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Seznam použitých zkratek:  

 

AD     Alzheimerova demence 

AO     oftalmická tepna 

BHI    index zadržení dechu (breath hold index) 

CEA    karotická endarterektomie 

CVR    cerebro-vaskulární rezerva 

DWML   léze bílé hmoty v hloubi hemisfér 

EDV    průtoková rychlost na konci diastoly 

HEB    hemato-encefalická bariéra 

ICA    vnitřní karotická tepna 

MCA    střední mozková tepna 

MFV    střední průtoková rychlost 

MR     magnetická rezonance 

PVH    periventrikulární hyperintenzity 

PSV    maximální systolická průtoková rychlost 

RI     rezistenční index 

SVID   subkortikální vaskulární ischemické postižení 

TIA    tranzitorní ischemická ataka 

VaD    vaskulární demence 

WML    léze bílé hmoty 
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 Souhrn:  

Dostatečná vazodilatační a vazokonstrikční reaktivita 

mozkových arteriol je důležitým předpokladem náležité 

kapilární perfuze. Pro určení této kapacity během stárnutí a 

objasnění jejího vlivu na integritu mozkového parenchymu jsme 

provedli porovnání ultrasonografického nálezu a MR mozku. U 60 

osob bez neurologického postižení, bez stenóz karotických a 

vertebrálních tepen byla pomocí transkraniální dopplerovské 

ultrasonografie (TCD) vyšetřena střední průtoková rychlost v 

klidu, po 30-ti vteřinové apnoi a po 90-ti vteřinové 

hyperventilaci. Mladí jedinci N=20, průměrný věk 24,8 let (20-

32) byli porovnáni se střední věkovou skupinou N=20, průměrný 

věk 54,8 let (40-63) a seniory N=20, 76,2 let (68-84). V druhé 

části sledování byla skupina 40 starších osob, průměrný věk 

68,4 let (57-85) navíc vyšetřena pomocí MRI s použitím 

sekvencí FLAIR a T2. Rozsah leukoaraiózy, měřený Fazakašovou 

škálou, byl porovnán s jejich vazoregulační kapacitou. Ve 

třetí studii jsme měřili vazoregulační schopnost mozkového 

řečiště a stupeň dystrofických změn na MR u 13 osob 

s kognitivním deficitem vaskulárního původu a porovnali jsme 

je se spárovanými jedinci z druhé fáze sledování. 

Výsledky: Klidová střední průtoková rychlost (MFV – mean flow 

velocity), která u mladých osob dosahuje 71 cm/s, se ve 

skupině osob středního věku snižuje na 48,1 cm/s a u seniorů 

na 44,9 cm/s. Postapnoická vazodilatace zvyšuje průtokovou 

rychlost na střední mozkové tepně o 41,7 % u mladých, zatímco 

ve střední věkové skupině jen o 37,9 % a u seniorů o 32,7 %. 

Snížení průtokové rychlosti na střední mozkové tepně po 

hyperventilaci dosahuje 49,8 % u mladých, ve starších věkových 

skupinách je toto snížení pouze 37,8 %, resp. 29,7 %. Při 

sledování závislosti stupně dystrofických změn na průtokových 

parametrech byla nejtěsnější korelace s periventrikulárními 
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hyperintenzitami a lézemi v subkortikální bílé hmotě nalezena 

pro rezistenční index (0,45, p<0,05). U postapnoického zvýšení 

a posthyperventilační redukce průtoku byla tato korelace 

minimální (0,01 a 0,08). Ve studii srovnávající kognitivně 

intaktní a vaskulárně deteriorované jedince byla zjištěna 

významně snížená vaskulární rezerva , kvantifikovaná indexem 

zadrženého dechu (BHI – breath hold index) ve skupině pacientů 

s projevy vaskulární demence (BHI 0,58±0,41 vs. 1,53±0,53, 

p<0,05). Stupeň leukoaraiózy byl významně vyšší ve skupině 

s poklesem kognitivních funkcí oproti skupině kontrolní (2,54 vs. 

0,69, p<0,05 pro periventrikulární hyperintenzity, 2,46 vs. 0,92, 

p<0,05 pro hyperintenzity v bílé hmotě). 

