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1. Současný stav problematiky 

 

1.1 ENDOTELIÁLNÍ DYSFUNKCE 

Moderní chápání endoteliální dysfunkce (ED) je spojeno se 

studií Ludmera, která prokázala poruchu poruchu vazodilatace 

indukovanou acetylcholinem v časné fázi koronární 

aterosklerózy.Inhibice eNOS vede nejen k poruše na endotelu 

dependentní vazodilatace, ale má též proaterogenní důsledky, 

zahrnující zvýšenou adhezi a migraci monocytů a 

polymorfonukleárů společně se zvýšenou agregací trombocytů. 

Migrace leukocytů je zahájena prvotním kontaktem 

s aktivovanými buňkami endotelu (L a P-selectiny), rolováním 

leukocytů podél endoteliálních buněk, pokračuje vazbou 

s příslušnými adhezivními molekulami endotelu (ICAM-1, VCAM-1) 

a končí průnikem leukocytů do subendoteliálních prostor 

(PECAM-1 a cytokiny). Up-regulace receptorů pro oxidované LDL 

(LOX-1) vede ke zvýšenému oxidativnímu stressu a kumulaci 

lipidů v endoteliálních buňkách. Zvýšená exprese inhibitoru 

aktivátoru plazinogenu (PAI-1) při zvýšené hladině pokročilých 

produktů glykace (AGEs) vede k časné up-regulaci PAI-1, který 

je spojen s nepřiměřenou tvorbou kapilární sítě. Je zřejmá 

synergie mezi rizikovými faktory v indukci oxidativního 

stressu, endoteliální lipidózy, prozánětlivých změn a poruchy 

vazodilatace. 

Moderní definice ED je tedy definována jako funkční poškození 

endotelu vedoucí ke zvýšené propustnosti cévní stěny, 

nerovnováze mezi vazoaktivními, hemokoagulačními a proliferaci 

inhibujícími resp. stimulujícícmi působky. Dochází k narušení 

fyziologických procesů, ovlivňujících regulaci hemokoagulace, 

adhezi trombocytů, imunitních funkcí, kontroly objemového a 

elektrolytového obsahu intravaskulárního a extravaskulárního 

prostoru. 
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1.2 DIAGNOSTIKA ENDOTELIÁLNÍ DYSFUNKCE 

Endoteliální dysfunkce jako projev časné fáze aterosklerózy je 

stále více objektem zájmu experimentálních i klinických 

kardiologů. Tento fakt je umocněn poznáním, že projevy 

aterosklerózy se mohou manifestovat již v dětském a 

adolescentním věku. Je tedy pochopitelná snaha detekovat 

patologické procesy ještě v reverzibilním stádiu a včasnou 

léčebnou intervencí oddálit či zcela eliminovat klinicky 

manifestní projevy aterosklerózy.  

V posledních dvou dekádách byla vypracována a publikována řada 

invazivních i neinvazivních metod ke stanovení ED. Jejich 

biologická variabilita, přístrojová a finanční nákladnost však 

dosud neumožnila zavést detekci ED do běžné klinické praxe.  

Metody pro detekci ED se postupně rozvětvily do dvou 

základních skupin:  

 

 

1.3 ZOBRAZOVACÍ METODY 

Poměrně přesnou informaci o stavu vaskulárního řečiště mohou 

poskytnout invazivní metody jako angiografie, koronarografie a 

intravaskulární ultrazvuk (IVUS)či virtuální histologie.   

V rámci preventivní kardiologie však dominuje snaha zavést 

metodiky neinvazivní, které by bylo možno implementovat do 

praxe bez větších technických, etických a finančních obtíží. 

Tento fakt je ještě více akcentován pro populaci dětí a 

adolescentů.  

V principu se neinvazivní zobrazovací metody dělí na metody 

morfologické, kam patří CT, stanovení obsahu kalcia ve stěně 

cévní, hodnocení Intima Media Thickness (IMT) nebo metody, 

sledující funkční projevy cévy. Sem patří Flow Mediated 

Dilation (FMD), Peak Blood Flow (PBF), Augmentation Index 

(AI), Pulse Wave Velocity (PWV) aj. Nejširší uplatnění má 

v současnosti FMD a IMT, především ve studiích 
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epidemiologického charakteru. Uplatnění v klinické praxi zatím 

nenacházejí. 

