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Souhrn 

 

V průběhu doktorského studia jsme provedli 4 experimentální animální 

studie a jednu teoretickou studii pomocí matematického modelu. Tři z těchto 

studií byly publikovány v časopisech s impakt-faktorem. Všechny práce 

s pouţitím různých metod studují mikrocirkulaci. 

Metodu indikátorové mikrodialyzační techniky jsme neposoudili jako 

postačující k přesnému měření tkáňové perfuze.   

Neprokázali jsme negativní ovlivnění mozkové autoregulace prasete 

střední hypotermií. 

Matematický model identifikoval několik faktorů, které mohou ovlivnit 

THR test mozkové autoregulace. Vliv setrvačnosti toku krve vyhodnotil 

matematický model jako okrajový. 

Metodická studie zobrazení mikrocirkulace povrchu mozku králíka pomocí 

SDF techniky prokázala vysokou kvalitu zobrazení. Změřené parametry 

mikrocirkulace odpovídaly jiným literárním údajům.  

Aplikace výše uvedeného zobrazení SDF povrchu mozku neprokázala 

změny mozkové mikrocirkulace králíka při časné endotoxémii. 

 

 

Summary 

 

In the course of the doctoral study we have performed 4 experimental 

animal studies and one theoretical study using a mathematical model.  Three of 

the studies were published in journals with an impact factor. All studies, using 

various research methods, deal with a microcirculation. 

We have assessed the method of the indicator dialysis as insatisfactory for 

an accurate measurement of the tissue perfusion.  

We have demonstrated no negative influence of a moderate hypothermia 

on the cerebral autoregulation of a pig.   

The mathematical model identified several factors, that can influence the 

THR test of the cerebral autoregulation. The influence of the inertia assessed the 

mathematical model as marginal.  

The methodical study of a visualisation of the surface brain 

microcirculation of rabbit using SDF imaging proved a high quality of 
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visualisation. The measured parameters corresponded with the other literature 

values.  

An application of the SDF imaging of the brain surface mentioned above 

showed no changes of the brain microcirculation of rabbit at the early stage of 

the endotoxemia.  
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Úvod 

 

Mnoha studiemi bylo doloţeno, ţe se poruchy mikrocirkulace účastní řady 

patologických procesů. Výzkum mikrocirkulace je proto celosvětově velmi 

rozsáhlý. Je i ústředním výzkumným tématem Kliniky anesteziologie, 

resuscitace a intenzívní medicíny, FN v Hradci Králové, kde doktorské studium 

probíhalo. Provedli jsme několik animálních studií, které vyuţitím různých 

metod posuzovali morfologické a funkční aspekty mikrocirkulace. Nejprve jsme 

se zabývali vyuţitím mikrodialýzy pro posouzení tkáňové perfuze, tzv. 

indikátorovou mikrodialyzační technikou. Posléze jsme studovali vliv 

hypotermie na mozkovou autoregulaci, tedy na jednu z funkcí mikrocirkulace. 

Pro metodu testování autoregulace, kterou jsme v experimentu pouţili, tzv. THR 

test, jsme téţ sestavili matematický model, jímţ jsme se pokusili blíţe 

analyzovat faktory, které výsledek THR testu ovlivňují. V poslední části studia 

jsme metodou SDF zobrazení hodnotili zejména morfologické aspekty 

mikrocirkulace povrchu mozku za normálního stavu a při endotoxémii. 

Dizertační práce je rozdělena na 2 oddíly. První oddíl, „Přehled recentních 

poznatků―, popisuje poznatky o mikrocirkulaci za normálních a patologických 

okolností, druhý oddíl, „Experimentální práce―, uvádí formou jednotlivé 

provedené studie.  
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Přehled recentních poznatků 

 

1. Morfologie,  reologie a regulace fyziologické mikrocirkulace 

Mikrocirkulací přibliţně míníme cévy o průměru pod 100 m. 

Mikrocirkulace poskytuje rozhraní mezí krví a tkáněmi, zajišťuje proto výměnu 

metabolických substrátů a další funkce. Reguluje téţ lokální průtok krve tkání. 

Velké muskulární arterie postupně přecházejí v malé arterioly s mnoţstvím 

hladké svaloviny ve stěně a postupně aţ v kapilární síť. Ta dále přechází ve 

venuly doprovázející přívodné arterioly. Hladká svalovina ve stěně venul 

umoţnuje jejich konstrikci, coţ je podstatou kapacitních schopností venul.  