Závěr: Rozsah vazoregulační kapacity během stárnutí klesá 

současně s poklesem klidové střední průtokové rychlosti. Jeho 

vztah s iniciálními stádiu leukoaraiózy je minimální. Tendence 

k poklesu vazoregulační schopnosti mozkového řečiště u jedinců 

s kognitivním deficitem a pokročilým stupněm leukoaraiózy je 

evidentní.  

 

 

Summary:  

Sufficient vasodilatory and vasoconstrictive reactivity of 

cerebral arterioles is an important prerequisite for adequate 

capillary perfusion. To appreciate its capacity during aging 

and to elucidate its impact on parenchymal integrity we 

undertook a correlation using ultrasonography and brain MRI. 

Sixty healthy persons with no stenoses in carotid and 

vertebral arteries were examined by transcranial doppler 

ultrasonography (TCD) to assess middle cerebral artery mean 

flow velocities (MFV) et rest, after 30 sec apnea and after 90 

sec hyperventilation. Young persons, N=20, mean age 24,8 (20-

32) were compared with middle aged, N=20, 54,8 (40-63) and 
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elderly, N=20, 76,2 (69-84). A cohort of 40 elderly persons, 

mean age 68,4 (57-85) were evaluated also by MRI using FLAIR 

and T2-weighted sequences. Their extent of leukoaraiosis 

measured by the Fazekas scale was correlated with their 

vasoregulatory capacity.  

Results: The steady state mean flow velocity (MFV) in 

young persons, 71 cm/sec, decreases to 48,1 and to 44,9 cm/sec 

in the middle and the old aged. The postapnoic vasodilatation 

in young persons accelerates the MCA blood velocity by 41,7%, 

while in middle and old age only by 37,9 and 32,7% 

respectively. The MCA deceleration post hyperventilation by 

49,8% in young people decreases to 37,8%  and to 29,7% 

respectively in the older categories. Correlation of 

periventricular hyperintensities and deep white matter lesions 

was found closest for the index of resistance (0,45, p<0,05). 

For the apnoic acceleration and hyperventilatory deceleration 

it was minimal (0,01 and 0,08 respectively). In the study 

comparing cognitively intact persons with individuals of 

decreased menatl capacity a significantly diminished 

cerebrovascular reserve was disclosed in the latter one 

(Breath hold index (BHI) 0,58±0,41 vs. 1,53±0,53, p<0,05. The 

severity of leukoaraiosis was significantly higher in the 

group with lower score of cognitive functions (2,54 vs. 0,69, 

p<0,05 for periventricular hyperintesities (PVH) and 2,46 vs. 

0,92, p<0,05 for deep white matter lesions (DWML).  

Conclusion: The extent of vasoregulatory capacity during 

aging decreases along with the decreasing basic mean flow 

velocity (MFV). Its relationship with the initial stages of 

leukoaraiosis is minimal. The tendency to lower vasoregulatory 

capacity in the cerebral vessels of cognitively compromised 

individuals with advanced leukoaraiosis is evident. 
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Úvod  

  Jedním z nejdůležitějších parametrů stavu mozkové cirkulace je 

kapacita mozkových arteriol k vazodilataci v závislosti na 

koncentraci CO2. Tyto testy se používají ke zjišťování jak 

fyziologické cerebrovaskulární rezervy (CVR) (28,31,35), tak i 

k určení změn CVR při patologických stavech. Stanovení CVR se 

používá při posouzení vlivu léčiv (4), efektu karotické stenózy nebo 

okluze (10, 37,38,39). Změny CVR jsou také dokumentovány u pacientů 

s arteriální hypertenzí (15), diabetem (26) a CADASIL (27,25). 

Snížená CVR signalizuje perfuzní poruchu v mozkovém řečišti a s ní 

spojené zvýšené riziko TIA nebo iktu (18).  

  S narůstajícím věkem se zvyšuje četnost výskytu dystrofických změn 

mozkového parenchymu, charakterizovaných demyelinizací, rarefakcí 

neuronů a porušením axonů i synapsí (13,23). Při vyšetření MR jsou 

tyto změny představované hypersignálními subkortikálními lézemi bílé 

hmoty v T2 vážených obrazech, zvanými leukoaraióza (11). Podle 

lokalizace je leukoaraióza dělena na periventrikulární 

hyperintenzity (PVH), lemující postranní komory, a hyperintenzity 

v hloubce bílé hmoty (DWML – deep white matter lesions). Populační 

studie prokázaly jejich vztah s kognitivní deteriorací (van der 

Flier, Debette), poruchou stability a chůze a dalšími klinickými 

abnormitami (34). Pro jednotku s výše zmíněnými klinickými projevy a 

radiologickým obrazem leukoaraiózy a/nebo lakunárního postižení byl 

zaveden název subkortikální ischemické vaskulární onemocnění 

(subcortical ischemic vascular disease – SIVD).  

