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I. Mikrovaskulární reaktivita a její stanovení 

1.1. Východisko 

Mikrovaskulární reaktivita j e ukazatelem funkčního stavu 

kapilárního řečiště. Většinou stanovujeme reaktivitu kožních kapilár, která 

je dobře přístupným ukazatelem reaktivity kapilár v organizmu obecně, 

neboť tato porucha bývá zpravidla generalizovaná. Mikrovaskulární 

reaktivita je ovlivňována řadou faktoru, které jsou většinou současné i 

faktory přispívajícími к progresi aterosklerotického procesu ve velkých 

cévách. Mezi základní patří diabetes mellitus. hypercholesterolémie a 

arteriální hypertenze. 

1.2. Morfologie kožní mikrocirkulace 

Mikrocirkulace sestává ze dvou základních typů kapilár-

termoregulačních a nutritivních. Nutritivní kapiláry tvoří asi 15% kapilární 

síté. Jsou uloženy nejpovrchněji, vytvářejí kličky, které v papilách zasahují 

až к epidermis a zajišťují výživu kůže. Jejich zobrazení j e možné pomocí 

videokapilaroskopie. O néco hlouběji, subpapilárnč. jsou uloženy kapiláry 

termoregulační, které tvoří asi 85% kapilárního lůžka. Obsahují 

arteriovenózní anastomózy, které hrají hlavní roli v termoregulaci (Forst 

1997). Jde o tu část mikrocirkulace. která j e postižena při vyšetření laser 

dopplerovskou prútokometrií. 
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1.3. Reaktivita kožní mikrocirkulace 

Reaktivita kožních kapilár j e ovlivňována neurogenními reflexy a 

lokálními humorálními faktory, tyto mechanizmy jsou vzájemně provázané. 

Jedním ze základních humorálních vasodilatačních mechanizmů 

j e oxid dusnatý (NO), vasodilatace j e v tomto případě způsobena relaxací 

hladké svaloviny cévy. Podobné biologické vlastnosti i mechanizmus 

účinku jako N O mají vasodilatačně působící prostanoidy. zejména PGI2 

Někteří autoři považují P G b z a zásadní mediátor endotel- dependentní 

vaskulární reaktivity v případě mikrocirkulace a přisuzují mu větší význam 

než N O ( Binggeli 2003). Endoteliální buňky syntetizují vedle 

vasodilatačních působků i látky působící vasokonstrikčně, nejvýznamnější 

z nich j e peptid endothelin-l (ET-1). Na druhou stranu může ET-I nepřímo 

způsobit neurogenní vasodilataci- vazba ET-1 na receptory nocicepěních 

vláken vede к lokálnímu uvolnění N O a vasodilataci (Wenzel 1998). 

Neurogenní regulace kožního průtoku j e komplexní a zahrnuje jak 

dlouhá descendentní autonomní vlákna, která zprostředkují centrální 

reflexní kontrolu cévního tonu, tak i krátké reflexní oblouky na úrovni 

míchy (Coffmann 1988). Regulace kožního průtoku j e zajišťována 

rozdílnými mechanizmy v apikální ( neochlupené) kůži, kde j e cévní tonus 

ovlivňován zejména tonem sympatiku a v non- apikální ( ochlupené) kůži, 

kde se více uplatňují nociceptivní aferentní vlákna (tenká C- vlákna) 

(Lawson 1996). 
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1.4. Vyšetření mikrovaskulární reaktivity 

Na rozdíl od rezistenčních arterii. u nichž jsou к vyšetření 

reaktivity používány zejména sonografické a pletyzmografické metody, 

v případě vyšetření reaktivity mikrocirkulace mají zásadní postavení laser 

dopplerovská prutokometrie. transkutánní oximetrie a kapilaroskopie. 

Zatímco laser dopplerovská technika má schopnost postihnout reaktivitu 

termoregulačního řečištč. kapilaroskopie a transkutánní oximetrie jsou 

metodami к vyšetření reaktivity řečištč nutritivního (l laak 2001). 