 

1.3.1  Decelerační index (DI)  

Je novou sonografickou metodou, vypracovanou řešitelem 

dizertační práce a použitou v rámci grantového úkolu IGA NR 

8455-3. Tato metoda vychází obdobně jako metoda FMD z principu 

postokluzní dilatace brachiální artérie. Nehodnotí však 

diskrétní a v čase variabilní rozměry jedné artérie, nýbrž 

porovnává změny rychlostních gradientů toku krve, které jsou 

výslednicí funkčního stavu mikrovaskulární i makrovaskulární 

složky povodí předloktí a ruky. 

 

Princip metody:  

DI vychází z prokázaného faktu snížené vaskulární rezervy 

periferního řečiště a porušené schopnosti endotelu cév 

uvolňovat endoteliální NO (EDNO) v presymptomatickém období 

aterosklerózy. Mikrovaskulární dilatace, nezávislá na wall-

shear stressu (WSS), může být indukována lokální hypoxií s 

metabolickou acidózou při přechodné hypoperfuzi tkáně v 

důsledku mechanické okluze. V časné - hyperemické fázi po 

uvolnění okluze je akcelerace toku krve dána velikostí 

tlakového gradientu, který je přímo úměrný mikrovaskulární 

rezervě periferního řečiště. Porucha distenzibility 

periferního řečiště však snižuje akceleraci toku a tím 

intenzitu WSS v proximálně uloženém makrovaskulárním řečišti. 

Kombinace nedostatečného zvýšení WSS a snížené kapacity 

uvolňovat endoteliální NO vede následně k omezení vasodilatace 

proximálního řečiště. Prodlužuje se čas plnění periferního 

řečiště s oploštěním akcelerační fáze a prodloužením 

decelerační fáze křivky rychlostních gradientů. Decelerační 

fáze (resp.DI) se stává komplexní výslednicí endoteliální 

dysfunkce na úrovni mikrovaskulární a makrovaskulární.    
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Graf  1 

 

Decelerační index (DI)- matematická definice: 

DI = (A-B) / A x 100 (%) 

A = gradient na konci l.minuty  

B = gradient na konci 2.minuty  

 

Z pilotní studie, prováděné letech 2002-2003 vyplynuly 

základní poznatky o charakteru rychlostních křivek. Maximální 

akcelerace se vyskytovala mezi 40 - 60. vteřinou postokluze, 

poté navazovala decelerační fáze, která měla maximální strmost 

ve 2.postokluzní minutě. Zde byly zjištěny nejvýraznější 

rozdíly mezi studovanými soubory. Časový interval, ve kterém 

dosahoval průtokový gradient maxima, činil přibližně 20 

vteřin, což je doba kratší, než interval maximálních hodnot 

FMD, který dosahuje u adolescentů až 110 vteřin (Järvisalo et 

al.2002). Tento fakt může být vysvětlen vlastním  

patofyziologickým mechanismem, kdy změně diametru brachiální 

arterie předchází zvýšený shear-stress při reaktivní 

hyperémii, přičemž dilatace cévy může  přetrvávat i v době 

klesajícího rychlostního gradientu v důsledku plnění 

periferního řečistě. Měření DI v minutovém odstupu od uvolnění 

okluze umožňuje zachování stabilních vyšetřovacích podmínek. 

Snižuje se riziko zkreslení měřených hodnot změnou 
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incidenčního úhlu měřícího paprsku díky malému posunu 

brachiální artérie po uvolnění manžety. Výpočet deceleračního 

indexu z hodnot gradientů v 60.a 120. vteřině postokluze 

ponechává dostatečný  prostor pro uplatnění maximální 

decelerace i při respektování časové  variability dosažení 

maximálních rychlostních hodnot. Potřeba pouhých dvou měření a 

jednoduchý matematický výpočet umožňuje rychlé stanovení 

deceleračního indexu. Díky snadné detekci vrcholového bodu 

dopplerometrických křivek nejsou potřebné nákladné softwarové 

systémy. Z výše uvedeného vyplývá,že metoda DI by oproti FMD 

mohla lépe splňovat požadavky technické, interpretační i 

ekonomické.  

