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1.

Souhrn

Úvod: Glykokalyx představuje ochranný buněčný obal na sacharidové bázi. Buňce slouží
jako komunikační médium s vnějším prostředí. Glykokalyx se vyskytuje též na apikálním
povrchu cév, kde se nazývá endoteliální glykokalyx (EG). Výzkumy z posledních let deklarují
jeho centrální roli ve fyziologii a patofyziologii mikrocirkulace. O stavu EG u pacientů
v kritických stavech a během velkých chirurgických výkonů je dosud známo velmi málo a stále
se vyvíjejí nové metody pro studium této komplexní struktury.
Cíle: Cílem disertační práce bylo zhodnotit současnou úroveň znalostí o EG a metody jeho
výzkumu. Popsat stav EG v experimentu na praseti domácím během náhlé zástavy oběhu
(NZO) a na králíkovi během navozené hypernatrémie. Popsat stav EG u pacientů
v perioperačním období při použití rozdílné anesteziologické techniky, dynamiku změny EG u
pacientů v intenzivní péči, odezvu EG na tekutinovou výzvu 500 ml fyziologického roztoku
(F 1/1) u zdravých dobrovolníků, změnu EG po podání tukové emulze u pacientů v intenzivní
péči, kvalitu EG u pacientů s poruchou metabolizmu tuků (dyslipidémie a domácí dlouhodobá
parenterální výživa) a kvalitu EG u zdravých dobrovolníků. Práce měla dále za cíl identifikovat
ochranné látky a postupy pro EG a nastínit potenciální směr dalšího výzkumu.
Metodika: EG byl studován jak v experimentech, tak v klinických studiích dvěma způsoby.
Videomikroskopicky v sublingvální mikrocirkulaci pomocí kamery fungující na principu SDF
(Side-stream Dark Field imaging) a automatizovaného programu GlycoCheck, který hodnotí
parametr PBR (Perfused Boundary Region), který nepřímo udává výšku EG. Dále jsme
hodnotili hladinu degradačního produktu EG syndekanu–1 a syndekanu –4 metodou enzymové
imunoanalýzy (ELISA).
Výsledky: Parametr PBR nebyl významně zvýšen na experimentálním modelu NZO
na praseti domácím ani po 20 minutách po návratu spontánní cirkulace. V experimentu na
králíkovi vedla hypernatrémie k významnému zvýšení parametru PBR, ovšem pouze
k nevýznamnému zvýšení hladiny syndekanu–1. V klinických studiích vedla tekutinová výzva
500 ml F1/1 u zdravých dobrovolníků k nevýznamnému zvýšení parametru PBR. U pacientů
jdoucích na náhradu kyčelního, nebo kolenního kloubu v celkové anestézii, nebo v neuraxiální
anestézii byl parametr PBR významně zvýšen dvě hodiny po operaci. Navíc u pacientů
v celkové anestézii bylo zvýšení významně vyšší v porovnání s pacienty v neuraxiální
anestézii. U pacientů v intenzivní péči byl parametr PBR vyšší u pacientů v septickém šoku,
u pacientů, jejichž kritický stav vznikal pozvolně, anebo u pacientů, u kterých byla v léčbě
použita eliminační metoda náhrady funkce ledvin. Podání tukové emulze vedlo u pacientů
v intenzivní péči k nevýznamnému zvýšení parametru PBR a k významnému snížení hladiny
syndekanu–1 a syndekanu–4. U pacientů na domácí dlouhodobé parenterální výživě byly
parametr PBR a hladina syndekanu–1 významně vyšší než u pacientů s dyslipidémií. Hladina
syndekanu–4 byla bez dynamiky. Na závěr jsme popsali stav EG u zdravých dobrovolníků
použitím parametru PBR a hladiny syndekanu–1, identifikovali ochranné látky a postupy pro
EG a nastínili potenciální směry dalšího výzkumu EG.
Závěr: Dosud neexistuje metoda, která by EG dokázala přesvědčivě hodnotit v klinickém
měřítku. Z našich výsledků je patrno, že EG můžeme v klinické praxi ovlivnit infuzní terapií,
volbou anesteziologické techniky a použitím eliminačních metod náhrady ledvinných funkcí.
Ochranný efekt vůči EG mělo podání tukové emulze.
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2. Summary
Background: Glycocalyx represents a protective cellular coat on a sugar basis. It serves
as a communication medium with outside environment. Glykokalyx also covers the inner apical
surface of endothelial cells where it is called the endothelial glycocalyx (EG). Research from
last decade declare its pivotal role in physiology and pathophysiology of microcirculation.
EG is prone to be damaged in critical conditions but there are more questions than what
we actually know about this complex structure. Also, there are new methods being developed
for more precise description of EG condition.
The aim: The aim of this thesis is to evaluate the level of contemporary evidence about EG
and to evaluate methods of its assessment. To describe the condition of EG in experimental
model of cardiac arrest (CA) in pig and in experimental model of iatrogenic hypernatremia
in rabbit. To describe the influence of different types of anesthesia on EG in patients
in perioperative care. To describe the dynamic changes of EG in patients in critical care.
To evaluate response of EG to fluid challenge of 500 ml of normal saline in healthy volunteers
and the response of EG to administration of lipid emulsion in patients in critical care.
To describe the condition of EG in patients with dyslipidemia, with long term home parenteral
nutrition and to describe the condition of EG in healthy young individuals. The thesis was also
aimed at identification of protective agents and approaches to EG and to suggest some future
directions of the research.
Methods: EG was assessed by using two methods in experiment and in clinical studies.
First by video microscopical investigation of the sublingual microcirculation by a specialized
camera based on Side–stream Dark Field imaging technology and by automatic assessment
of the acquired recordings using a specialized software GlycoCheck. This software provides
a Perfused Boundary Region parameter (PBR) which indirectly reflects the height of the EG.
And second by concentration of EG degradation products: syndecan–1 and syndecan–4
assessed by Enzyme Linked Immunosorbent Assay.
Results: PBR did not raised significantly in the porcine model of CA not even in 20 minutes
after the return of spontaneous circulation. In experimental model of iatrogenic hypernatremia
in rabbit the hypernatremia led to the significant raise on the PBR but only to insignificant
elevation of syndecan–1 concentration. In clinical studies, fluid challenge by 500 ml of normal
saline led to insignificant increase in PBR value in healthy volunteers. The PBR was
significantly increased in patients after hip or knee replacement surgery in both general
and neuraxial anesthesia. In general anesthesia the increase in PBR was significantly higher
than in neuraxial anesthesia two hours after the procedure. In critical care PBR was significantly
higher in patients in septic shock in patients with insidious onset of the critical condition and
in patient on continuous renal replacement therapy. Administration of lipid emulsion in patients
in surgical critical care led to non–significant increase in PBR value and to a significant
decrease in syndecan–1 and syndecan–4 levels. In patients with home long term parenteral
nutrition the PBR parameter and concentration of syndecan–1 were significantly higher than
in patients with dyslipidemia. Concentration of syndecan–4 was unaffected. In the end the thesis
we made the investigation in healthy young individuals to obtain reference values of PBR
parameter and syndecan–1 concentration. We also identified protective agents and approaches
for EG and suggested future areas of EG research.
Conclusion: There is still no method to evaluate conclusively the EG in a clinical frame.
Based upon our results we can see that EG can be altered in our clinical practice by inadequate
fluid therapy, by the type of the anesthesia and when continuous renal replacement therapy
is required. Lipid emulsion seemed to have a protective effect on EG.
5

ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Popis struktury a složení
Glykokalyx je subcelulární struktura produkovaná buňkou na vnější povrch
cytoplazmatické membrány. Fylogeneticky slouží k ochraně a komunikaci buňky s vnějším
prostředím. Vyskytuje se více či méně na povrchu každé buňky [1]. V cévách glykokalyx
pokrývá apikální povrch endoteliálních buněk a tvoří kontinuální výstelku vnitřního povrchu
cév.
Endoteliální glykokalyx (EG) se biochemicky vzato skládá ze složitých cukrů
– heteropolysacharidů [2]. Odtud tedy pramení jeho název z řeckého glykos (γλυκός) – cukrový
+ kalyx (καλυξ) – kryt. Bazální komponentou EG jsou proteoglykany (syndekany, perlekany,
versikany, glypikany, mimekany, biglykany atd.) [3], které celou strukturu glykokalyx kotví
přes cytoplazmatickou membránu na buněčný cytoskelet. Na proteoglykany se váží
glykosaminoglykany a glykoproteiny. Glykosaminoglykany se skládají z opakujících
se disacharidových podjednotek. Nejčastěji se vyskytuje v EG heparan sulfát, v menší míře
chondroitin sulfát, dermatan sulfát a keratan sulfát [4]. Dalším heteropolysacharidem v EG
hojně zastoupeným je kyselina hyaluronová, která se svým složením vymyká ostatním
glykosaminoglykanům a neváže se na proteoglykany, ale přímo na receptory na povrchu buňky
(CD44) [5]. Tyto komponenty tvoří složitou trojrozměrnou síť, kterou lze dále dělit na část
pevnou a část solubilní. Solubilní část je v dynamické rovnováze s krevní plazmou a pevná část
stabilně lne k povrchu endoteliálních buněk (Obr. 1). Výška EG se mění dle průřezu kapiláry
od několika desítek nanometrů až po několik mikrometrů v krčních tepnách [6].
Obr. 1: Ultrastruktura
endoteliálního glykokalyx
Kresba znázorňuje ultrastrukturu endoteliálního
glykokalyx.
Centrální
proteoglykany jako např.
syndekan–1
(Syn–1),
procházející přes cytoplazmatickou membránu
do intracelulárního prostoru (IC), kde se kotví do
buněčného
cytoskeletu.
Z cytoplazmatické
membrány dále vychází
glykoproteiny (GP) a
kyselina hyaluronová (HA) do extracelulárního prostoru (EC). Na centrální proteiny jsou
navázány glykosaminoglykany, zde reprezentovány heparan sulfátem (HS).Ve struktuře
glykokalyx jsou vázány plazmatické proteiny: lidský sérový albumin (HSA), orosomukoid
(OM).  MUDr. David Astapenko.
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Fyziologie
Jak složitá je struktura EG, tak složitá je i jeho biologie. EG je zásadně důležitý
pro správnou funkci mikrocirkulace. EG chrání endoteliální buňky před fyzikálním působením
krevního proudu. Lidské umbilikální endoteliální buňky (HUVECs) jsou schopny se pokrýt
funkční vrstvou EG během několika hodin [7]. Fyzikální působení krevních elementů
přenášené EG na endoteliální buňky se označuje jako mechanotransdukce a způsobuje
uvolňování oxidu dusnatého, jakožto vazodilatačního faktoru [8]. Tím se EG zásadně podílí
na řízení průtoku v mikrocirkulaci. EG svojí strukturou napodobuje intersticiální prostor.
Vzhledem k tomu, že váže poměrně významný objem plazmy (1– 1,7 litru), můžeme ho označit
za samostatný intravaskulární kompartment [9]. EG se vysokou mírou podílí na propustnosti
kapilární membrány. Fyziologicky nedochází k reabsorpci intersticiální tekutiny na venózním
konci kapiláry [10]. Starlingův princip byl po objevení EG zásadně revidován [10,11]. EG dále
ve své struktuře váže plazmatické proteiny a signální molekuly různých funkcí:
fluidokoagulační rovnováhy (antitrombin III) [12], adheze trombocytů (vWf, selektiny) [13],
imunitního dohledu (imunoglobuliny, integriny, selektiny) [14] a antioxidační (superoxid–
dismutázy) [3]. EG dále váže významné množství albuminu, čímž jeho struktura získává
onkotický gradient [15]. EG též funguje jako nárazník pro sodík, který mj. ovlivňuje hydrataci,
náboj a tuhost EG [16]. K podobným biologickým interakcím v menší míře dochází
i v glykokalyx krevních elementů. Erytrocyty díky svému glykokalyx mohou snadno proudit
mikrocirkulací tím, že jsou od endoteliálních buněk odpuzovány elektrostatickou repulzí [17]
a navíc bylo prokázáno, že se EG může z erytrocytární glykokalyx regenerovat přes sfingozin–
1–fosfát (S1P) [18]. Leukocyty díky interakcím v glykokalyx prokluzují mezi endoteliálními
buňkami do intersticiálního prostoru (diapedéza) [19]. Trombocyty jsou skrz EG chráněny
před adhezí a vznikem intravaskulárního trombu [20]. Jednotlivé komponenty EG mají též své
funkce v našem organizmu. Rodina syndekanů (především syndekan–1) se uplatňuje v buněčné
signalizaci [21], imunitním dohledu [22] a v angiogenezi [23]. Heparan sulfát přes své negativní
náboje v molekule váží mnoho plazmatických proteinů označovaných jako heparin–binding
proteins (enzymy, inhibitory enzymů, cytokiny, růstové faktory a proteiny extracelulární
matrix) [24]. Kyselina hyaluronová může dle délky svých řetězců modulovat imunitní odpověď
[25]. Fragmenty hyaluronátu dále ovlivňují buněčnou migraci, angiogenezi a hojení [26].
Patofyziologie
EG zastává v mikrocirkulaci komplexní funkci, z čehož lze velmi dobře predikovat,
že poškození této struktury bude mít na mikrocirkulaci zásadní vliv [27]. Poškození EG
jakékoliv etiologie vede k endoteliální dysfunkci, která poškození EG dále potencuje a uzavírá
se circulus vitiosus. Dosud není zcela jasné, zdali je první poškozena EG, nebo je poškozena
až sekundárně [28,29], přestože byly popsány přímo působící noxy: degradační enzymy
specifické pro glykosaminoglykany (heparanáza, hyaluronidáza, neuraminidáza), degradační
enzymy extracelulární matrix (matrix metaloproteinázy, elastáza) a enzymy asociované
se zánětovou odpovědí (trombin, proteináza 3, plazminogen, katepsin B a TNF) [30].
Sacharidová povaha složení činí EG náchylnou k degradaci, přičemž existuje dynamická
rovnováha mezi kontinuální degradací a syntézou za fyziologických okolností, kdy jsou
endoteliální buňky intaktní. Tato rovnováha je dlouhodobě neudržitelná např. u chronické
hyperglykémie [31], dyslipidémie [32], či aterosklerózy [33], kde je ovšem zachována menší
míra syntézy EG a hovoříme o poškození EG. Inzult více robustní, jako např. septický šok,
ischemie – reperfuze (a následný oxidační stres) nebo polytrauma, vede k destrukci EG
a poškození funkce endoteliálních buněk a kapilární bariéry. Dochází ke zvýšené permeabilitě,
rozvolnění mezibuněčných spojů, úniku jak plazmy, tak plazmatických proteinů, neřízené
translokaci buněk imunitního systému, rozvoji intravaskulární nástěnné trombózy,
7

