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1. Úvod 

Tato práce vznikla v rámci doktorského studijního programu v biomedicíně na III. 

interní klinice 1 .lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Poděkování patří oběma mým 

školitelům Prof.MUDr.J.Škrhovi, DrSc. a tragicky zesnulému MUDr.G.Šindelkovi, CSc. za 

odborné vedení studia, dále kolegovi MUDr.M.Práznému, CSc, PhD, kolegům z lipidové 

skupiny v čele s Doc.MUDr.R.Češkou,CSc, jmenovitě MUDr.T.Štulcovi a 

MUDr.M.Vrablíkovi,PhD a kolegům z hypertenziologické skupiny v čele 

s Prof.MUDr.J.Widimským,CSc, jmenovitě pak MUDr.T.Zelinkovi, CSc za všestrannou 

pomoc a dobré nápady . Dík za podporu patří též přednostům IH.interní kliniky 1 .LF UK a 

VFN Prof.MUDr.J.Markovi,DrSc a Prof.MUDr.Š.Svačinovi, DrSc i všem dalším kolegům ze 

IILinterní kliniky, kteří mi v mé práci drželi palce. Zejména ale patří dík mým rodičům, kteří 

mi v mé práci byli a jsou velkým vzorem. 

1.1 Východisko 

Mikrovaskulární reaktivita je ukazatelem funkčního stavu kapilárního řečiště. 

Většinou stanovujeme reaktivitu kožních kapilár, která je dobře přístupným ukazatelem 

reaktivity kapilár v organizmu obecně, neboť její porucha bývá zpravidla generalizovaná. 

Mikrovaskulární reaktivita je ovlivňována řadou faktorů, které jsou současně i faktory 

přispívajícími к progresi aterosklerotického procesu. Jedním z nich je diabetes mellitus. 

V tomto případě je porucha mikrovaskulární reaktivity více či méně úzce spojena 

s poškozením nervů- s diabetickou neuropatií. Ač jsou patogenetické mechanizmy přispívající 

ke vzniku a progresi diabetických komplikací stejné u diabetes mellitus l.i 2. typu, přesto se 

průběh a vzájemné vztahy těchto komplikací liší. 
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Z dosavadních zkušeností je známo, že zvýšené hladiny sérových lipidů mají též 

negativní vliv na mikrovaskulární reaktivitu. V současné době je stále rozšířenější terapie 

hyperlipidémií statiny a i tato léčba může do mikrovaskulární reaktivity zasahovat, a to jak 

nepřímo, ovlivněním hladiny lipidů, tak i přímým účinkem na cévní stěnu. 

Arteriální hypertenze je dalším faktorem, který může způsobit poruchu 

mikrovaskulární reaktivity. U většiny pacientů s arteriálních hypertenzí v naší populaci se 

jedná o hypertenzi esenciální. U malé části pacientů je arteriální hypertenze podmíněna 

endokrinně- z nich je nejčastější arteriální hypertenze při primárním hyperaldosteronizmu, 

méně častá, ale známější hypertenze při feochromocytomu. Problém ovlivnění mikrocirkulace 

sekundární hypertenzí a stupně reverzibility změn po odstranění příčiny hypertenze nebyl 

dosud studován. 

1.2 Cíle práce 

К objasnění poruch mikrocirkulace u pacientů s diabetes mellitus byli vybráni 

diabetici 1. a 2. typu s periferní diabetickou neuropatií a bez přítomnosti neuropatie. Cílem 

práce bylo zjistit, jaký je vztah mezi poruchou mikrovaskulární reaktivity a periferní 

diabetickou neuropatií a zdaje tento vztah rozdílný v případě diabetiků 1. a 2.typu. 

К objasnění poruch mikrovaskulární reaktivity u pacientů s hypercholesterolémií byli 

vybráni pacienti s těžkou izolovanou hypercholesterolémií, ale dosud bez známek 

manifestního aterosklerotického postižení. Jedním z cílů práce bylo zjistit, zda u pacientů 

s těžkou hypercholesterolémie je porucha mikrovskulární reaktivity časným postižením, které 

předchází rozvoji aterosklerotických změn. Dalším cílem bylo zjistit, zdaje porucha 

mikrovaskulární reaktivity reverzibilní po normalizaci hladin cholesterolu v důsledku 

podávání statinů. 
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К objasnění poruch mikrovaskulární reaktivity u arteriální hypertenze byli vybráni 

pacienti s esenciální hypertenzí, která byla v některých případech součástí metabolického 

syndromu, a pacienti se sekundárně podmíněnou hypertenzí při primárním 

hyperaldosteronizmu a při feochromocytomu. Jedním z cílů práce bylo zjistit, zda porucha 

mikrovaskulární reaktivity je rozdílná u pacientů s esenciální hypertenzí srovnáním s osobami 

s metabolickým syndromem, u nichž je mikrocirkulace vedle hypertenze ovlivňována i 

dalšími faktory. Dalším cílem bylo zjistit, zdaje porucha mikrovaskulární reaktivita rozdílná 

u pacientů s esenciální a sekundárně podmíněnou hypertenzí a zdaje tato porucha v případě 

sekundární hypertenze reverzibilní po odstranění zdroje presorického hormonu. 

2. Mikrovaskulární reaktivita a metody jejího vyšetření 

2.1. Kožní mikrocirkulace 

2.1.1. Morfologie kožní mikrocirkulace 

Mikrocirkulace sestává ze dvou základních typů kapilár- termoregulačních a 

nutritivních. Nutritivní kapiláry tvoří asi 15% kapilární sítě. Jsou uloženy nejpovrchněji, 

vytvářejí kličky, které v papilách zasahují až k epidermis a zajišťují výživu kůže. Jejich 

zobrazení je možné pomocí videokapilaroskopie. O něco hlouběji, subpapilárně, jsou uloženy 

kapiláry termoregulační, které tvoří asi 85% kapilárního lůžka ( Obr. 1). Obsahují 

arteriovenózní anastomózy, které hrají hlavní roli v termoregulaci (Zweifach 1959, Rowel 

1977, Forst 1997). Jde o tu část mikrocirkulace, která je postižena při vyšetření laserovou 

dopplerovskou průtokometrií. Arteriovenózní (AV) anastomózy jsou regulovány sympatickou 

inervací a po většinu času zůstávají uzavřené. Ke zvýšení průtoku A V anastomózami dochází 

buď při fyziologickém poklesu tonu sympatiku, který je časově limitován, nebo trvale při 

poškození sympatické inervace, nejčastěji v důsledku neuropatie.( Vinik 2001). Důsledkem 
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jejich otevření je potom snížení průtoku nutririvními kapilárami, zvýšení p02 v žilní krvi a 

zvýšení kožní teploty ( Boulton 1982, Edmonds 1982). 

2.1.2. Reaktivita kožní mikrocirkulace 

Reaktivita kožních kapilár je ovlivňována neurogenními reflexy a lokálními 

humorálními faktory, tyto mechanizmy jsou vzájemně provázané ( Shastry 1998). 

2.1.2.1. Úloha oxidu dusnatého 

Oxid dusnatý (NO) je jedním ze základních vasodilatačních faktorů, vasodilatace je 

v tomto případě způsobena relaxací hladké svaloviny cévy. Hraje zásadní roli v regulaci 

cévního tonu a kromě vasodilatačních vlastností má i antitrombotické a antiproliferativní 

působení (Luescher 1990). 

NO je syntetizován v endoteliálních buňkách enzymatickou konverzí L-argininu a N-

omega- argininu na L- citrulin za přispění enzymu NO syntázy (NOS) ( Moncada 1991) (obr. 

2a). Dosud byly izolovány 3 isoformy NOS- neuronální (nNOS) a endoteliální (eNOS) jsou 

obě kalcium- dependentní, zatímco inducibilní (iNOS) forma je kalcium independentní a je 

syntetizována při lokálních zánětlivých a imunitních reakcích. nNOS je lokalizována zejména 

v neuronech a buňkách kosterních svalů. V tomto případě je vasodilatace zprostředkována 

nitrergickými nervy, přičemž NO je zde primárním neuropřenašečem (obr. 2b). eNOS je 

přítomna pouze v endoteliálních buňkách, vzniklý NO v tomto případě parakrinním 

mechanizmem aktivuje solubilní guanylátcyklázu v buňce hladkého svalu a důsledkem 

zvýšení cGMP je její relaxace a tím vasodilatace (obr. 2c). iNOS je obsažena v různých 

typech buněk včetně buněk hladkých svalů, nitrergických nervů a endoteliálních buněk a je 

zodpovědná za produkci NO v nanomolárních koncentracích a za jeho cytotoxické působení 

při zánětlivých a imunitních reakcích (Vinik 2001) (obr. 2d). 
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Za fyziologických okolností je produkce NO stimulována fyzickou aktivitou (Colberg 

2002). Syntéza a uvolnění NO endoteliálními buňkami je naopak negativně ovlivněna 

oxidačním stresem a zvýšenou koncentrací volných radikálů, které zároveň zvyšují degradaci 

NO ( Rubanyi 1986, Tesfamariam 1992, Low 1997). Produkce NO může být uměle 

ovlivněna inhibicí NOS podáním № - nitro- arginine- methyl- esteru (L-NAME), který je 

nespecifickým inhibitorem všech tří isoforem NOS. Tohoto jevu lze využít ke stanovení 

vasodilatace, která není závislá na účinku NO. 

2.1.2.2. Úloha prostanoidů 

Podobné biologické vlastnosti i mechanizmus účinku jako NO mají vasodilatačně 

působící prostanoidy, zejména PGI2. Jedná se o látku, která je syntetizována v endoteliálních 

buňkách z kyseliny arachidonové za katalýzy enzymem cyklooxygenázou ( Koller 1990, 

Okahara 1998). Někteří autoři považují PGhza zásadní mediátor endotel- dependentní 

vaskulární reaktivity v případě mikrocirkulace a přisuzují mu větší význam než NO ( Binggeli 

2003). 

2.1.2.3. Úloha endothelinu 

Endoteliální buňky syntetizují vedle vasodilatačních působků i látky působící 

vasokonstrikčně, nej významnější z nich je peptid endothelin-1 (ET-1). Působí přímo na 

hladké svalové buňky prostřednictvím receptorů ETA а ЕТв Jeho funkce je provázaná 

s oxidem dusnatým- NO inhibuje produkci ET-1 a snižuje jeho biologické působení. ET-1 má 

silné vasokonstrikční účinky a zásadním způsobem ovlivňuje periferní cévní resistenci (Lipa 

1999). Na druhou stranu může ET-1 nepřímo způsobit neurogenní vasodilataci- vazba ET-1 

na ETa na receptory nociceptivních vláken vede К lokálnímu uvolnění NO a vasodilataci 

(Wenzel 1998) ( obr. 3). 
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2.1.2.4. Úloha neurogenní regulace 

Regulace kožního průtoku je komplexní a zahrnuje jak dlouhá descendentní 

autonomní vlákna, která zprostředkují centrální reflexní kontrolu cévního tonu, tak i krátké 

reflexní oblouky na úrovni míchy (Henriksen 1977, Coffmann 1988). Regulace kožního 

průtoku je zajišťována rozdílnými mechanizmy v apikální ( neochlupené) a non- apikální ( 

ochlupené) kůži. V případě apikální kůže je cévní tonus ovlivněn pouze tonem sympatiku, a 

to na úrovni míšního reflexního oblouku- vasodilatace je způsobena poklesem tonu sympatiku 

( resp. snížením afinity ai a ct2 receptorů к působení noradrenalinu) a pasivní distenzí cévy 

(Ochoa 1993). V případě non- apikální, ochlupené kůže je situace složitější. Tonus sympatiku 

zajišťuje pouze 10-25% vasodilatační kapacity. Zbylých 75-90% připadá na vasodilataci 

zprostředkovanou nociceptivními aferentními vlákny (tenká C- vlákna). Tato vlákna uvolňují 

vasoaktivně působící peptidy- substanci P, CGRP ( calcitonin gene- related peptide), 

adenosinový analog ATP. Tyto peptidy mají buď přímý relaxační účinek na buňky hladké 

svaloviny cév, nebo působí nepřímo, prostřednictvím bradykininu a histaminu uvolněného 

s žírných buněk (Lawson 1996, Szolscanyi 1996). 

2.2. Vyšetření mikrovaskulární reaktivity 

Na rozdíl od rezistenčních arterií, u nichž jsou к vyšetření reaktivity používány 

zejména sonografické a pletyzmografické metody, v případě vyšetření reaktivity 

mikrocirkulace mají zásadní postavení laserová dopplerovská průtokometrie, transkutánní 

oximetrie a kapilaroskopie. Zatímco laserová dopplerovská technika má schopnost postihnout 

reaktivitu termoregulačního řečiště, kapilaroskopie a transkutánní oximetrie jsou metodami 

к vyšetření reaktivity řečiště nutritivního ( Carpentier 2001, Haak 2001). 

2.2.1. Transkutánní oximetrie 
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Měření transkutánního parciálního tlaku kyslíku (Tc02) pomocí Clarkovy elektrody či 

fluorescenční metodou podává informaci o stavu nutritivního řečiště ( Carpentier 2001). Jako 

měřená místa je nejčastěji používán nárt ( Ubbink 1992) či předloktí (Nazzaro 1999). 

V případě ischemického postižení končetiny lze stanovit Tc02Současně i na hrudníku, který 

slouží jako referenční, ischémií nepostižené místo ( Mars 1998). Index ТсОг končetina-

hrudník potom koreluje se stupněm ischémie končetiny. Z tohoto důvodu je stanovení ТсОг 

používáno i v běžné praxi, např. jako ukazatel indikace ke končetinové arteriografíi. 

2.2.2. Kapilaroskopie 

Videofotometrická kapilaroskopie je metodou která podává informaci o stavu 

nutritivních kapilár ( Ubbink 2003). Pomocí kapilaroskopie je možné zobrazit morfologický 

stav kožní kapilární sítě a v dynamických testech i její funkční vlastnosti ( Carpentier 2001). 

Morfologická analýza zahrnuje počet a typ kapilár, interkapilární vzdálenost a stupeň 

vinutosti kapilárních kliček (Chin 1999). Důležitým funkčním ukazatelem je rychlost 

krevního toku v kapilárách (capillary blood cell velocity, CBV), kterou lze stanovit pomocí 

dynamické kapilaroskopie po intravenozním podání NaF fluoresceinu (Jorneskog 1996, Chin 

1999). Pomocí kapilaroskopie lze hodnotit i test postokluzivní reaktivní hyperemie, např. 

odpověď mikrocirkulace v oblasti nehtového lůžka na 1 minutovou okluzi digitální arterie ( 

Jorneskog 1995, Halfoun 2003). 

2.2.3.Laserová dopplerovská průíokometrie 

Metoda laserové dopplerovské průíokometrie na rozdíl od obou předešlých metod 

podává informaci o termoregulačním kapilárním řečišti (Ubbink 1992, Haak 2001). 

2.2.3.1. Princip metody 
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Laserová dopplerovská sonda je připevněna na měřeném místě. Tím je nejčastěji 

předloktí ( Asberg 2001, Škrha 2001, Vuilleumier 2002, Binggeli 2003), prst na horní 

končetině ( Maver 2000, Haak 2001), méně často prst na dolní končetině (Ubbink 1992) či 

dorzum ruky ( Rauch 2000). V sondě je optickým vláknem veden červený laserový paprsek o 

vlnové délce 780 nm do kůže. Proniká do hloubky 1-2 mm, v níž se nechází kapilární řečiště. 

