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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 



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.  

 