Díky přítomnosti erytrocytů závisí viskozita krve na rychlosti jejího toku, 

krev tedy není newtonovskou kapalinou. Přesto od úrovně malých arterií aţ po 

arterioly platí Poisseuillův zákon, odpor toku krve klesá se 4. mocninou 

poloměru. Zejména odpor toku arteriol určuje celkovou cévní rezistenci. I jiné 

efekty neţ viskozita však ovlivňují tok krve v arteriolách. Např. efekt 

odstřeďování plazmy k okraji cév (skimming efekt) se spolupodílí na 

fyziologické heterogenitě tkáňové perfuze. Ve velkých arteriích je chování toku 

krve určeno především jeho pulzací, tedy efektem setrvačnosti, efekt viskozity 

krve je zanedbatelný. Podobně je zanedbatelný efekt viskozity na tok krve 

v kapilárách. Odpor toku krve v kapilárách je určen především nutností 

deformace erytrocytů a leukocytů při jejich prostupu kapilárou. Ve venulách 

platí Poisseuillův zákon jen přibliţně, poněvadţ venuly nemají kruhový tvar.  

Mikrocirkulace reguluje průtok krve tkání. Přizpůsobuje jednak perfuzi 

tkáně její metabolické aktivitě – tzv. flow-metabolism coupling, jednak udrţuje 

konstantní průtok krve tkání při změnách perfuzního tlaku – tzv. tlaková 

autoregulace. 

Flow-metabolism coupling vysvětluje především Metabolická teorií. 

Pokles tkáňové perfuze stimuluje lokální produkci metabolitů, které pak navodí 

lokální vazodilataci se zpětnovazebným nárůstem perfuze. Detektorem tkáňové 

hypoperfuze jsou nejspíše erytrocyty. Při hypoxémii uvolňují ATP, které po 

vazbě na endotel stimuluje produkci oxidu dusnatého a jiných faktorů, které 

nakonec navodí dilataci cévy. Retrográdní šíření vazodilace ke vzdáleným 

proximálním cévám mimo dosah difuze lokálních metabolitů umoţňuje několik 

mechanizmů – proximální vedení elektrického signálu cestou gap-junctions 

endotelu (tzv. conducted vasodilation), difuze metabolitů z odvodné venuly 
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k paralelní přívodné arteriole (venulo-arteriální „feedback―) a průtokem 

podmíněná (flow-dependent) vazodilatatace. Při ní vede mírné zvýšení průtoku 

v proximální cévě ke zvýšení tření krve o stěnu proximální cévy (shear stress), 

coţ stimuluje její dilataci. 

Tlaková autoregulace je zajištěna dvěma mechanizmy. Metabolický 

mechanizmus je v podstatě identický s flow-dependent couplingem. Pokles 

perfuzního tlaku sníţí perfuzi tkáně, coţ vyvolá tkáňovou hypoxii vedoucí k 

produkci dilatačních faktorů. Dilatace arteriol pak obnoví (udrţí) perfuzi tkáně. 

Myogenní mechanizmu se uplatňuje přímo v cévě, bez účasti metabolických 

faktorů a endotelu. Mechanizmem je zřejmě aktivace kontrakce hladkých svalů 

přes iontové kanály citlivé na tenzi ve stěně cévy. 

 

2. Mikrocirkulace u kriticky nemocných 

Kritický stav není pouze synonymem pro „závaţný stav―, ale má 

charakteristické klinické, laboratorní a patogenetické atributy. Nejvíce 

studovaným případem kritického stavu je sepse.  

Byla popsána alterace mikrocirkulace u sepse. Typicky jde o heterogenní 

sníţení hustoty malých cév a sníţení či vymizení toku v některých mikrocevách. 

V důsledku je do určité oblasti tkáně přiváděno méně kyslíku a difúze kyslíku 

z okolí je omezena větší vzdáleností, coţ vede k tkáňové hypoxii. Konkrétní 

podoba alterace mikrocirkulace současně závisí na stupni objemové resuscitace, 

srdečním výdeji, intenzitě sepse apod. Lokální aplikace acetylcholinu však vede 

k téměř úplné normalizaci obrazu mikrocirkulace, coţ prokazuje funkční původ 

její alterace. Příspěvek mikrotrombů k alteraci mikrocirkulace je povaţován za 

okrajový. 

Při postupném sniţování celkové dodávky kyslíku do tkáně bude v jistém 

okamţiku celková dodávka kyslíku niţší neţ jeho potřeba a celková spotřeba 

kyslíku se tedy začne rovnat celkové dodávce – spotřeba se stane závislou na 

dodávce. Za fyziologických okolností se tzv. kritická extrakce kyslíku, tj. 

nejvyšší moţné procento kyslíku odebrané tkáněmi z přiváděné krve, pohybuje 

okolo 75%. Důvodem, proč kritická extrakce kyslíku nedosahuje 100%, je 

jednak fyziologická heterogenita mikrocirkulace, jednak přestup kyslíku z 

arteriol do sousedních venul (čímţ kyslík obejde kapiláry) a jednak difúzní 

limitace, v důsledku které není ani maximální extrakce z kapiláry 100%. 