Tam je zčásti pohlcen, zčásti se odráží. Odrazem od pohybujících se krevních elementů 

dochází к Dopplerovu posunu vlnové délky, který je přímo úměrný počtu a rychlosti 

pohybujících se krvinek. Odražený paprsek je potom detekován druhým optickým vláknem 

v sondě. (Obr.4) Výsledkem je perfuze tkáně udávaná v arbitrárně stanovených perfuzních 

jednotkách Vzhledem к rozsahu detekovatelného posunu vlnové délky (20 Hz- 20 kHz) je 

toto vyšetření využívající laserových paprsků vhodnou metodou к měření kapilární perfuze ( 

Prázný 1999, Haak 2001, Binggeli 2003) 

2.2.3.2. Dynamické testy 

Laserového dopplerovského principu je možno využít v mnoha testech vaskulární 

reaktivty. Většinou se jedná o testy vasodilatační, vzácněji vasokonstrikční. 

2.2.3.2.1. Postokluzivní reaktivní hyperemie 

Často používaný je test postokluzivní reaktivní hyperemie, který je ukazatelem funkce 

závislé na endotelu ( Binggeli 2003). Na různě dlouhou dobu- od 2 do 10 minut se provede 

okluze pažní tepny (Asberg 2001, Škrha 2001,Vuilleumeier 2002) či digitální arterie (Maver 

2000) a následně se zjišťuje vzestup perfuze po uvolnění okluze. Vzácněji se používá test 

postokluzivní reaktivní hyperemie po podání inhibitoru syntázy oxidu dusnatého (N- omega-

nitro- L- agrinin- methyl- ester, L-NAME), který odstraní vliv oxidu dusnatého na 

postokluzivní vasodilataci ( Binggeli 2003). 
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2.2.3.2.2. Termální hyperemie 

Dalším často užívaným testem je termální hypertemie, která též vypovídá o funkci 

závislé na endotelu (Rauch 2000). Při něm se termostatická laserová dopplerovská sonda 

zahřívá na teplotu 40-44°C a sleduje se následný vzestup perfúze ( Richardson 1989, Maver 

2000, Štulc 2003). Test s nepřímým zahříváním tkáně kontralaterální končetiny vypovídá 

spíše o aktivitě sympatického nervového systému (Maver 2000). 

2.2.3.2.3. Iontoforéza 

Iontoforéza je neinvazivní metoda, která umožňuje průnik podané látky do kůže. 

Tímto způsobem je tedy možné transdermálně aplikovat různé vazodilatační působky a poté 

opět laserovou dopplerovskou metodou sledovat nárůst perfuze. Nejčastěji se používá 

iontoforéza acetylcholinu, endogenního neuropřenašeče, který reaguje s nikotinovými a 

muskarinovými receptory a je vasodilatátorem závislým na endotelu (Cupisti 2000, Ijzerman 

2003, Khan 2003), dále iontoforéza nitroprussidu sodného, nespecifického vasodilatátoru 

nezávislého na endotelu (Algotsson 1996, Khan 1999, Cupisti 2000) či isoprenalinu, 

neselektivního (3- agonisty ( Delashaw 1991, Algotsson 1996, 2002), který též testuje funkci 

nezávislou na endotelu. 

2.2.3.2.4. Vasokonstrikční testy 

Vzácněji se užívají testy vasokonstrikční. Vasokonstrikci nezávislou na endotelu lze 

indukovat lokálním chlazením tkáně na 15°C ( Cankar 2000, Maver 2000) či posturálně 

(Ubbink 1992). Vasokonstrikce vyvolaná nepřímým chlazením kontralaterální končetiny 

vypovídá o aktivitě sympatického nervového systému (Cankar 2000, Maver 2000). 
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2.2.3.3. Použitá metodika 

К vyšetření mikrovaskulární reaktivity byl použit laserový dopplerovský přístroj 

Periflux ( fi Perimed, Jarfella, Švédsko). Vlastní měření probíhalo standardním způsobem. 

Pacient sedí v místnosti o teplotě 22°C, po 30 minutové aklimatizaci je připevněna manžeta 

tonometru a laserové dopplerovské sondy na předloktí, zpravidla na levé horní končetině. 

Věnuje se pozornost tomu, aby sonda nebyla umístěna nad viditelnou větší cévu , vlasový 

folikul či pigmentový névus. Pro teplotní stabilizaci tkáně se sonda zahřeje na 32°C. Vlastní 

měření sestává z měření klidové perfuze a z testů zvýšení perfuze po vasodilatačním podnětu. 

Byl použit test postokluzivní reaktivní hyperemie (PORH), kdy se sleduje nárůst perfuze po 

tříminutové okluzi a.brachialis manžetou tonometru nafouknutou na suprasystolický tlak 

(Obr.5a). Dále byl použit test termální hyperemie (TH), při němž je vasodilatačním podnětem 

zahřátí tkáně na teplotu 44°C (Obr.5b). Hodnocena byla velikost vzestupu nad bazální 

hodnotu (PORHmax, Thmax) a rychlost vzestupu perfuze nad bazální hodnotu (PORH/t a 

TH/t). 

17 
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3. Mikrovaskulární reaktivita a diabetes mellitus 

3.1. Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus je heterogenní skupinou onemocnění, jejímž společným znakem je 

hyperglykémie, jež je důsledkem absolutního či relativního nedostatku inzulínu. 

Hyperglykémie je také hlavním patogenetickým faktorem podmiňujícím rozvoj cévních 

komplikací diabetes mellitus. Mikroangiopatické komplikace jako nefropatie, retinopatie a do 

určité míry i diabetická neuropatie, které jsou důsledkem postižení kapilárního řečiště 

jednotlivých orgánů, jsou pro diabetes specifické ( Bartoš, 2000). 

3.1.1. Vliv diabetu na mikrocirkulaci 

Porucha mikrovaskulární reaktivity byla u diabetiků opakovaně prokázána (Rendell, 

1989, Bornmyr, 1997, Stansberry, 1997, Belcaro, 1991, Stevens, 1991). Mikrovaskulární 

reaktivita je u diabetiků postižena v testu termální hyperemie při 44°C ( Stansberry 1997) i 

v testu hyperemické odpovědi na ortostázu (Belcaro 1991, Newrick 1998). U pacientů 

s periferní neuropatií je snížení mikrovaskulární reaktivity výraznější (Stevens, 1991, Young, 

1996). Kožní perfuze za bazálních podmínek je naopak u pacientů s periferní neuropatií 

zvýšená v důsledku zvýšeného průtoku A V shunty (Flynn 1988). 

3.1.1.1. Ovlivnění mikrocirkulace u diabetu l.typu 

U diabetiků 1 typuje přítomna porucha mikrovaskulární reaktivity při postokluzivní 

reaktivní hyperemii i termální hyperemii ( Prázný, 2000). Tyto změny jsou výraznější u 

pacientů s periferní neuropatií ( Rendell 1992, Netten 1996, Bornmyr 1997) a u pacientů 

s mikroangiopatickými komplikacemi (Skrha, 2001). V testu reakce na hluboký nádech je 

mikrovaskulární reaktivita snížena pouze u osob se současně přítomnou periferní neuropatií a 

v reakci na ortostázu se diabetici 1 .typu neliší od zdravých kontrol (Netten, 1996). 

Vasodilatace závislá na endotelu navozená acetylcholinovou iontoforézou je u diabetiků 
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l.typu prakticky normální, naopak vasodilatace zprostředkovaná tenkými C- vlákny je 

výrazně snížena (Kilo, 2000). 

3.1.1.2. Ovlivnění mikrocirkulace u diabetu 2.typu 

U diabetiků 2.typu je přítomna porucha mikrovaskulární reaktivity při reakci na 

hluboký nádech a na ortostázu ( Aso, 1997), vasodilatace zprostředkovaná tenkými C- vlákny 

(Vinik, 2001) i vasodilatace závislá na endotelu při acetylcholinové iontoforéze (Kilo, 2000). 

Kožní vasodilatace vyplývající z dysfunkce C- vláken je poškozena již před vlastní 

manifestací diabetu, dermální neurovaskulární dysfunkce je asociována s metabolickým 

syndromem (Vinik, 2001). Reakce na termální hyperemii je generalizovaná, není rozdílu mezi 

hodnotami naměřenými na horní a dolní končetině (Rendell 1989). 

3.2. Periferní diabetická neuropatie 

Periferní neuropatie je jednou z nejčastějších chronických komplikací diabetes 

mellitus. V případě diabetu 1. typu se jedná o komplikací pozdní, objevující se až po 

víceletém průběhu choroby, v době, kdy již dochází к rozvoji dalších chronických 

komplikací. U diabetiků 2.typu je naopak periferní neuropatie přítomna u určitého počtu 

pacientů ( cca 15%) již v době diagnózy diabetu, neuropatickými projevy se může diabetes 

dokonce i manifestovat při záchytu (Vinik 2000). 

3.2.1. Etiologie a patogeneze diabetické neuropatie 

Jedná se o komplexní proces, v němž se kombinují změny navozené ischémií nervu 

(teorie cévní cesty) a metabolické změny při dlouhotrvající hyperglykémii (teorie metabolické 

cesty). 
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3.2.1.1.Metabolická cesta 

Metabolická cesta je podmíněna zejména poruchou metabolizmu polyolů, jejímž 

důsledkem je zvýšení koncentrace sorbitolu, který působí v buňce osmoticky aktivně. Zároveň 

dochází ke snížení koncentrace myoinositolu v buňce a poruše funkce Na+- K+ pumpy (Na/K-

ATPázy). Důsledkem těchto změn je edém nervové buňky, který vede к poškození nervu 

(Bartoš, 2000). 

3.2.1.2. Cévní cesta 

Cévní cesta je podmíěna mikroangiopatií, postihující vasa nervorum. Proliferace 

endotelu a ztluštění bazální membrány spolu s poruchou vasodilatace v důsledku snížené 

produkce oxidu dusnatého (Stevens, 1994) a s Theologickými změnami vyplývajícími ze 

zvýšené glykace hemoglobinu a erytrocytární membrány vedou к poruše perfuze nervu 

(Dyck, 1999). Déletrvající ischemie potom vyústí v poškození nervu a tím v poruchu jeho 

funkce. Podle některých autorů jsou mikroangiopatické změny pro rozvoj periferní diabetické 

neuropatie zcela zásadní (Stevens, 1995), v jiných studiích naopak nebyla prokázána ischemie 

kapilár jako příčina diabetické neuropatie (Flynn, 1988). 

3.2.2. Diagnostika periferní neuropatie 

Pro skríning přítomnosti diabetické neuropatie používáme anamnestické dotazníky. 

К objektivizaci poruch jednotlivých kvalit čití lze použít jednoduché neinvazivní testy. 

Poruchu taktilního čití detekujeme pomocí Semmes- Weinsteinových filament, která 

přikládáme na jednotlivá místa na plosce a dorzu nohy a hodnotíme počet dotyků, které 

pacient cítí. Termické čití testujeme dotykem zkumavky s teplou a studenou vodou. 

К hodnocení poruchy vibračního čití lze použít graduovanou ladičku či biothesiometr. 

Elektromyografické vyšetření nám podá nejpřesnější informaci o přítomnosti diabetické 
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n e u r o p a t i e , jedná se ale o vyšetření nákladné, časově náročné a invazivní, p r o t o se v běžné 

praxi rutinně nevyužívá. ( Bartoš, 2000). 

3.2.2.1. Biothesiometr a vyšetření vibračního čití 

Porucha vibračního čití je nečastější a zároveň nejčasněji se objevující neurologickou 

odchylkou u periferní diabetické neuropatie ( Valk,2000). Vyšetření vibračního čití má 

z hlediska diagnostiky periferní diabetické neuropatie vysokou senzitivitu i specifitu ( Vinik, 

1995). Práh vibračního čití stanovujeme pomocí graduované ladičky či lépe pomocí 

biothesiometru. Jedná se o vibrující sondu, amplitudu vibrací je možné měnit nastavením 

napětí v přístroji v rozmezí 0-50 V a práh vibračního čití je tak možné stanovit přesněji než 

ladičkou, která je graduována pouze do 8 stupňů. Sondu biothesiometru přikládáme na 

měřené místo, nejčastěji na 1 .metatarzofalangeální kloub palce nohy a pomalu zvyšujeme 

napětí v přístroji a tím i amplitudu vibrací. Vyšetřovaná osoba hlásí okamžik, kdy poprvé 

pocítí vjem vibrace ( Valk, 2000). 

3.2.3. Vliv periferní neuropatie na mikrocirkulaci 

Porucha mikrovaskulární reaktivity byla opakovaně popsána u pacientů s periferní 

diabetickou neuropatií (Stevens, 1991, Young, 1996) neuropatií jakékoliv jiné etiologie 

(Koltringen 1989, Stevens 1992, Netten 1996, Young 1996,). 

Neuropatické změny mohou přispívat к poruše mikrovaskulární reaktivity, a to 

zejména při poškození nervových vláken typu С (Arora, 1998). Měření kožního průtoku proto 

může být použito jako citlivý marker dysfunkce C- vláken. Jedná se tedy zřejmě o 

patogenetický bludný kruh- porucha perfuze podmiňuje dysfunkci periferního nervu a z ní 

vyplývající porucha regulace mikrocirkulace dále zhoršuje funkci nervu (Kilo, 2000). 
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3.3. Vlastní výsledky 

3.3.1 Vztah mezi periferní diabetic ко и neuropatií a mikrovaskulární reaktivitou и 

pacientů s diabetes mellitus 1. a 2. typu 

3.3.1.1. Souhrn: 

V této studii jsme se zaměřili na sledování vztahu periferní diabetické neuropatie a 

mikrovaskulární reaktivity u diabetiků l.a 2. typu. Bylo vyšetřeno celkem 26 pacientů 

s diabetem mellitem l.typu a 34 s diabetem mellitem 2.typu. Kontrolní skupiny obsahovaly 

18 a 25 osob odpovídajícího věku a BMI. Přítomnost a stupeň periferní diabetické neuropatie 

byl stanoven vyšetřením vibračního čití. Dále bylo provedeno vyšetření mikrovaskulární 

reaktivity metodou laser dopplerovské průtokometrie, přičemž byly použity testy 

postokluzivní reaktivní hyperemie a termální hyperemie. U diabetiků 1 .typu bez periferní 

neuropatie byla mikrovaskulární reaktivita srovnatelná s hodnotami u kontrolní skupiny a byla 

významně vyšší než u skupiny diabetiků l.typu s manifestní neuropatií (PORHmax' 64 (40; 81) 

PU vs. 24 (17; 40) PU, pO.OOl, PORHmax/ti: 5.41 (2.69; 8.18) PU/s vs. 1.21 ( 0.69; 2.5) 

PU/s, pO.OOl, THmax: 105 ( 77; 156) PU vs. 56 ( 46; 85) PU, pO.OOl and THmax/t2: 2.48 

(1.67; 3.33) PU/s vs. 0.87 (0.73; 1.06) PU/s, pO.OOl). Naopak, ve skupině diabetiků 2.typu 

nebyly rozdíly v mikrovaskulární reaktivitě mezi podskupinami s neuropatií a bez 

ní(PORHmax: 48 ( 30; 60) PU vs. 49 ( 36; 57) PU, NS, PORHmax/ti: 3.46 (2.15; 5.19) PU/s vs. 