intersticiálního edému a depleci náplně cévního systému. Degradované komponenty
EG (syndekan–1, heparan sulfát, hyaluronan) [34] působí samy o sobě jako s poškozením
asociované molekulární vzory (DAMPs), které dále potencují imunitní odpověď, a které
jak se ukazuje, do jisté míry korelují se závažností stavu pacienta [35]. Poškození EG
v kritických stavech umocňuje rozvoj multiorgánového selhání [36]. Orgán, na kterém
se přednostně projeví tento stav jsou ledviny. V glomerulu představuje EG důležitou součást
filtrační membrány, a to zejména pro svůj negativní náboj a schopnost vázat albumin [37].
Poškození EG v ledvinách vede ihned k albuminurii [38]. Další poškozující vliv na EG má
hypernatrémie [39]. Chronicky zvýšeným příjmem sodíku v potravě dochází k nasycení EG,
což má za následek zvyšování tuhosti EG, snížení přenosu smykového tření, nízkou produkci
oxidu dusného a v konečném důsledku vznik arteriální hypertenze. Stav nasycení EG lze
vyšetřit sodíkovým tolerančním testem, který se ovšem v klinice nepoužívá [17,40].
Metody vizualizace a výzkumu
EG byla objevena (resp. potvrzena predikce její existence) přímým zobrazením
v elektronové transmisní mikroskopii (EMI) [11]. Příprava vzorku je však velmi náročná
pro cukernou povahu struktury, která bývá zpravidla zničena běžnými způsoby fixace vzorku.
Různými kontrastovacími technikami byla EMI zobrazena EG s výškou struktury až několik
mikrometrů [14]. EMI je ovšem použitelná jen v experimentu a ex vivo, podobně jako
fluorescenční mikroskopie [41]. Vývojem neinvazivní intravitální mikroskopie vznikl
koncepce ortogonální polarizované spektrální mikroskopie (OPS – Orthogonal Polarized
Spectral), která využívá odrazu polarizovaného světla v zeleném spektru od hemoglobinu
proudících erytrocytů v mikrocirkulaci. Světlo je vysíláno v pulzech, takže se jedná
o odrazovou stroboskopickou spektrometrii. Mikroskop se dá držet v ruce a jeho vysílací
a zároveň i přijímací hrot se vloží na požadovanou plochu. Nejčastěji se takto vyšetřuje
mikrocirkulace v sublingvální oblasti, ale metoda se dá použít i na střevní mikrocirkulaci [42],
na povrch orgánů (játra, ledviny, mozek) nebo na kůži novorozenců, kteří mají tenkou vrstvu
podkožního tuku [43–45]. Vývoj OPS technologie pokračoval technologií SDF (Side-stream
Dark Field imaging), která má vyšší rozlišitelnost a v posledních letech technologií IDF
(Incidental Dark Field imaging), jejíž rozlišení je zatím nejvyšší. Pro výzkum EG byl ve spojení
s těmito technologiemi vyvinut automatizovaný program GlykoCheck (GlykoCheck B.V.,
Maastricht, Nizozemí), který nepřímo hodnotí tloušťku jeho vrstvy parametrem PBR (Perfused
Boundary Region) – perfundovaná hraniční zóna. Záznam sublingvální mikrocirkulace je
pořízen plně dle navigace programu. Kvalitního rozlišení plně kompatibilního se softwarem
dosahuje KK kamera (Research Technology Limited, Alliance Court, Honiton, Velká Británie)
fungující na principu SDF. Po stabilizaci obrazu, optimální intenzitě a zaostření, začne
automatický záznam, který je ukončen po uložení nejméně 3000 kapilárních segmentů o délce
10 m a průměru 5–25 m. Program dále automaticky vypočítává průměr středního proudu
erytrocytů v kapilárních segmentech a jejich rozptyl odečtením průměru kapiláry od průměrné
hodnoty středového sloupce erytrocytů. Výsledný numerický údaj v m představuje PBR
a udává míru penetrace erytrocytů do EG. Čím je vyšší, tím více se erytrocyty přibližují
endoteliálním buňkám, což demonstruje ztenčení vrstvy EG [46]. U zdravých jedinců jsou
hodnoty PBR nižší než 2 m. Hodnoty vyšší než 2,5 m jsou asociovány s těžkým poškozením
EG. Stav EG je nejčastěji hodnocen sérovou koncentrací svých jednotlivých komponent. Věří
se, že heparan sulfát a hyaluronan při svém uložení výše v EG jsou více náchylné k odštěpení
a hlubší komponenty, zejména syndekan–1, jsou odlučovány od endoteliálních buněk až při
těžkých inzultech (sepse, polytrauma). Tito tzv. biochemičtí ukazatelé míry degradace EG se v
literatuře používají velmi často a jsou téměř považovány za zlatý standart. Jejich koncentrace
se určuje metodou enzymové imunoanalýzy (ELISA – enzyme linked immunosorbent assay).

8

CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE
Specifické cíle
1)

Popis endoteliálního glykokalyx ve vybraných klinických stavech a experimentálních
modelech:
a. Reakce EG na náhlou zástavu oběhu a bezprostředně po návratu spontánní
cirkulace.
b. Vliv tekutinové terapie na EG, zejména nesprávně vedené tekutinové resuscitace
a navozené iatrogenní hypernatrémie.
c. Vliv rozdílných anesteziologických technik na EG (celková anestezie,
neuraxiální anestezie).
d. Dynamika poškození EG u pacientů v intenzivní péči a vliv náhrad orgánových
funkcí na EG.
e. Vliv nitrožilního podání tukové emulze jako součást parenterální výživy na EG.
f. Vliv poruch metabolizmu lipidů na EG.
g. Stav EG u zdravých dobrovolníků.

2)

Identifikace protektivních postupů a látek pro zachování a reparaci EG.

3)

Kritické zhodnocení metody perfundované hraniční zóny (Perfused Boundary Region,
PBR).