Anatomické arteriovenózní zkraty nebyly spolehlivě prokázány. S rostoucí 

heterogenitou mikrocirkulace (např. při sepsi) se ztrácí ostrá hranice mezi 
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oblastí nezávislou a závislou na dodávce kyslíku a sniţuje se kritická extrakce 

kyslíku.  

Bylo prokázáno, ţe v časné fázi sepse je schopnost tkáně utilizovat kyslík 

zachována. Na tkáňové hypoxii se proto v časné fázi sepse podílí především 

porucha mikrocirkulace, nikoli mitochondriální dysfunkce. V důsledku můţe 

zvýšení dodávky kyslíku ―překonat‖ alteraci mikrocirkulace a zajistit 

dostatečnou oxygenaci tkáně. Cílení léčby na supranormální dodávku kyslíku 

skutečně vedlo ke sníţení mortality u kriticky nemocných pooperačních 

pacientů. U smíšené skupiny všech kriticky nemocných však tento efekt 

průkazný nebyl.Příčinou je zřejmě značnáalterace mikrocirkulare či přítomnost 

mitochondriální dysfunkce u řady kriticky nemocných, kterou nelze „překonat― 

zvýšením dodávky kyslíku. 

Zánětlivá aktivace endotelu vede současně k prokoagulační aktivaci 

endotelu. Existuje vztah mezi intenzitou zánětu, klinickou závaţností stavu a 

aktivací koagulace. Byl proto studován efekt některých antikoagulancií při 

sepsi. V experimentu aktivovaný protein C zlepšil mikrocirkulaci mnoha orgánů 

a u pacientů s těţkou sepsí jeho podávání sníţilo mortalitu. Podobný efekt byl 

prokázán pro antitrombin. Mechanizmus působení těchto antikoagulancií je však 

zřejmě odlišný od vlastního antikoagulačního účinku, coţ i koresponduje s 

nízkým záchytem mikrotrombů v septické mikrocirkulaci. 

Podstatná, dosud však ne zcela vyjasněná, je i role oxidu dusnatého (NO) 

v sepsi. Studie naznačují moţnost protektivního působení oxidu dusnatého 

produkovaného konstitutivními NO syntázami (neuronální a endotelová NO 

syntáza). Opak zřejmě platí pro inducibilní NO syntázu. Její selektivní inhibice 

vedla ke zlepšení septické mikrocirkulace. 

Několik poznatků neodpovídá představě, ţe dysfunkce mikrocirkulace 

vede k tkáňové hypoxii, nekróze a dysfunkci mnoha orgánů. V časných 

posmrtných biopsiích mnoha orgánů u pacientů zemřelých v důsledku sepse 

byly totiţ nalezeny jen minimální známky nekrózy či apoptózy a většina funkcí 

se u přeţivších nemocných upraví ad integrum. Vysvětlením můţe být adaptivní 

sníţení metabolizmu tkání, kdy je i při sníţené spotřebě kyslíku zachována 

integrita buňky. Mohlo by jít o mechanizmus podobný hibernaci. Z tohoto 

důvodu existují názory, ţe rozvoj multiorgánové dysfunkce není dysregulovaný 

patologický proces, nýbrţ adaptivní mechanizmus, umoţňující přeţití v situaci 

nedostatečné dodávky kyslíku. 
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3. Metody studia mikrocirkulace 

Byla vyvinuta řada metod ke studiu mikrocirkulace. Zde bude zmíněno 

několik nejvýznamnějších. Metody OPS a SDF a metodu indikátorové 

mikrodialýzy jsme pouţívali během experimentů.  

Intravitální mikroskopie je nejstarší a nejpodrobněji rozpracovaná metoda 

pro studium mikrocirkulace, je zlatým standardem. Jde o modifikaci klasické 

mikroskopie. Fluorescenční markery (např. fluorescein sodný, Na-thiokyanát) 

vázané např. na erytrocyty nebo albumin v cévním řečišti fluoreskují po buzení 

světlem příslušné vlnové délky. Vyuţívána je zejména metoda epiiluminace, 

kdy je povrch tkáně osvětlován budícím světlem. Fluorescence je snímána 

mikroskopem, je patrna svítící mikrocirkulace na tmavém pozadí. Metoda 

dosahuje aţ tisícinásobného zvětšení. Epiiluminace umoţňuje i studium 

neprůsvitných tkání do hloubky několika milimetrů. Metoda umoţňuje jak 

zobrazení morfologie mikrocirkulace, tak měření dynamických parametrů (např. 

rychlost toku erytrocytů). Nutnost pouţití fluorescenčních markerů znesnadňuje 

humánní pouţití metody. Je moţné zobrazovat mikrocirkulaci bezprostředně po 

chirurgické přípravě (tzv. akutní preparáty) nebo pouţívat tzv. chronické 

preparáty, kdy je část určité vrstvy tělní stěny nahrazena průhledným 

materiálem.  