3.29 (2.45; 4.8) PU/s, NS, THmax: 95 (78; 156) PU vs. 97 ( 73; 127) PU, NS and THmax/t2: 

1.45 (0.95; 2.84) PU/s vs. 1.37 (1.12; 1.95) PU/s, NS), u obou podskupin byla 

mikrovaskulární reaktivita srovnatelná s věkově a BMI odpovídající kontrolní skupinou. U 

diabetiků 1 .typu byla zjištěna inverzní korelace mezi prahem vibračního čití a 

mikrovaskulární reaktivitou, zatímco u diabetiků 2.typu jsme tuto závislost neprokázali. 
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Z práce vyplývá, že u diabetiků 1.typu je periferní neuropatie úzce spojena s poruchou 

mikorvaskulární reaktivity, zatímco u diabetiků 2.typu se jedná o nezávislé proměnné. 

3.3.1.2. Úvod 

Periferní neuropatie je častou chronickou komplikací diabetu mellitu. V případě 

diabetu 1. typu se jedná o komplikací pozdní, objevující se až po víceletém průběhu choroby, 

v době, kdy již dochází к rozvoji dalších chronických komplikací. U diabetiků 2.typu je 

naopak periferní neuropatie přítomna u určitého počtu pacientů ( cca 15%) již v době 

diagnózy diabetu, neuropatickými projevy se může diabetes dokonce i manifestovat (Vinik et 

al., 2000). 

Porucha mikrovaskulární reaktivity u diabetiků 1 .typu se též objevuje spíše 

v pozdějších stadiích choroby a významně koreluje s přítomností mikroangiopatických 

komplikací (nefropatie, retinopatie) (Škrha et al., 2001), zatímco v případě diabetiků 2.typu je 

mírná porucha mikrovaskulární reaktivity přítomna již v časnějších stadiích (Vinik et al., 

2001) a její tíže s přítomností mikroangiopatických komplikací nekoreluje. 

Patogeneze diabetické neuropatie je složitý proces, na jehož počátku stojí déletrvající 

zvýšené hodnoty glykemie. Hyperglykemie je potom spouštěcím mechanizmem mnoha 

dalších dějů, které dvěma cestami- metabolickou a cévní- vedou к poškození nervu. 

Metabolická cesta je prezentována zejména poruchou metabolizmu polyolů, jejímž důsledkem 

je zvýšení koncentrace sorbitolu a snížení koncentrace myoinositolu v buňce a následná 

porucha funkce Na/K-ATPázy, která vede к edému buňky a tím к poškození nervu (Dyck et 

al., 1999). Hlavním patogenetickým mechanizmem na cévní cestě je mikroangiopatie, 

postihující vasa nervorum. Proliferace endotelu a bazální membrány spolu s poruchou 

vasodilatace způsobenou sníženou produkcí oxidu dusnatého (Stevens et al., 1994) a spolu s 

rheologickými změnami vyplývajícími ze zvýšené glykace hemoglobinu a erytrocytární 
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membrány vedou к poruše perfuze nervu (Dyck et al., 1999). Déletrvající ischemie potom 

vyústí v poškození nervu a tím v poruchu jeho funkce. Zdá se, že mikroangiopatické změny 

jsou pro rozvoj periferní diabetické neuropatie zcela zásadní (Stevens et al., 1995, Young et 

al., 1996). Naopak neuropatické změny mohou zpětně přispívat к poruše mikrovaskulární 

reaktivity, a to zejména při poškození nervových vláken typu С (Arora et al, 1998). 

Jedná se tedy zřejmě o patogenetický bludný kruh- porucha perfuze podmiňuje 

dysfunkci periferního nervu a z ní vyplývající porucha regulace mikrocirkulace dále zhoršuje 

funkci nervu (Kilo et al., 2000). 

3.3.1.3. Soubor pacientů a metody 

Do studie bylo zařazeno 65 diabetiků, 28 s diabetem 1. typu a 37 s diabetem 2.typu. 

Obě skupiny diabetiků byly rozděleny na podskupinu s periferní neuropatií a bez přítomnosti 

periferní neuropatie ( 10/18 ve skupině diabetiků 1. typu a 25/12 ve skupině diabetiků 2.typu), 

v závislosti na výsledku vyšetření biothesiometrem. 

Pět ze 37 diabetiků 2. typu bylo léčeno pouze dietou, 20 bylo léčeno perorálními 

antidiabetiky ( 2 deriváty sulfonylurey, 3 metfrominem a 15 kombinací těchto léků), 

zbývajících 12 pacientů bylo na inzulinoterapii. Pět diabetiků 1. typu a 25 diabetiků 2. typu 

mělo arteriální hypertenzi léčenou АСЕ- inhibitory, betablokátory či kalciovými blokátory a 

jejich krevní tlak dosahoval hodnot pod 150/90 torr. Pacienti s manifestní diabetickou 

nefropatií bylo ze studie vyloučeni. Mikroalbuminurie byla přítomna u 6 diabetiků 1. typu a 

12 diabetiků 2. typu. U všech pacientů byla hodnota sérového kreatininu méně než 120 

umol/1. Čtyři diabetici 1. typu a 8 diabetiků 2. typu mělo oftalmoskopicky potvrzenou 

diabetickou retinopatii. Sedm diabetiků 1. typu a 6 diabetiků 2. typu byli aktivní kuřáci, 14 

diabetiků 2. typu byli exkuřáci a zbylí pacienti byli celoživotní nekuřáci. U aktivních kuřáků 

byla vyšetření prováděna alespoň 12 hodin od vykouření poslední cigarety. Pacienti 
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S chronickou renální insuficiencí ( se sérovým kreatininem nad 120 umol/1), s maligním 

onemocněním, chronickým abúzem alkoholu, těžkou hyperlipidémií ( celkový cholesterol 

více než 7 mmol/1 a/nebo triglyceridy více než 3,5 mmol/1) a pacienti s neuspokojivě 

kompenzovanou arteriální hypertenzí ( TKS nad 150 mmHg a/nebo TKD nad 90 mmHg) byli 

ze studie vyloučeni. 

Kontrolní skupiny sestávaly z 18 a 25 osob odpovídajícího věku a BMI pro každou ze 

skupin diabetiků. Charakteristiky skupin jsou v tabulce 1A a 1B. 

Tabulka 1A. Charakteristika souboru 

Diabetici 1. typu Kontrolní Diabetici 2.typu Kontrolní 
s neuropatií bez neuropatie skupina I s neuropatií bez neuropatie skupina II 

počet 18 10 17 12 25 25 

Muži/ženy 10/8 5/5 11/6 5/7 16/9 12/13 

Věk (roky) 37 (24-59) 47 (36-57) 42 (23-53) 55 (42-57) 62 ( 48-80) 58 (47-82) 

BMI 24.3 ± 1.9 26.4 ± 2.6 24.7 ± 2 . 3 26.5 ± 4 . 7 29.0 ± 3 . 4 27.0 ± 5 . 4 
Trvání DM 
(roky) 11 (1-32) 23 (2-39) - 6(1-16) 14(2-35) -

TKS 
(mm Hg) 120 ± 13 131 ± 6 124 ± 9 130 ± 9 132 ± 7 136 ± 8 
TKD 
(mm Hg) 74 ± 8 77 ± 6 72 ± 9 78 ± 6 79 ± 7 81 ± 4 
HbA|C 

(%) 7.1 ± 0 . 8 8.4 ± 1.2 4.5 ± 0.7 7.0 ± 1.2 8.6 ± 1.8 4.9 ± 0.6 
glykémie nalačno 
(mmol/1) 6.5 ± 1.3 8.1 ± 2 . 4 4.5 ± 0.6 6.8 ± 2 . 0 8.8 ± 2 . 6 4.8 ± 0 . 5 
dávka inzulínu 
(IU/den) 42 ± 17 47 ± 7 - - 34 ± 14 

Tabulka 1B. Charakteristika souboru- medikace a další onemocnění 

ACE inhibitory/ 
AT I blokátory 1 4 4 12 
Beta- blokátory . . . 1 4 
Blokátory klaciového 
kanálu 1 1 6 

Mikroalbuminurie 6 5 7 
Retinopatie 4 1 7 
ICHDK 2 - 4 
ICHS 1 2 6 
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Bylo provedeno vyšetření prahu vibračního čití jako spolehlivého ukazatele 

přítomnosti a tíže periferní diabetické neuropatie (Kasalová 2002; Valk et al., 2000). 

К vyšetření byl použit biothesiometr (Newbury, Ohio, USA). Toto vyšetření bylo zvoleno pro 

svou vysokou senzitivitu a specifícitu. Vyšetření bylo prováděno standardním způsobem u 

pacienta ležícího na zádech se zavřenýma očima. Nejprve je pacient seznámen se vjemem 

vibrace přiložením sondy na metakarpofalangeální kloub ruky a upozorněn, že má hlásit první 

okamžik, kdy ucítí vjem vibrace na noze. Poté byla přikládána sonda na interfalangeální kloub 

1.prstu na obou dolních končetinách, postupně byla zvyšována amplituda vibrací. Hodnota 

amplitudy, při níž pacient vjem ucítil, byla zaznamenána. Konečným výsledkem byl potom 

průměr ze tří po sobě následujících měření. Pro statistické zpracování byl použit průměr 

hodnot z obou dolních končetin. Pacienti, u nichž byl rozdíl hodnot na obou dolních 

končetinách větší než 4 V byli z hodnocení vyřazeni. 

Hodnoty menší či rovné 20 V byly považovány za normální vibrační práh, hodnoty nad 20 

V značily již přítomnost periferní neuropatie. 

Všichni pacienti též podstoupili vyšetření mikrovaskulární reaktivity metodou laser 

dopplerovské průtokometrie. Metodika měření byla popsána výše ( 3.2.3.2.). 

Ke statistickému zpracování byly použity následující metody: stanovení šikmosti, 

konfidenční interval pro medián, Kruskall- Wallisův test a Spearmanova korelační analýza. 

3.3.1.4. Výsledky 

U diabetiků 1. i 2. typu byl zjištěn signifikantně vyšší věk a BMI v podskupinách 

pacientů s periferní neuropatií.Při vyšetření biothesiometrem byla prokázána přítomnost 

periferní neuropatie u 9 pacientů s diabetem 1 typu (35.7%) a u 24 pacientů s diabetem 2.typu 

(67.5%). 
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Potřebný počet pacientů ve skupině byl statisticky stanoven na základě předchozích 

prací ( Rendell, 1989). V této publikaci d pro PORH = 9, běžná SD= 5.06. Limity pro chybu 

alfa < 0.05, beta < 0.01 je potřebné n= 8.2, tedy nejméně 9 pacientů. 

V případě výsledků mikrovaskulární reactivity nemají výsledky normální distribuci-

zjištěná šikmost pro skupinu diabetiků l.typu s periferní neuropatií je 2.32, limit pro N=10 je 

pouze 1.54. 

Výsledky mikrovaskulární reaktivity jeou uvedeny v tabulce 2. 

Tabulka 2. Parametry mikrovaskulární reaktivity u diabetiků 1. a 2. typu s neuropatií a 
bez neuropatie a u zdravých osob. 

PORHmaxI (PU) 

PORH/t, (PU/s) 

TH m a x 2 (PU) 

TH/t2 (PU/s) 

PORHmax, 

PORH/t, 

THmax 2 

TH/t2 

Diabetici l.typu 
bez neuropatie 

6 8 ( 4 0 ; 8 1 ) " 

5.41 (2.69; 8.18)" 

105 (77;156)" 

2.48 (1.67; 3.33)" 

Diabetici 2.typu 
bez neuropatie 

48 (30; 60) 

3.46 (2.15; 5.19) 

9 5 ( 7 8 ; 1 5 6 ) 

1.45 (0 .95; 2.84) 

Diabetici l.typu 
s neuropatií 

24 (17; 40)a'x 

1.21 (0.69; 2.50) 

56(46; 8 5 ) a x 

0.87 (0.73; 1 .06 ) a x 

Diabetici 2.typu 
s neuropatií 

49 (36; 57) 

3.29 (2.45; 4.80) 

9 7 ( 7 3 ; 127) 

1.37 ( 1.12; 1.95) 

Kontrolní skupina I 

74 (67; 84) 

4.86 (3.88; 7.39) 

112(94; 167) 

1.83 (1.72; 2.69) 

Kontrolní skupina II 

49 (40;57) 

3.06 (2 .65; 4.20) 

101(97;127) 

1.42(1.12; 1.79) 

Výsledky jsou vyjádřeny jako medián ( 95%CI). Rozdíly mezi kontrolní skupinou a diabetiky 
jsou a p < 0,001 a mezi diabetiky s neuropatií a bez neuropatie xp < 0,001. 
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V kontrolní skupině II pro diabetiky 2. typu byla zjištěna signifikantně nižší 

mikrovaskulární reaktivita ve srovnání s kontrolní skupinou I, a to ve všech sledovaných 

parameterch (p<0.01 pro PORHmax, Р(ЖНтахЛ|, THmax, THmax/t2). 

Mikrovaskulární reaktivita ve skupině diabetiků 1. typu bez neuropatie byla srovnatelná 

s výsledky kontrolní skupiny I. Jejich výsledky ve všech sledovaných parametrech- PORHmax, 

THmax, PORH/ti and ТНЛ2 byly signifikantně vyšší než ve skupině diabetiků 1. typu 

s periferní neuropatií. Naopak, u diabetiků 2. typu nebyly zjištěny rozdíly mezi skupinami 

s neuropatií a bez přítomnosti neuropatie, a to v žádném ze sledovaných parametrů. U obou 

skupin diabetiků 2. typu byla mikrovaskulární reaktivita srovnatelná s hodnotami kontrolní 

skupiny II. Při srovnání podskupin diabetiků s periferní diabetickou neuropatií (DMIВ a 

DM2B) byla mikrovaskulární reaktivita signifikantně nižší u diabetiků 1 .typu než u diabetiků 

2.typu (p<0,001). 

Vztah mezi parametry mikrovaskulární reaktivity a prahem vibračního čití jsou u 

diabetiků 1. a 2. typu rozdílné. V případě diabetiků 1. typu byla zjištěna významná negativní 

korelace mezi prahem vibračního čití a parametry mikrovaskulární reaktivity: pro PORHmaxi r 

= - 0.69; p = 0.00004, for THmax 2 r = - 0.66, p= 0.00013, for PORH/ti r = -0.602, p< 0.001 

and for ТНЛ2 r = -0.762, p< 0.00001 (Graf 1). Naopak u diabetiků 2. typu nebyla nalezena 

mezi prahem vibračního čití a mikrovaskulární reaktivitou žádná závislost. 

3.3.1.5. Diskuze 

V této studii jsme srovnávali vztah mezi periferní diabetickou neuropatií a 

mikrovaskulární reaktivitou u diabetiků 1 a 2. typu. 

Porucha mikrovaskulární reaktivity byla opakovaně prokázána u diabetiků (Belcaro et 

Nicolaides, 1991; Bornmyr et al., 1997; Rendell et al., 1992; Stansberry et al., 1997; Stevens 

et al., 1991) i u nediabetických pacientů s neuropatií jakékoliv etiologie (Koltringen et al., 
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1989; Netten et al., 1996; Stevens et al., 1992; Young et al., 1992 ).'Velká část prací 

používala (mixed cohorts type 1 and type 2 diabetic patients) diabetiků 1. a 2.typu 

dohormady bylo prokázáno snížení mikrovaskulární reaktivity v testu hyperemické odpovědi 

na ortostázu , u skupiny diabetiků s periferní neuropatií byla porucha mikrovaskulární 

reaktivity výraznější (Belcaro et Nicolaides, 1991; Newrick et al., 1988). 