Pracovní hypotézy
1) Náhlá zástava oběhu vede k poškození EG.
2) Nadměrně rychlá tekutinová resuscitace a navozená iatrogenní hypernatrémie
poškozuje EG.
3) Celková anestezie poškozuje EG více než neuraxiální anestezie.
4) Tíže stavu pacientů v intenzivní péči a metody náhrady orgánových funkcí poškozují
EG.
5) Nitrožilní podání tukové emulze poškozuje EG.
6) Porucha metabolizmu lipidů koreluje s poškozením EG.
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MATERIÁL, METODY A SOUBOR PACIENTŮ
Experimentální studie
Experimenty byly provedeny ve viváriu Fakulty vojenského zdravotnictví, Univerzity
obrany. Projekty pokusů byly schváleny Odbornou komisí pro výzkum na zvířatech Univerzity
obrany v Brně, Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Všem experimentálním
zvířatům byla poskytnuta humánní péče v souladu s institucionálními pokyny a s doporučenými
postupy Mezinárodní asociace konsenzu veterinárních vydavatelů o humánní etice a dobrých
životních podmínkách zvířat.
Změny výšky vrstvy endoteliálního glykokalyx během náhlé zástavy oběhu na
experimentálním modelu srdeční zástavy u prasete domácího
Po přípravě a stabilizaci byla 11 zvířatům o průměrné hmotnosti 33 ± 2 kg, po nočním
hladovění, navozena fibrilace komor střídavým proudem o 5 – 10 mA za použití nitrosrdeční
bipolární stimulační elektrody, která byla zavedena do pravé komory. Zvířata byla po indukci
náhlé zástavy oběhu ponechána 2 minuty bez intervence, poté 3 minuty resuscitována
kontinuální nepřímou srdeční masáží za použití přístroje pro nepřímou srdeční masáž (Lucas 2
– Lund University cardiopulmonary assist system, Physio–Control, Redmond, WA, USA),
a poté 10 minut kombinací 30 stlačení hrudníku a 2 vdechy přes tracheální rourku v souladu
s pravidly Evropské resuscitační rady z roku 2015 [107]. V patnácté minutě byla zvířata
defibrilována a byl obnoven spontánní oběh (ROSC). Sublingvální mikrocirkulace byla
vyšetřena ručním mikroskopem (KK kamera, Research Technology Limited, Alliance Court,
Honiton, Velká Británie) a získané nahrávky následně automaticky hodnoceny programem
GlycoCheck (GlykoCheck B.V., Maastricht, Nizozemí) poskytujícím parametr PBR.
Mikrocirkulace byla vyšetřena ve třech časových údobích: před indukcí (PBR_B), po návratu
spontánní cirkulace (PBR_ROSC) a 20 minut po návratu spontánní cirkulace
(PBR_ROSC_20).
Efekt akutně vzniklé hypernatrémie podáním hypertonického roztoku chloridu sodného
na endoteliální glykokalyx u králíka
Dle našeho protokolu byla zvířatům podána intravenózní infuze roztoku 10 % NaCl (B. Braun
Melsungen AG, Německo) lineárním dávkovačem (BBraun Medical Inc., 824 Twelfth Avenue
Bethlehem, Pensylvánie, USA) v dávce 5ml/kg během 20 minut. Sublingvální mikrocirkulace
a piální mikrocirkulace mozku (skrze vyvrtanou kraniotomii) byly zaznamenány ve dvou
po sobě následujících měřeních. První bylo bazální (T1) a druhé 20 minut po infuzi 10 % NaCl
(T2). K záznamu mikrocirkulace byl použit videomikroskop (KK kamera, Research
Technology Limited, Alliance Court, Honiton, Velká Británie) fungující na principu SDF.
Analýza EG byla provedena automaticky programem GlycoCheck (GlycoCheck, Maastricht,
Nizozemí) poskytujícím parametr PBR.
Hladiny syndekanu–1 v plazmě a v moči byly analyzovány ELISA sestavou (Rb SDC1/CD138,
Blue gene, Čína).
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Klinické studie
Všechny klinické studie byly schváleny etickou komisí Fakultní nemocnice Hradec
Králové (č.j. 201404 S15P). Studie s kohortami pacientů byly registrovány na portálu
clinicaltrials.gov. Všichni pacienti podepsali informovaný souhlas se zařazením do studie.
Vliv tekutinové výzvy 500 ml fyziologického roztoku na endoteliální glykokalyx v
sublingvální mikrocirkulaci u zdravých dobrovolníků – pilotní studie
Kohortu tvořili zdraví dospělí dobrovolníci (muži a ženy), kteří podepsali informovaný
souhlas se studií. Vyřazovací kritéria byla: přítomnost systémového nebo jiného chronického
onemocnění, požití jakékoli systémové medikace 72 hodin před provedením studie, nadměrný
fyzický nebo psychický stres nejméně 48 hodin před provedením studie, kouření a akutní
onemocnění. Dobrovolníkům byla zavedená žilní kanyla o kalibru 20 G (BBraun, Melsungen,
Německo) na horní končetině (strana dle preference dobrovolníka) a maximální rychlostí byla
bolusově podána infuze 500 ml F 1/1 (NaCl 0,9 %, BBraun, Melsungen, Německo) o pokojové
teplotě za použití přetlakové manžety s tlakem 300 mmHg. Před podáním infuze – čas T1,
byla odebrána základní demografická data, neinvazivně změřen krevní tlak, pulz a natočen
záznam sublingvální mikrocirkulace pro automatizované stanovení parametru PBR. Hodnota
tlaku a pulzu a záznam mikrocirkulace byly provedeny v čase T2 bezprostředně po ukončení
podávaní infuze. Vyhodnocení parametru PBR bylo automatické, za použití software
GlykoCheck (GlykoCheck, Maastricht, Nizozemí). Pro zhodnocení PBR v každém časovém
bodě byl použit průměr vždy dvou měření z každé strany jazyka.
Neuraxiální anestezie poškozuje endoteliální glykokalyx méně než celková anestezie
u pacientů operovaných pro náhradu kyčelního, nebo kolenního kloubu
Do studie byli zařazeni dospělí pacienti podstupující náhradu kyčelního, nebo kolenního
kloubu v celkové (GA) nebo neuraxiální (NA) anestezii. Pacienti byli do studie zařazováni
konsekutivně. Zařazovací kritéria byla: věk nad 18 let, klasifikace fyzického stavu pacienta dle
ASA (American Society of Anesthesiologists) 1 – 3 a anamnéza negativní na onkologické
onemocnění. Vyřazovací kritéria byla: pacientův nesouhlas, aktivní kouření cigaret, zrušení
operace nebo pacientova nevole k druhému vyšetření po operaci. EG byl vyšetřen před operací
(T1) a dvě hodiny po operaci (T2). Sublingvální mikrocirkulace byla vyšetřena
videomikroskopickou metodou na principu SDF a výška EG byla vyhodnocena automaticky
programem GlycoCheck udáním parametru PBR v m.
Analýza sublingválního mikrovaskulárního endoteliálního glykokalyx u pacientů
v intenzivní péči –prospektivní observační studie
Do studie byli zařazeni dospělí pacienti s přítomností invazivní ventilační podpory
v čase přijetí a předpokladem doby pobytu na pracovišti intenzivní péče (JIP) delší než 7 dní.
Sledovanými ukazateli byly: typ/kategorie pacientů, přítomnost vybraných, APACHE II skóre
při přijetí, SOFA skóre, přítomnost sepse a septického šoku, přítomnost kontinuální eliminační
metody náhrady ledvin (CRRT), přítomnost cílené regulace tělesné teploty, kumulativní bilance
tekutin jednotlivé dny pobytu na JIP, vznik deliria v průběhu pobytu na JIP, klinický výsledek,
PBR – parametr nepřímého posouzení tloušťky EG byl měřen při příjmu na JIP (PBR–b), 1.
den (PBR–1), 3. den (PBR–3), 5. den (PBR–5) a 7. den (PBR–7) pobytu na JIP.
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Vliv podání tukové emulze v rámci parenterální výživy na integritu endoteliálního
glykokalyx u pacientů po chirurgickém výkonu – mikroskopická a biochemická pilotní
studie
Zahrnující kritéria do studie byla věk mezi 18 a 85 let, neschopnost per orálního
či enterálního přijmu potravy po přijetí na JIP. Vylučující kritéria byla: předchozí PN
před vstupem do studie, klinické či laboratorní známky orgánové hypoperfuze, alergie na ryby,
vejce, sóju, podzemnici olejnou či jakoukoli jinou aktivní ingredienci tukové emulze použité
ve studii, hyperlipidémie (cholesterol nad 5 mmol/l), hypertrigliceridémie (> 2 mmol/l), jaterní
selhávání, pankreatitida, chronická renální insuficience, chemoterapie v anamnéze do 1 měsíce
před zařazením do studie a podání propofolu během 24 hodin před zařazením do studie.
Pacientům zařazeným do studie byla přes centrální žilní katetr podávána PN z „all–in–one“
obsahující SMOFlipid 20 % (Fresenius Kabi, Bad Homburg, Německo) po dobu 6 hodin.
Zbytek vaku (tedy aminokyseliny, glukóza, elektrolyty, vitamíny a stopové prvky) byl podán
až následně. Dávka tuku v infuzi byla 1 g/kg tělesné hmotnosti. Složení SMOFlipid 20 %.
Vybrané laboratorní hodnoty byly zaznamenány před podáním tukové emulze (čas T0) a 30
minut po šestihodinové infuzi tukové emulze (čas T6). Z laboratorních hodnot byly
zaznamenány: triacylglyceroly (TAG), lipoproteiny s vysokou (HDL) a nízkou denzitou (LDL),
cholesterol, elektrolyty a glykémie. Dále byl odebrán alikvot na určení hladiny syndekanu–1
a syndekanu–4 metodou ELISA (RayBiotech, Norcross, Georgia, USA, Human Syndecan
ELISA kit) v časových bodech T0 a T6. Použitá videomikroskopická metoda nepřímého
hodnocení tloušťky EG byla založena na principu SDF a získané nahrávky byly vyhodnoceny
automatickým programem GlycoCheck určujícího parametr PBR. V plánu bylo zařadit
15 pacientů.
Vliv poruch metabolizmu lipidů na endoteliální glykokalyx – pilotní observační studie
Kohorty tvořili 2 skupiny pacientů: 10 pacientů z lipidologické poradny
s dyslipoproteinémií léčenou statiny a 10 pacientů z poradny pro domácí dlouhodobou
parenterální výživu (DDPV), kteří měli zachovalý příjem per os. Vylučovací kritéria byla:
nesouhlas se studií, akutní onemocnění, aktivní kuřák (více než 5 cigaret týdně), aktivní
onkologické onemocnění, akutní infekční onemocnění. EG byla vyšetřena dvěma postupy.
K nepřímému morfologickému zhodnocení EG byla použita světelná mikroskopie založená
na principu SDF, kterou byla vyšetřena mikrocirkulace sliznice pod jazykem. Výška EG byla
z nahrávek mikrocirkulace vyhodnocena automaticky programem GlycoCheck udáním
parametru PBR. Koncentrace rozpadového produktu EG – syndekanu-1 a syndekanu–4 byla
stanovena pomocí metody ELISA (RayBiotech, Norcross, Georgia, USA, Human Syndecan
ELISA kit).
Hodnocení stavu endoteliálního glykokalyx u zdravých dobrovolníků – observační studie
Kohortu dobrovolníků tvořilo 21 studentů. Dobrovolníci nevykonávali den předem
zvýšenou fyzickou námahu a měli lehkou snídani (jeden kus pečiva). Byli nekuřáci s negativní
osobní anamnézou a bez chronické medikace. EG byl hodnocen nepřímo videomikroskopicky
na principu SDF v sublingvální mikrocirkulaci. Získané nahrávky byly hodnoceny automaticky
programem GlycoCheck, který poskytl parametr PBR. Biochemickou analýzou séra byly
získány hladiny rozpadového produktu EG syndekanu–1 metodou ELISA (RayBiotech,
Norcross, Georgia, USA, Human Syndecan ELISA kit).
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Statistické zpracování
K určení počtu pacientů/zvířat k testování hypotéz jednotlivých studií byly použity
on-line kalkulátory (www.statisticalcalculation.net, www.statstodo.com). Získaná́ data byla
analyzována pomocí statistického programu Graph Pad Prism verze 5, 6 a 8 pro operační systém
iOS (GraphPad Software, Inc., CA, USA) a MedCalc (verze 14.8.1). Podle povahy dat
a testované hypotézy byly použity odpovídající statistické metody.
VÝSLEDKY
Experimentální studie
Změny výšky vrstvy endoteliálního glykokalyx během náhlé zástavy oběhu na
experimentálním modelu srdeční zástavy u prasete domácího
Tab. 1: Výsledky stavu endoteliálního glykokalyx po náhlé zástavě oběhu, n = 11
PBR [m]