1.4.1. Laser dopplerovská průtokometrie 

Laser dopplerovská sonda j e připevnčna na mčřeném místč- na 

předloktí, prstč horní či dolní končetiny. V sondě j e optickým vláknem 

veden červený laserový paprsek o vlnové délce 780 nm do kůže. Proniká do 

hloubky 1-2 mm. v níž se nachází kapilární řečištč. Tam je zčásti pohlcen, 

zčásti se odráží. Odrazem od pohybujících se krevních elementů dochází 

к Dopplerovu posunu vlnové délky, který j e přímo úměrný počtu a rychlosti 

pohybujících se krvinek. Odražený paprsek je potom detekován druhým 

optickým vláknem v sondě. Výsledkem je perfúze tkáně udávaná 

v arbitrárnč stanovených perfúzních jednotkách. Vzhledem к rozsahu 

detekovatelného posunu vlnové délky (20 Hz- 20 kHz) j e laser doppler 

vhodnou metodou к měření kapilární perfúze ( llaak 2001. Binggeli 2003). 

Reaktivita kapilárního řečiště j e důležitějším ukazatelem 

funkčního stavu než pouhý bazální průtok. Proto využíváme laser 
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dopplerovského vyšetření v dynamických testech vaskulární reaktivity. 

Většinou se jedná o testy vasodilatační. vzáeněji vasokonstrikční. Mezi 

nejčastěji požívané patří postokluzívní reaktivní hyperémie, při níž j e 

vazadilatačním podnětem ischémic navozená okluzí přívodně tepny. Při 

termální hyperémii j e vazodilatace navozena zahřátím tkáně na teplotu 40-

44°C. Vasodilatace může být dále navozena iontoforézou vazoaktivně 

působících látek. Nejčastěji j e používána iontoforéza acetylcholinu. 

endogenního neurotransmitteru. který j e endotel- dependentním 

vasodilatátorem (Khan 2003). dále iontoforéza nitroprussidu sodného 

(Cupisti 2000) či isoprenalinu. neselektivního (3- agonisty ( Algotsson 1996. 

2002), které testují endotel- independentní funkci. 

1.5. Použitá metodika 

К vyšetření mikrovaskulární reaktivity byl použit laser 

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 laser 

dopplerovské sondy na předloktí, zpravidla na levé horní končetině. Je 

věnována pozornost tomu. aby sonda nebyla umístěna nad viditelnou větší 

cévu . vlasový folikul či pigmentový névus. Pro teplotní stabilizaci tkáně je 

sonda zahřáta na 32°C. Vlastní měření sestává z měření klidové perfúze a 

z testů zvýšení perfúze po vasodilatačním podnětu. Byl použit test 

postokluzivní reaktivní hyperemie (PORH). kdy j e sledován nárůst perfúze 
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po tříminutové okluzi a.brachíalis manžetou tonometru nafouknutou na 

suprasystolický tlak. Dále byl použit test termální hyperemie ( I II), při 

němž j e vasodilatačním podnčtem zahřátí tkáně na teplotu 44°C. 

Hodnocena byla velikost vzestupu perfúze nad bazální hodnotu 

(PORHmax, Thmax) a rychlost vzestupu perfúze (PORH/t a TH/t). 

1.6.Ovlivnění mikrovaskulární reaktivity rizikovými faktory 

Porucha mikrovaskulární reaktivity byla opakovaně prokázána u 

diabetiku 1. i 2. typu (Stansberry, 1997. Stevens. 1991). U pacientu 

s periferní neuropatií j e snížení mikrovaskulární reaktivity výraznější 

(Stevens, 1991. Young. 1996). Periferní neuropat ie je příčinou zhoršené 

mikrovaskulární reaktivity nejen u diabetiků, ale i v případě neuropatií 

jakékoliv j iné etiologie (Stevens 1992. Young 1996.). Neuropatické změny 

mohou přispívat к poruše mikrovaskulární reaktivity, a to zejména při 

poškození nervových vláken typu С (Arora. 1998). 