  Endoteliální dysfunkce, způsobující redukcí CVR, je považovaná za 

hlavní patogenetický faktor, vedoucí k SIVD. Alternativní hypotézy 

akcentují význam poruchy hemato-encefalické bariéry (40), poruchy 

drenáže intersticiální tekutiny (22) nebo dysfunkci žilního systému. 

Největší vulnerabilitou jsou zatíženy interteritoriální hraniční 

zóny. Snížení perfuze v těchto oblastech bylo zjištěno již u mladých 

zdravých dobrovolníků, bez známé cerebrovaskulární patologie (16).  

  Nejvíce studií bylo provedeno u ischemického subkortikálního 

postižení způsobeného hypertonickou angiopatií. Publikována byla 
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také sledování změn CVR v rámci dědičně podmíněných angiopatií a u 

degenerativních chorob mozku. Výsledky těchto studií svědčí pro 

souvislost mezi redukcí CVR a progresí leukoaraiotických změn 

(2,19). 

  Magnetická rezonance (MR) má dostatečnou senzitivitu pro detekci 

dystrofických změn vázaných jak věkově, tak i v rámci patologických 

stavů (8,9). Proto jsme v našem sledování porovnávali základní 

průtokové parametry na intracerebrálních tepnách a CVR s výskytem 

dystrofických změn na MR mozku v sekvenci FLAIR.     

Hypotézy a cíle 

   Vztah leukoaraiózy a intelektové deteriorace byl prokázán 

v populačních studiích (7,36). Význam hyperintenzních 

subkortikálních lézí u jednotlivce ale zůstává nejednoznačný. 

Záměrem našeho sledování bylo prokázat, zda průtokové parametry a 

zejména CVR mohou být pomocným ukazatalem, predikujícím stupeň 

subkortikálních dystrofických změn. Dále nás zajímalo zachování míry 

autoregulace se vzrůstajícím věkem. Měření byla provedena ve třech 

různých studiích.  

Cílem těchto tří sledování bylo:  

1/ zjistit vývoj průtokových parametrů a CVR s narůstajícím věkem u 

zdravých jedinců 

2/ objasnit vztah CVR a průtokových parametrů ke stupni 

dystrofických změn ve skupině starších kognitivně intaktních jedinců  

3/ porovnat stupeň leukoaraiotických změn a míry CVR ve skupině 

pacientů s vaskulárně podmíněným kognitivním deficitem a ve věkově 

spárované skupině zdravých jedinců  

Předpokládali jsme jednak pokles CVR se vzrůstajícím věkem, tak i 

její vyčerpávání při progredujích vaskulárně-dystrofických změnách 

mozkové tkáně. 
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Materiál a metodika  

   V první studii bylo 60 jedinců bez kognitivního deficitu a 

cerebrovaskulárního postižení rozděleno do tří 20-ti členných 

věkových skupin: mladí s věkovým průměrem 24,8 let (rozmezí 20-32 

let, 11 mužů), střední věk s průměrným věkem 54,8 let (rozmezí 40-63 

let, 11 mužů), staří s věkovým průměrem 76,2 roky (rozmezí 69-84 

let, 12 mužů). Jejich neurosonologické vyšetření zahrnovalo 

extrakraniální duplexní vyšetření (Siemens Sonoline Versa) 

k vyloučení významné extracerebrální stenózy magistrálních mozkových 

tepen. Ve druhé fázi byly sledovány klidové průtokové rychlosti na 

obou středních mozkových tepnách v hloubce 50-55 mm pomocí 

transkraniální dopplerovské sonografie (DWL Multi Dop T2). Nakonec 

byla na stejném přístroji vyšetřena CVR pomocí metody zadržení dechu 

po dobu 30 vteřin jednotlivě na obou středních mozkových tepnách 

(1,17,29,32). Postapnoická vazodilatační kapacita byla vypočtena 

jako percentuální změna střední průtokové rychlosti (MFV) po apnoi 

ve srovnání s klidovým stavem: (MFV apnoe – MFV steady state)x100/ 

MFV steady state. Obdobně jsme hodnotili též hypokapnickou 

vazokonstrikci se sníženou MFV po 90 sekundách hyperventilace. 

