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Reflexní synkopa je definována jako
přechodná ztráta vědomí v důsledku
snížení perfuze mozku. Může být
způsobena nedostatečnou sympatickou
vazokonstrikcí vedoucí k hypotenzi
(vazodepresorická odpověď) nebo
převládající parasympatickou aktivací s
dominující bradykardií nebo asystolií
(kardioinhibiční odpověď).

Úvod

Hodnocení integrity baroreflexní
kontroly krevního oběhu posouzením
citlivosti baroreflexu (BRS) a indexu
efektivity baroreflexu (BEI) v průběhu
testu na nakloněné rovině (HUTT Head-
Up Tilt Test – obrázek č.1) u osob
vyšetřovaných pro reflexní synkopy.

Výsledky hodnocení charakteristik
baroreflexu svědčí o insuficienci
baroreflexní regulace krevního oběhu u
pacientů s vazodepresorickým typem
synkopy.

ZávěrCíle

Studijní soubor tvořilo 61 pacientů, rozdělených
na základě hodnot krevního tlaku a srdeční
frekvence v průběhu HUTT na skupinu
vazodepresorickou (VADE: 20 osob, 14 žen),
bradykardickou (BRADY: 20 osob, 8 žen) a
kontrolní skupinu bez synkopy (NORMA: 21
osob, 10 žen). Byly porovnány mediány hodnot
BRS slope (SL) a BEI vleže na začátku testu
(SL1, BE1), v náklonu 60° (SL2, BE2), vleže po
sklopení (SL3, BE3). Statistické zpracování bylo
provedeno pomocí testů: Kruskal-Wallis, Mann-
Whitney s Boneferroniho korekcí, chí-kvadrát,
Shapiro-Wilkov na hladině signifikance 0,05.

Metodika
Zkoumané soubory pacientů se
signifikantně nelišily ve věku, pohlaví, ani
v hodnotách zkoumaných parametrů v
poloze vleže (tabulka č.1). Při porovnání
jednotlivých skupin v náklonu 60° měly
parametry SL2 a BE2 signifikantně nejnižší
hodnoty ve vazodepresorickém souboru
(tabulka č.2, graf č.1 a č.2). Mezi
skupinami bradykardickou a kontrolní
nebyl statisticky významný rozdíl (tabulka
č.2, graf č.1 a č.2).
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