I u zdravých jedinců bez přítomnosti hypereholesterolémie j e 

mikrovaskulární reaktivita ovlivněna hladinami lipidů- mikrovaskulární 

reaktivita negativně koreluje s hladinou celkového cholesterolu a 

s hladinou triglyceridů ( Algotsson 1996). U pacientů s 

hypercholesterolémií opakovaně prokázána porucha mikrovaskulární 

reaktivity ( Binggeli 2003). Léčba statiny měla potom příznivý efekt- došlo 

po ní ke zlepšení vaskulární reaktivity ( Khan 1999. Haak 2001, Binggeli 
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2 0 0 3 ) . toto zlepšení bylo nezávislé na snížení hladiny lipidů (Wiliams 

1998). jedná se tedy zřejmě o přímý účinek statinů na cévní stěnu 

Arteriální hypertenze j e dalším faktorem, který zhoršuje 

vaskulární reaktivitu na úrovni kožní mikrocirkulace. (Cupisti 2000). Ve 

srovnání s diabetiky a pacienty s hyperlipidémií j e problém 

mikrovaskulární reaktivity u hypertoniků zmiňován relativně zřídka. 

2. Cíle práce 

К objasnění poruch mikrocirkulace u pacientů s diabetem 

mellitem byli vybráni diabetici 1. a 2. Cílem práce bylo zjistit, jaký je vztah 

mezi poruchou mikrovaskulární reaktivity a periferní diabetickou neuropatií 

a zda j e 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 hypercholesterolémií j e porucha mikrovskulární reaktivity časným 

postižením, které předchází rozvoj aterosklerotických změn. Dále j sme 

zjišťovali, zda j e porucha mikrovaskulární reaktivity reverzibilní po 

normalizaci hladin cholesterolu v důsledku podávání statinů. 

К objasnění poruch mikrovaskulární reaktivity u arteriální 

hypertenze byli vybráni pacienti s esenciální hypertenzí, která byla 
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v některých případěch součástí metabolického syndromu a dále pacienti se 

sekundárně podmíněnou hypertenzí při primárním hyperaldosteronizmu a 

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

mikrovaskulární reaktivity j e rozdílná u pacientu s esenciální hypertenzí 

srovnání s osobami s metabolickým syndromem, u nichž je mikrocirkulacc 

vedle hypertenze ovlivňována i dalšími faktory. Dalším cílem bylo zjistil, 

z d a j e porucha mikrovaskulární reaktivita rozdílná u pacientu s esenciální a 

sekundárně podmíněnou hypertenzí a z d a j e tato porucha v případě 

sekundární hypertenze reverzibilní po odstranění zdroje presorického 

hormonu. Mikrovaskulární reaktivita u pacientů se sekurndární hypertenzí 

nebyla dosud studována. 
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3. Vlastní výsledky 

3.1. Vztah mezi periferní diabetickou neuropath' a mikrovaskulární 

reaktivitou u diabetiků 1. a 2. typu. 

Cíl studie 

Cílem studie bylo sledování rozdílů ve vztahu periferní diabetické 

neuropatie a poruch mikrovaskulární reactivity u diabetiků I. a 2. typu. 

Metody 

Do studie bylo zařazeno 28 diabetiků 1. typu a 37 diabetiků 

2.typu. Tyto skupiny byly dále rozděleny na pacienty s periferní neuropatií 

a bez neuropatie ( 10/18 u diabetiků 1 .typu a 25/12). Kontrolní skupina 

obsahovala 18 a 25 zdravých osob odpovídajícího věku a BMI. Přítomnost 

periferní diabetické neuropatie byla stanovena vyšetřením biothesiometrem-

jednalo se o osoby s prahem vibračního čití nad 20V. К vyšetření 

mikrovaskulární reactivity byla použita metoda laser dopplerovské 

průtokometrie v testech postokluzivní reaktivní hyperémie a termální 

hyperémie. V obou testech byla hodnocena velikost vzestupu perfůze nad 

bazální hodnotu (PORHm a x THm a x) a rychlost, s jakou к tomuto vzestupu 

dochází (PORHm a s / t THma!1/t). Ke statistickému zpracování byly použity 

následující metody: stanovení šikmosti, konfidenění interval pro medián. 