  Ve druhé části našeho výzkumu jsme vyšetřili 51 jedinců. Vyšetření 

zahrnovalo neuropsychologické testy, vyšetření průtokových parametrů 

dopplerovskou technikou paralelně na obou středních mozkových 

tepnách (Obr. č.1) a vyšetření MRI v sekvencích T1 a FLAIR. 

Z celkového počtu účastníků bylo 11 vyloučeno: 7 pro nedostatečnou 

transparenci temporálního okna, dva pro kontraindikaci MR, jeden pro 

nález rozsáhlého teritoriálního iktu na MR a jeden pro subnormální 

výsledek kognitivních testů. Vyšetřovací program byl dokončen u 40 

osob s věkovým rozpětím 57-85 let (průměr 68,4 roků), 18 žen. 

Z rizikových faktorů byla ve vyšetřované skupině zastoupena 

arteriální hypertenze u 12 (30 % souboru), diabetes mellitus u 11 

(28 %), ischemická choroba srdeční v 5 případech (13 %) a 

hyperlipidemie u 16 (40 %). Kuřáci byli v době vyšetření dva (5 %). 

Pro vyšetření kognitivních funkcí byly použity neuropsychologické 

testy MMSE, 7 MST a test verbální produkce.  
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Obr. č. 1. Křivka trendů střední průtokové rychlosti u zdravého 
jedince středního věku; křivky znázorňují střední průtokovou 
rychlost na středních mozkových tepnách: bílá vpravo a červená 
vlevo. Svislé šipky znázorňují zleva doprava začátek a konec apnoe a 
zahájení hyperventilace. 

 

  Sonografické vyšetření mozkových tepen v cervikálním úseku bylo 

provedeno stejným způsobem jako v předchozí studii. Vyšetření 

klidových průtokových parametrů na středních mozkových tepnách, mezi 

něž patřily maximální systolická a enddiastolické rychlosti (PSV a 

EDV), MFV, a dále rezistenční index (RI) a CVR, bylo provedeno 

pomocí monitorovacího systému Multi Dop se dvěma simultánně 

snímajícími sondami upevněnými elastickým fixátorem na šupinu 

temporální kosti. Postapnoická vazodilatační kapacita byla vypočtena 

stejným způsobem jako v předchozí studii.  

  MR vyšetření bylo provedeno na 3T přístroji (Siemens Magnetom 

Trio) s protokolem zahrnujícím T1 váženou rychlou akvizici gradient 

echo (MPRAGE)a T2 – FLAIR sekvenci. Posouzení rozsahu 

hypersignálních ložisek periventrikulárně i v hluboké bílé hmotě 

bylo provedeno dvěma vyšetřujícími podle 4-stupňové Fazekasovy 

škály, jejíž stupně jsou uvedeny v tabulce č. 2. Výsledná hodnota 

byla určena jako aritmetický průměr obou hodnotících. 
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Stupeň Periventrikulární 

hyperintenzní léze (PVH) 

Léze hluboké bílé hmoty 

(DWML) 

0 Absence hyperintenzních 

změn 

Absence hyperintenzních změn 

1 Diskrétní hyperintenzní 

ohraničení komory 

Punktiformní hyperintenzní 

léze 

2 Hyperintenzní obláčkové 

léze kolem rohů 

postranních komor 

Ojedinělé splývající 

hyperintenzní léze 

3 Difuzní periventrikulární 

hyperintenzity zasahující 

do hluboké bílé hmoty 

Difuzní splývající 

hyperintenzní ložiska 

 

Tab. Č. 1. Fazekasova stupnice pro hodnocení hyperintenzních lézí 
periventrikulárně a v hluboké bílé hmotě. 

 

  Statistická analýza byla provedena Spearmanovým koeficientem, 

vzhledem k normální distribuci hodnot. Úroveň významnosti všech 

testů byla stanovena na p<0,05.  
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Obr. č. 2. Příklady hyperintenzních lézí v bílé hmotě (DWMH) v MR 
obrazu u vyšetřovaných v našem souboru, řazení dle Fazekasovy škály 
– vlevo nahoře stupeň 0, vpravo dole stupeň 3 (pacient s geneticky 
potvrzeným CADASIL).  