Podobné výsledky byly zjištěny i pokud byla hodnocena termální hyperemie při 44°C, 

u skupiny diabetiků byla mikrovaskulární reaktivita snížená (Stansberry et al., 1997), 

v některých studiích bylo prokázáno toto snížení pouze u skupiny diabetiků s periferní 

neuropatií (Stevens et al., 1991; Young et al., 1996) či pouze u skupiny s poškozením tenkých 

vláken (Pfutzner et al., 2001). Stejně tak je u diabetiků s periferní neuropatií snížena i 

amplituda vasomoce (Benbow et al., 1995). Kožní perfuze za bazálních podmínek je naopak u 

pacientů s periferní neuropatií zvýšená v důsledku zvýšeného průtoku AV shunty (Flynn et 

al., 1988). Reakce na termální hyperemii je generalizovaná, není rozdílu mezi horními a 

dolními končetinami (Rendell et al., 1989), naopak endotel- dependentní vasodilatace 

související s funkcí C- vláken je nižší na dolních končetinách než na horních, tento rozdíl je 

výraznější v případě periferní neuropatie (Arora et al., 1998). 

Naše studie se zabývala srovnáním vztahu periferní diabetické neuropatie a 

mikrovaskulární reaktivity u diabetiků 1. a 2. typu. Tomuto srovnání se zatím věnovalo málo 

autorů (Kilo et al., 2000)., z výsledků vyplývá, že vztah mikrovaskulární reaktivity a 

neuropatie je u obou skupin diabetiků zcela odlišný. 

V pracích prováděných na izolovaných skupinách diabetiků 1 typuje popisována 

porucha mikrovaskulární reaktivity při postokluzivní reaktivní hyperemii i termální hyperemii 

(Prázný et Škrha, 2000). Tyto změny jsou výraznější u pacientů s periferní neuropatií 

(Bornmyr et al., 1997; Netten et al., 1996; Rendell et al., 1989, Rendel et al., 1992) a též u 

pacientů s mikroangiopatickými komplikacemi (Škrha et al., 2001). Naopak v testu reakce na 
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hluboký nádech je mikrovaskulární reaktivita snížena pouze u skupiny s periferní neuropatií a 

v reakci na ortostázu se diabetici l.typu neliší od zdravých kontrol (Netten et al., 1996). 

Endotel- dependentní vasodilatace navozená acetylcholinovou iontoforézou je u diabetiků 

l.typu prakticky normální, naopak vasodilatace zprostředkovaná tenkými C- vlákny je 

výrazně snížena (Kilo et al., 2000). 

V naší studii byla u diabetiků 1 .typu přítomnost a tíže periferní neuropatie úzce 

svázána s poruchou mikrovaskulární reaktivity testovanou termální hyperemií a 

postokluzivní reaktivní hyperemií. Diabetici 1 .typu bez periferní neuropatie měli 

mikrovaskulární reaktivitu srovnatelnou se zdravými osobami, naopak přítomnost periferní 

neuropatie u diabetika 1 .typu značila výraznou poruchu mikrovaskulární reaktivity, tato 

porucha byla nejvýraznější ze všech hodnocených skupin. Na rozdíl od předchozích studií 

nebyla nalezena ani minimální porucha mikrovaskulární reaktivity ve skupině diabetiků 

1 .typu bez periferní neuropatie. Mikrovaskulární reaktivita u diabetiků 1 .typu negativně 

korelovala s prahem vibračního čití- čím nižší byla mikrovaskulární reaktivita, tím vyšší byl 

vibrační práh- tím těžší periferní neuropatie. 

U diabetiků 2.typu je přítomna porucha kožní vasodilatace vyplývající z dysfunkce C-

vláken již před vlastní manifestací diabetu, dermální neurovaskulární dysfunkce je asociována 

s metabolickým syndromem (Vinik et al.. 2001). Stejně tak i snížená rychlost vedení nervem 

jako první známka periferní neuropatie může být přítomna již v době diagnózy diabetu(Vinik 
ч 

et al., 2000). U diabetiků 2.typu je poškozena nejen vasodilatace zprostředkovaná tenkými 

C- vlákny, ale i endotel- dependentní vasodilatace při acetylcholinové iontoforéze (Kilo et 

al., 2000). U diabetiků 2.typu je dále popisována porucha mikrovaskulární reaktivity při 

reakci na hluboký nádech (Aso et al., 1997). a na ortostázu, tato porucha je opět výraznější u 

diabetiků s periferní neuropatií, ale rozdíl oproti diabetikům bez neuropatie není významný 

(Nabuurs- Franssen, 2001). 
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V souladu s tímto jsou i výsledky naší studie- porucha mikrovaskulární reaktivity byla 

zjištěna obou skupin diabetiků 2.typu, nevýznamně výraznější u skupiny s periferní 

neuropatií. V naší studii nebyl prokázán vztah prahu vibračního čití jako ukazatele stupně 

periferní neuropatie a poruchy mikrovaskulární reaktivity při postokluzivní hyperemii ani při 

termální hyperemii. Oproti tomu některé předchozí studie prokázaly korelace mezi prahem 

vibračního čití a mikrovaskulární reaktivitou hodnocenou v reakci na hluboký nádech (Aso et 

al., 1997). 

Z naší práce vyplývá, že u diabetiků 1.typu je periferní neuropatie s poruchou 

mikrovaskulární reaktivity úzce spojena, lze tedy usuzovat na významnější podíl cévní složky 

v patogenezi diabetické neuropatie. Naopak u diabetiků 2.typu významnější závislost 

neuropatie a mikrovaskulární reaktivity prokázána nebyla, v patogenezi neuropatie zde budou 

mít pravděpodobně větší podíl mechanizmy metabolické. 

4. Mikrovaskulární reaktivita a hypercholesterolémie 

4.1. Hypercholesterolémie 

Hypercholesterolémie je metabolická porucha charakterizovaná zvýšením plazmatické 

hladiny celkového cholesterolu. Může se jednat o poruchu primární, geneticky podmíněnou, 

jakou je například familiární hypercholesterolémie s autozomálně dominantní dědičností či 

polygenně dědičná hypercholesterolémie. Někdy je hypercholestrolémie poruchou 

sekundární, v rámci jiného onemocnění (např. při hypothyreóze, nefrotickém syndromu či 

primární biliární cirhóze). Dále může být hypercholesterolémie vyvolaná některými léky-

imunosupresivy ( cyklosporin A, interferony), kontraceptivy s převahou estrogenů a částečně i 

thiazidovými diuretiky ( Klener 1997, Widimský 2002). 

Hypercholesterolémie je jedním z hlavních rizikových faktorů aterosklerózy (Tracy 

1997, Cleeman 1998). Je spojena se zvýšeným ukládáním lipidů a zvýšenou invazí monocytů-
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makrofágů do cévní stěny, s endoteliální dysfunkcí a vasokonstrikcí, se zvýšenou reaktivitou 

trombocytů a hyperkoagulačním stavem ( Archbold 1997, Gould 1998). 

4.1.1. Vliv hypercholesterolémie na mikrocirkulaci 

I u zdravých jedinců bez přítomnosti hypercholesterolémie je mikrovaskulární 

reaktivita ovlivněna hladinami lipidů. Vasodilatace závislá na endotelu testovaná pomocí 

acetylcholinové iontoforézy i vasodilatace nezávislá na endotelu testovaná prostřednictvím 

iontoforézy s nitroprusidem sodným a isoprenalinem u jedinců nad 50 let pozitivně koreluje 

s poměrem LDL/HDL cholesterolu ( Algotsson 2002). U mladších jedinců byla tato závislost 

nalezena pouze u žen, u nichž mikrovaskulární reaktivita dále negativně koreluje s hladinou 

celkového cholesterolu a s hladinou triglyceridů ( Algotsson 1996). 

Hypercholesterolémie potom zhoršuje vaskulární reaktivitu rezistenčních cév 

předloktí ( Creager 1990, Stroes 1995, Chowienczyk 1992), koronárních arterií ( Vitae at al, 

1990, Zeiher 1991) i koronární mikrocirkulace ( Drexler et al 1991). Hlavním příčinou tohoto 

snížení vasodilatace závislé na endotelu u pacientů s hypercholesterolémií je snížené 

uvolňování a zvýšený rozklad oxidu dusnatého (Schmieder 1995, Ludmer 1986, Vane 1990). 

Taktéž byla u pacientů s hypercholesterolémií opakovaně prokázána porucha 

vaskulární reaktivity i na úrovni kožní mikrocirkulace ( Binggeli 2003, Asberg 2001, Khan 

1999). V některých studiích byla nalezena porucha mikrovaskulární reaktivity pouze u 

pacientů s hypercholesterolémií a manifestní aterosklerózou, zatímco u pacientů s těžkou 

hypercholesterolémií, ale dosud bez cévního postižení byla mikrovaskulární reaktivita 

v mezích normy ( Štulc 2003). 

4.2. Statiny 
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Statiny jsou v současné době hlavní skupinou léků užívanou v terapii hypercholesterolémie. 

Mechanizmem jejich úč inkuje blokáda HMG-CoA reduktázy, klíčového enzymu syntézy 

endogenního cholesterolu. Snižují nitrobuněčnou syntézu cholesterolu zejména v játrech, ale i 

v nadledvinách, pohlavních orgánech, krvinkách a dalších tkáních (Bartoš 2000). 

4.2.1. Vliv statinй na vaskulární reaktivitu 

Snížení hladiny celkového a LDL cholesterolu jakýmkoliv způsobem, ij. dietou, 

pohybovou aktivitou, farmakologickým zásahem či LDL- aferézou podstatně snižuje 

kardiovaskulární morbiditu a mortalitu (Cleeman 1998, Archbold 1998, Gould 1998). 

Opakovaně se prokázalo, že porucha vasodilatace závislé na endotelu postihující 

muskulární arterie, která byla navozená hypercholesterolémií, je reverzibilní snížením hladiny 

lipidů ( Tamai 1997, Dupuis 1999, Celermajer 1992). Nezastupitelná je v tomto směru úloha 

statinů ( Schobel 1998, John 1998). 

I v případě mikrocirkulace se prokázala zlepšená vaskulární reaktivita po snížení 

hladiny lipidů, a to při terapii statiny ( Khan 1999, Rauch 2000, Haak 2001, Binggeli 2003) i 

při terapii fibráty ( Tur 1994, Haak 1998). V případě statinů se zde pravděpodobně opět jedná 

o skupinový účinek, zlepšení vaskulární reaktivity bylo pozorováno po atrovastatinu (Asberg 

2001), fluvastatinu ( Haak 2001), cerivastatinu ( Binggeli 2003), simvastatinu i pravastatinu ( 

Rauch 2000). Některé studie prokázaly, že zlepšení mikrovaskulární reaktivity bylo nezávislé 

na snížení hladiny lipidů ( O'Driscol 1997, Jaervisalo 1999, Wiliams 1998). Zdá se tedy 

pravděpodobné, že zlepšení mikrovaskulární reaktivity v důsledku terapie statiny je zčásti 

zapříčiněna přímým vlivem statinů na endotel ve smyslu zvýšení aktivity syntázy oxidu 

dusnatého (John 1998) a snížení sekrece ET-1 ( Asberg 2001), zčásti potom nepřímo, 

ovlivněním hladin lipidů. 
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Jiní autoři naopak zlepšení mikrovaskulární reaktivity při léčbě statiny neprokázali, 

jednalo se jednak o osoby s těžkou hypercholesterolémií, ale s normálními parametry 

mikrovaskulární reaktivity před léčbou ( Štulc 2003), či o pacienty po transplantaci ledviny, u 

nichž byla porucha mikrovaskulární reaktivity nejen důsledkem hypercholesterolémie, ale i 

důsledkem přímého vlivu imunosupresiv na cévní stěnu (Asberg 2001). 

4.3. Vlastní výsledky 

4.3.1. Mikrovaskulární reaktivita и pacientů s těžkou hypercholesterolémií, vliv léčby 

atorvastatinem. 

4.3.1.1. Souhrn 

Cíl studie: Hypercholesterolémie je podstatným rizikovým faktorem rozvoje 

aterosklerózy velkých cév, ale jsou známy i nepříznivé účinky zvýšených hladin lipidů na 

mikrocirkulaci. Zdá se, že tento negativní dopad může být alespoň zčásti reverzibilní při 

podávání statinů. Cílem naší studie bylo ověření této hypotézy. 

Soubor a metody: Do studie bylo zařazeno 27 pacientů s těžkou hypercholesterolémií, 

ale dosud bez projevů manifestní aterosklerózy. Kontrolní soubor tvořila skupina 26 zdravých 

osob. Vyšetření mikrovaskulární reaktivity bylo provedeno metodou laserové dopplerovské 

průtokometrie, byly použity testy postokluzivní reaktivní hyperémie (PORH) a termální 

hyperémie (TH). V obou testech byl hodnocen maximální nárůst perfuze ( PORHmax, 

THmax) a rychlost vzestupu perfuze ( PORH/t, TH/t). Pacienti s hypercholesterolémií byli 

léčeni atorvastatinem v dávce 20 mg denně. Vyšetření mikrocirkulace bylo provedeno před 

zahájením léčby a po 10 týdnech. 

Výsledky: Při léčbě atorvastatinem došlo к signifikantnímu poklesu hladin celkového i 

LDL cholesterolu. Bazální hodnoty mikrovaskulární reaktivity pacientů 
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s hypercholesterolémií před léčbou byly v testu postokluzivní reaktivní hyperémie srovnatelné 

s výsledky u kontrolní skupiny ( PORH max: 64±32 PU vs. 51±23 PU, NS a PORH/t: 5.2±2.6 

PU vs. 4.1±2.4 PU/s, NS). V testu termální hyperémie byly bazální hodnoty u pacientů 

s hypercholesterolémií dokonce vyšší než u zdravých kontrol ( TH: 173±89 PU vs. 115±46 

PU, p<0.05 a TH/t: 2.4±1.3 PU/s vs. 1.7±0.7 PU/s, p<0.05). Po léčbě atrovatsatinem nedošlo 

ke statisticky významné změně mikrovaskulární reaktivity, a to v žádném ze sledovaných 

parametrů. 

Závěr: U pacientů s těžkou hypercholesterolémií, ale dosud bez manifestní 

aterosklerózy byly parametry mikrovaskulární reaktivity srovnatelné s výsledky u zdravých 

osob. Hypolipidemická léčba atorvastatinem mikrovaskulární reaktivitu u těchto pacientů 

podstatněji neovlivnila. 

4.3.1.2. Úvod 

Hyperlipidémie je jedním ze základních rizikových faktorů, které přispívají ke vzniku 

a progresi aterosklerotických změn. Endoteliální dysfunkce charakterizovaná poruchou 

vasodilatační kapacity a paradoxní vasokonstrikcí je považována za časný marker 

aterosklerózy, neboť byla opakovaně prokázána u osob s hyperlipidémií ještě před rozvojem 

atrosklerotických plátů (Celermajer 1992). Hlavní příčinou porušené endoteliální funkce u 

osob s hypercholesterolémií je snížené uvolňování oxidu dusnatého a jeho zvýšený rozklad ( 

Ludmer 1986, Vane 1990). 

Snížení sérové hladiny cholesterolu vede к výrazné redukci kardioaskulární morbidity 

a mortality (Archbold 1998, Gould 1998). Stejně tak bylo prokázáno, že porucha endoteliální 

funkce resistenčních arterií je reverzibilní, při hypolipidemické léčbě dochází к její 

normalizaci (Tamai 1997, Dupuis 1999). Statiny (inhibitory HMG-CoA reduktázy) jsou 

v současné době jedním z nejúčinnějších hypolipidemik. Opakovaně byl prokázán jejich 
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příznivý vliv v případě porušené endoteliální funkce, tento efekt je zčásti nezávislý na 

hypolipidemickém účinku (0'Driscoll 1997, Jaervisalo 1999, Wiliams 1998). 