Laser doppler fluxmetry (LDF) je metoda měřící průtok krve v 

mikrocirkulaci na základě fázového posunu monochromatického laserového 

světla odraţeného od erytrocytů pohybujících se v mikrocirkulaci tkáně. LDF 

sonda o velikosti cca 1 mm je přiloţena ke tkáni, vysílá laserové světlo do okolí 

tkáně a snímá světlo odraţené. Měřený signál odpovídá průměrnému průtoku 

sítí kapilár. Korelace mezi celkovým průtokem tkání a LDF signálem však není 

dostatečně těsná pro přesné měření průtok krve tkání.  

Metoda Orthogonal polarisation spectral (OPS) zobrazení je v principu 

modifikací intravitální mikroskopie bez pouţití fluorescenčního markeru. 

Polarizované světlo osvětlující tkáň se odráţí jednak od povrchu tkáně, jednak 

od vnitřních struktur tkáně zhloubky aţ 3 milimetrů. Při odrazu se část světla 

depolarizuje a projde kolmým polarizačním filtrem přes zvětšující čočky k CCD 

kameře OPS mikroskopu. Při pouţití zeleného světla, které je absorbováno 

hemoglobinem, se zobrazují tmavé krevní cévy na světlém pozadí. 

V současnosti je dostupný přenosný videomikroskop, jehoţ „objektiv― můţe být 

snadno přiloţen ke slizničním povrchům či povrchům orgánů. Metoda 

umoţňuje několikasetnásobné zvětšení. OPS metoda byla validována zejména 
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porovnáním s fluorescenční intravitální mikroskopií. Vţdy byla shledána jako 

srovnatelná s intravitální mikroskopií, nebyl rozdíl v měřených kvantitativních 

parametrech mikrocirkulace. OPS metoda má několik technických omezení. 

Neţádoucí tlak přiloţené sondy mikroskopu lze zčásti řešit upevněním sondy do 

stabilizačních zařízení umoţňujících mikropohyb ke tkáni. Nevýhodou metody 

téţ je, ţe se zaostření obrazu provádí přibliţováním a oddalováním sondy od 

tkáně. Další limitací je laterální pohyb tkáně vůči sondě (např. souhyb jater 

s dechovými exkurzemi bránice), coţ vede k rozostření obrazu. Metodou nelze 

měřit vyšší rychlosti toku erytrocytů, spolehlivě cca do 1 mm/s. Klinické pouţití 

je limitováno tím, ţe jsou přístupny pouze tkáně kryté tenkou vrstvou epitelu 

(např. sublingvální sliznice), orgány jsou přístupny pouze perioperačně.  

Side-stream darkfield (SDF) zobrazení je podobně jako OPS zobrazení 

modifikací intravitální mikroskopie. Princip není zaloţen na polarizaci světla, 

nýbrţ na optické izolaci světla tkáň osvěcujícího od světla odraţeného z tkáně. 

Je rovněţ pouţíváno zelené světlo, obrazem jsou rovněţ tmavé cévy na světlém 

pozadí. SDF metoda je novější neţ OPS metoda, zvětšení je téţ 

několikasetnásobné. Pouţití i limitace metody jsou podobné s OPS metodou. Při 

zaostřování se však nepohybuje celý videomikroskop, nýbrţ pouze rovina CCD 

kamer. To usnadňuje prevenci tlakových artefaktů. SDF technologie poskytuje 

vyšší rozlišení a zřetelnost obrazů neţ OPS technologií. 

K hodnocení tkáňové perfuze lze pouţít téţ mikrodialýzu. V principu 

existují dvě metody. První metoda měří tkáňové koncentrace laktátu a pyruvátu, 

které se mění při tkáňové hypoxii. Případně se ještě stanovuje tkáňová 

koncentrace glycerolu a glutamátu, které jsou ukazateli tkáňového poškození, 

Největšího klinického uplatnění dosáhla tato metoda v neurointenzívní péči.  

Druhou metodou je tzv. indikátorová mikrodialýza. Mikrodialyzační sonda 

se zavede do tkáně. Molekuly indikátoru difundují ze sondy do intersticia, 

odkud jsou zčásti eliminovány resorpcí do krevních kapilár, a to tím více, čím 

větší je průtok krve tkání. Poměr koncentrací indikátoru na výstupu a vstupu 

sondy (Cout/Cin) je proto úměrný perfuzi tkáně, s rostoucí perfuzí klesá. Malá 

velikost molekuly indikátoru je pro tuto techniku výhodou, podstatná je však téţ 

snadnost stanovení indikátoru. Po cca 60-120 minutách od zahájení 

mikrodialýzy se ustaví stacionární stav, kdy se vyrovná rychlost úniku 

indikátoru ze sondy s rychlostí jeho tkáňové eliminace kapilárami a koncentrace 

indikátoru ve tkáni ani poměr Cout/Cin se jiţ dále nemění. Právě a pouze ve 

stacionárním stavu je poměr Cout/Cin úměrný perfuzi tkáně. Při změně rychlosti 
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perfuze se opět po 60-120 min. ustaví stacionární stav. Tím je omezena moţnost 