 

   V závěrečné studii jsem u 13 jedinců s kognitivním deficitem 

vaskulárního původu měřil CVR simultánně na obou středních mozkových 

tepnách stejným způsobem jako v předchozích měřeních. Postapnoická 

vazodilatační kapacita byla vyjádřena pomocí breath hold indexu 

(BHI), který se vypočítá jako změna střední průtokové rychlosti 

(MFV) po apnoi ve srovnání s klidovým stavem vydělaný délkou apnoe 

(30 s): (MFV apnoe – MFV steady state)x100/ MFV steady state/ 30. U 

téže skupiny jsme provedli vyšetření MR mozku a určili míru 

dystrofických změn bílé hmoty podle Fazekašových kritérií. Porovnali 

jsme výsledky s věkově a pohlavně spárovanými osobami z předchozí 

studie. Vylučujícími kritérii byla jako v předchozích sledováních 

významná stenóza na přívodných mozkových tepnách nebo významná 
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kardiální insuficience. Základní charakteristika a rizikové 

vaskulární faktory souboru jsou uvedeny v Tab. Č. 2.  

 

 

Tab. č. 2. Charakteristika vyšetřovaných skupin ve studii 
srovnávající průtokové parametry u pacientů se známkami vaskulární 
demence (VaD) a u kognitivně intaktních jedinců (kontrolní skupina) 

 

 

Výsledky    

   Výsledky sledování průtokových parametrů a CVR v závislosti na 

věku jsou uvedené v Tab. č. 3 Pokles klidových rychlostí a zúžení 

vazoreaktivní kapacity je patrné v grafu č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina                             VaD         Kontroly 

Věk (roky)                            69,7          69,7 

Muži (%)                              76             76 

Arteriální hypertenze (%)    67             42 

Diabetes (%)                        42            42 

ICHS (%)                             17               8 

Hyperlipidemie (%)              25             42 

Kouření (%)                         25               8 
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 Klidový 

stav 

Poapnoické % vzestup Pohyper-

ventilační 

% pokles 

Mladí  71,0 ± 

11,5 

100,6 ± 

18,1 

41,6 35,4 ± 6,1 50,1 

Střední 

věk 

48,1 ± 

15,2 

66,2 ± 

21,1 

37,6 29,3 ± 8,4 39,0 

Senioři 44,9 ± 

8,9 

59,7 ± 

12,1 

32,9 31,5 ± 7,4 30,0 

 

Tab. Č. 3. Střední průtokové rychlosti na střední mozkové tepně 
(cm/s) v klidovém stavu, po 30-ti vteřinové apnoi a po 
hyperventilaci. 

 

Graf č. 1. Věková závislost střední průtokové rychlosti na střední 
mozkové tepně v klidovém stavu (modrá linie), po apnoi (červená 
linie) a po hyperventilaci (zelená linie). 

 

   Střední průtoková rychlost klesá mezi třetí a osmou dekádou o 

25,1 cm/s, resp. o  35,3 %. Kapacita pro zrychlení krevního toku při 

prekapilární vazodilataci mezi těmito skupinami klesne z 41,6 % na 
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32,9 % a schopnost decelerace průtokových rychlostí při hypokapnii 

klesne z 50,1 % na 30 %. 

   Ve studii srovnávající stupeň dystrofických změn s průtokovými 

parametry byla nejsilnější korelace se stupněm leukoaraiotického 

postižení prokázána pro vzestup rezistenčního indexu (RI). To platí 

jak u PVH (Graf. 2) , tak i u DWML (Graf 3).  
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Graf č. 2  Vzestup indexu rezistence v korelaci se stupněm 
leukoaraiózy dle Fazekasovy škály pro periventrikulární léze. 
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Graf č. 3  Vzestup indexu rezistence v korelaci se stupněm 
leukoaraiózy dle Fazekasovy škály pro léze v hloubi bílé hmoty 
hemisfér. 
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  Statisticky významná vazba byla též zjištěna pro pokles 

diastolické rychlosti (EDV) u stupně hyperintenzních změn v hluboké 

bílé hmotě (r = - 0,37, p < 0,05). Tato vazba ale nebyla prokázána 

pro periventrikulární léze. Naproti tomu jsem nezjistili statisticky 

významný vztah klidových PSV a MVF ke stupni leukoaraiotických změn 

jak periventrikulárně, tak v hluboké bílé hmotě. Rovněž jsem 

neprokázali vztah mezi stupněm hyperintenzních změn a apnoickou 

vazodilatační rezervou pro PVH (Graf 4) ani pro DWML (Graf 5).  
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Graf 4 Absence závislosti vazodilační rezervy na stupni leukoaraiózy 
dle Fazekasovy škály pro periventrikulární léze. 
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Graf 5  Absence závislosti vazodilační rezervy na stupni leukoaraiózy 
dle Fazekasovy škály pro léze hluboké bílé hmoty hemisfér. 