Průměr

PBR
PBR_ROSC
PBR_ROSC_20

2,13
2,21
2,18

Směrodatná
odchylka
0,21
0,27
0,19

Medián
2,11
2,19
2,22

Interkvartilové
rozpětí
1,97 – 2,27
2,03 – 2,42
1,99 – 2,31

95 % CI
průměru
2,05 – 2,21
2,10 – 2,31
2,10 – 2,27

PBR_B – základní hodnota PBR, PBR_ROSC – hodnota PBR po návratu spontánní cirkulace,
PBR_ROSC_20 – hodnota PBR ve 20. minutě po obnově spontánní cirkulace. PBR –
perfundovaná hraniční zóna (Perfused Boundary Region). 95 % CI – intervaly spolehlivosti.
Zvýšení PBR po návratu spontánní cirkulace, ani 20 minut poté, nebylo statisticky významné
(ANOVA, p = 0,47).
Efekt akutně vzniklé hypernatrémie podáním hypertonického roztoku chloridu sodného
na endoteliální glykokalyx u králíka
Tab. 2: Výsledky analýzy sublingvální a piální mikrocirkulace před (T1) a po podání (T2)
infuze 10 % NaCl, n = 20
Ukazatel
T1
T2
p hodnota
PBR [μm]
1,98 (0,3) 2,17 (0,18)
0,05
syndekan–1[ng/l] 1,23 (0,36) 1,31 (0,33)
0,3
PBR_mozek [μm] 1,88 (0,33) 1,85 (0,36)
0,55
Data jsou zobrazena jako průměr (směrodatná odchylka), p hodnoty náleží párovému t-testu.
PBR – perfundovaná hraniční zóna (Perfused Boundary Region) v sublingvální
mikrocirkulaci, PBR_mozek – perfundovaná hraniční zóna v piální mikrocirkulaci.
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Klinické studie
Vliv tekutinové výzvy 500 ml fyziologického roztoku na endoteliální glykokalyx
v sublingvální mikrocirkulaci u zdravých dobrovolníků – pilotní studie
Tab. 3: Výsledky analýzy tloušťky endoteliálního glykokalyx a vybraná hemodynamické data
před (T0) a po podání (T1) infuze F1/1, n = 12
Ukazatel
Před F1/1 (T0)
Po (T1)
p hodnota
2,00 (0,21)
2,21 (0,36)
0,089
PBR [m]
STK [mmHg]
131 (14)
127 (13)
0,135
DTK [mmHg]
91 (15)
87 (13)
0,082
sTK [mmHg]
78 (10)
74 (8)
0,133
-1
TF [min ]
74 (10)
68 (10)
0,003
PBR – perfundovaná hraniční zóna (Perfused Boundary Region), STK – systolický krevní tlak,
DTK – diastolický krevní tlak, sTK – střední arteriální tlak, TF – tepová frekvence.
P hodnoty náleží dvouvýběrovému Studentovu t–testu.
Neuraxiální anestezie poškozuje endoteliální glykokalyx méně než celková anestezie
u pacientů operovaných pro náhradu kyčelního, nebo kolenního kloubu
Tab. 4: Výsledky analýzy endoteliálního glykokalyx, n = 30 a 30
PBR [μm] GA

NA

p hodnota

PBR

2,02 (0,26)

1,95 (0,24)

0,098

PBR_2

2,20 (0,25)

2,09 (0,19)

0,006

PBR – PBR_2 < 0,001
PBR – PBR_2

< 0,001

GA – celková anestezie, NA – neuraxiální anestezie. PBR – perfundovaná hraniční
zóna
(Perfused Boundary Region) – hodnoty před operací, PBR_2 – hodnoty PBR 2 hodiny
po
operaci. Výsledky jsou uvedeny jako průměr (směrodatná odchylka), nebo medián (kvartilové
rozpětí). P hodnoty náleží párovému Studentovu t–testu.
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Analýza sublingválního mikrovaskulárního endoteliálního glykokalyx u pacientů
v intenzivní péči – prospektivní observační studie
Graf 1:

Grafické znázornění souhrnu výsledků analýzy endoteliálního glykokalyx
sublingvální mikrocirkulace pacientů v intenzivní péči, n = 40

čas

PBR – perfundovaná hraniční zóna (Perfused Boundary Region). Graf udává výsledky ve tvaru:
průměr a směrodatnou odchylku (chybové úsečky).
Grafy 2 a 3:

Individuální hodnoty PBR během pobytu na JIP u pacientů se septickým šokem
a bez septického šoku a u pacientů s náhlým a s pozvolným začátkem kritického
stavu.

Diskuze

Septický šok Bez septického
šoku

skupiny

Náhlý začátek

skupiny
Bez náhlého začátku

PBR – perfundovaná hraniční zóna (Perfused Boundary Region). P hodnota náleží
dvouvýběrovému nepárovému Studentovu t–tesu. Grafy udávají průměr a směrodatnou
odchylku (chybové úsečky).
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Graf 4: Individuální hodnoty PBR během pobytu na JIP u pacientů s CRRT a bez CRRT.

skupiny
CRRT – kontinuální eliminační metody náhrady ledvin, PBR – perfundovaná hraniční
zóna (Perfused Boundary Region). P hodnota náleží dvou výběrovému nepárovému Studentovu
t–tesu. Grafy udávají průměr a směrodatnou odchylku (chybové úsečky).