Na rozdíl od účinku hyperlipidémie a statinů na resistenční arterie byl zatím vliv 

těchto faktorů na mikrocirkulaci studován relativně málo ( Khan 1999, Asberg 2001, Haak 

2001). V naší práci jsme se tedy zaměřili na sledování mikrovaskulární reaktivity u pacientů 

s těžkou hypercholesterolémií, ale dosud bez známek manifestní aterosklerózy a ovlivnění 

mikrovaskulární reaktivity u těchto osob v průběhu hypolipidemické léčby atorvastatinem. 

К vyšetření mikrovaskulární reaktivity jsme použili metodu laserové dopplerovské 

průtokometrie. Na základě výsledků prací zabývajících se podobným tématem jsme očekávali 

vyjádřenou poruchu mikrovaskulární reaktivity u pacientů s hyperlipidémií a zlepšení této 

poruchy v důsledku snížení hladin lipidů při léčbě statinem. 

4.3.1.3. Soubor pacientů a metody 

Do studie bylo zařazeno 27 pacientů, 8 mužů a 19 žen s izolovanou 

hypercholesterolémií, jejichž hladina celkového cholesterolu byla 4 týdny po vysazení 

hypolipidemické léčby více než 7 mmol/1. Ze studie byli vyřazeni diabetici, pacienti 

s hypertriacylglycerolemií nad 4.5 mmol/1, pacienti s tyreopatií, malignitou či jiným 

závažným onemocněním. Jako kontrolní soubor bylo vybráno 26 zdravých osob, 16 mužů a 

10 žen. Charakteristika souboru je uvedena v Tabulce 1. 

Tabulka 1. Charakteristika souboru 

Kontroly Hyperlipidémie 
Počet 26 27 
Muži/ženy (16/10) (8/19) 
Věk (roky) 38 ± 16 52 ± 12 
BMI (kg/m2) 23.5 ± 2 . 4 26.7 ± 4 . 2 
TKs (mmHg) 121 ± 15 129 ± 13 
TKd (mmHg) 78 ± 11 82 ± 8 
TC (mmol/1) 5.0 ± 1.1 8.5 ± 1.5 
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LDL-C (mmol/1) 
HDL-C (mmol/1) 
TG (mmol/1) 
Glykémie (mmol/1) 

3.0 ± 0 . 6 
1.6 ± 0 . 3 
1.24 ± 0 . 7 
4.5 ± 0.2 

6.1 ± 1.3 
1.6 ± 0 . 4 
1.75 ± 0 . 8 
5.2 ± 0 . 5 

Vyšetření mikrovaskulární reaktivity bylo provedeno metodou laserové dopplerovské 

průtokometrie. Metodika měření byla popsána výše ( 3.2.3.2.). U pacientů s hyperlipidémií 

bylo vyšetření mikrovaskulární reaktivity provedeno za bazálních podmínek po 4 týdenní 

„vymývací" periodě bez hyperlipidemické léčbě a poté po 10 týdnech léčby atorvastatinem 

v dávce 20 mg denně. 

Základní biochemické vyšetření bylo provedeno na automatickém analyzátoru. 

Výsledky byly vyjádřeny jako průměr ± SD. Rozdíly mezi skupinami hyperlipidemických 

pacientů a kontrol byly testovány pomocí Mann-Whitney U testu; hodnoty před a po léčbě 

byly porovnány pomocí Wilcoxonova párového testu. Dále byla použita Spearmanova 

korelační analýza ke zjištění případných vztahů jednotlivých sledovaných parametrů. 

4.3.1.4. Výsledky 

U pacientů s těžkou hypercholesterolémií, ale dosud bez projevů manifestní 

aterosklerózy byly hodnoty mikrovaskulární reaktivity srovnatelné s hodnotami u zdravých 

kontrol. Naopak, byl zjištěn trend к vyšším hodnotám mikrovaskulární reaktivity, tento rozdíl 

byl zřetelně vyjádřen v případě parametrů maximálního vzestupu perfuze a rychlosti vzestupu 

perfuze při termální hyperémii ( THmax a TH/t). U pacientů s hypercholesterolémií nebyla 

zjištěna závislost parametrů mikrovaskulární reaktivity na hladinách lipidů, glykémii ani věku 

či BMI probandů. 

Po desetitýdenní léčbě atorvastatinem došlo u pacientů s hypercholesterolémií к 

poklesu hladin celkového cholesterolu o 31 ± 12 % ( z 8.59 ± 1.6 na 5.86 ±1.12 mmol/1, p< 

0,01), LDL-cholesterolu o 40 ± 14 % ( z 6.2 ± 1.39 na 3.67 ± 0.94 mmol/1, p< 0,001 ) a 
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triacylglycerolů о 14 ± 3 % ( z 1.67 ± 0.63 na 1.33 ± 0.38 mmol/1, p< 0,05), hodnota HDL-

cholesterolu zůstala nezměněna. Přes tento významný pokles hladin lipidů nebyla u pacientů s 

hypercholesterolémií po léčbě atorvastatinem pozorována žádná signifikantní změna 

v parametrech mikrovaskulární reaktivity. Byl zjištěn pouze statisticky nevýznamný trend ke 

zvýšení reaktivity u parametrů rychlosti vzestupu perfuze ( PORH/t a TH/t). Výsledky jsou 

uvedeny v Tabulce 2. 

Tabulka 2. Výsledky- hodnoty mikrovaskulární reaktivity 

Kontroly Hyperlipidémie 

PORHmax (PU) 51 ± 2 3 64 ± 3 2 P= 0.10 

PORH/t (PU/s) 4.1 ± 2 . 4 5.2 ± 2 . 6 P = 0.13 

THmax (PU) 115 ± 4 6 173 ± 8 9 P= 
: 0.0046 

TH/t (PU/s) 1.7 ± 0 . 7 2.4 ± 1.3 P= 0.0159 

Hyperlipidémie Hyperlipidémie 
před léčbou po léčbě 

PORHmax (PU) 64 ± 3 2 63 ± 2 5 p= 0.88 

PORH/t (PU/s) 5.2 ± 2 . 6 6.14 ± 3.5 p= 0.21 

THmax (PU) 173 ± 8 9 156 ± 6 4 p= 0.31 

TH/t (PU/s) 2.4 ± 1.3 3.1 ± 2 . 2 p= 0.08 

4.3.1.5. Diskuse 

Základním zjištěním naší práce je fakt, že mikrovaskulární reaktivita u pacientů 

s těžkou hypercholesterolémií, ale dosud bez manifestního aterosklerotického postižení je 

srovnatelná se zdravými jedinci a že hypolipidemická léčba statiny u těchto pacientů má na 

mikrovaskulární funkci pouze minimální vliv. 

Srovnáním mikrovaskulární reaktivity u pacientů s hypercholesterolémií a u zdravých 

osob bylo publikováno v Khanově studii (1999), zde se ovšem jednalo o pacienty 
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S obliterující aterosklerózou končetinových tepen. U těchto osob byla mikrovaskulární 

reaktivita výrazně nižší než u zdravých jedinců. Stejně tak prokázal poruchu mikrovaskulární 

reaktivity u pacientů s hypercholesterolémií ve své studii i Binggeli (2003). 

Ve většině předchozích intervenčních studií došlo při podávání statinu ke zlepšení 

mikrovaskulární funkce zjištěné laserovou dopplerovskou technikou (Khan 1999, Rauch 

2000, Binggeli 2003). Haak (2001) ve své studii prokazuje zlepšení mikrovaskulární 

reaktivity pouze na úrovni nutritivních kapilár (zjištěné kapilaroskopicky). V případě 

termoregulačního řečiště, které bylo vyšetřeno stejně jako v naší studii laserovou 

dopplerovskou metodou, došlo pouze к nevýznamnému zvýšení perfuze. 

Poněkud rozporné jsou výsledky u pacientů po transplantaci ledviny, u nichž je 

hyperchoelsterolémie navozena imunosupresivní léčbou. V práci z roku 2001 prokazuje 

Asberg u těchto pacientů zlepšení vasodilatace závislé na endotelu při acetylcholinové 

iontoforéze po čtyřtýdenní léčbě atorvastatinem. Týž autor u stejné skupiny pacientů o dva 

roky později neprokázal ovlivnění mikrovaskulární reaktivity při podávání statinu; jednalo se 

v tomto případě o tříměsíční léčbu fluvastatinem. 

Stejně jako v naší studii nebyla ani v předchozích pracích ( Khan 1999, Haak 2001) 

nalezena souvislost mezi mikrovaskulární funkcí a sérovými hladinami lipidů. Tento fakt 

pouze podporuje již v minulosti publikovanou teorii o přímém účinku statinů na 

mikrocirkulaci, který je nezávislý na hladinách lipidů (O'Driscoll 1997, Jaervisalo 1999, 

Wiliams 1998). 

Zůstává otázkou, o čem vypovídá zvýšení mikrovaskulární reaktivity u pacientů 

s hypercholesterolémií ve srovnání se zdravými jedinci. Obdobně byla popsána zvýšená 

myogenní cévní reaktivita v časných stádiích rozvoje arteriální hypertenze ( Falcone 1993). 

Může se tedy jednat, stejně jako v případě hypertenze, o časné funkční změny, které jsou 

posléze následovány změnami strukturálními, a ty již vedou ke snížení mikrovaskulární 
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reaktivity. Na rozdíl od hypertoniků lze předpokládat, že tyto funkční změny jsou spíše 

závislé na endotelu než myogenní. 

Závěrem lze tedy říci, že u pacientů s těžkou hypercholesterolémií, ale dosud bez 

manifestního aterosklerotického postižení nebyla zjištěna porucha mikrovaskulární funkce. 

Naopak, mikrovaskulární reaktivita byla v tomto případě lehce zvýšená. Ani přes výrazné 

snížení hladin lipidů nedošlo při léčbě statinem ke změnám v mikrovaskulární reaktivitě. 

Prokázali jsme tedy, že mikrovaskulární funkce není v případě těžké hyperlipidémie časným 

markerem aterosklerotického postižení. 

5. Mikrovaskulární reaktivita a arteriální hypertenze 

5.1. Arteriální hypertenze 

Arteriální hypertenze je jedním z nejčastějších chronických onemocnění v civilizovaném 

světě. Jedná se také o jeden ze základích rizikových faktorů vzniku a progrese aterosklerózy. 

Podle etiologie dělíme arteriální hypertenzi na esenciální hypertenzi a sekundární hypertenzi, 

kde je zvýšení krevního tlaku jen symptomem jiného onemocnění ( Klener 1997). 

5.1.1.Arteriální hypertenze v rámci metabolického syndromu 

Esenciální hypertenze je jednou z klasických složek metabolického syndromu. V rámci tohoto 

syndromu spolu s inzulínovou resistencí, poruchou glukózové tolerance, dyslipidémií, často 

obezitou a dalšími metabolickými a hemokoagulačními odchylkami výrazně zvyšuje riziko 

aterosklerózy a od ní odvozených komplikací (Svačina 2000). 

5.1.2. Endokrinně podmíněná hypertenze 

Endokrinně podmíněná hypertenze je specifickou podskupinou sekundárních hypertenzí. Jsou 

zapříčiněny nadprodukcí některého z presorických hormonů. Nejčastější endokrinně 

podmíněnou hypertenzí je primární hyperaldosteronizmus při nadprodukci aldosteronu 
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adenomem nadledviny ( Connův sy) nebo oboustrannou hyperplazií nadledvin. Arteriální 

hypertenze, v tomto případě záchvatovitá, je typickou součástí feochromocytomu, 

onemocnění v důsledku nadprodukce katecholaminů tumorem sympatoadrenální tkáně. Dále 

je arteriální hypertenze součástí Cushingova sy při nadprodukci kortizolu a extrémně 

vzácného Kihar-Robertsonova sy při nadprodukci reninu ( Klener 1997). 

5.2. Vliv arteriální hypertenze na mikrocirkulaci 

Skutečnost, že u pacientů s arteriální hypertenzí dochází к rozvoji charakteristických 

strukturálních změn na úrovni mikrocirkulace byla opakovaně popsána ( Schffrin 1992, 

Vicaut 1992,, Wiliams 1992, Cesarone 1992, Thom 1997, Rossi 1997). U hypertoniků je též 

prokazatelná porucha vasodilatace závislé na endotelu na úrovni kožní mikrocirkulace 

(Cupisti 2000) a vasodilatace závislé i nezávislé na endotelu na úrovni resistenčních arterií 

(Yugar-Toledo 2004). Porucha vaskulární reaktivity byla zjištěna i u normotenzních osob 

s familiární predispozicí к hypertenzí, a to na úrovni resistenčních arterií ( Takeshita 1992) i 

mikrocirkulace (Noon 1997, Maver 2000). Naopak u osob s hraničními hodnotami krevního 

tlaku nebyly nalezeny změny v mikrovaskulární reaktivitě ( Lemne 1994, Maver 2000). Ve 

srovnání s diabetiky a pacienty s hyperlipidémií je problém mikrovaskulární reaktivity u 

hypertoniků v literatuře zmiňován relativně méně často. Všechny práce o vlivu arteriální 

hypertenze na mikrocirkulaci jsou zaměřeny výhradně na esenciální hypertenzi, ovlivnění 

mikrovaskulární reaktivity sekundární hypertenzí nebylo dosud studováno. 

43 



5.3. Vlastní výsledky 

5.3.1. Ovlivnění mikrovaskulární reaktivity arteriální hypertenzí- srovnáni osob s arteriální 

hypertenzí bez známek metabolického syndromu a osob s metabolickým syndromem. 

5.3.1.1. Souhrn 

Dlouhodobě zvýšené hodnoty krevního tlaku nepříznivě ovlivňují mikrovaskulární reaktivitu. 

Cílem této práce bylo srovnání vlivu vysokého krevního tlaku na mikrovaskulární reaktivitu u 

izolované esenciální hypertenze a arteriální hypertenze v rámci metabolického syndromu. 

Soubor pacientů a metody: Bylo vyšetřeno celkem 31 osob: 10 pacientů s izolovanou 

esenciální hypertenzí, 10 pacientů s hypertenzí, která byla součástí metabolického syndromu a 

kontrolní skupina 11 zdravých normotenzních probandů. Všichni pacienti podstoupili 

vyšetření mikrovaskulární reaktivity metodou laserové dopplerovské průtokometrie 

s použitím testu postokluzivní reaktivní hyperemie po tříminutové okluzi a.brachialis (PORH) 

a test termální hyperemie po zahřátí tkáně na 44°C (TH). 

Výsledky: Ve všech sledovaných parametrech s výjimkou TH byla mikrovaskulární 

reaktivita u obou skupin hypertoniků signifikantně nižší než u zdravých osob. Mezi skupinou 

hypertoniků s metabolickým syndromem a s prostou esenciální hypertenzí nebyl nalezen 

rozdíl v mikrovaskulární reaktivitě. V případě parametru maximální perfúze při termální 

hyperémii (THmax) byl u obou skupin hypertoniků zaznamenán trend ke snížení vaskulární 

reaktivity, ale zřejmě vzhledem к velkému rozptylu hodnot nedosáhl statistické významnosti. 

Závěr: V této studii jsme prokázali, že dlouhodobě výrazně zvýšené hodnoty krevního 

tlaku nepříznivě ovlivňují mikrovaskulární reaktivitu u obou skupin hypertoniků ve srovnání 

se zdravými jedinci. Poněkud překvapujícím nálezem je fakt, že u pacientů s metabolickým 

syndromem byly sledované parametry srovnatelné s hodnotami u izolované esenciální 

hypertenze, vzhledem ke komplexnímu charakteru metabolického syndromu jsme očekávali 
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poruchu výraznější. Zdá se tedy, že hypertenze je tou složkou metabolického syndromu, která 

ovlivňuje mikrovaskulární reaktivitu nejvíce. 