 

  Ve studii srovnávající CVR u zdravých jedinců a pacientů se 

známkami vaskulárního kognitivního deficitu byl breath holding index 

(BHI) významně snížen ve skupině s kognitivním deficitem ve srovnání 

s kontrolní skupinou (0,58±0,41 vs. 1,53±0,53, p = 0,0002) (Graf č. 

6). Stupeň leukoaraiózy byl významně vyšší ve skupině s poklesem 

kognitivních funkcí oproti skupině kontrolní (2,54 vs. 0,69, 

p<0,0001 pro PVH, 2,46 vs. 0,92, p<0,0001 pro DWML). V rámci 

jednotlivých skupin nebyla nalezena významná vazba mezi CVR a 

stupněm dystrofických změn ale při sloučení obou skupin je tendence 

k poklesu CVR se vzrůstajícím stupněm leukoaraiózy nápadná (Graf č. 

7).  
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Graf č. 6. Cerebrovaskulární rezerva vyjádřená pomocí BHI, v levém 
sloupci u jedinců s vaskulárním kognitivním deficitem, v pravém 
sloupci ve zdravé skupině. 

 

 

Graf č. 7. Korelace CVR (vyjádřené BHI) se stupněm dystrofických 
změn (DWML) dle Fazekasovy škály při spojení obou skupin studie 

 

Závěry a diskuze:  

- průtoková rychlost na tepnách Willisova okruhu se vzrůstajícím 

věkem klesá, současně klesá vazoreaktivní schopnost vazodilatace 

a vazokonstrikce v závislosti na změně koncentrace CO2 
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- ve skupině zdravých jedinců zůstává vazoreaktivita mozkových 

tepen zachovaná při rozvoji leukoaraiotických změn do středního 

stupně 

- rezistenční index na mozkových tepnách ve skupině zdravých 

seniorů stoupá se stupněm leukoaraiózy  

- pacienti s kognitivní deteriorací vaskulárního původu a 

pokročilými chronickými vaskulárními změnami mají sníženou 

cerebrovaskulární kapacitu ve srovnání s kontrolní skupinou  

 

    Naše měření prokázalo významné zpomalení klidových průtokových 

rychlostí na středních mozkových tepnách v závislosti na stárnutí. 

S tím byla spojená i redukce vaskulární reaktivity jak v zóně 

vazokonstrikce, tak i vazodilatace. Současně jsme pozorovali snížení 

CVR v závislosti na zvyšujícím se věku (24). Naše výsledky 

odpovídají závěrům některých pozorování (Matteis M 1998), avšak jiné 

práce věkově vázanou závislost poklesu průtokových rychlostí a CVR 

nepotvrdily (14). Naše měření ve skupině mladých a jedinců středního 

věku jsou ve fyziologických mezích též podle Ringelsteina (28), 

zatímco hodnoty CVR skupiny starších se nacházejí již v oblasti 

lehké až středně těžké redukce. Toto pozorování potvrzuje domněnku, 

že tonus mozkových arteriol se postupně snižuje v důsledku 

kompenzace poklesu perfuzního tlaku při stenotických změnách cévního 

řečiště a nebo i při pouhých strukturálních změnách cévní stěny, 

omezujících autoregulační schopnost. Takto permanentně částečně 

dilatované arterioly mají sníženou vazodilatační kapacitu při 

zátěži. To může být také jedním z vysvětlení značné variability 

průtokových rychlostí ve stenotickém úseku; absence schopnosti 

periferní vazodilatace neumožňuje zvýšení rychlosti v proximálním 

stenotickém segmentu.  