 

1.3.2 BIOCHEMICKÉ METODY 

Vycházejí ze stanovení plazmatických koncentrací jednotlivých 

působků. Jejich nevýhodou je kromě vysoké ceny biochemických 

testů také biotransformace či nestabilita některých působků. 

Tento faktor je zásadním problémem např. při stanovení přímé 

produkce NO. V současné době se tudíž hodnotí známé stabilní a 

biochemické detekci dostupné markery spojené s ED jako vWf, 

ICAM-1, VCAM-1, t-PA, PAI,endotelin-1, ADMA, MDA, hsCRP či 

markery oxidativního stressu jako oxLDL, AGEs aj. 

Endotelémie hodnotící množství odloupaných endotelií v určeném 

objemu plazmy není v současnosti běžně dostupná. 

 

 

2. CÍL STUDIE 

Cílem následující studie bylo zhodnocení senzitivity a 

biologické variability neinvazivních sonografických metod DI a 

FMD a jejich komparace s vybranými biochemickými markery 

endoteliální dysfukce u rizikových skupin dětí s familiární 

hypercholesterolémií (FH) a diabetem mellitem 1.typu(DM1).    

V intervenční části studie pak zhodnotit vliv suplementace 
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kyseliny listové na markery endoteliální dysfunkce u náhodně 

vybraných dětí.    

 

Primární cíle  

stanovení fyziologického rozmezí a  komparace biologické 

variability DI a FMD u zdravých dětí ve věku 12 -18 let.  

stanovení a porovnání DI a FMD a v souborech dětí téhož věku 

s diagnózou familiární hypercholesterolémie (FH) a diabetes 

mellitus 1.typu (DM1). Stanovení a porovnání biochemických 

ukazatelů endoteliálního poškození(oxLDL,ADMA,hsCRP) ve všech 

studovaných souborech dětí. 

 

Sekundární cíle  

korelace sonografických ukazatelů endoteliálního poškození 

s biochemickými markery endoteliální dysfunkce v souborech FH 

a DM1. Korelace markerů ED k BMI,TK,lipidogramu,homocysteinu a 

glykovanému Hb ve souborech FH a DM1. 

 

Terciární cíle 

zhodnocení změn sonografických a biochemických markerů 

endoteliálního postižení po 3-měsíční léčbě kyselinou listovou 

v dávce 5 mg denně u náhodně vybraných dětí s FH a DM1. 

 

 

3.METODIKA 

 

V observační části bylo při vizitě č.I po podepsání 

informovaného souhlasu provedeno u všech probandů základní 

antropometrické vyšetření obsahující BMI a TK, vyšetřen 

lipidogram (TCH, LDL, HDL,TG), hladina homocysteinu,folátů, 

HbAlc ,oxidovaného LDL a MDA, ADMA a celkové bíloviny. Zároveň 

bylo u všech dětí provedeno sonografické vyšetření DI a FMD. 

Vizita č.II byla realizována v měsíčním odstupu od vizity I.ve 

stejné denní době se snahou eliminovat případné hormonální a 



10 
 

cirkadiánní fluktuace. Byla provedena sonografická vyšetření 

jako při vizitě I se zaměřením na biologickou variabilitu DI a 

FMD. Náhodně vybraná část probandů ze skupin DM1 a FH byla 

poté zařazena do následující intervenční, randomizované části 

studie.  

V intervenční části studie byla osmnácti náhodně vybraným 

dětem ze skupiny FH a deseti dětem ze skupiny DM1 po dobu 3 

měsíců podávána kyselina listová v denní dávce 5 mg. Po 

uplynutí tohoto intervalu následovala vizita III. Byla 

provedena identická vyšetření jako při vizitě I a ukončena 

léčba foláty.  

 

3.1 SLOŽENÍ SOUBORŮ 

Pro plánovanou studii bylo vybráno celkem 92 dětí, které byly 

po získání informovaného souhlasu rozděleny dle diagnosy do 3 

studijních souborů. 

 

Do FH skupiny bylo zařazeno 32 dětí (12 ž/20m,věk 14.7 ± 2.9 

roku) z ambulance preventivní kardiologie při DK FN Plzeň a 

lipidové ambulance Nemocnice na Homolce. Krom dietní 

intervence u všech dětí, bylo 6 pacientů léčeno pryskyřicemi, 

šest statiny a šest kombinací statin + ezetimib. Sedm pacientů 

mělo diagnosu FH potvrzenu molekulárně genetickým vyšetřením. 