Vliv podání tukové emulze v rámci parenterální výživy na integritu endoteliálního
glykokalyx u pacientů po chirurgickém výkonu – mikroskopická a biochemická pilotní
studie
Mezi hodnotami PBR nebyl v čase T0 a T6 statisticky významný rozdíl:
2,10 (1,97 – 2,33) vs. 2,28 (2,11 – 2,45), p = 0,13 (hodnoty vyjádřeny jako medián (IQR)
v 𝜇m). Finální analýza byla provedena u 9 pacientů.
Grafy 5 a 6: Výsledky hodnot plazmatických koncentrací syndekanu–1 (černé sloupce)
a syndekanu–4 (šedivé sloupce) před (T0) a po podání (T6) infuze tukové
emulze.
sérová
koncentrace
syndekanu–1

sérová
koncentrace
syndekanu–4

čas

čas

Výsledky jsou prezentovány jako průměr (sloupce) a SD (chybové úsečky). P hodnota náleží
dvouvýběrovému nepárovému Studentovu t–tesu.
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Vliv poruch metabolizmu lipidů na endoteliální glykokalyx – pilotní observační studie
Tab. 5: Data analýzy endoteliálního glykokalyx, n = 10 a 9
Ukazatel
Dyslipidémie
DDPV
p hodnota
1,88
(0,32)
2,23
(0,25)
0,017
PBR [m]
Syndekan–1 [ng/ml] 1,55 (0,35)
2,01 (0,48)
0,027
Syndekan–4 [ng/ml] 0,18 (0,05) 0,17 (0,14 – 0,19)
0,61
DDPV – dlouhodobá domácí parenterální výživa, PBR – perfundovaná hraniční zóna
(Perfused Boundary Region). Data jsou prezentována jako průměr (směrodatná odchylka), nebo
medián (interkvartilové rozpětí). P hodnoty náleží dvou výběrovému nepárovému Studentovu
t–tesu.
Hodnocení stavu endoteliálního glykokalyx u zdravých dobrovolníků – observační studie
Tab. 6: Výsledky analýzy endoteliálního glykokalyx, n = 21
Ukazatel

n

průměr

SD

medián

IQR

95 % CI



p hodnota

PBR [m]

21

1,88

0,20

1,82

1,69 – 2,01

1,79 – 1,97

2,01

0,014

Syndecan–1
[ng/ml]