Kruskall- Wallisův test a Spearmanova korelační analýza. 

Results 
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Mikrovaskulární reaktivita u diabetiků l.typu bez 

periferní neuropatie byla srovnatelná s hodnotami u zdravých osob a byla 

signifikantně vyšší než u diabetiků l.typu s neuropatií ve všech testovaných 

parametrech ( P O R b W 64 (40; 81) PU vs. 24 ( 17; 40) PU. pO.OOl . 

PORI W t , : 5.41 (2.69; 8.18) PU/s vs. 1.21 ( 0 .69:2 .5) PU/s, p<0.00l . 

THm a x 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, p<0.001). Naopak ve skupině 

diabetiků 2.typu nebyl rozdíl mezi osobami s periferní neuropatií a bez 

neuropatie (PORHm a x: 48 ( 30; 60) PU vs. 49 ( 36; 57) PU, NS, PORHm a x / t , ; 

3.46 (2.15; 5.19) PU/s vs. 3.29 ( 2.45; 4.8) PU/s, NS, THm a x ; 95 ( 78; 156) 

PU vs. 9 7 ( 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 diabetiků 2.typu byla 

mikrovaskulární reaktivita srovnatelná s kontrolní skupinou zdravých osob. 

U diabetiků l.typu byla zjištěna inverzní korelace mezi 

hodnotami mikrovaskulární reaktivity a prahem vibračního čití j ako 

ukazatele tíže periferní neuropatie, u diabetiků 2.typu tato závislost zjitěna 

nebyla. 

Diskuze a závěr 

V naší studii j sme prokázali významnou závislost periferní 

diabetické neuropatie a mikrovaskulární reaktivity u diabetiků l.typu. Na 

rozdíl od předchozích studií (Bornmyr et al., 1997), j sme nepozorovali 

poruchu mikrovaskulární reaktivity u diabetiků l.typu bez periferní 
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neuropatie, naopak přítomnost periferní neuropatie značila těžkou 

poruchu mikrovaskulární reaktivity. Hodnoty mikrovaskulární reaktivity u 

diabetiků l.typu inverzně korelovaly s prahem vibračního čití 

Mikrovaskulární reaktivita v naší skupině diabetiků 2.typu s 

periferní neuropatií i bez neuropatie byla srovnatelná s hodnotami v 

kontrolní skupině. U diabetiků 2.typu j sme dále neprokázali žádný vztah 

mezi hodnotami mikrovaskulární reaktivity a prahem vibračního čití. na 

rozdíl od předchozích prací (Aso et al., 1997). 

Prokázali jsme, že u diabetiků l.typu existuje úzký vztah mezi 

periferní diabetickou neuropatií a poruchou mikrovaskulární reaktivity. 

Předpokládáme tedy, že u diabetiků l.typu hrají cévní změny podstatnou 

roli v patogenezi periferní neuropatie. Naopak, u diabtiků 2.typu j sme 

neprokázali žádný vztah mezi periferní neuropatií a mikrovaskulární 

reaktivitou. Zdá se, že u těchto osob j e patogeneze neuropatie ovlivněna 

spíše metabolickými faktory. 

3.2. Mikrovaskulární reaktivita u pacientů s těžkou 

hypercholesterolémií, vliv léíby atorvastatinem. 

Cíl studie 

Hypercholesterolémie j e 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 
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alespoň zčásti reverzibilní při podávání statinu. Cílem naší studie bylo 

ovčření této hypotézy. 

Metody 

Do studie bylo zařazeno 27 pacientů s téžkou 

hypercholesterolémií. ale dosud bez projevů manifestní aterosklerózy. 

Kontrolní soubor tvořila skupina 26 zdravých osob. Vyšetření 

mikrovaskulární reaktivity bylo provedeno metodou laser dopplerovské 

průtokometric, která byla popsána výše. Pacienti s hypercholesterolémií 

byli léčeni atorvastatinem v dávce 20 mg dennč. Vyšetření mikrocirkulace 

bylo provedeno před zahájením léčby a po 10 týdnech 

Výsledky byly vyjádřeny jako průměr ± SD. Rozdíly mezi 

skupinami hyperlipidemických pacientů a kontrol byly testovány pomocí 

Mann-Whitney U testu; hodnoty před a po léčbč byly porovnány pomocí 

Wilcoxonova párového testu. Dále byla použita Spearmanova korelační 

analýza ke zjištění případných vztahů jednotlivých sledovaných parametrů. 

