ale aj v detstve a adolescencii a predstavuje nezá-
vislý rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení. Vzťah me-
dzi úzkosťou, depresiou a autonómnou funkciou je klinicky
veľmi dôležitý, pretože depresia sa považuje za nezávislý rizi-
kový faktor pre kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu po
infarkte myokardu (Gorman a Sloan, 2000).
Vzťahy medzi zmenenou aktivitou ANS z hľadiska kar-

diovaskulárnej regulácie a depresiou sa začali hlbšie skú-
mať až v poslednom období. Častým nálezom pri úzkostno-
depresívnych poruchách je redukovaná vágová kontrola
srdca (Kim a spol., 2005), avšak doposiaľ zostáva nevy-
jasnená otázka, či zmeny vo variabilite frekvencie srdca sú
ovplyvňované najmä depresiou alebo len úzkosťou. Pitzalis
a spol. (2001) predpokladajú, že zmeny v autonómnej re-
gulácii srdca sú ovplyvňované najmä depresiou; na druhej
strane Watkins a spol. (2002) uvádzajú, že úzkosť koreluje
s redukovanou vágovou kontrolou srdcovej činnosti (stano-
vená na základe baroreflexnej senzitivity), kým pri depresii
tento efekt chýbal. Na základe týchto a vyššie uvedených
výsledkov autori uzatvárajú, že chronická úzkosť je spojená
s nerovnováhou ANS – sympatiková hyperaktivita a para-
sympatiková hypoaktivita, čo môže zhoršovať prácu kardi-
ovaskulárneho systému.
Mechanizmy dysfukcie ANS pri úzkosti a depresii sú do-

teraz nejasné. Viacerí autori predpokladajú, že dané zmeny
môžu byť následkom narušenia regulačných okruhov ako
aj komplexnosti centrálnych nervových štruktúr (napr. me-
diálna prefrontálna oblasť) vrátane zmien neurotransmite-
rov, čo môže mať priamy vplyv na centrá ANS v mozgo-
vom kmeni (Berntson a Cacioppo, 2004). Podobne Berntson

a spol. (1998) vo svojej práci koncipovali kardiovaskulárno-
kortikálne interakcie vo vzťahu k úzkosti ako descedentný
a ascedentný systém, ktoré vzájomne spolu komunikujú
a ovplyvňujú sa. Okrem predpokladaného vplyvu mediál-
neho prefrontálneho kortexu na centrá ANS v mozgovom
kmeni (descedentný model) zdôrazňujú tiež úlohu bazálneho
kortikálneho cholínergného systému (spoločne s locus coeru-
leus) v kognitívnych aspektoch úzkosti, ktoré môžu byť mo-
difikované kardiovaskulárnou reaktivitou (ascedentný mo-
del).
Osobitnou otázkou zostávajú zmeny ANS v období det-

stva a adolescencie, ktoré sa vyznačuje svojimi špecifikami –
vývojovými zmenami, s neúplne vyvinutým či atypickým ob-
razom depresívneho symptómu (hyperorexia, hypersomnia,
škodlivé užívanie psychoaktívnych látok a i.). Je teda disku-
tabilné, či sa toto ochorenie prejaví aj v zmenách aktivity
kardiálnej regulácie.
Na obrázkoch 1 a 2 je grafický výstup spektrálnej mapy

analýzy variability frekvencie u pacientky s diagnostikova-
nou depresiou (obr. 1) a zdravého jedinca rovnakého pohla-
via a veku (obr. 2). Pacientka s depresiou mala nižšie para-
metre spektrálneho výkonu v oblasti vysokej frekvencie – ako
markera parasympatikovej aktivity – vo všetkých troch po-
lohách ľah-stoj-ľah v porovnaní so zdravým subjektom (zá-
znam je z vyšetrenia na Psychiatrickej klinike v spolupráci
s Ústavom fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta, Martin).