20

0,38

0,24

0,30

0,23 – 0,39

0,27 – 0,49

17,00

< 0,0001

PBR – perfundovaná hraniční zóna (Perfused Boundary Region), SD – směrodatná odchylka,
CI – intervaly spolehlivosti, IQR – interkvartilové rozpětí.  – populační medián (hodnoty
vypočítány z dat dostupných v současné literatuře). P hodnota náleží jednovýběrovému
Studentovu t–testu.
Diskuze
Metody hodnocení endoteliálního glykokalyx
EG je struktura s velmi složitou biologií v našem organizmu. Úroveň vědeckého
poznání je úzce spjata s přesností používaných metod. Zatím neexistuje standardizovaná
metoda hodnocení EG, ani standardizovaný model poškození EG. Metody přímé mikroskopie
(elektronové, fluorescenční) nejsou zatím pro klinickou praxi využitelné in vivo. Nová
videomikroskopická metoda spojená s automatickým hodnocením programem GlycoCheck
s parametrem nepřímé výšky EG PBR v našich studiích neobstál jako samostatná a spolehlivá
metoda, přestože zatím je pro klinickou praxi nejvhodnější. Biochemická metoda hodnocení
rozpadových produktů EG (zejména syndekan–1) má též své nevýhody (neznalost normálních
hodnot, závislost na koncentraci sodíku, albuminu a funkci ledvin) a spíše, než absolutní
hodnoty, shledáváme lepší využitelnost trendové změny [47]. V našich experimentech
a klinických studiích se nám kombinace parametru PBR a hladiny syndekanu–1 jevila jako
optimální. Parametr PBR popisuje stav EG v oblasti vyšetřované mikrocirkulace (nejčastěji
sublingvální) a hladina syndekanu–1 odráží celotělový obrat.
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Experimentální studie
Změny výšky vrstvy endoteliálního glykokalyx během náhlé zástavy oběhu na
experimentálním modelu srdeční zástavy u prasete domácího
V experimentu na modelu NZO u prasete domácího jsme prokázali, že EG nebyla ani
20 minut po obnově spontánní cirkulace významně alterována. Přestože po NZO nastává
reperfuzní syndrom, u prasat nebyl 20 minut po návratu spontánní cirkulace vyjádřen [27],
a tedy EG nedoznala poškození, jako se v této souvislosti popisuje, ačkoliv NZO trvalo
v průměru necelých 17 minut [48]. Limitací studie byl malý počet zvířat, možná krátká doba
pozorování po návratu spontánní cirkulace a použití jediné metody pro hodnocení stavu EG –
parametr PBR, který má velký rozptyl jednotlivých měření.
Efekt akutně vzniklé hypernatrémie podáním hypertonického roztoku chloridu sodného
na endoteliální glykokalyx u králíka
Tekutinová terapie je velmi široce používaná, ačkoli o přesném dávkování a hodnocení
odezvy na její podání se vedou diskuze. Přívodem krystaloidních roztoků může vzniknout
iatrogenní hypernatrémie. Sodík s EG interaguje, váže se na něj a dovede snížit pružnost celé
struktury, což má za důsledek špatný přenos mechanických signálů z mikrocirkulace [49].
V našem experimentu jsme se zaměřili na hodnocení stavu EG v sublingvální a piální
mikrocirkulaci u králíka po navození hypernatrémie nitrožilním podáním hypertonického
roztoku NaCl. Navozená natrémie kolem 160 mmol/l a vzniklá přechodná intravaskulární
hypervolémie měly na EG několik vlivů. Působila signifikantní zvýšení parametru PBR,
což může vysvětlit fyzikální stlačení EG a dále nesignifikantní zvýšení hladiny syndekanu–1,
tedy nebylo prokázáno přímé poškození EG. V piální mikrocirkulaci nedoznal parametr PBR
změn. Můžeme ovšem jen spekulovat o vlivu hematoencefalické bariéry na alteraci EG
při navozené hypernatrémii. Použitá metoda byla vyvinuta pouze pro sublingvální
mikrocirkulaci. V hodnocení získaných nahrávek mikrocirkulace mohly interferovat
astrogliální výběžky. Tento fakt je limitací této experimentální studie.
Klinické studie
Vliv tekutinové výzvy 500 ml fyziologického roztoku na endoteliální glykokalyx
v sublingvální mikrocirkulaci u zdravých dobrovolníků – pilotní studie
Podobně jako složení roztoku, může EG ovlivnit i rychlost jeho podání, o které se vedou
diskuze [50]. V naší klinické studii podání bolusu 500ml F1/1 zdravým dobrovolníkům vedlo
k nevýznamnému zvýšení parametru PBR. Mimo fyzikálního vlivu, může EG poškodit
i degradace přes atriální natriuretický faktor, který je vylučován v závislosti na míře navozené
hypervolémie [51]. Limitacemi studie byl malý počet dobrovolníků a hodnocení EG jedinou
metodou – parametrem PBR, který má mezi měřeními velký rozptyl.
Neuraxiální anestezie poškozuje endoteliální glykokalyx méně než celková anestezie
u pacientů operovaných pro náhradu kyčelního, nebo kolenního kloubu
Klinická studie u pacientů indikovaných k náhradě kyčelního, nebo kolenního kloubu
prokázala, že EG byla významně alterována 2 hodiny po operaci ve skupině s celkovou
i s neuraxiální anestezií použitím parametru PBR, jako nepřímého hodnocení výšky
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endoteliálního glykokalyx. Ve skupině s celkovou anestézií byl parametr PBR významně vyšší
než ve skupině s neuraxiální anestézií. Domníváme se, že ve skupině s neuraxiální anestezií byl
menší vliv na EG při absenci oxidačního stresu z celkových anestetik a byla velmi efektivně
blokována nocicepce z operačního pole. U těchto pacientů převažoval vliv chirurgického
výkonu, který sám poškozuje mikrocirkulaci. Pro toto poškození byl zaveden termín
endoteliopatie [52]. Limitacemi studie bylo použití jediné metody – parametru PBR pro popis
EG, konsekutivní ráz zařazování pacientů do studie, různé typy komorbidit mezi pacienty, které
samy mohly ovlivňovat EG a použití kostního cementu a turniketu na dolní končetinu
při náhradě kolenního kloubu.
Analýza sublingválního mikrovaskulárního endoteliálního glykokalyx u pacientů
v intenzivní péči – prospektivní observační studie
Pacienti v intenzivní péči měli hodnocen EG metodou PBR, což dosud publikovalo velmi málo
autorů, se kterými se naše výsledky neshodují [53]. Dokládá to na jednu stranu insuficienci
metody PBR pro samostatné hodnocení stavu EG [54] a zásadní vliv etiologie kritického stavu
[55]. Zjistili jsme, že PBR bylo významně vyšší u pacientů, u kterých kritický stav vznikal
pozvolna. Mikrocirkulace má tedy schopnost do jisté míry čelit poškození a dosud není známá
odpověď na otázku, zdali je mikrocirkulace poškozena prvotně anebo jako sekundární
patofyziologická reakce. Parametr PBR nekoreloval s tíží stavu při přijetí, ani během prvních
24 hodin po přijetí (APACHE II skóre, SOFA skóre). PBR bylo významně vyšší u pacientů,
u kterých byla použita mimotělní metoda náhrady funkce ledvin. Kontakt s cizími povrchy
v rámci mimotělních oběhů byl opakovaně spojován s poškozením EG a mikrocirkulace
[56–58]. PBR bylo dále významně vyšší u pacientů se septickým šokem, kde mimo
deregulované imunitní odpovědi hostitele cizorodých buněčných vzorů a enzymů invadujícího
agens působila i relativní ischemie a centralizace oběhu. Limitací studie byl, mimo použití
jediné metody – parametru PBR k hodnocení EG, i relativně malý soubor pacientů v kohortě.
Vliv podání tukové emulze v rámci parenterální výživy na integritu endoteliálního
glykokalyx u pacientů po chirurgickém výkonu – mikroskopická a biochemická pilotní
studie
Hlavním výsledkem studie byla absence detekovatelného poškození EG po podání
tukové emulze SMOFlipid 20 % u pacientů v chirurgické intenzivní péči parametrem PBR
a hladinami rozpadového produktu EG syndekanu–1. Minimální změna v parametru PBR se dá
interpretovat několika směry. Zaprvé, podání lipidové emulze může skutečně mít na EG
minimální vliv. Zadruhé, jak již bylo diskutováno v jiných pracích, metoda zjištění parametru
PBR má velkou variabilitu, v této studii byly hodnoty PBR ve skupinách se statisticky
významnou variabilitou. Zatřetí, parametr PBR mohl reflektovat jiné vlivy: typ anestezie,
perioperační stav hydratace, typ použitých náhradních roztoků, podané transfuze, krevní ztráta,
chronické onemocnění v osobní anamnéze atd. [27]. Také na pokles hladin obou typů
syndekanu musíme pohlížet opatrně, přestože bychom mohli tvrdit, že poklesem jejich hladin
jsme prokázali protektivní působení podané tukové emulze na EG. Hypoteticky by mohlo
protektivní působení tukové emulze být důvodem obsahu S1P [59]. Spolupodílet se může dále
např. snížení LDL, které bylo popsáno po podání tukové emulze [60]. HDL též může hrát roli.
Podle recentní studie hladiny HDL mezi 1,8 a 2,6 mmol/l mohou modulovat a ochraňovat
endoteliální funkce u pacientů s arteriální hypertenzí [61]. V neposlední řadě je limitací studie
malý počet pacientů v kohortě.
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Vliv poruch metabolizmu lipidů na endoteliální glykokalyx – pilotní observační studie
Studie přinesla srovnání stavu EG u pacientů s korigovanou dyslipidémií statinem
a u pacientů s domácí dlouhodobou parenterální výživou, u kterých jsme předpokládali těžší
poruchu metabolismu lipidů a relativní malnutrici a imunosupresí [62,63]. PBR bylo v této
skupině významně vyšší, stejně tak jako hladina syndekanu–1. Prokázali jsme středně silnou
korelaci hladiny syndekanu–1 a hladiny cholesterolu a LDL. EG je jedním z protektivních
faktorů aterogeneze [64] a do budoucna se zdá být velmi slibným terapeutickým cílem [65].
Dokumentováno bylo poškození EG vlivem oxidovaných LDL částic [32], s čímž naše
výsledky korespondují. Též byl prokázán protektivní vliv terapie statiny na EG [60,66], což
opět koresponduje s naším nálezem menší míry poškození EG u pacientů s dyslipidémií
na léčbě statiny. Odlišná charakteristika pacientů je ovšem limitací studie, podobně jako malý
počet pacientů v obou skupinách.
Hodnocení stavu endoteliálního glykokalyx u zdravých dobrovolníků – observační studie
Studie přinesla popis EG u mladých zdravých jedinců, srovnání s dostupnými daty
v literatuře a referenční hodnoty zdravé populace pro budoucí potřeby srovnávajících studií.
EG je popisována u různých klinických jednotek a patologií, ale data pro zdravou populaci
zásadně chybí. Nelze zatím ani udat spolehlivé rozmezí hodnot pro používané metody
hodnocení EG. Abychom ovšem mohli námi získané hodnoty obou popisných metod stavu EG
považovat za skutečné fyziologické základní hodnoty u zdravých jedinců, bylo by třeba provést
velkou kohortovou studii za přesně definovaných podmínek. Další limitací naší studie je,
že jsme u dobrovolníků nehodnotili krevní obraz. Předpokládali jsme totiž, že všichni
dobrovolníci jsou zdraví, pravidelně sportují a nikdo z nich neměl klinické příznaky anémie.
Dále jsme nehodnotili glykémii, natrémii ani kreatininémii, jelikož jsme předpokládali,
že všichni dobrovolníci nejsou diabetici a mají normálně fungující ledviny. Též jsme
nezjišťovali u žen fázi ovulačního cyklu, přestože je popsáno, že hladiny syndekanu–1
se mohou při ovulaci významně zvyšovat a mohou dokonce předznamenávat rozvoj
premenstruačních otoků [67].
Postupy a látky působící protektivně na endoteliální glykokalyx
Nejen z výsledků našeho výzkumu je zřejmé, že každou terapeutickou intervenci
bychom měli hodnotit i co do vlivu na mikrocirkulaci, případně endoteliální glykokalyx.
Přestože dosud nebyla identifikována přesná, široce použitelná, rychlá a reprodukovatelná
metoda hodnotící stav EG, ani standardizovaný model poškození EG, je z výsledků dosud
publikovaných prací možno najít zavedenými metodami postupy a látky, které EG šetří
a napomáhají jeho regeneraci.
Tekutinová terapie je terapeutický postup prokazatelně vedoucí k poškození EG, který byl
předmětem dvou diskutovaných studií a opakovaně diskutován v jiných studiích. V přístupu
k pacientovi s nutností tohoto typu intervence musí být proto EG zohledněn.
Volba anesteziologické techniky, která je v rukou anesteziologa, může též ovlivnit kvalitu EG
a potenciálně i mikrocirkulace, což bylo též předmětem jedné z diskutovaných studií.
Další postupy a látky působící protektivně na EG byly předmětem mnoha prací a přehledových
článků [27]. Současnou evidenci shrnuje tabulka 7.
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Tab. 7: Látky působící protektivně na endoteliální glykokalyx
Protektivní látka
Sulodexid