Výsledky 

Bazální hodnoty mikrovaskulární reaktivity pacientů 

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 
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dokonce vyšší než u zdravých kontrol ( TH: 173±89 PIJ 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 10 týdenní léčbě atorvastatinem došlo u pacientů 

s hypercholesterolémií к poklesu hladin celkového cholesterolu o 31 ± 12 

% ( z 8.59 ± 1.6 na 5.86 ± 1.12mmol/l) , LDL-cholesterolu o 40 ± 1 4 % ( 

z 6.2 ± 1.39 na 3.67 ± 0.94 mmol/l). Přes tento významný pokles hladin 

lipidů nebyla u pacientů s hypercholesterolémií po léčbě atorvastatinem 

pozorována žádná signifikantní změna v parametrech mikrovaskulární 

reaktivity. 

Diskuze a závěr 

Základním zjištěním naší práce j e fakt, že mikrovaskulární 

reaktivita u pacientů s těžkou hypercholesterolémií, ale dosud bez 

manifestního aterosklerotického postižení j e srovnatelná se zdravými 

jedinci a že hypolipidemická léčba statiny u těchto pacientů má na 

mikrovaskulární funkci pouze minimální vliv. 

Stejně jako v naší studii nebyla ani v předchozích pracích 

nalezena souvislost mezi mikrovaskulární funkcí a sérovými hladinami 

lipidů. Tento fakt pouze podporuje j iž v minulosti publikovanou teorii o 

přímém účinku statinů na mikrocirkulaci. který j e nezávislý na hladinách 

lipidů (Wiliams 1998). 

Ve většině předchozích intervenčních studií došlo při podávání 

statinu ke zlepšení mikrovaskulární funkce zjištěné laser dopplerovskou 



technikou (Khan 1999. Rauch 2000. Binggeli 2003). ilaak (2001) ve své 

studii prokazuje zlepšení mikrovaskulární reaktivity pouze na úrovni 

nutritivních kapilár (zjištěné kapilaroskopicky). V případě 

termoregulačního řečiště, které bylo vyšetřeno stejně j ako naší studii laser 

dopplerovskou metodou, došlo pouze к nevýznamnému zvýšení perfuze. 

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 případč hypertenze, o časné funkční změny, které 

jsou posléze následovány změnami strukturálními, a ty již vedou ke snížení 

mikrovaskulární reaktivity. Na rozdíl od hypertoniků lze předpokládat, že 

tyto funkční změny jsou spíše endotel- dependentní 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 případč lehce zvýšená. Ani přes 

výrazné snížení hladin lipidů nedošlo při léěbě statinem ke změnám 

v mikrovaskulární reaktivitě. Prokázali j sme tedy, že mikrovaskulární 

funkce není v případě těžké hyperlipidémie časným markerem 

aterosklerotického postižení. 
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3.3. Ovlivnění mikrovaskulární reaktivity arteriální hypertenzí-

srovnání esenciální hypertenze a hypertenze v rámci metabolického 

syndromu. 

Cíl práce 

Dlouhodobě zvýšené hodnoty krevního tlaku nepříznivě ovlivňují 

mikrovaskulární reaktivitu. Cílem této práce bylo porovnání poruch 

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 j e vaskulární 

reaktivita ovlivněna nejen hypertenzí, ale i inzulínovou resistencí, obezitou, 

hyperglykémí a hyperlipidémií. 