 

Skupina DM 1 zahrnovala 30 dětí z diabetologické ambulance 

Dětské kliniky FN Plzeň (12 ž/18m,věk 14.6 ± 1.7 roku); 

střední doba trvání diabetu byla 4.4 ± 2 roku. Žádný z 

pacientů neměl prokázánu retinopatii či mikroalbuminurii.  

 

Kontrolní soubor sestával z 30 věkově odpovídajících zdravých 

dětí (18 ž/12 m,věk 15.1 ± 1.7 roku). 
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3.2  SLEDOVANÉ PARAMETRY  

 

DECELERAČNÍ INDEX 

Veškerá měření byla prováděna v tiché, termoneutrální 

místnosti jedním zkušeným sonografistou. Použit byl 

sonografický přístroj Vingmed GE-system FIVE osazený lineární 

sondou pro duplexní sonografii s pracovní frekvencí 8-10 MHz a 

paralelním EKG záznamem. Sonda byla umístěna po dobu měření 

speciálním fixátorem ve stabilní pozici vůči pravostranné 

a.brachialis s cílem vyloučit nežádoucí úhlové posuny. Možné 

vertikální tlakové vlivy na cévu byly eliminovány silnou 

vrstvou gelu mezi sondou a povrchem končetiny tak, aby se 

sonda nedotýkala kůže. Ležícímu pacientovi byl po 15- 

minutovém klidovém intervalu změřen průměrný preokluzní 

průtokový gradient brachiální artérie. Následovala okluze 

distálního předloktí turniketem na hodnotu 200 torrů po dobu 

4,5 minuty. Po uvolnění bandáže končetiny bylo zahájeno 

kontinuální dopplerometrické měření. V intervalech 30-60-120-

180.sec.byly zaznamenány maximální rychlostní gradienty deseti 

po sobě jdoucích dopplerometrických křivek, z nichž byla 

získána průměrná hodnota pro jednotlivé časové intervaly. 

Záznamy jednotlivých časových sekvencí byly archivovány 

digitálním systémem Echo-PAC, z něhož byly posléze prováděny 

potřebné off-line výpočty deceleračního indexu. 

 

FLOW MEDIATED DILATION 

Měření FMD probíhalo po identické přípravě probanda včetně 

intenzity a délky trvání okluze předloktí. Kontinuální 

videozáznam postokluzních změn diametru a. brachialis byl 

prováděn pomocí VCR Panasonic 2100 S-VHS. Z něho bylo počínaje 

40.vteřinou postokluze v 10- sekundových intervalech 

v identické fázi srdečního cyklu (vrchol R kmitu = 

enddiastola) vybráno a digitalizováno celkem 12 sekvencí 

záznamu. Teleportem byly tyto záznamy exportovány do 
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Laboratoře preventivní kardiologie IKEM Praha, kde byla 

provedena finální analýza FMD pomocí wall tracking systému 

Pro-image plus. Tato měření prováděla vyškolená laborantka 

s vyloučením informací o pacientovi a typu léčebné intervence. 

Tímto postupem jsme eliminovali případnou bias hodnotícího.   

 

 

BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ 

Krevní vzorky pro stanovení biochemických parametrů byly při 

vizitách I a III odebírány nalačno z venepunkce. Okamžitě byly 

transportovány do biochemické laboratoře, kde bylo sérum po 

centrifugaci zamraženo na -80st C. Všechna laboratorní 

vyšetření byla prováděna standardizovanou metodikou laboratoří 

ÚKHB FN Plzeň.  

 

SOMATICKÉ VYŠETŘENÍ 

BMI byl vypočten zvykle jako poměr hmotnosti (kg) k druhé 

mocnině výšky (m). Krevní tlak byl měřen na levé horní 

končetině oscilometricky pomocí tlakoměru Omron HEM-403C. 

 

3.3 STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ 

Pro statistickou analýzu získaných dat byl použit software 

STATA 6. Významnost rozdílů mezi skupinami (FH, DM1 a 

kontrolní skupina) byla hodnocena pomocí Mann-Whitney U testu, 

zatímco intraindividuální odpověď na léčbu u sledovaných 

proměnných byla hodnocena použitím Wilcoxonova párového testu. 