5.3.1.2. Úvod 

U pacientů s arteriální hypertenzí byla opakovaně prokázána porucha vaskulární 

reaktivity na úrovni resistenčních arterií ( Yugar- Toledo 2004) i mikrocirkulace ( Vicaut 

1992, Wiliams 1992, Cesarone 1992, Rossi 1997). Strukturální změny v mikrocirkulaci 

způsobují nárůst periferní vaskulární resistence a mohou tak předcházet rozvoji systémové 

hypertenze (Noon 1997). Dokonce i u normotenzních osob s familiární dispozicí к hypertenzi 

byla zjištěna porucha mikrovaskulární reaktivity v testech postokluzivní reaktivní hyperemie 

(Maver 2000), termální hyperemie ( Noon 1997) i při acetylcholinové iontoforéze ( Taddei 

1992). Naproti tomu u osob s hraničními hodnotami krevního tlaku jsou hodnoty 

mikrovaskulární reaktivity srovnatelné se zdravými jedinci ( Lemne 1994). 

Inzulínová rezistence je základním rysem metabolického syndromu. Jak endotel-

dependentní, tak i endotel- independentní vasodilatace na úrovni kožní mikrocirkulace byla 

nalezena u inzulinoresistentních osob s normální glukózovou tolerancí (Steinberg 1994, Serne 

1999) i u těch se zvýšenými hodnotami lačné glykémie (Jaap 1997). Snížená mikrovaskulární 

reaktivita je častým nálezem u pacientů s poruchou glukózové tolerance (Jaap 1997, Caballero 

1999) a u diabetiků 2.typu ( Sandeman 1991, Caballero 1999). Naproti tomu mikrovaskulární 

funkce může ovlivňovat glukózový metabolizmus. Zpracování glukózy je zesíleno 

vasodilatací zprostředkovanou inzulínem, která je podmíněna přítomností oxidu dusnatého ( 

Baron 1995). Obezita, další nedílná součást metabolického syndromu, je též příčinou 

porušené mikrovaskulární reaktivity (Chin 1999). 

Dyslipidémie, častý nález u pacientů s metabolickým syndromem, může též způsobit 

poruchu mikrovaskulární reaktivity. Vasodilatace závislá na endotelu při acetylcholinové 
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iontoforéze i postokluzivní hyperemii a stejně tak i nezávislá na endotelu při iontoforéze 

nitroprussidu sodného je u pacientů s hypercholesterolémií snížena a tyto změny korelují 

s hladinami celkového a LDL- cholesterolu (Khan 1999, Asberg 2001, 2003, Binggeli 2003). 

Dokonce i u osob s normálními hladinami lipidů nacházíme v případě mikrovaskulární 

reaktivity pozitivní korelaci s hladinou HDL- cholesterolu a negativní korelaci s hladinou 

celkového cholesterolu a triacylglycerolů (Algottson 1996, 2002). 

Cílem naší studie bylo porovnat poruchu mikrovaskulární reaktivity u pacientů pouze 

s esenciální hypertenzí a u pacientů, u nichž je arteriální hypertenze součástí metabolického 

syndromu. Předpokládali jsme, že v případě metabolického syndromu bude tato porucha více 

vyjádřená, vzhledem к tomu, že v tomto případě je vaskulární reaktivita ovlivněna nejen 

hypertenzí, ale i inzulínovou resistencí, obeziotu, hyperglykémií a hyperlipidémií. 

5.3.1.3. Soubor pacientů a metody 

Studie se zúčastnilo celkem 31 osob. Deset pacientů s esenciální hypertenzí ( EH), deset 

pacientů, u nichž byla arteriální hypertenze součástí metabolického syndromu (MS) a jedenáct 

zdravých normotenzních osob jako kontrolní skupina (CO). Charakteristika souboru je 

uvedena v Tabulce 1. 

Tabulka 1. Charakteristika souboru. 
Esenciální hypertenze Metabolický syndrom Kontrolní skupina 

N 10 10 11 
Věk (roky) 53(30-68) 46 (39-54) 51 (47-54) 
TKS (mmHg) 172 ± 13** 168 ± 11** 124± 6 
TKD (mmHg) 103 ± 9 * * 102 ± 7 * * 78 ± 5 
BMI 26 ± 1,7 30 ± 1,3*x 25 ± 3 
Inzulinémie nalačno(nmol/l) 18,2 ± 3 , 6 40,5 ± 11,3** , x x 17,7 ± 5 , 4 
Glykémie nalačno(mmol/l) 5,1 ± 0 , 7 6,1± 1 , 4 * " 5,0 ±0,9 
GHbAlc (%) 5,0 ± 0,7 6,2 ± 1,3*'x 5,1 ±0,6 
Celkový cholesterol (mmol/1) 5,2 ± 1,1 5,7 ± 1,6 5,4 ± 1,3 
Triglyceridy (mmol/1) 1,5 ± 0 , 7 2,4 ± 1 , 1 1.7 ± 1,1 
Kreatinin (umol/1) 86 ± 11 94 ± 18 83 ± 15 

Pro rozdíl mezi skupinami hypertoniků a zdravými kontrolami * p< 0,05, ** p< 0,01 . 
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Pro rozdíl mezi jednotlivými skupinami hypertoniků (esenciální hypertenze a metabolický 
syndrom) xp< 0,05, xxp< 0,01. 

U všech pacientů s arteriální hypertenzí byla vyloučena sekundární etiologie hypertenze. 

Skupina pacientů s metabolickým syndromem byla vyčleněna na základě definice Světové 

zdravotnické organizace. U všech těchto pacientů byly přítomny alespoň tři ze známek 

metabolického syndromu, jež jsou potřebné к jeho diagnóze, arteriální hypertenze, obezita, 

hyperinzulinémie, porucha glukózové tolerance či diabetes mellitus 2.typu a dyslipidémie. 

Kontrolní skupina sestávala ze zdravých normotenzních osob srovnatelného věku. 

Do studie nebyli zařazeni pacienti s dekomepenzovaným diabetem ( glykovaný 

hemoglobin Ale více než 7%), výrazně zvýšenými hladinami lipidů ( celkový cholestrol více 

než 8 mmol/1 a/nebo triglyceridy více než 4 mmol/1) a osoby s renální insuficiencí ( sérový 

kreatinin více než 120 umol/1). 

Hypertonici byli léčeni blokátory kalciových kanálů ( 8 ve skupině EH, 7 ve skupině 

MS), betablokátory ( 3 ve skupině EH, 2 ve skupině MS), АСЕ- inhibitory (4 ve skupině EH, 

6 ve skupině MS) a statiny ( 1 ve skupině EH, 2 ve skupině MS). Tato terapie nebyla změněna 

v posledních dvou týdnech před vyšetřením mikrovaskulární reaktivity. 

Kožní mikrovaskulární reaktivita po stimulaci termickým a ischemickým podnětem 

byla stanovována metodou laserové dopplerovské průtokometrie. Metodika měření byla 

popsána výše ( 3.2.3.2.). 

Výsledky mikrovaskulární reaktivity byly vyjádřeny jako průměr ± SD. Ke statistické 

analýze byla použita oneway ANOVA a párová srovnání podle Shaffého. 

5.3.1.4. Výsledky 

Všechny sledované skupiny byly srovnatelného věku. U obou skupin hypertoniků byl 

signifikantně vyšší systolický i diastolický krevní tlak. Ve skupině osob s metabolickým 
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syndromem byl vyšší průměrný BMI, inzulinémie, glykémie nalačno i hodnota glykovaného 

hemoglobinu ve srovnání se skupinou esenciální hypertenze i zdravých osob. 

Výsledky mikrovaskulární reaktivity jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tabulka 2. Hodnoty mikrovaskulární reaktivity u pacientů s pacientů s prostou 
esenciální hypertenzí, s hypertenzí v rámci metabolického syndromu a u zdravých osob. 

Esenciální hypertenze Metabolický syndrom Kontrolní skupina 

PORHmax (PU) 30,77 ±15 ,16* 30,83 ± 9 , 5 3 * 48,91 ±17 ,11 

PORH/t (PU/s) 2,08 ± 1,41 ** 2,03 ± 0,85** 4,08 ± 2,0 

THmax (PU) 81,3 ±34 ,91 82,00 ±25 ,41 110,82 ±26 ,71 

TH/t (PU/s) 0,98 ± 0,48*** 1,14 ± 0,70* 1,71 ± 0 , 2 8 

* p< 0,05, ** P< 0,02 ***P<0 ,01 

Ve všech sledovaných parametrech s výjimkou TH byla mikrovaskulární reaktivita u 

obou skupin hypertoniků signifikantně nižší než u zdravých osob. Mezi skupinou hypertoniků 

s metabolickým syndromem a s prostou esenciální hypertenzí nebyl nalezen rozdíl 

v mikrovaskulární reaktivitě ( Graf 2). V případě parametru maximální perfúze při termální 

hyperémii (THmax) byl u obou skupin hypertoniků zaznamenán trend ke snížení vaskulární 

reaktivity, ale zřejmě vzhledem к velkému rozptylu hodnot nedosáhl statistické významnosti. 
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5.3.1.5. Diskuse 

Základním výsledkem naší práce je zjištění, že mikrovaskulární reaktivita je porušena stejnou 

měrou u osob s arteriální hypertenzí jako u těch, u nichž je arteriální hypertenze součástí 

komplexnějších změn v rámci metabolického syndromu. Opakovaně bylo prokázáno 

ovlivnění mikrovaskulární reaktivity u osob s inzulínovou resistencí (Steinberg 1994, Serne 

1999), u pacientů s poruchou glukózové tolerance (Jaap 1997, Caballero 1999), u diabetiků 

2.typu ( Sandeman 1991, Caballero 1999) a u osob s hyperlipidémií (Khan 1999, Asberg 

2001, 2003, Binggeli 2003). Předchozí práce (Vuilleumeier et al., 2000) prokázaly, že 

mikrovaskulární odpověď negativně koreluje s kardiovakulárním rizikem vyjádřeným 

Framinghamským rizikovým skóre, a to je vypočteno mimo jiné na základě hodnoty 

systolického a diastolického krevního tlaku, celkového a HDL- cholesterolu a přítomnosti 

diabetes mellitus. Proto jsme předpokládali více vyjádřenou poruchu mikrovaskulární 

reaktivity u osob s metabolickým syndromem, u nichž je mikrocirkulace vedle arteriální 

hypertenze nepříznivě ovlivněna i inzulinoresistencí a zvýšenými hodnotami glykémie a 

lipidů. 

Zdá se tedy být pravděpodobné, že arteriální hypertenze je tou složkou 

metabolického syndromu, která ovlivňuje mikrovaskulární reaktivitu nejvíce. Porucha 

mikrovaskulární reaktivity u hypertoniků je dobře známa ( Cupisti 2000), ale i u zdravých 

mužů s rizikem rozvoje arteriální hypertenze ( pozitivní rodinná anamnéza) byla prokázána 

snížená mikrovaskulární odpověd' při termální hyperémii (Noon 1997) a acetylcholinové 

iontoforéze ( Taddei 1992). Možná že právě zde, ve stadiích předcházejících rozvoji arteriální 

hypertenze a v jejích časných stádiích můžeme najít klíč к objasnění vztahu mikrovaskulární 

reaktivity a systémové hypertenze. Falcone (1993) prokázal zvýšenou myogenní cévní 

reaktivitu u osob v časných stádiích rozvoje hypertenze. Tyto časné funkční změny ve smyslu 

zvýšené reaktivity potom předcházejí strukturálním změnám (Cesarone 1992, Wiliams 1992). 
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Bazální perfuze v časných stádiích hypertenze není změněna, ale objevují se již funkční 

změny- zvýšení průtoku na úrovni jednotlivých kapilár ( LeNoble 1990, Lemne 1994). 

Arteriální hypertenze je charakterizována zvýšením periferní cévní rezistence , za níž je 

zodpovědná zejména mikrocirkulace (Gasser 1992, Prasad 1995, Antonios 1999). Lze tedy 

předpokládat, že funkční a později strukturální změny mikrocirkulace mohou způsobit 

zvýšení periferní cévní resistence a být tak příčinou rozvoje arteriální hypertenze. 

Mikrovaskulární hypotéza rozvoje arteriální hypertenze byla již dříve popsána (Folkow 1982, 

Maver 2000). Mikrovaskulární změny, které se projeví u disponovaných osob mohou být tedy 

příčinou arteriální hypertenze, a to i v případě metabolického syndromu. 

Stejně jako arteriální hypertenze, i inzulínová rezistence je provázena snížením 

vaskulární reaktivity na úrovni resistenčních arterií (Steinberg 1996) i mikrocirkulace (Jaap 

1997). I u jinak zdravých obézních dětí je již mikrovaskulární reaktivita negativně ovlivněna 

hyperinzulinémií ( Khan 2003). Osoby se zvýšeným rizikem rozvoje diabetu 2.typu ( s jedním 

či oběma diabetickými rodiči) mají sníženou endotel- dependentní i endotel- independentní 

mikrovaskulární odpověď závislou i nezávislou na endotelu. Tato odpověď negativně koreluje 

se známkami metabolického syndromu, tj. hladinou plazmatického inzulínu nalačno, stupněm 

inzulinorezistence vyjádřeným HOMA indexem, hodnotou systolického krevního tlaku a 

glykémie nalačno ( Caballero 1999). Lee ( 2001) naopak neprokázal poruchu mikrovaskulární 

reaktivity u pacientů, ale podobně jako předchozí autoři prokázal u těchto osob korelaci 

mikrovaskulární resistence s faktory, které bývají zvýšeny v případě metabolického 

syndromu, jako např. plazminogen aktivátor inhibitor typu 1 (PAI-1). 

Jistě také existuje úzký vztah mezi mikrocirkulaci a inzulínovým působením. 

Vychytávání glukózy může být zesíleno vasodilataci zprostředkovanou inzulínem, která je 

závislá na syntéze oxidu dusnatého (Baron 1995). A preexistující změny na úrovni 

mikrocirkulace mohou přispívat к inzulínové rezistenci snížením inzulínem 
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zprostředkovaného vychytávání glukózy ( Lillioja 1987). Naopak mikrovaskulární odpověď 

může být zvýšena podáváním inzulínového senzitizéru rosiglitazonu, který zvyšuje produkci 

oxidu dusnatého a jeho biologickou dostupnost ( Vinik 2003). A regulace mikrovaskulární 

reaktivity prostřednictvím vasodilatačně působícího oxidu dusnatého je všeobecně známa 

(Colberg 2002, Lin 2002). 

Na základě předchozích nálezů a našich současných výsledků lze vyslovit hypotézu, 

že porucha mikrovaskulární reaktivity stojí na počátku rozvoje arteriální hypertenze i 

inzulínové resistence. Vztah mezi arteriální hypertenzí, inzulínovou senzitivitou a 

mikrovaskulární funkcí byl popsán Sernem (1999). Naproti tomu Irving et al (2002) nalezl 

souvislost mezi poruchou kožní mukrovaskulární reaktivity a zvýšenými hodnotami krevního 

tlaku a hyperglykémí nalačno, ale bez souvislosti s inzulinorezistencí vyjádřenou HOMA 

indexem. A naopak Jaap et al ( 1997) prokázal, že u normotenzních nediabetických osob je 

kožní perfuze ovlivněna stupněm inzulínové rezistence. 