Metodika 

Studie se zúčastnilo celkem 31 osob. Deset pacientů s esenciální 

hypertenzí ( EH). deset pacientů, u nichž byla arteriální hypertenze součástí 

metabolického syndromu (MS) a jedenác t zdravých normotenzních osob 

jako kontrolní skupina (CO). Do studie nebyli zařazeni pacienti 

s dekomepenzovaným diabetem ( glykovaný hemoglobin A l e více než 7%). 

výrazně zvýšenými hladinami lipidů ( celkový cholestrol více než 8 mmol/l 

a/nebo triglyceridy více než 4 mmol/l) a osoby s renální insuficiencí ( 

sérový kreatinin více než 120 umol/l). 



Všichni pacienti podstoupili vyšetření mikrovaskulární reaktivity 

metodou laser dopplerovské průtokometr ie , byl použit test postokluzivní 

reaktivní hyperemie po tř íminutové okluzi a.brachialis ( P O R H ) a test 

termální hyperemie po zahřátí tkáně na 44°C (TH). Metodika vyšetření byla 

popsána výše. Výsledky mikrovaskulární reaktivity byly vyjádřeny j a k o 

průměr ± SD. Ke statistické analýze byla použita oneway A N O V A a párová 

srovnání podle Shaffého. 

Výsledky 

Výsledky mikrovaskulární reaktivity j sou uvedeny v tabulce 2. Ve 

všech s ledovaných parametrech s výj imkou T H byla mikrovaskulární 

reaktivita u obou skupin hypertoniků s ignif ikantně nižší než u zdravých 

osob. Mezi skupinou metabol ického syndromu a prosté esenciální 

hypertenze nebyl nalezen rozdíl v mikrovaskulární reaktivitě. 

Tabulka 1. Výsledky- hodnoty mikrovaskulární reaktivity. 

EH MS CO 

PORHmax (PU) 30,77 ± 15,16* 30,83±9,53* 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 ±0,28 

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

V této studii jsme prokázali , že d louhodobě výrazně zvýšené 

hodnoty krevního tlaku nepříznivě ovl ivňuj í mikrovaskulární reaktivitu u 

obou skupin hypertoniků ve srovnání se zdravými jedinci . Poněkud 

překvapuj íc ím nálezem j e fakt. že u pacientů s metabol ickým syndromem 

byly s ledované parametry srovnatelné s hodnotami u izolované esenciální 

hypertenze, vzhledem ke komplexnímu charakteru metabol ického 

syndromu j s m e očekávali poruchu výraznější . 

Mikrovaskulární reaktivita j e totiž negat ivně ovl ivněna samotnou 

hyperinzul inémií ( Khan 2003) a negat ivně kore lu je se známkami 

metabol ického syndromu ( Cabal lero 1999). N a základě předchozích nálezů 

a našich současných výsledků lze vyslovit hypotézu, že porucha 

mikrovaskulární reaktivity stojí na počátku rozvoje arteriální hypertenze i 

inzul ínové resistence.S ohledem na výsledky naší práce předpokládáme, že 

arteriální hypertenze j e tou ze složek metabol ického syndromu, která 

ovl ivňuje mikrovaskulární reaktivitu nejvíce. Je též možné, že 

mikrovaskulární změny stojí na počátku rozvoje arteriální hypertenze a u 

predisponovaných osob působí současně i na rozvoj inzulínové rezistence. 



3.4. Ovlivnění mikrovaskulární reaktivity endokrinní podmíněnou 

hypertenzí a vliv normalizace krevního tlaku po odstranění příčiny 

hypertenze. 

Cíl práce 

Cílem práce bylo porovnání účinku zvýšených hodnot krevního 

tlaku na mikrocirkulaci v případě esenciální hypertenze a jednotlivých 

druhů endokrinně podmíněné hypertenze- u osob s primárním 

hyperaldosteronizmem a s feochromocytomem. Dále j sme sledovali efekt 

normalizace krevního tlaku po operačním odstranění mikrovaskulární 

reaktivitu odstraněním zdroje hypertenzně působícího hormonu. Pokud j e 

z literatury známo, nebyl tento fakt dosud studován. 