měřit rychlé změny průtoku. Rovněţ pohyby tkáně a/nebo sondy mohou změnit 

tkáňovou difuzibilitu indikátoru a ovlivnit poměr Cout/Cin. Optimální rychlost 

perfuze sondy je 1-2 l/min. Díky rozdílné difuzibilitě indikátoru v různých 

místech tkáně je obtíţné porovnávat poměry Cout/Cin získané z různých sond. 

Ultrafiltrace perfuzátu přes dialyzační membránu sondy má poměrně okrajový 

význam. Z indikátorů byly dosud pouţity etanol, gentamycin, litium či značené 

indikátory 
14

C-etanol a 
3
H2O. Předností značené vody je malá velikost molekuly 

s nízkými poměry Cout/Cin, nulová tkáňová toxicita, snadné měření a nízká 

evaporace. Indikátorová mikrodialyzační technika je však schopna posoudit 

tkáňovou perfuzi jen přibliţně. Přestoţe se v některých in vivo studiích podařilo 

dosáhnout poměrně homogenních a statisticky významných výsledků, moţnost 

uplatnění indikátorové mikrodialyzační metody v klinické praxi je dle našeho 

názoru minimální. 

 

3.1. Kvantitativní parametry k popisu mikrocirkulace 

Expertní skupinou bylo v roce 2007 navrţeno uţívání následujících 

jednotných parametrů k popisu mikrocirkulace. Všechny parametry by měly být 

průměrem z 3-5 různých zorných polí.  

Celková hustota cév (total vessel density, TVD) vyjadřuje hustotu cévní sítě 

v zorném poli bez ohledu na velikost cévy. Hustotu cév lze vyjádřit například 

jako počet průsečíků cévní sítě s 6 arbitrárními úsečkami (3 svislými a 3 

vodorovnými) nakreslenými na obrazu mikrocirkulace dělený součtem délky 

všech 6 úseček, tzv. De Backer skóre, v jednotkách mm
-1

. Alternativou je 

vyjádření hustoty cév jako podílu celkové délky cév (všech či pouze malých) 

v zorném poli a plochy zorného pole (v jednotkách mm/mm
2
).  

Hustota malých cév (small vessel density, SVD) je ekvivalentem TVD, kde 

jsou ovšem započítávány pouze malé cévy (obvykle s průměrem pod 20-25 m, 

menší neţ venuly), které se účastní vlastní výměny metabolitů s intersticiem. 

V části cév je sice krev přítomna, ale tok v nich je natolik pomalý, ţe se 

tyto cévy funkčně prakticky neuplatňují. Je zavedeno semikvantitativní skóre, 

kdy se prostým okem posuzuje tok v jednotlivých cévách: tok přítomný, 

nepřítomný (stagnující krev v cévě) a intermitentní (střídá se období toku a 

stagnace).  

Přesnějším parametrem pro popis rychlosti i heterogenity toku je 

semikvantitativní Microvascular flow index (MFI). Při jeho výpočtu se zorné 
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pole rozdělí na 4 pomyslné kvadranty, kaţdému kvadrantu se odhadem (dle 

převaţující perfuze) přiřadí hodnota 0-3 a získané 4 hodnoty se zprůměrují. 

Měření rychlosti toku v jednotlivých kapilárách je časově velmi náročné a 

přínos takového měření oproti rychlému „odhadu― neprokázaný. 
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Experimentální práce 

 

Cíle a hypotézy experimentálních prací 

 

Cílem studie „In vivo validita indikátorové mikrodialyzační techniky pro 

hodnocení tkáňové perfuze‖ bylo posoudit schopnost indikátorové 

mikrodialyzační techniky se značenou vodou jako indikátorem kvantitativně 

posoudit změny lokálního průtoku krve v kosterním svalu a játrech na modelu 

hemoragického šoku u potkana. Testovaná hypotéza předpokládala korelaci 

mezi aktivitou značeného indikátoru a stupněm tkáňové hypoperfuze 

vyplývající z krevní ztráty.  

Cílem studie „Vliv střední hypotermie na mozkovou autoregulaci― bylo 

zjistit, zda samotná střední hypotermie, bez současného cerebrálního inzultu, 

ovlivňuje mozkovou autoregulaci. Testovaná hypotéza předpokládala, ţe střední 

hypotermie zhoršuje funkci mozkové autoregulace. 