Hlavním výsledkem naší studie je nález, že porucha mikrovaskulární reaktivity u 

pacientů pouze s arteriální hypertenzí je srovnatelná s poruchou mikrovaskulární reaktivity u 

osob, u nichž je arteriální hypertenze součástí metabolického syndromu. S ohledem na tyto 

výsledky předpokládáme, že arteriální hypertenze je tou ze složek metabolického syndromu, 

která ovlivňuje mikrovaskulární reaktivitu nejvíce. Případně že mikrovaskulární změny stojí 

na počátku rozvoje arteriální hypertenze a u predisponovaných osob působí současně i na 

rozvoj inzulínové rezistence. 
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5.3.2. Ovlivnění mikrovaskulární reaktivity endokrinně podmíněnou hypertenzí a vliv 

normalizace krevního tlaku po odstranění příčiny hypertenze. 

5.3.2.1. Souhrn 

Arteriální hypertenze je jedním ze známých faktorů, které nepříznivě ovlivňují 

mikrovaskulární reaktivitu. V případě endokrinně podmíněné hypertenze je mikrocirkulace 

vystavena účinku zpravidla výrazně zvýšeného krevního tlaku, který rychle vede к poruše 

mikrovaskulární funkce. V tomto případě je zpravidla možné odstranit příčinu hypertenze i 

jejího nežádoucího účinku operačním odnětím zdroje. Cílem práce bylo porovnání účinku 

zvýšených hodnot krevního tlaku na mikrocirkulaci v případě esenciální hypertenze a 

jednotlivých druhů endokrinně podmíněné hypertenze. Dále jsme sledovali efekt normalizace 

krevního tlaku na mikrovaskulární reaktivitu po operačním odstranění zdroje hypertenzi vně 

působícího hormonu. 

Soubor pacientů a metody: Bylo vyšetřeno celkem 95 osob- 33 pacientů s endokrinně 

podmíněnou hypertnzí (17 osob s primárním hyperaldosteronizmem a 16 osob 

s feochromocytomem), 32 pacientů s esenciální hypertenzí a kontrolní skupina 30 zdravých 

normotenzních probandů. Všichni pacienti podstoupili vyšetření mikrovaskulární reaktivity 

metodou laserové dopplerovské průtokometrie s využitím testu postokluzivní reaktivní 

hyperemie po tříminutové okluzi a.brachialis (PORH) a testu termální hyperemie po zahřátí 

tkáně na 44°C (TH). Všichni pacienti byli vyšetřeni za azálních podmínek. U 9 pacientů 

s primárním hyperaldosteronismem a 8 pacientů s feochromocytomem bylo provedeno 

vyšetření mikrovaskulární reaktivity jednak před operací a poté s časovým odstupem několika 

měsíců po provedené adrenalektomii. 

Výsledky: Prokázali jsme sníženou mikrovaskulární reaktivitu u všech skupin hypertoniků ve 

srovnání s normotenzními kontrolami. Toto snížení bylo vyjádřeno ve všech sledovaných 
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parametrech, s výjimkou parametru termální hyperémie, kde nebyl rozdíl statisticky 

významný zřejmě vzhledem к velkému rozptylu hodnot. Relativně nejméně byla porucha 

mikrovaskulární reaktivity vyjádřena u osob s primárním hyperaldosteronizmem. Porucha 

mikrovaskulární reaktivity byla srovnatelná u jednotlivých skupin hypertoniků, bez ohledu na 

etiologii hypertenze. U pacientů s feochromocytomem přetrvávala porucha mikrovaskulární 

reaktivity i po adrenalektomii a po normalizaci krevního tlaku, u pacientů s primárním 

hyperaldosteronizmem byl po adrenalektomii zaznamenán trend к dalšímu zhoršení některých 

parametrů mikrovaskulární reaktivity, přestože krevní tlak se normalizval. 

Závěr: Z naší studie vyplývá, že dlouhodobě výrazně zvýšené hodnoty krevního tlaku 

nepříznivě ovlivňují mikrovaskulární reaktivitu srovnatelně u všech skupin hypertoniků ve 

srovnání se zdravými jedinci. V případě endokrinně podmíněné hypertenze normalizace 

krevního tlaku po odstranění zdroje hypertenzně působícího hormonu nevedla ani po několika 

měsících к normalizaci mikrovaskulární funkce, naopak v případě termální hyperémie byl 

zaznamenán trend к progresi poruchy mikrovaskulární reaktivity. 

5.3.2.2. Úvod 

Arteriální hypertenze je faktorem, který nepříznivě působí na vaskulární reaktivitu na 

úrovni resistenčních arterií ( Yugar- Toledo 2004) i mikrocirkulace ( Vicaut 1992, Wiliams 

1992, Cesarone 1992, Rossi 1997). Jedna z teorií vzniku esenciální hypertenze předpokládá, 

že strukturální změny v mikrocirkulaci a následný nárůst periferní vaskulární rezistence stojí 

na počátku změn, které vedou ke vzniku hypertenze (Noon 1997). Tuto teorii podporuje i 

zjištění, že změny v mikrovaskulární reaktivitě jsou přítomny i u normotenzních osob 

s familiární dispozicí к hypertenzi (Taddei 1992, Noon 1997, Maver 2000). 

V případě esenciální hypertenze nelze tedy přesně říci, zda změny vaskulární 

reaktivity jsou příčinou či důsledkem zvýšených hodnot krevního tlaku. U sekundární, 
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endokrinně podmíněné hypertenze jsou pak změny v mikrocirkulaci jistě sekundární. 

Mikrocirkulace je zde ale zřejmě ovlivněna nejen vlastní hypertenzí, ale i přímým účinkem 

pressorických hormonů, např. katecholaminů a aldosteronu. 

Specifikem endokrinně podmíněné hypertenze je i její reverzibilata. Po úspěšné 

adrenalektomii dochází zpravidla к normalizaci hodnot krevního tlaku. Je známo, že snížená 

mikrovaskulární reaktivita v důsledku hypertenze v těhotenství se normalizuje po porodu. 

(Foong, 2000). 

V této práci jsme se zaměřili na sledování mikrovaskulární reaktivity u pacientů 

s primárním hyperaldosteronizmem a feochromocytomem, kontrolním souborem byly potom 

osoby s esenciální hypertenzí a skupina normotenzních probandů. Část pacientů se sekundární 

hypertenzí byla vyšetřena i s odstupem několika měsíců po úspěšné adrenalektomii a po 

normalizaci krevního tlaku. Pokud je nám z literatury známo, porucha mikrovaskulární 

reaktivity u endokrinně podmíněné hypertenze nebyla dosud studována. 

5.3.2.3. Soubor pacientů a metody 

Studie se zúčastnilo celkem 95 osob. Třicet tři pacienti s endokrinně podmíněnou 

hypertenzí, z nichž u 17 byl diagnostikován primární hyperaldosteronizmus (PHA), u 16 byla 

potvrzena diagnóza feochromocytomu (FEO), byli zařazeni do této studie. Dále bylo 

vyšetřeno 32 pacientů s esenciální hypertenzí (EH) a 30 zdravých normotenzních osob jako 

kontrolní skupina (КО). Charakteristika souboru je uvedena v Tabulce 1 A. 
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Tabulka 1A. Charakteristika souboru- bazální hodnoty. 

Esenciální hypertenze Kontrolní skupina 
N 
Věk (roky) 
TKS (mmHg) 
TKD (mmHg) 
Trvání hypertenze (roky) 
Glykémie nalačno(mmol/l) 
GHbAlc (%) 
Celkový cholesterol (mmol/1) 
Triglyceridy (mmol/1) 
Kreatinin (umol/1) 

50 (29-69) 
157 ± 9 
99 ± 6 

14(3-31) 
5.3 ± 0 , 8 
5,1 ± 0 , 7 
5.4 ± 1,0 
1,3 ± 0 , 7 
84 ± 14 

32 30 
49 (24-71) 

122 ± 7 
76 ± 4 

4,9 ± 1,2 
5,0 ± 0 , 5 
5,2 ± 1,6 
1,4 ± 1,0 
79 ± 17 

Primární hyperaldosteronizmus Feochromocytom 
N 
Věk (roky) 
TKS (mmHg) 
TKD (mmHg) 
Trvání hypertenze (roky) 
Glykémie nalačno(mmol/l) 
GHbAlc (%) 
Celkový cholesterol (mmol/1) 
Triglyceridy (mmol/1) 
Kreatinin (umol/1) 

17 16 
52 (34-65) 
159 ± 21 
100 ± 12 

12(1-35) 
5.5 ± 1,2 
5.6 ± 0,7 
5,0 ± 1,1 
1,5 ± 0 , 7 
89 ± 19 

48 (23-70) 
147 ± 2 5 
89 ± 16 

4(0 ,5 -15) 
6,9 ± 1,9 
6,2 ± 1,2 
5,6 ± 1,2 
1,5 ± 0 , 9 
85 ± 14 

Hypertonici byli léčeni blokátory kalciových kanálů (21 ve skupině EH, 15 ve skupině 

PHA, 4 ve skupině FEO), betablokátory ( 12 ve skupině EH, 3 ve skupině PHA a 16 ve 

skupině FEO), АСЕ- inhibitory (13 ve skupině EH, 5 ve skupině PHA a 2 ve skupině FEO), 

spironolaktonem ( 2 ve skupině EH a 16 ve skupině PHA) a statiny ( 3 ve skupině EH, 6 ve 

skupině PHA a 3 ve skupině FEO). Tato terapie nebyla změněna v posledních dvou týdnech 

před vyšetřením mikrovaskulární reaktivity. 

Kožní mikrovaskulární reaktivita po stimulaci termickým a ischemickým podnětem 

byla stanovována metodou laserové dopplerovské průtokometrie. Metodika měření byla 

popsána výše ( 3.2.3.2.). 

U 9 pacientů s primárním hyperaldosteronismem a 8 pacientů s feochromocytomem 

bylo provedeno vyšetření mikrovaskulární reaktivity před operací a poté s časovým odstupem 

několika měsíců po provedené adrenalektomii. Charakteristika tohoto souboru je uvedena 

v tabulce 1B. 
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Tabulka IB. Charakteristika souboru- hypertonici před a po operaci. 

Primární hyperaldosteronizmus 
N 9 
Věk ( roky) 52 (34-65) 
Trván í hypertenze (roky) 9 ,5(1-20) 
Vyšetření po operaci (měsíce) 13 (4-27) 

Před operací Po operaci p 
TKS(mmHg) 155 ± 2 3 140 ± 2 2 0,068 
TKD (mmHg) 99 ± 14 83 ± 9 0,004 
Glykémie nalačno (mmol/1) 5,4 ± 0,9 5,4 ± 0,8 NS 
GHbAlc (%) 5,6 ± 0 , 8 5,6 ± 0 , 6 NS 

Feochromocytom 
N 8 
Věk (roky) 49(26-71) 
Trvání hypertenze (roky) 4,2 (0,5-10) 
Vyšetření po operaci (měsíce) 16 (6-27) 

Před operací Po operaci p 
TKS (mmHg) 144 ± 19 130 ± 10 0,039 
TKD (mmHg) 88 ± 1 4 81 ± 10 0,092 
Glykémie nalačno (mmol/I) 7,6 ± 2,3 4,8 ± 0,7 0,006 
GHbA 1 с (%) 6,6 ± 1,4 5,4 ± 0,8 0,039 

Výsledky mikrovaskulární reaktivity byly vyjádřeny jako průměr ± SD. Ke statistické 

analýze byla použita oneway ANOVA a párová srovnání podle Shaffého a Tamhane. 

5.3.2.4. Výsledky 

Všechny skupiny hypertoniků i kontrolní skupina se věkově nelišily ( Tabulka 1 A). U 

všech třech skupin hypertoniků byl zjištěn signifikantně vyšší systolický i diastolický krevní 

tlak. Délka trvání arteriální hypertenze byla signifikantně nižší ve skupině pacientů 

s feochromocytomem ve srovnání se skupinou osob s primárním hyperaldosteronizmem a 

esenciální hypertenzí. U skupiny pacientů s feochromocytomem byla významně vyšší 

průměrná hodnota glykémie nalačno i glykovaného hemoglobinu ve srovnání s ostatními 

skupinami. 

Obě podskupiny hypertoniků, kteří byli sledováni před a po úspěšné adrenalektomii 
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byly věkově srovnatelné. U operovaných pacientů s primárním hyperaldosteronismem byla 

délka trvání hypertenze hraničně významně vyšší než u oparovaných pacientů 

s feochromocytomem. Hodnoty systolického i diastolického tlaku byly srovnatelné. Po 

operaci došlo u obou skupin ke snížení hodnot krevního tlaku ( Tabulka 1B). Toto snížení 

bylo statisticky významné u systolického krevního tlaku ve skupině FEO a u diastolického 

krevního tlaku ve skupině PHA, ostatní hodnoty statistické významnosti těsně nedosahovaly. 

Ve skupině pacientů s feochromocytomem došlo po operaci к signifikantnímu poklesu hodnot 

glykémie nalačno a glykovaného hemoglobinu. 

Výsledky mikrovaskulární reaktivity jsou uvedeny v tabulce 2A. 

Tabulka 2A. Výsledky mikrovaskulární reaktivity- bazální hodnoty. 

EH PHA FEO КО 
PORHmax(PU) 31,88 ± 13,02** 34,81 ± 13,75* 37,00 ± 21,20 48,36 ± 1 4 , 7 6 

PORH/t (PU/s) 2,17 ±1 ,25*** 2,76 ± 2 , 0 3 2,11 ±1 ,34** 4,09 ±1 ,81 

THmax (PU) 85, 75 ± 4 4 , 6 4 94,12 ± 52,57 89,00 ± 47,26 110,50 ± 2 3 , 5 7 

TH/t (PU/s) 0,99 ± 0,54*** 1,44 ± 1 , 0 8 1,09 ± 0,68** 1,72 ± 0 , 2 4 

* p < 0 , 0 5 , * * p < 0 , 0 1 * * * p < 0 , 0 0 1 

Mikrovaskulární reaktivita je u všech skupin hypertoniků nižší než u zdravých kontrol. 

V případě parametru TH nedosahoval tento rozdíl statistické významnosti u žádné ze skupin 

hypertoniků. Předpokládáme, že je to zapříčiněno zejména velkou variabilitou hodnot. Ve 

skupině EH byly všechny ostatní parametry mikrovaskulární reaktivity významně nižší než u 

skupiny КО. Ve skupině FEO bylo PORH/t a TH/t významně nižší, u PORHmax vztah těsně 

nedosahoval statistické významnosti. Ve skupině PHA byly hodnoty mikrovaskulární 

reaktivity ze všech skupin hypertoniků relativně nejvyšší, srovnatelné se skupinou kontrol, 
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pouze v případě PORH byla hodnota významně nižší. Mezi skupinami hypertoniků nebyl 

prokázán v parametrech mikrovaskulární reaktivity významný rozdíl ( Graf 3). 

Po úspěšné adrenalektomii se ve skupině FEO hodnoty mikrovaskulární reaktivity 

nezměnily, ve skupině PHA došlo v obou parametrech termální hyperémie (THmax i TH/t) 

к dalšímu snížení reaktivity. Tyto výsledky jsou uvedeny v tabulce 2B 

Nebyla zaznamenána závislost míry poklesu parametrů mikrovaskulární reaktivity na 

velikosti časového odstupu od adrenalektomie. 

Tabulka 2B. Výsledky mikrovaskulární reaktivity- hypertonici před a po operaci. 