  

4. VÝSLEDKY 

Během studie bylo provedeno celkem 242 sonografických měření, 

z nichž 7 měření (2,9%) bylo vyřazeno pro špatnou technickou 

kvalitu. Celkem tedy bylo hodnoceno 235 měření. Nebyly 

prokázány statisticky významné rozdíly ve věku, body mass 

indexu, krevním tlaku a poměru pohlaví mezi studovanými 

soubory (tabulka 2). 
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Tabulka 1 :   vstupní  hodnoty studovaných souborů            

  FH (n=32) DM 1 (n=30) 
Kontrolní 

soubor (n=30) 

Věk (roky) 14.7 (±2.9) 14.6 (±1.7) 15.1 (±1.7) 

BMI (kg.m-2) 22.0 (±4.1) 21.9 (±3.4) 20.2 (±2.4) 

Systolický TK (mmHg) 122.3(±10.7) 121.9 (±11.2) 120.1 (± 9) 

Diastolický TK (mmHg) 70.9 (±9.1) 72.6 (±9.4) 69.5 (±9.5) 

Celkový cholesterol (mmol/l ) 5.46 (±1.48) *** 4.07 (±1.0) 3.68 (±0.74) 

LDL cholesterol (mmol/l ) 3.58 (±1.45) *** 2.09 (±0.94) 1.90 (±0.92) 

HDL cholesterol (mmol/l ) 1.46 (±0.39) 1.62 (±0.59) 1.48 (±0.62) 

Triglyceridy (mmol/l ) 1.13 (±0.59) 0.98 (±0.72) 0.87 (±0.3) 

HbA1c (%) 3.44 (±0.25) 7.48 (±1.94) 3.43 (±0.33) 

Homocystein (μmol/l ) 7.88 (±3.37) 5.42 (±1.9) *** 8.60 (±3.86) 

ADMA (μmol/l ) 0.94 (±0.18) *** 0.84 (±0.18) 0.77 (±0.14) 

oxLDL (mU/l ) 73.69 (±24.9) *** 51.71(±23.29) 55.7 (±30.47) 

Foláty (μg/l ) 10.71 (±3.28) 11.16 (±2.98) 9.82 (±2.70) 

hsCRP (mg/l) 1.02 (±0.98) *** 1.38 (1.37) *** 0.76  (±1.55) 

MDA (μmol/l) 1.89 (±0.49) *** 2.03 (±0.57) 2.26  (±0.55) 

FMD (%) 7.8  (±7.8) 6.4  (±7.0) 6.3 (±3.6) 

DI (%) 19.9 (±9) 17.6 (±14) 21.8 (±9.4) 

 

p-value <0.001  ***     

 

Tabulka 2 :    Variační koeficienty DI  a  FMD ( SD/mean ) 

  FH DM1 kontr. 

DI (V1) 0,45 0,84 0,43 
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 (V2) 0,61 0,50 0,52 

FMD (V1) 1,14 0,96 0,59 

 (V2) 0,68 0,87 0,42 

 

 

4.1. DECELERAČNÍ INDEX 

 Hodnoty DI ve skupině zdravých dětí činily 21.8 (±9.4)% 

(tabulka 1).  

 Dynamika postokluzních rychlostních gradientů byla dle 

očekávání nejvyšší u zdravých probandů, nejnižší u dětí 

s FH. 

 Koeficient variability DI vyjádřený jako medián 

(interkvartilové rozmezí) činil 1.02 (0.68 -1.53). 

 Diference DI mezi soubory byly patrné, díky vysoké 

směrodatné odchylce (SD) však nedosáhly statistické 

významnosti (tabulka 1).  

 Reproducibilita DI byla nejlepší v souboru FH. 

 Nebyly nalezeny korelace k FMD, ADMA, MDA, oxLDL a hsCRP.  

 

 

4.2 Flow Mediated Dilation 

 Hodnoty FMD v souboru zdravých dětí činily 6.3(±3.6)%. 

(tabulka 1). 

 Koeficient variability FMD vyjádřený jako medián 

(interkvartilové rozmezí)činil 1.77 (0.5 -1.79).  