Cílem teoretické studie „Faktory ovlivňující Transient hyperaemic 

response (THR) test mozkové autoregulace‖bylo pomocí matematického 

modelu mozkové cirkulace posoudit vliv „vnitřních― faktorů na výsledek THR 

testu: vliv setrvačnosti (zrychlení) toku v karotidě (a souvisejících faktorů – 

délka a průměr karotidy, srdeční frekvence), vliv opoţděného (asynchronního) 

uvolnění karotidy oproti počátku systolického vzestupu arteriálního tlaku 

(„fázový posun―) a vliv průchodnosti Willisova okruhu.  

Cílem studie „Posouzení mozkové mikrocirkulace in situ u mechanicky 

ventilovaných králíků pomocí Sidestream dark-field (SDF) zobrazení― bylo 

posoudit proveditelnost a přesnost in situ zobrazení povrchové (piální) mozkové 

mikrocirkulace pomocí SDF a určit základní parametry mozkové 

mikrocirkulace u králíků.  

Cílem studie „Zachovaná mikrocirkulace mozku v časném stádiu 

endotoxémie u mechanicky ventilovaných králíků‖ bylo vyšetřit změny 

v povrchové (piální) mozkové mikrocirkulaci po podání endotoxinu u králíků. 

Testovaná hypotéza předpokládala alteraci mozkové mikrocirkulace v časném 

stádiu endotoxémie.   

 

 

 

 



16 

 

In vivo validita indikátorové mikrodialyzační techniky pro hodnocení 

tkáňové perfuze 

 

 

Úvod a cíl studie: Indikátorová mikrodialyzační technika je jednou z řady 

metod určených k měření regionální tkáňové perfuze, která vyuţívá 

závislosti mezi perfuzí tkáně a rychlostí eliminace indikátoru z 

mikrodialyzační sondy. Cílem studie bylo posoudit schopnost indikátorové 

mikrodialyzační techniky s 
3
H2O jako indikátorem kvantitativně posoudit 

změny lokálního průtoku krve v kosterním svalu a játrech na modelu 

hemoragického šoku u potkana. Testovaná hypotéza předpokládá korelaci 

mezi aktivitou značeného indikátoru a stupněm tkáňové hypoperfuze 

vyplývající z krevní ztráty.  

Materiál a metodiky: Mikrodialyzační sondy byly zavedeny do svalu končetin a 

do jater u 12 potkanů a byly promývány roztokem s obsahem 
3
H2O. 

Hemoragický šok byl navozen u 8 potkanů opakovanými odběry krve, 4 

potkani byli pouţiti jako kontrola. Opakovaně byly měřeny poměry 

radioaktivity roztoku na výstupu a vstupu sondy (Aout/Ain) a koncentrace 

laktátu a pyruvátu v dialyzátu. Byl dopočten poměr koncentrací laktátu a 

pyruvátu (L/P). Rozvoj hemoragického šoku byl posuzován poklesem 

středního arteriálního tlaku. 

Výsledky: Nebyly zjištěny signifikantní korelace mezi krevními ztrátami a 

poměrem Aout/Ain (r=0,323 pro játra, r=0,300 pro sval) ani mezi středním 

arteriálním tlakem a poměrem Aout/Ain (r=0,460 pro játra, r=0,301 pro sval) 

ani mezi koncentrací laktátu a poměrem Aout/Ain (r=0,237 pro játra, r=0,454 

pro sval). Signifikantní korelace byla zjištěna mezi krevní ztrátou a 

koncentrací laktátu ze svalu (r=0,619, p<0.0001). S roustoucí ztrátou krve 

signifikantně klesal střední arteriální tlak. 

Závěr: Zjistili jsme, ţe zatímco střední arteriální tlak významně klesl a 

koncentrace laktátu a poměru L/P v mikrodialyzátu významně vzrostly s 

rostoucí krevní ztrátou, korelace mezi krevní ztrátou a poměrem Aut/Ain 

nedosáhla statistické významnosti a poměr Aout/Ain se nelišil mezi kontrolní 

a hemoragickou skupinou. Schopnost indikátorové mikrodialyzační techniky 

posoudit změny tkáňové perfuze se tedy zdá být nízká a její klinické vyuţití 

metody je dle našeho názoru prakticky vyloučeno. Měření laktátu, pyruvátu 

a poměru L/P v mikrodialyzátu se zdá být přínosnější metodou pro 

posouzení tkáňové hypoperfuze. 
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Vliv střední hypotermie na mozkovou autoregulaci  

 

Úvod a cíl studie: Mozková tlaková autoregulace zajišťuje v příslušném rozmezí 

perfuzních tlaků konstantní průtok krve mozkem i přes měnící se perfuzní 

tlak. Jedním z faktorů, ovlivňujících tlakovou autoregulaci mozku, jehoţ 

význam pro funkci mozkové autoregulace není dosud spolehlivě popsán, je 

hypotermie. Střední hypotermie okolo 33 °C je přitom pouţívána jako 

součást terapeutických postupů u některých cerebrálních inzultů. Cílem této 

studie bylo zjistit, zda samotná střední hypotermie, bez současného 

cerebrálního inzultu, ovlivňuje mozkovou autoregulaci. 