    Většina studií s vyčerpanou CVR je věnována hemisferální 

hypoperfuzi způsobené okluzí nebo významnou stenózou vnitřní 

karotidy (29). Výsledky těchto sledování svědčí pro výrazné riziko 

TIA nebo iktu při vyčerpané CVR (21). Dokumentováno je i zlepšení 

CVR po karotické endarterektomii u pacientů s karotickou stenózou 

(6, 39).  
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    Vyčerpaná vazoreaktivita je považována za příčinu 

intermitentních průtokových poruch na úrovni mozkové mikrocirkulace. 

Jako taková je pravděpodobným původcem němých infarktů a 

hyperintenzních změn bílé hmoty. Pokles CVR byl dokumentován jak 

v případě vícečetného lakunárního postižení (21), tak i  

leukoaraiózy (2,5).  

   Významný vztah zvýšené cévní rezistence ke stupni leukoariózy, 

pozorované v našem měření, může odrážet dominantní podíl 

mikroangiopatické zátěže na rozvoji subkortikálního ischemického 

postižení. Signifikantní souvislost poklesu CVR s 

nárůstem ischemických lézí lokalizovaných periventrikulárně i 

v hluboké bílé hmotě jsme našim měřením překvapivě nepotvrdili. 

Důvodem mohlo být nízké zastoupení jedinců s pokročilejšími 

subkortikálními změnami na MR a též nízká četnost nálezů výrazného 

poklesu CVR při dopplerovském vyšetření. Relativně dobře zachovaná 

integrita mozkového parenchymu i zachovaná vazomotorická kapacita 

odpovídaly dobrému klinickému stavu vyšetřované skupiny.       

    Významný pokles CVR s progresí dystrofických změn mozkové tkáně 

jsme prokázali až ve studii u pacientů s pokročilou fází 

leukoaraiotických změn a kognitivním deficitem s vaskulárním 

původem. Přímý vztah mezi kognitivními funkcemi a stupněm 

leukoaraiózy je obtížné určit. Patrně zásadní roli bude mít 

lokalizace lézí (12,30). Ojedinělá, ale strategicky uložená 

ischemická ložiska (thalamus, fornix, hippokampus) mohou být 

způsobeny i jinými příčinami, než je mikroangiopatie, a nemusí být 

doprovázené poklesem globální ale ani regionální CVR. MR 

traktografická vyšetření by mohla pomoci určit dráhy, jejichž 

izolované postižení vede k poklesu intelektových funkcí. Podíl 

možných nevaskulárních faktorů na deterioraci intelektových funkcí 

ve skupině pacientů se subnormálními neuropsychologickými testy 

nelze jednoznačně vyloučit. Použité kritérium Hachinského skóre může 

s jistotou určit pouze extrémní případy s převažující vaskulární 

nebo degenerativní příčinou. Mezní zóna, ve které tyto dva principy 

působí synergicky, je obtížně definovatelná pouze na základě 

klinických charakteristik. Využití nových zobrazovacích a 
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laboratorních metod může zpřesnit určení jednotlivých vlivů na 

pokles kognitivního výkonu.  

    Vyšetření cerebrovaskulární autoregulace v globálním rozsahu 

velké části hemisféry pomocí dopplerovské sonografie na střední 

mozkové tepně nejspíše nemá dostatečnou citlivost pro detekci 

iniciálních fází strukturálních a funkčních změn mozkového 

parenchymu při poruše mikrocirkulace. Pro zjištění těchto časných 

změn je patrně nutno použít sofistikovanější metody. Z aktuálně 

používaných technik se nejslibnějším kandidátem vzhledem k dobré 

prostorové rozlišitelnosti jeví MR s technikami jež jsou schopny 

vyšetřit dynamiku mozkového průtoku na úrovni perforátorových 

arteriol (19), ale také autoregulační schopnost při funkčních 

testech  v jednotlivých mikroregionech šedé i bílé hmoty (16). 

Otázkou též může být, zda zvolený metodický postup, využívající 

hyperkapnie, nejvěrněji reflektuje reálné variace cerebrálního 

průtoku. Srovnání s dynamickými technikami naznačuje některé rozdíly 

(3).  

    Také nelze vyloučit, že naše sledování poklesu CVR v pokročilém 

stadiu cévních změn odráží změnu průtokových parametrů při atrofii 

mozkové tkáně, pravidelně doprovázející leukoaraiózu. Tuto otázku by 

mohlo zodpovědět longitudinální sledování jedinců s nižším stupněm 

dystrofických změn mozkového parenchymu včetně volumometrického 

měření mozkové tkáně v různých fázích tohoto procesu.  
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