Albumin

S1P

Mechanizmus
Snížený transkapilární
únik albuminu, snížená
aktivita hyaluronidázy,
Snížená extravazace
tekutin, menší
intrakoronární retence
leukocytů
Regenerace a zachování
výšky vrstvy EG, snížení
hladin syndekanu–1,
blokování
matrixmetaloproteináz

Poznámka
Pacienti
s diabetem
mellitem II. typu

Studie [citace]
Broekhuizen et al. 2010
[68]

Experiment na
srdci morčete

Jacob et al. 2006, 2009
[69,70]

Studie in vitro

Zeng et al. 2014, [71]
Zhang et al. 2016, [72]
Hsia et al. 2017 [73]

HA,
chondroitin sulfát

Regenerace EG po
působení hyaluronidázy

Experiment na
kremasterovém
svalu křečka

Henry, Duling 1999 [74]

Hydrokortizon,
antitrombin

Nižší oxidační stres,
uvolňování histaminu a
adheze leukocytů

Experiment na
srdci morčete

Chappell et al. 2007, 2009,
2009, 2010 [75–78]

N–acetylcystein

Ochrana EG při akutní
hyperglykémii

Oxid dusnatý

Snížená extravazace
tekutin

Protein C

Snížení oxidačního stresu

Hydroxyetyl
škrob
Metformin

Snížení filtrace přes
kapilární membránu a
intersticiální otok
Zvýšená clearance
dextranů

Lidoflazin

Zachování výdeje levé
srdeční komory

Sevofluran

Snížená adheze leukocytů
a trombocytů

Studie
s dextranem
značenými
erytrocyty
Experiment na
srdci morčete
Experimentální
model sepse u
potkanů
Experiment na
srdci morčete
Model diabetu
mellitu na myši
Pacienti
indikování
s mnohočetnému
AKB
Experiment na
srdci morčete

Nieuwdorp et al. 2006 [79]
Bruegger et at. 2008 [80]
Marechal et al. 2008 [81]
Rehm et al. 2004, [82]
Jacob et al. 2006 [70]
Eskens et al. 2013 [83]
Flameng1983 et al. [84]
Chappell et al. 2011 [85]

AKB – aortokoronární bypass, HA – kyselina hyaluronová, S1P – sfingozin–1–fosfát.
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ZÁVĚRY
Experimentální studie
Změny výšky vrstvy endoteliálního glykokalyx během náhlé zástavy oběhu na
experimentálním modelu srdeční zástavy u prasete domácího
Náhlá zástava oběhu s následující 20 minut trvající obnovou spontánní cirkulace
nevedly k významnému zvýšení parametru PBR, a tedy k alteraci EG na modelu srdeční zástavy
na praseti.
Hypotéza, že náhlá zástava oběhu vede k poškození EG, nebyla potvrzena.
Efekt akutně vzniklé hypernatrémie podáním hypertonického roztoku chloridu sodného
na endoteliální glykokalyx u králíka
Akutně vzniklá hypernatrémie navozená nitrožilním podáním hypertonického roztoku
NaCl byla spojena se zvýšením parametru PBR v sublingvální mikrocirkulaci. Zvýšení
parametru PBR nebylo doprovázeno podobným zvýšením plazmatické koncentrace
syndekanu–1, což naznačuje přechodný a pravděpodobně jen funkční efekt na EG, spíše
než přímé poškození.
Hypotéza, že iatrogenně navozená hypernatrémie poškozuje EG, nebyla úplně potvrzena.
Klinické studie
Vliv tekutinové výzvy 500 ml fyziologického roztoku na endoteliální glykokalyx v
sublingvální mikrocirkulaci u zdravých dobrovolníků – pilotní studie
Neprokázali jsme poškození EG stanovitelné hodnocením parametru PBR
bezprostředně po podání tekutinového bolusu 500 ml F 1/1. Ačkoli jsme nebyli schopni
zaznamenat významnou změnu parametru PBR, a tedy alterace EG u zdravých dobrovolníků,
nelze zcela vyloučit, že k těmto změnám nemůže dojít při expozici většího množství nitrožilně
podaných roztoků na bázi F 1/1 nebo v delším časovém úseku.
Hypotéza, že nadměrně rychlá tekutinová resuscitace vede k poškození EG, nebyla jasně
potvrzena.
Neuraxiální anestezie poškozuje endoteliální glykokalyx méně než celková anestezie
u pacientů operovaných pro náhradu kyčelního, nebo kolenního kloubu
Elektivní náhrada kyčelního, nebo kolenního kloubu vedla k významnému zvýšení
parametru PBR, což poukazuje na poškození EG během chirurgického výkonu. Podstoupení
výkonu v neuraxiální anestezii vedlo k významně menšímu zvýšení parametru PBR ve srovnání
s celkovou anestezií což naznačuje menší dopad na mikrocirkulaci volbou anesteziologické
techniky a bylo spojeno s menším výskytem pooperačních komplikací.
Hypotéza, že celková anestezie poškozuje EG více než neuraxiální anestezie, byla potvrzena.
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Analýza sublingválního mikrovaskulárního endoteliálního glykokalyx u pacientů
v intenzivní péči – prospektivní observační studie
Hodnoty PBR pacientů v intenzivní péči vykazovaly vysokou variabilitu, která
neumožňuje jejich praktické využití v predikci sepse nebo pozitivní bilance tekutin. Vyšší
hodnoty PBR byly spojeny se septickým šokem, pozvolným vznikem kritického stavu
a přítomností CRRT. Hodnocení EG v klinických studiích by mělo být založeno na kombinaci
více metod.
Hypotéza, že tíže stavu pacienta v intenzivní péči a metody náhrady orgánových funkcí
poškozují EG, nebyla plně prokázána.
Vliv podání tukové emulze v rámci parenterální výživy na integritu endoteliálního
glykokalyx u pacientů po chirurgickém výkonu – mikroskopická a biochemická pilotní
studie
Infuze tukové emulze trvající šest hodin nebyla spojena s významnými změnami EG
hodnocenými parametrem PBR a plazmatickou koncentrací syndekanu–1.
Hypotéza, že podání tukové emulze poškozuje EG, nebyla potvrzena.
Vliv poruch metabolizmu lipidů na endoteliální glykokalyx – pilotní observační studie
Prokázali jsme statisticky významně rozdílnou míru poškození EG u pacientů
s korigovanou dyslipidémií na terapii statiny a u pacientů se syndromem krátkého střeva
s pomocnou DDPV. Hodnoty zvolených ukazatelů stavu EG byly u pacientů s dyslipidémií
srovnatelné se zdravou populací, což poukazuje na možný protektivní vliv statinů na EG.
Prokázali jsme středně silnou korelaci mezi rozpadovým produktem EG, syndekanem–1
a celkovým cholesterolem a LDL částicemi. Naše nálezy korespondují s údaji v literatuře
a potvrzují, že EG může být jedním z terapeutických cílů v prevenci vzniku aterosklerózy.
Hypotéza, že porucha metabolizmu tuků koreluje s poškozením EG, byla potvrzena.
Hodnocení stavu endoteliálního glykokalyx u zdravých dobrovolníků – observační studie
Studie prezentuje hodnocení EG u mladých zdravých jedinců použitím
videomikroskopické metody s parametrem PBR a biochemického stanovení koncentrace
syndekanu–1. Výsledky mohou být použity ke srovnání s kohortami stejně starých jedinců nebo
v přehledových článcích.
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