 Diference FMD mezi soubory byly patrné, díky vysoké 

směrodatné odchylce (SD) však nedosáhly statistické 

významnosti (tabulka 1).  

 Reproducibilita FMD byla nejlepší v souboru zdravých dětí.  

 Nebyly nalezeny korelace FMD k DI, ADMA, MDA, oxLDL a 

hsCRP.  
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4.3 BIOCHEMICKÉ PARAMETRY 

 Děti ve skupině FH prokazovaly signifikantně vyšší hladinu 

celkového a LDL cholesterolu (tabulka 2) 

 Plasmatické hladiny ADMA a oxLDL byly ve skupině FH 

signifikantně vyšší než v kontrolní skupině (tabulka 2) 

 Děti s FH léčené statiny měly hladinu ADMA signifikantně 

nižší než děti z téže skupiny neléčené statiny(tabulka 6)  

 Koncentrace hsCRP  ve skupinách FH a DM1 byly 

signifikantně vyšší než v kontrolní skupině (tabulka 2)  

 Děti s DM 1 měly vyšší koncentraci HbA1c než FH a 

kontrolní soubor (tabulka 2) 

 probandi s DM1 vykazovali signifikantně nižší hladinu 

homocysteinu než zdravé děti a děti s FH (tabulka 2)   

 

4.4 INTERVENCE KYSELINOU LISTOVOU 

 Po 3- měsíční suplementaci kyselinou listovou v dávce 5 

mg/den signifikantně stoupla koncentrace folátů v obou 

skupinách (tabulka 3,4).  

 Koncentrace homocysteinu a hsCRP poklesly významně v obou 

podskupinách (43.7 % v FH a 29.3 % v DM1 skupině, tabulka 

3.4). 

 Koncentrace ADMA a oxidovaných LDL se však s podáváním 

kyseliny listové v obou podskupinách FH a DM1 statisticky 

nezměnily (tabulka 3,4). 

 Hodnoty DI přes pozitivní trend nedosáhly statisticky 

významné diference (tabulka 3,4).  

 Změny FMD nedosáhly statistické významnosti,ve skupině FH 

dokonce došlo ke zhoršujícímu trendu FMD (tabulka 3,4). 
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Tab. 3 :  Efekt suplementace kyselinou listovou v podskupině  FH  (n=18) 

  V 1 V 3 p-value 

Foláty (μg/l ) 10.47 (±3.55) 18.01 (±1.66) <0.001 

Homocystein (μmol/l ) 9.14 (±3.81) 5.15 (±1.89) <0.001 

ADMA (μmol/l ) 0.94 (±0.22) 0.87 (±0.35 ) 0.138 

oxLDL (mU/l ) 63.36 (±18.9) 65.05 (±20.8) 0.398 

hsCRP (mg/l) 1.15 (±0.96) 0.60 (±0.71) <0.01 

MDA (μmol/l) 1.89 (±0.65) 2.17 (±0.57) 0.227 

FMD (%) 7.4 (±5.9) 4.7 (±4.4) 0.157 

DI (%) 19.4 (±7.5) 21.1 (±12.9) 0.500 

     

Tab. 4 :  Efekt suplementace kyselinou listovou v podskupině  DM 1 (n=10)  

  V1 V 3 p-value 

Foláty (μg/l ) 8.77 (±2.31) 16.94 (±3.63) 0.005 

Homocystein (μmol/l ) 6.42 (±2.09) 4.54 (±1.15) 0.005 

ADMA (μmol/l ) 0.81 (±0.13) 0.87 (±0.22) 0.76 

oxLDL (mU/l ) 43.35 (±10.7) 40.86 (±11.11) 0.593 

hsCRP (mg/l) 1.57 (±1.33) 0.58 (±0.49) 0.017 

MDA (μmol/l) 2.05 (±0.44) 2.14 (±0.63) 0.646 

FMD (%) 4.07 (±3.71) 4.78 (±6.48) 0.386 

DI (%) 17.50 (±8.84) 25.18 (±12.76) 0.169 

     V1 – bazální hodnoty   V3 – hodnoty po 3 měsíční suplementaci 

 