Primární hyperaldosteronizmus 

PORHmax (PU) 

PORH/t (PU/s) 

THmax (PU) 

TH/t (PU/s) 

Před operací 

38,17 ± 19,87 

3,32 ± 2,62 

88,89 ± 5 7 , 1 2 

1,26 ± 0 , 9 7 

Po operaci 

26,66 ± 6,41 * 

1,33 ± 0 , 6 5 * 

74,74 ± 46,07 

0,74 ± 0 , 3 8 

P 

0,045 

0,036 

0,41 

0,10 

Feochromocytom 

PORHmax (PU) 

PORH/t (PU/s) 

THmax (PU) 

TH/t (PU/s) 

Před operací 

31,64 ± 14,4 

2,03 ± 1,16 

89,85 ± 52,57 

1,11 ± 0 , 7 7 

Po operaci 

34,14 ± 2 4 , 9 5 

2,20 ± 1,92 

83,00 ± 45,67 

0,89 ± 0,53 

P 

0,77 

0,85 

0,79 

0,50 
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5.3.2.5. Diskuse 

Naše práce prokázala, že dlouhodobě zvýšené hodnoty krevního tlaku nepříznivě 

ovlivňují mikrovaskulární reaktivitu bez ohledu na to, jaká je příčina arteriální hypertenze, 

zda se jedná o esenciální hypertenzi či sekundární, endokrinně podmíněnou hypertenzi při 

primárním hyperaldosteronizmu či při feochromocytomu. Pouze v případě primárního 

hyperaldosteronizmu nedosahovalo snížení mikrovaskulární reaktivity při termální hyperemii 

statistické významnosti ve srovnání s normotenzními kontrolami, podílí se na tom ale zřejmě 

velký rozptyl hodnot a relativně malý počet osob v tomto souboru. 

Ani odstranění zdroje hormonu a normalizace krevního tlaku nevedly u pacientů 

s endokrinně podmíněnou hypertenzí к normalizaci parametrů mikrovaskulární reaktivity. 

V případě primárního hyperaldosteronizmu došlo s časovým odstupem dokonce к dalšímu 

zhoršení mikrovaskulární reaktivity. 

Porucha mikrovaskulární reaktivity je přítomna u pacientů s esenciální hypertenzí 

(Cupisti 2000) i u zdravých osob s pozitivní rodinnou anamnézou hypertenze (Taddei 1992, 

Noon 1997).). Arteriální hypertenze je charakterizována zvýšením periferní cévní rezistence , 

za níž je zodpovědná zejména mikrocirkulace (Gasser 1992, Prasad 1995, Antonios 1999). 

Mikrovaskulární hypotéza rozvoje arteriální hypertenze předpokládá, že funkční a později 

strukturální změny mikrocirkulace mohou způsobí zvýšení periferní cévní resistence a jsou 

tak příčinou vzniku arteriální hypertenze (Folkow 1982, Maver 2000). 

V případě esenciální hypertenze stojí tedy na počátku funkčních změn mikrocirkulace 

genetická predispozice. Pokud je původně intaktní mikrocirkulace vystavena dlouhodobému 

působení zvýšených hodnot krevního tlaku z jiné příčiny, dochází též nejprve к funkčním a 

posléze strukturálním změnám, které vyústí v poruchu reaktivity. To je tedy zřejmě 

podkladem snížené mikrovaskulární reaktivity v případě endokrinně podmíněné hypertenze. 

Pokud je mikrocirkulace vystavena působení hypertenzích hodnot krevního tlaku po časově 
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omezenou dobu, jsou změny v mikrocirkulaci a její reaktivitě ještě reverzibilní. Tak je tomu 

například u žen s hypertenzí v těhotenství, které mají během těhotenství abnormální kožní 

vaskulární reaktivitu normalizující se po porodu (Foong, 2000). 

V naší studii bylo ale trvání hypertenze řádově několik let. Zajímavé je, že v případě 

pacientů s feochromocytomem, u nichž byla průměrná dobra trvání hypertenze kratší, došlo 

к výraznější alteraci mikrovaskulární reaktivity než u pacientů s primárním 

hyperaldosteronismem, u nichž byla mikrocirkulace vystavena působení hypertenze po delší 

dobu. Zdá se tedy pravděpodobné, že mikrocirkulace je ovlivněna nejen vlastními vyššími 

hodnotami krevního tlaku, ale i přímým působením katecholaminů či aldosteronu. Tento 

předpoklad podporují i nálezy u pacientů s jaterní cirhózou, u nichž kožní perfuze na prstě 

negativně korelovala s hladinami noradrenalinu, aldosteronu i plazmatickou reninovou 

aktivitou ( Seino 1993). 

Vliv katecholaminů na mikrocirkulaci je rozdílný. Zatímco v případě kožní perfuze je 

v důsledku vyšších hladin noradrenalinu snížená, perfuze žaludeční sliznice se naopak 

zvyšuje ( Wollersheim, 1991, Morelli, 2005). Kožní mikrocirkulace je tedy v důsledku 

excesívní periferní vasokonstrikce ovlivňována působením katecholaminů spíše negativně, jak 

bylo opakovaně prokázáno. U pacientů s feochromocytomem dochází v průběhu operace při 

manipulaci s tumorem к prudkému poklesu mikrovaskulární reaktivity (Mikasa, 2004), 

bezprostředně po jeho odstranění se kožní perfuze naopak normalizovala (Sakuragi 1996). 

Při úvodu do epidurální anestezie, kdy dochází к blokádě sympatiku byl rovněž pozorován 

vzestup bazální kožní perfuze ( Spence 1972, Sessler 1988). 

U pacientů s feochromocytomem bylo v našem souboru snížení mikrovaskulární 

reaktivity nejvýraznější ze všech skupin hypertoniků i přesto, že doba trvání hypertenze u 

nich byla nejkratší. Po odstranění feochromocytomu nedošlo v našem souboru к žádné změně 

v parametrech mikrovaskulární reaktivity, naopak v jiných studiích bylo prokázáno zvýšení 
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kožní perfuze po odstranění nádoru, podle některých autorů se dokonce jedná o citlivější 

ukazatel úplného odstranění feochromocytomu než je pokles krevního tlaku (Sakuragi 1996). 

Tento fakt lze vysvětlit relativně delším trváním hypertenze v našem souboru pacientů 

s feochromocytomem, takže změny v mikrocirkulaci již byly v době operace ireverzibilní. U 

něketrých pacientů se pravděpodobně jednalo o feochromocytom, který vznikl v terénu 

esenciální hypertenze. Dalším vysvětlením, které se nabízí, je otázka délky působení 

vysokých hodnot krevního tlaku na mikrocirkulaci. U feochromocytomu je hypertenze 

typicky záchvatovitá. Průměrné hodnoty krevního tlaku v našem souboru byly sice jistě 

zvýšené, ve srovnání s pacienty s esenciální hypertenzí a s primárním hyperaldosteronizmem 

byly ale nejnižší. Je tedy možné, že excesívní vzestup na extrémně zvýšené hodnoty krevního 

tlaku poškozuje mikrocirkulaci více než dlouhodobé vystavení hodnotám pouze průměrně 

zvýšeným. 

Na rozdíl od účinku katecholaminů na vaskulární reaktivitu je účinek aldosteronu 

v literatuře popisován velice zřídka. Na úrovni resistenčních arterií aldosteron, nezávisle na 

svém hypertenzním účinku zhoršuje vaskulární reaktivitu supresí syntézy NO (Ikeda 1995). 

U pacientů s primárním i sekundárním hyperaldosteronizmem ( při renovaskulární hypertenzi) 

byla popsaná snížená vasodilatace závislá na endotelu zjištěná pletyzmograficky (Taddei 

1993), naopak léčba antagonistou aldosteronu, spironolaktonem, vedla ke zlepšení vaskulární 

funkce (Farquharson 2000). Na úrovni mikrocirkulace byla popsána inverzní závislost kožní 

perfuze a hladin aldosteronu pouze u pacientů s jaterní cirhózou, nikoliv u zdravých osob 

(Seino 1993). 

V našem souboru byla u pacientů s primárním hyperaldosteronizmem porucha 

mikrovaskulární reaktivity bazálně vyjádřena nejméně ze všech skupin hypertoniků, 

v některých parametrech byly hodnoty dokonce srovnatelné se zdravými osobami. Tento 

nález je překvapivý zejména proto, že průměrné hodnoty krevního tlaku byly v této skupině 
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nej vyšší a trvání hypertenze relativně dlouhé. Je ale možné, že tento výsledek je do určité 

míry ovlivněn velkou variabilitou a relativně malým počtem osob v tomto souboru. 

S odstupem jednoho roku po operaci došlo v případě pacientů s primárním 

hyperaldosteronizmem к dalšímu zhoršení mikrovaskulání reaktivity. Zdá se tedy, že změny 

v mikrocirkulaci, které jsou hypertenzí „ nastartovány" , progredují i v případě, že se hodnoty 

krevního tlaku podaří snížit. 

Hlavním výsledkem této práce je zjištění, že mirkocirkulace je nepříznivě ovlivňována 

dlouhodobě zvýšenými hodnotami krevního tlaku, a to bez ohledu na příčinu jeho zvýšení, ve 

srovnatelném rozsahu u esenciální i u endokrinně podmíněné hypertenze. Pokud trvá 

hypertenze několik let, dochází v mikrocirkulaci к ireverzibilním změnám. Potom ani po 

úspěšné operaci, při níž je odstraněn zdroj hormonu působícího hypertenzi, a po normalizaci 

krevního tlaku nedochází к normalizaci mikrovaskulární reaktivity. 
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6. Souhrn / Závěr 

Diabetes mellitus, hypercholesterolémie a arteriální hypertenze jsou základními, dobře 

známými rizikovými faktory aterosklerózy, nejčastější choroby postihující velké cévy. Cílem 

naší práce bylo zjistit, jakým způsobem ovlivňují tyto rizikové faktory mikrocirkulaci. Mohli 

bychom předpokládat, že cévy toho nejmenšího kalibru budou к působení škodlivých vlivů 

nejcitlivější a že tedy porucha na úrovni mikrocirkulace bude časným ukazatelem poškození 

cévního systému. Tato práce ale ukazuje, že působení jednotlivých rizikových faktorů na 

mikrocirkulaci je odlišné, na rozdíl od relativně uniformního působení na úrovni velkých cév. 

V případě diabetes mellitus se z hlediska mikrocirkulace jedná o dvě zcela odlišné 

nozologické jednotky. Diabetes mellitus 1. a 2. typu mají sice z hlediska mikrovaskulárních i 

makrovaskulárních komplikací stejný patogenetický základ, dlouhodobě působící 

hyperglykémii, jejich vliv na mikrovaskulární reaktivitu je ale rozdílný. V případě diabetu 

1.typu je porucha mikrovaskulární reaktivity pozdní a koreluje s přítomností a tíží nejčastější 

mikrovaskulární komplikace, periferní neuropatie. U diabetu 2.typu je naopak 

mikrovaskulární reaktivita postižena již v časných stádiích choroby a s přítomností ani tíží 

neuropatie nesouvisí. V případě hypercholesterolémie je mikrovaskulární reaktivita porušena 

až u pacientů s manifestním aterosklerotickým postižením, zatímco u osob s těžkou 

hypercholesterolémií, ale dosud bez makrovaskulárních komplikací je mikrovaskulární 

reaktivita normální, dokonce mírně vyšší než u zdravých osob. Nejvýrazněji ze sledovaných 

faktorů ovlivňovala mikrovaskulární reaktivitu arteriální hypertenze. Účinek zvýšených 

hodnot krevního tlaku byl uniformní, bez ohledu na etiologii hypertenze a porucha 

mikrovaskulrní reaktivity přetrvávala, případně i progredovala i po odstranění zdroje 

pressorického hormonu a normalizaci krevního tlaku. 

Lze tedy říci, že klasické rizikové faktory aterosklerózy jako diabetes mellitus, 

hypercholesterolémie a arteriální hypertenze ovlivňují mikrovaskulární reaktivitu, jejich 
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působení je poněkud pestřejší než na úrovni velkých cév a porucha mikrovaskulární reaktivity 

rozhodně není časným ukazatelem postižení cévního systému, než jak jsme původně 

předpokládali. 

7. Summary 

Diabetes mellitus, hypercholesterolaemia and arterial hypertension are the best known 

risk factors of atherosclerosis- the most common macrovascular disease. The aim of our work 

was to asses influence of this risk factors on microcirculation. We supposed, that the smallest 

vessels are the most sensitive to the noxious influence and that microvascular disorder will be 

early indicator of vascular impairment. Our work has shown, that risk factors influence on 

microcirculation is completely different, in the contrast with relatively uniform influence on 

macrovaslular level. 

Diabetes mellitus presents two completely different entities, from the microvascular 

point of view. Pathogenesis of microvascular and macrovascular complications in Type 1 and 

Type 2 diabetes mellitus is the same- it is the long- term hyperglycaemia, but it's influence on 

microvascular reactivity is completelly different. In Type 1 diabetic patients, microvascular 

reactivity impairment develops later, and it is in correlation with presence and severity of the 

most common microvascular complication- peripheral neuropathy. On the contrary, in Type 2 

diabetes mellitus microvascular reactivity impairment occures in early stage of this dissease 

and is not connected with presence and severity of peripheral neuropathy. 

In patients with hypercholesterolaemia, mircovascular reactivity impairment occures 

late, at the time, when severe macrovascular atherosclerotic changes are present. In persons 

with severe hypercholesterolaemia, but still without macrovascular complications is 

microvascular reactivity normal, even a bit higher than in healthy persons. 
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The most expressed influence on microvascular reactivity was found in patients with 

arterial hypertension. The effect of high blood pressure values was the same in all 

hypertensives, regardless of the ethiology of hypertension- microvascular reactivity 

impairment was the same in essential hypertension, primary hyperaldosteronism and 

pheochromocytoma. In case of secondary hypertension, lower mircovascular reactivity took 

continue or progressed even after successfull removal of pressoric hormone source and blood 

pressure normalization. 

The best known risk factors of atherosclerosis- diabetes melitus, 

hypercholesterolaemia and arterial hypertension- influences microvascular reactivity as well. 

Their acting on the level of microcirculation is a bit different than in macrocirculation. 

Microvascular disorder is not an early marker of vascular impairment, as we previously 

supposed. 
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8. Seznam použitých zkratek 

ATP adenosintrifosfát 
AV arteriovenózní 
CBV rychlost průtoku kapilárami (capillary blood cell velocity) 
cGMP cyklický guanosinmonofosfát 
CGRP (calcitonin gene related peptide) 
EH esenciální hypertenze 
ЕТд, ETb receptory pro endotelin typu А, В 
ET-1 endotelin typu 1 
FEO feochromocytom 
HDL lipoproteiny o vysoké denzitě ( high density lipoproteins) 
HMG- CoA hydroxymetylglutarylkoenzym A 
ICHDK ischemická choroba dolních končetin 
ICHS ischemická choroba srdeční 
LDL lipoproteiny o nízké denzitě (low density lipoproteins) 
L-NAME № - nitro- arginine- methyl- ester 
MS metabolický syndrom 
Na+- K+ pumpa (Na/K-ATP-áza)- iontový kanál transportující Na+ a K+ ionty v závislosti na 

přítomnosti energie ve formě ATP 
NO oxid dusnatý 
NOS sysntáza oxidu dusnatého 
PHA primární hyperaldosteronismus 
PORH postokluzívní reaktivní hyperémie 
PORHmax maximální vzestup perfúze při postokluzívní reaktivní hyperémii 
PORH/t rychlost vzestupu perfúze při postokluzívní reaktivní hyperémii 
PU perfúzní jednotak 
PU/s perfúzní jednotka za sekundu 
Tc02 transkutánní parciální tlak kyslíku 
TH termální hyperémie 
THmax maximální vzestup perfúze při termální hyperémii 
TH/t rychlost vzestupu perfúze při termální hyperémii 
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