Metodika 

Studie se zúčastnilo celkem 95 osob. Třicet tři pacienti 

s endokrinně podmíněnou hypertenzí, u 17 z nich byl diagnostikován 

primární hyperaldosteronizmus (PHA), u 16 byla potvrzena diagnóza 

feochromocytomu (FEO). Dále bylo vyšetřeno 32 pacientů s esenciální 

hypertenzí ( EH) a 30 zdravých normotenzních osob jako kontrolní skupina 

( К О ) . 

Všichni pacienti podstoupili vyšetření mikrovaskulární reaktivity 

metodou laser dopplerovské průtokometrie, metodika vyšetření byla 

popsána výše. Všechny osoby byly vyšetřeny za bazálních podmínek. Devět 
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pacientu s primárním hyperaldosteronizmem a 8 pacientu 

s feochromocytomem bylo dále vyšetřeno s časovým odstupem několika 

měsíců po provedené adrenalektomii. 

Výsledky mikrovaskulární reaktivity byly vyjádřeny jako průměr 

± SD. Ke statistické analýze byla použita oneway ANOVA a párová 

srovnání podle ShafTého a Tamhane. 

Výsledky 

Výsledky mikrovaskulární reaktivity jeou uvedeny v tabulce 2. 

Mikrovaskulární reaktivita j e u všech skupin hypertoniků nižší než u 

zdravých kontrol. V případě parametru TI 1 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 

PORI lmax vztah těsně nedosahoval statistické významnosti. Ve skupině 

PHA byly hodnoty mikrovaskulární reaktivity ze všech skupin hypertoniků 

relativně nejvyšší, srovnatelné se skupinou kontrol, pouze v případě PORII 

byla hodnota významně nižší. Mezi skupinami hypertoniků nebyl prokázán 

v parametrech mikrovaskulární reaktivity významný rozdíl. 

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 
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Tabulka 2A. Výsledky mikrovaskulární reaktivity- bazální hodnoty. 

EH РИА FEO КО 
PORHmax (PU) 3!.88±I3.02** 34,8I±I3,75* 37.00±2I.20 48.36±I4.76 

PORH/t (PU/s) 2,17± 1.25*** 2,76±2,03 2,11 ±1,34** 4,09±I.8I 

THmax (PU) 85, 75±44.64 94,12±52,57 89.00±47.26 1I0.50±23,57 

TH/l (PU/s) 0.99±0.54*** 1.44±l,08 l.09±0.68** 1,72±0.24 

* p<0,05, ** p< 0,01 ***p< 0.001 

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

Primární hyperaldosteronizmus 
Před operací Po operaci P 

PORHmax (PU) 38,17 ± 19,87 26,66 ±6,41* 0.045 

PORH/t (PU/s) 3,32 ± 2,62 1,33 ±0,65* 0,036 

THmax (PU) 88,89 ± 57,12 74,74 ± 46.07 0,41 

TH/t (PU/s) 1,26 ±0,97 0,74 ± 0,38 0.10 

Feochromocytom 
Před operací Po operaci P 

PORHmax (PU) 31,64 ± 14,4 34,14 ±24,95 0,77 

PORH/t (PU/s) 2,03 ± 1,16 2,20 ± 1,92 0,85 

THmax (PU) 89,85 ± 52,57 83.00 ± 45,67 0,79 

TH/t (PU/s) 1,11 ±0,77 0,89 ± 0,53 0,50 

Diskuze a závěr: 

Naše práce prokázala, že d louhodobě zvýšené hodnoty krevního 

tlaku nepříznivě ovl ivňují mikrovaskulární reaktivitu bez ohledu na to, j a k á 
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j e příčina arteriální hypertenze, zda se j edná o esenciální hypertenzi či 

sekundární , endokr inně podmíněnou hypertenzi při pr imárním 

hyperaldosteronizmu či při feochromoeytomu. Pouze v př ípadě pr imárního 

hyperaldosteronizmu nedosahovalo snížení mikrovaskulární reaktivity při 

termální hyperemii statistické významnost i ve srovnání s normotenzními 

kontrolami, podílí se na tom ale z ře jmě velký rozptyl hodnot a relativně 

malý počet osob v tomto souboru. 