5. SOUHRN 

Cílem dizertační práce bylo porovnání sonografických metod 

Deceleračního indexu (DI) a Flow mediated dilation (FMD) s 

vybranými biochemickými markery endoteliální dysfunkce u dětí 
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s rizikem předčasné manifestace aterosklerózy. V uvedené 

studii bylo u 92 dětí (32 FH, 30 DM1 a 30 zdravých kontrol) 

provedeno celkem 242 vyšetření zahrnující vyšetření DI, FMD a 

biochemický panel. Diference mezi jednotlivými soubory při 

použití sonografických metod nedosáhly statistické 

významnosti. Na tomto faktu se podílel především vysoký 

variační koeficient obou metod, podmíněný pravděpodobně vyšší 

neurovegetativní labilitou dětí, ale též možnými technickými 

aspekty.  

V oblasti biochemických parametrů byla prokázána statisticky 

významná elevace asymetrického dimetylargininu, oxidovaných 

LDL a hsCRP u dětí s FH. Tyto markery vykázaly v naší studii 

vyšší senzitivitu v porovnání se sonografickými metodami a 

mohou být časným projevem endoteliální dysfunkce (ED) v rámci 

preklinické fáze aterosklerózy. U dětí s DM1 byla patrná 

proinflamační aktivita se signifikantně vyšší hladinou hsCRP a 

statisticky významně nižší hladina homocysteinu. Koncentrace 

ADMA nebyla v této skupině elevována a nekorelovala s hladinou 

homocysteinu ani v jedné ze skupin dětí. Lze konstatovat, že u 

dětí s DM1 nebyla ED zvolenými metodami prokázána, nelze však 

vyloučit vliv včasné terapie a krátkého trvání onemocnění 

oproti skupině dětí s FH (4,4 vs. 14,7 roku). 

Tříměsíční suplementace kyselinou listovou u náhodně vybraných 

dětí s FH a DM1 snížila koncentraci homocysteinu a 

prozánětlivou aktivitu (hsCRP), nevedla však ke statisticky 

významnému zlepšení DI a FMD ani k poklesu hladiny ADMA a 

oxLDL. Tento fakt poukazuje na komplikovaný vztah mezi 

homocysteinem, kyselinou listovou a endoteliální dysfunkcí. 

Zároveň zpochybňuje protektivní vliv kyseliny listové na 

endoteliální funkci u dětí s vysokým rizikem předčasné 

manifestace aterosklerózy. Tento poznatek je v souladu 

s recentními studiemi na velkých souborech dospělých pacientů.  

Ze studie je zřejmé, že senzitivita vybraných biochemických 

markerů předčila citlivost použitých sonografických metod. 
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Námi testované neinvazivní zobrazovací techniky nedosáhly 

potřebné spolehlivosti a dle našeho názoru by neměly být 

považovány za jednoznačné ukazatele endoteliání dysfunkce u 

dětí. V kombinaci s biochemickými markery či jinými metodami 

jako je PWV a AIx však mohou poskytnout větší možnosti. 

V tomto směru by se měla vyvíjet dle našeho názoru další 

výzkumná aktivita.  

 

6. SUMMARY 

This study has focused on a new method for the assessment of 

endothelial dysfunction (ED) using the Deceleration Index 

(DI). A total of 242 ultrasonographic examinations were 

performed in 92 children (FH 32, DM1 30, healthy controls 3O). 

The average DI values were 21.8%(±9.4)in healthy children, 

19.9%(±9)in FH and 17.6%(±14)in the DM1 group. There were 

statistically insignificant differences between the study 

groups. This was most probably due to the high biological 

variability of the method employed. The coefficient of 

variation of DI was 1.02 (0.68 -1.53). Therefore, the clinical 

usefulness of DI is limited with regards to the individual 

assessment of ED and thus for the prediction of cardiovascular 

risk. The association of ADMA and oxLDL with ED and their 

superior sensitivity compared to DI and FMD has been confirmed 

in our study. Folic acid supplementation did not lead to a 

statistically signifiant improvement of DI and FMD. Similarly, 

plasma levels of ADMA and oxLDL remained unchanged despite a 

decrease of homocysteine and hsCRP in these children. This 

finding demonstrates a complicated relationship between ADMA, 

homocysteine and folic acid. The protective effect of folic 

acid on ED in high risk children was not confirmed in this 

study. 
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