Materiál a metodiky: U 7 řízeně ventilovaných prasat v celkové anestézii byla 

vypreparována levá a. carotis a podvázána elastickými buţiemi 

umoţňujícími intermitentní kompresi a uvolnění arterie. Pomocí 

transkraniální dopplerovské ultrasonografie (TCD) byla skrz levou 

temporální kost měřena rychlost toku v levé a. cerebri media (MCA). 

Mozková autoregulace byla testována pomocí transient hyperemic response 

(THR) testu, který hodnotí poměr rychlosti toku v levé MCA před a ihned po 

uvolnění komprese levé a. carotis po dobu 20 sekund (THR poměr). Čím 

vyšší je THR poměr, tím lépe autoregulace funguje. Autoregulace byla 

testována při normotermii a po indukci hypotermie 33 °C.  

Výsledky: THR poměr byl signifikantně vyšší (1,16±0,04 vs. 0,98±0,02) při 

hypotermii neţ při normotermii. Stupeň komprese a. carotis během testů 

autoregulace se nelišil. 

Závěr: Ze získaných výsledků plyne, ţe nebylo prokázáno zhoršení mozkové 

tlakové autoregulace vlivem střední hypotermie.  

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Faktory ovlivňující Transient hyperaemic response (THR) test mozkové 

autoregulace 

 

Úvod a cíl studie: THR test spočívá v měřění vzestupu rychlosti toku v a. 

cerebri media (MCA) ihned po uvolnění komprese a. carotis interna. 

Přechodná komprese a. carotis sníţí průtok krve mozkem, na coţ mozková 

autoregulace reaguje dilatací arteriol. Po uvolnění komprese dojde ke 

vzestupu rychlosti toku ve stejnostranné MCA nad úroveň před kompresí. 

Tento vzestup je úměrný mozkové autoregulaci. Cílem této teoretické studie 

bylo pomocí matematického modelu mozkové cirkulace posoudit vliv 

„vnitřních― faktorů na výsledek THR testu: vliv setrvačnosti (zrychlení) toku 

v karotidě (a souvisejících faktorů – délka a průměr karotidy, srdeční 

frekvence), vliv opoţděného (asynchronního) uvolnění karotidy oproti 

počátku systolického vzestupu arteriálního tlaku („fázový posun―) a vliv 

průchodnosti Willisova okruhu.  

Materiál a metodiky: Pomocí matematického modelu prvků zúčastněných 

v THR testu jsme při různých parametrech modelovali průtoky krve 

v jednotlivých cévách a vzestup rychlosti v MCA po uvolnění komprese 

karotidy. Modelovali jsme dvě extrémní situace – Willisův okruh dokonale 

průchodný (přívodné i odvodné cévy se setkávají v jednom bodě) a zcela 

neprůchodný (z karotidy odstupují pouze a. cerebri anterior a media). 

Soustavu obyčejných diferenciálních rovnic popisujících THR test jsme 

řešili pomocí programu MATLAB R2008a uţitím funkce „ode45―. Řešení 

předpokládalo absenci mozkové autoregulace (její přítomnost řešení 

neovlivní) a rigiditu všech cév.  

Výsledky a závěr: Zjistili jsme, ţe efekty zrychlení, rozměrů a. carotis interna a 

průchodnosti Willisova okruhu jsou zanedbatelné. „Fázový posun― můţe 

podstatně sníţit tok v MCA ihned po uvolnění komprese a. carotis, coţ můţe 

zcela vyrušit autoregulací podmíněný nárůst rychlosti. Z praktického 

hlediska doporučujeme výpočet parametrů THR testu buď z druhého vrcholu 

rychlosti toku po uvolnění komprese karotidy nebo uţitím nejvyšší rychlosti 

toku v MCA po uvolnění komprese a. carotis z několika THR testů.  
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Posouzení mozkové mikrocirkulace in situ u mechanicky ventilovaných 

králíků pomocí Sidestream dark-field (SDF) zobrazení 

 

Úvod a cíl studie:Sidestream dark-field (SDF) zobrazení umoţňuje přímou 

vizualizaci povrchové mikrocirkulace mozku pomocí přenosné sondy, která 

je v přímém kontaktu s povrchem mozku. Cílem studie bylo posoudit 

proveditelnost a přesnost in situ zobrazení mozkové mikrocirkulace pomocí 

SDF a určit základní parametry mozkové mikrocirkulace u králíků.  