Ani odstranění zdroje hyper tenzního hormonu a normal izace 

krevního tlaku nevedly u pacientů s endokr inně podmíněnou hypertenzí 

к normalizaci parametrů mikrovaskulární reaktivity. IJ pacientu 

s f eochromocytomem se mikrovaskulární reaktivita j i ž neměnila , ač 

v předchozích studiích bylo prokázáno zlepšení reaktivity po snížení hladin 

katecholaminů (Sakuragi 1996). V případě pr imárního 

hyperaldosteronizmu došlo s časovým ods tupem dokonce к další deterioraci 

mikrovaskulární reaktivity. Zdá se tedy, že změny v mikrocirkulaci , které 

j sou hyper tenzí . , nas tar továny" , progreduj í i v případě, že se hodnoty 

krevního tlaku podaří snížit. 

4. Souhrn 

Diabetes mellitus, hypercholesterolémie a arteriální hypertenze 

j sou základními, dobře známými rizikovými faktory aterosklerózy-

nejčastější choroby postihující velké cévy. Cí lem naší práce bylo zjistit, 

j a k ý m způsobem ovlivňují tyto rizikové faktory mikrocirkulaci . Mohli 
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bychom předpokládat, že cévy toho nejmenšího kalibru budou к působení 

šlodiivých nox nejcitlivější a že tedy porucha na úrovni mikrocirkulace 

bude časným ukazatelem poškození cévního systému. 

V případč diabetes mellitus se z hlediska mikrocirkulace jedná o 

dvč zcela odlišné nozologické jednotky. Diabetes mellitus 1. a 2. typu mají 

sice z hlediska mikrovaskulárních i makrovaskulárních komplikací stejný 

patogenetický základ- dlouhodobé působící hyperglykémii, jejich působení 

na mikrovaskulární reaktivitu je ale rozdílné. V případě diabetu 1.typu j e 

porucha mikrovaskulární reaktivity pozdní a koreluje s přítomností a tíží 

nejčastější mikrovaskulární komplikace, periferní neuropatie. U diabetu 

2.typu j sme naopak těžší poruchu mikrovaskulární reaktivity ani její 

souvislost s neuropatií neprokázali. U osob s těžkou hypercholesterolémií. 

ale dosud bez makrovaskulárních komplikací j e mikrovaskulární reaktivita 

překvapivě normální, dokonce mírně vyšší než u zdravých osob. Léčba 

statiny ji potom dále neovlivní. Nejvýrazněji ze sledovaných faktorů 

ovlivňovala mikrovaskulární reaktivitu arteriální hypertenze. Účinek 

zvýšených hodnot krevního tlaku byl uniformní, bez ohledu na etiologii 

hypertenze a porucha mikrovaskulmí reaktivity přetrvávala, případně i 

progredovala i po odstranění zdroje pressorického hormonu a normalizaci 

krevního tlaku. 

Lze tedy říci, že působení klasických rizikových faktorů 

aterosklerózy- diabetes mellitus, hypercholesterolémie a arteriální 
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hypertenze na mikrocirkulaci j e poněkud pestřejší než na úrovni velkých 

cév a porucha mikrovaskulární reaktivity rozhodně není časných 

ukazatelem postižení cévního systému, jak j sme původně předpokládali. 

5.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. Wc 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 
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early stage of this dissease and is not connected with presence and severity 

of peripheral neuropathy. In patients with hypercholesterolemia, 

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. 

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 successful! 

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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5. Seznam použitých zkra tek 

EH esenciální hypertenze 

ET-I endotelin typu I 

FEO feochromocytom 

IIDL lipoproteiny o vysoké denzité ( high density lipoproteins) 

LDL lipoproteiny o nízké denzité ( low density lipoproteins) 

MS metabolický syndrom 

NO oxid dusnatý 

PHA primární hyperaldosteronizmus 

PORH postokluzívní reaktivní hyperémie 

PORHmax maximální vzestup perfúze při postokluzívní reaktivní 

hyperémii 

PORH/t rychlost vzestupu perfúze při postokluzívní reaktivní hyperémii 

PU perfúzní jednotka 

PU/s perfúzní jednotka za sekundu 

T c 0 2 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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