Poruchy príjmu potravy

Medzi ďalšie závažné ochorenia patria poruchy príjmu po-
travy – mentálna anorexia a obezita, ktoré môžu ovplyv-
ňovať aktivitu ANS a naopak, autonómny nervový systém
môže ovplyvniť stav výživy. Dynamický stav ANS – pre-
dovšetkým parasympatikovej časti – pri obezite a mentál-
nej anorexii nie je doteraz úplne objasnený a stáva sa stre-
dobodom pozornosti štúdia viacerých centier. Obezita býva
často spojená so zníženou parasympatikovou kontrolou srdca
(Nagai a spol., 2003, Tonhajzerová a spol., 2006), opačne;
mentálna anorexia spojená s podváhou je charakterizovaná
bradykardiou a zvýšenou parasympatikovou aktivitou ako
adaptačným mechanizmom na znížený metabolický obrat
(Platisa a spol., 2006, Krantz a Mehler, 2004).
Pri interpretácii výsledkov zmien ANS pri obezite je nevy-

hnutné brať do úvahy okrem samotných endogénnych zmien
jednotlivých zložiek ANS aj iné aspekty, vrátane genetických
predispozícií, veku, pohlavia, vplyvu dĺžky trvania obezity,
ako aj biochemických a hormonálnych profilov, napr. vplyv
hyperinzulinémie (Emdin a spol., 2001, Melanson a spol.,
2004, Nagai a spol., 2003). Taktiež nie je jasné, či zmeny ak-
tivity ANS sú spúšťajúcim a jedným z kauzálnych alebo pod-
porných faktorov vzniku a zhoršovania obezity, prípadne sú
jej následkom a sprievodným javom vyplývajúcim zo zmien
životného štýlu.
V našej práci sme zistili signifikantne nižšiu parasym-

patikovú kontrolu činnosti srdca v skupine obéznych detí
a adolescentov v porovnaní s kontrolou (tab. 1) (Tonhaj-
zerová a spol., 2006). Zároveň nás zaujímala otázka rever-
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Obrázok 1. Grafický protokol spektrálnej mapy u pacientky s depresiou. T1 – ľah, T2 – stoj, T3 – ľah (Psychiatrická klinika,
Ústav fyziológie, JLF UK a MFN Martin).

Tabuľ ka 1. Hodnoty spektrálnej aktivity vo vysokofrekvenčnej oblasti pri vybraných ochoreniach.

hyperkinetická Kontrola Obezita Kontrola Pred NL Po NL
porucha
(n=18) (n=18) (n=17) (n=11) (n=10) (n=10)

logHF (ms2) 6.49±0.21 7.38±0.22 6,81±0,25 7,67±0,34 6,92±0,37 7,34±0,31∗

Hodnoty spektrálnej aktivity vo vysokofrekvenčnej oblasti (logHF) po logaritmickej úprave pri rôznych ochoreniach:
hyperkinetická porucha, obezita, pred nefarmakologickou liečbou (NL) nadváhy a obezity a po jej absolvovaní
(Tonhajzerová a spol., 2006, 2007). Data sú vo forme aritmetického priemeru a strednej chyby priemeru. Signifikantné
rozdiely boli medzi jednotlivými skupinami (hyperkinetická porucha vs. kontrola; obezita vs. kontrola; pred
absolvovaním nefarmakologickej liečba vs. po absolvovaní nefarmakologickej liečby).
∗p<0,05

zibility vágovej dysfunkcie v skupine detí a adolescentov
s nadváhou a obezitou. Títo pacienti sa podrobili intenzív-
nemu 12-týždňovému nefarmakologickému programu, ktorý
bol zameraný na liečbu detskej nadváhy a obezity s cie-
ľom zmeniť životný štýl a návyky – pravidelná fyzická akti-
vita, psychorelaxačné metódy (autogénny tréning, muziko-

terapia, arteterapia), úprava životosprávy s cieľom dodržať
pravidelné stravovacie návyky. Po absolvovaní nefarmakolo-
gického programu sme zistili zvýšenie spektrálnej aktivity
vo vysokofrekvenčnej oblasti (tab. 1), čím predpokladáme
zlepšenie kardiovaskulárnej dysregulácie u detí s nadváhou
a obezitou. Keďže relaxačné metódy (napr. autogénny tré-
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Obrázok 2. Grafický protokol spektrálnej mapy u zdravej mladej ženy T1 – ľah, T2 – stoj, T3 – ľah (Ústav fyziológie, JLF UK
Martin).