Materiál a metodiky: U 7 mechanicky ventilovaných králíků byl povrch mozku 

zpřístupněn kraniotomií a SDF technologií byla zobrazena mikrocirkulace 

povrchu mozku. Pomocí AVA V3.0 programu byly analyzovány získané 

videosekvence a změřeny parametry mikrocirkulace.  

Výsledky Získali jsme vysoce kontrastní obrazy. Celková hustota malých cév 

byla 14,6±1,8 mm/mm
2
, celková hustota všech cév byl 17,9±1,7 mm/mm

2
, 

De Backerovo skóre 12,0±1,6 m
-1

a microvascular flow index (MFI) byl 

3,0±0,0.  

Závěr: Potvrdili jsme proveditelnost a přesnost posouzení mozkové 

mikrocirkulace králíka pomocí SDF zobrazení. Změřené základní parametry 

mikrocirkulace jsou srovnatelné s měřeními jiných autorů. Výsledky mohou 

být pouţity jako reference pro budoucí studie mozkové mikrocirkulace na 

králičím modelu.  
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Mikrocirkulace mozku v časném stádiu endotoxémie u mechanicky 

ventilovaných králíků 

 

Úvod a cíl studie:Mikrocirkulační dysfunkce je zvaţována jakou součást 

patogenetických procesů septické encefalopatie. Cíle studie bylo vyšetřit 

změny v povrchové (piální) mozkové mikrocirkulaci po podání endotoxinu u 

králíků. Testovanou hypotézou je signifikantní alterace mozkové 

mikrocirkulace v časném stádiu endotoxémie.   

Materiál a metodiky: U mechanicky ventilovaných králíků byl povrch mozku 

zpřístupněn kraniotomií a SDF technologií byla zobrazena mikrocirkulace 

povrchu mozku. Mikrocirkulace byla zobrazena před a po rychlém podání 

vysoké dávky endotoxinu nebo fyziologického roztoku (v kontrolní 

skupině). Pomocí AVA V3.0 programu byly off-line analyzovány získané 

videosekvence měřeny základní parametry mikrocirkulace (celková hustota 

cév, hustota malých cév, De Backer skóre a microvascular flow index). 

Výsledky: Po podání endotoxinu došlo k signifikantnímu nárůstu dávky 

noradrenalinu a srdeční frekvence. Ţádné další oběhové parametry se 

signifikantně nelišily. Nebyly zjištěny signifikantní rozdíly v ţádném z 

měřených parametrů mozkové mikrocirkulace. Microvascular flow index byl 

3,0 ve všech měřeních u všech zvířat. 

Závěr: Ačkoli byl endotoxinový šok úspěšně navozen, nezjistili jsme ţádnou 

signifikantní alteraci mozkové mikrocirkulace. Spekulujeme, ţe buď model 

sepse s rychlým podáním vysoké dávky endotoxinu neodpovídá obvyklé 

progresi septické encefalopatie, případně je dávka endotoxinu příliš nízká či 

trvání experimentu příliš krátké, nebo jiné komponenty neţ alterace 

mozkové mikrocirkulace hrají roli v časném stádiu septické encefalopatie a 

mozková mikrocirkulace je (ještě) zachována. Pro vyjasnění našich zjištění 

jsou zapotřebí další studie. 
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Závěry 

 

Metodologickou studií indikátorové mikrodialyzační techniky na modelu 

hemoragického šoku u potkana jsme tuto techniku posoudili jako nepostačující 

k dostatečně přesnému posouzení tkáňové perfuze v animálním experimentu či 

v klinické praxi.  

Neprokázali jsme negativní ovlivnění mozkové autoregulace prasete 

střední hypotermií. Podstatným nedostatkem práce byla skutečnost, ţe i při 

normotermii působila autoregulace velmi omezeně. Jednoznačné vysvětlení pro 

výsledek experimentu jsme nenalezli. 

S pomocí matematického modelu THR testu jsme ukázali, ţe z „vnitřních― 

faktorů THR testu je podstatný pouze efekt „fázového posunu―. Efekt 

průchodnosti Willisova okruhu a efekt setrvačnosti vyhodnotil matematický 

model jako efekt okrajový. Při provádění THR testu lze doporučit změřit 

několik hodnot THRR a pro hodnocení autoregulace zvolit tu nejvyšší, případně 

pro výpočet THRR pouţít druhého maxima rychlosti toku v MCA po uvolnění 

ICA komprese. 

Metodická studie zobrazení mikrocirkulace povrchu mozku králíka pomocí 

SDF techniky prokázala vysokou kvalitu zobrazení, změřené parametry 

mikrocirkulace odpovídaly jiným literárním údajům. 

Aplikace výše uvedeného zobrazení SDF povrchu mozku neprokázala 

změny mozkové mikrocirkulace králíka při časné endotoxémii.  
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