ning) sú súčasťou nefarmakologickej terapie, je dôležité zis-
ťovať aj vplyv samotnej relaxácie na parasympatikový oddiel
chronotropnej regulácie srdca. Pomalé a prehĺbené dýchanie,
ktoré je súčasťou napr. autogénneho tréningu (aplikovaného
aj v našej práci) sa používa na zmiernenie, prípadne elimi-
náciu rôznych problémov zahrňujúcich autonómnu a emočnú
dysfunkciu, ako aj liečbu bolesti a úzkostných symptómov
(Javorka a spol., 2005). Nolan a spol. (2005) zisťovali efekt
kognitívno-behaviorálnej terapie spojenej s autogénnym tré-
ningom v skupine pacientov s ischemickou chorobou srdca.
Na základe stanovovania spektrálneho výkonu vo vysoko-
frekvenčnej oblasti ako parasympatikovej aktivity zistili re-
dukciu symptómov depresie, ktorá bola spojená so zlepšením
vágovej modulácie frekvencie srdca. Dôležitú úlohu pripisujú
kortikálnym frontálno-limbickým okruhom z hľadiska emo-
tivity (dôležitá úloha pozitívnych emócií) a ich vplyvom na
medulárne neuróny. Je známe, že v procese učenia koncen-
tračných techník sa postupne vytvára zložitý podmienený
reflex medzi mozgovou kôrou (vôľová regulácia), limbickým
systémom (emócie), hypotalamom, autonómnym nervovým
systémom a cieľovým orgánom (t.j. srdce). Na základe da-
ných mechanizmov možno vôľovo ovplyvniť funkciu ANS,
a tým zlepšiť prácu kardiovaskulárneho systému (Kolisko,
2005). Tento efekt predpokladáme aj v našej skupine detí

a adolescentov s obezitou a nadváhou, v ktorej nefarma-
kologická liečba zameraná na modifikáciu životného štýlu
spojená s poklesom hmotnosti zlepšovala parametre varia-
bility frekvencie srdca; pravdepodobne komplexným účin-
kom pozitívnych vplyvov na kardiovaskulárnu činnosť (po-
kles hmotnosti, pravidelná fyzická aktivita a následný po-
sun sympatovágovej nerovnováhy v prospech parasympa-
tika, modulovanie aktivity autonómneho nervového systému
vplyvom relaxačných metodík – autogénny tréning).

Behaviorálne poruchy v detstve a adolescencii

Zmeny vágovej aktivity dokázali viacerí autori aj pri beha-
viorálnych poruchách v detstve a adolescencii (napr. hyper-
kinetická porucha). Tejto problematike v súvislosti s vývo-
jovými zmenami venovala pozornosť aj skupina amerických
vedcov (Beauchaine, 2001, Beauchaine a spol., 2007, Cro-
well a spol., 2006), ktorí zistili zmeny respiračnej sínusovej
arytmie (RSA) pri poruchách správania v období detstva
a adolescencie s výnimkou predškolského veku (4–6 rokov),
kde odlišnosti v respiračnej sínusovej arytmii nepozorovali
(Crowell a spol., 2006). Pri tejto poruche je teda možné
predpokladať ovplyvnenie chronotropnej kontroly srdca cha-
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rakteristikami ochorenia (porucha koncentrácie, pozornosti,
hyperaktivita a impulzivita).

V našej práci v skupine hyperkinetických detí sme zis-
tili pokles parasympatikovej kontroly srdca počas pokoja,
čím predpokladáme zníženú vágovú aktivitu srdcovej čin-
nosti u týchto detí (tab. 1). Domnievame sa, že dané zmeny
môžu byť aj včasným markerom zatiaľ latentných a klinicky
asymptomatických komorbidných ochorení (napr. depresia,
emočná labilita), samozrejme, do úvahy je potrebné brať aj
vplyv doposiaľ nepoznaných patofyziologických zmien vyš-
ších nervových centier na autonómnu funkciu (napr. zmeny
v aktivite prefrontálnej oblasti).

Záver

Autonómny nervový systém má dôležitú úlohu v širokom
okruhu somatických a psychických ochorení. Normálna pa-
rasympatiková aktivita u zdravých jedincov udržiavaním fy-
ziologickej elektrickej stability srdca napomáha predchádzať
vzniku ventrikulárnych arytmií, a teda pri zníženom para-
sympatikovom tonuse je pravdepodobnosť výskytu srdco-
vých arytmií a náhlej smrti vyššia. Predpokladáme, že hľa-
danie patomechanizmov, súvislostí a možných etiologických
faktorov na základe stanovovania zmien kardiovaskulárnej
regulácie cez ANS neinvazívnymi metodikami má veľký vý-
znam nielen z hľadiska prevencie kardiovaskulárnej morbi-
dity, ale aj sledovania efektu následnej terapie pri daných
psychiatrických poruchách. Pre ich poznanie a pochopenie
je nevyhnutná interdisciplinárna spolupráca medicínskych
ako aj ďalších odborov.

Poďakovanie: Táto práca bola podporená grantom VEGA č.
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